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่ ง่ ถึงบริษท
ั LG สามารถการันตีได้วา่
จะได้รบ
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้ ผลิตภัณฑ์

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.
Once your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your handset is a genuine LG
product’. The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program. In
return, you will receive one additional month of warranty for free. One additional month of warranty
covers only mobile phone, not batteries and accessories.
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 B015339

ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้อาจแตก
ต่างจากโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับ
ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้
บริการของคุณ

คู่มือการใช้ GT505

ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น
GT505 ของ LG ที่ทันสมัยมีขนาดกะทัดรัด
ออกแบบให้ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
เลนส์กล้องถ่ายรูปตัวใน

ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
เปิด/ปิดโทรศัพท์
กดหนึ่งครั้งเพื่อกลับสู่หน้า
จอหลัก
ปุ่มการทำงานหลายงาน
ปุ่มโทรออก/รับสาย
เพื่อโทรออกและรับสายเรียกเข้า

คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์
หรือการนั่งทับเมื่อใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงอาจทำให้จอ LCD
ของโทรศัพท์ และการทำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้
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ช่องเสียบการ์ด
หน่วยความจำ
Micro SD

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
สายเคเบิล, แฮนด์ฟรี
เคล็ดลับ! ในการเชื่อมต่อสาย
USB ให้รอจนโทรศัพท์เปิด
เครื่องและลงทะเบียนกับ
เครือข่ายแล้ว
ปุ่มด้านข้าง
• เมื่อหน้าจอไม่ใช้งาน:
ปรับระดับเสียงปุ่ม
• ระหว่างการใช้สาย:
ปรับระดับเสียงลำโพง
• ขณะเล่นแทร็ค BGM:
ควบคุมระดับเสียงต่อเนื่อง
ปุ่มล็อค/ปลดล็อค
ปุ่มถ่ายภาพ
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ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ

ฝาปิดแบตเตอรี่

แบตเตอร่ี
ช่องเสียบ
USIM การ์ด
เลนส์กล้อง
แฟลช
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การใส่ USIM และแบตเตอรี่
1. ถอดฝาปิดแบตเตอร่ี
กดปุ่มคลายล็อคแบตเตอรี่ที่
ด้านบนของโทรศัพท์ค้างไว้
แล้วดึงฝาปิดแบตเตอรี่ขึ้น

คำเตือน: อย่าใช้เล็บในการ
ถอดแบตเตอรี่ออก
คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่
ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจาก
อาจทำให้เครื่องเสียหายได้

2. ถอดแบตเตอรี่ออก
กดด้านบนของแบตเตอรี่และ
ยกแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่
แบตเตอรี่
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การใส่ USIM และแบตเตอรี่
3. การใส่ USIM การ์ด
เลื่อน USIM การ์ดเข้าไปในช่องใส่
USIM การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่
ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ด
คว่ำลง ในการถอด USIM การ์ด
ให้ค่อยๆ ดึงการ์ดออกมาในทิศ
ทางตรงข้ามกับตอนใส่
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4. ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ด้านบนของ
แบตเตอรี่สอดลงไปที่ด้านบนของ
ช่องใส่แบตเตอรี่ก่อน ตรวจดูให้แน่
ใจว่าขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับ
ขั้วในโทรศัพท์ จากนั้น กดด้าน
ล่างของแบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่

5. การชาร์จโทรศัพท์
เปิดฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
ที่ด้านข้างของโทรศัพท์ GT505
ออก เสียบอุปกรณ์ชาร์จ และเสียบ
ปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ คุณจะ
ต้องชาร์จโทรศัพท์ GT505
จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า
“แบตเตอรี่เต็มแล้ว” บนหน้าจอ
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ
บนโทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ด
หน่วยความจำ
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม
1. เปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ
2. ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปใน
ช่องเสียบที่ด้านบนให้แน่นเข้าที่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองคว่ำลง

3. ปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ
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การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจฟอร์
แมตแล้ว หากการ์ดยังไม่ได้ฟอร์แมต
คุณต้องทำการฟอร์แมตก่อนจึงจะ
สามารถเริ่มใช้งานได้
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ตั้งค่า และเลือก
ตั้งค่าโทรศัพท์
2. แตะที่ ตัวจัดการหน่วยความจำ
แล้วเลือก หน่วยความจำนอก
3. แตะที่ ฟอร์แมต แล้วยืนยันการ
เลือกของคุณ
4. ใส่รหัสผ่าน หากมีการกำหนดไว้
จากนั้นการ์ดของคุณจะได้รับการ
ฟอร์แมต และพร้อมสำหรับการ
ใช้งาน
เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยนปลาย
ทางที่จัดเก็บเริ่มต้น ให้เปิด
ตัวจัดการหน่วยความจำ จากเมนู
ตั้งค่าโทรศัพท์ แล้วเลือก
การตั้งค่าที่เก็บหลัก

หมายเหตุ: หากการ์ดหน่วยความจำ
ของคุณมีข้อมูลอยู่ภายใน ข้อมูลต่างๆ
จะถูกกำหนดให้อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูก
ต้องโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น วิดีโอ
จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์วิดีโอส่วนตัว

การโอนรายชื่อ
ในการโอนรายชื่อจาก USIM
ไปยังโทรศัพท์:
1. จากแท็บการติดต่อ ให้เลือก
สมุดแอดเดรส แตะที่
2. เลือก ตำแหน่งที่จัดเก็บ
และเลือก คัดลอกไป USIM หรือ
ย้ายไปที่ USIM
3. เลือกทีละชื่อ แล้วแตะที่ คัดลอก
หรือ
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แผนผังเมนู
แตะที่
ในหน้าจอหลักเพื่อเปิด เมนูบนสุด จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถเข้าใช้
เมนูต่างๆ ได้ดังนี้: การติดต่อ, ความบันเทิง, ยูทิลิตี และ ตั้งค่า

การติดต่อ
รายชือ
่
ข้อมูลการโทร
ข้อความ
อีเมล์
โทรออก
โทรวิดโี อ

ยูทิลิตี
เบราว์เซอร์
นาวิเกต
Google
เตือน
สมุดบันทึก
บันทึก
บันทึกเสียง
เครือ
่ งมือ
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ความบันเทิง
กล้องถ่ายรูป
คลังภาพ
แฟ้มข้อมูล
เพลง
Muvee Studio
เกมส์&แอปฯ
วิทยุ FM

ตั้งค่า
โปรไฟล์
หน้าจอ
ตัง้ ค่าโทรศัพท์
บลูทธู
Wi-Fi
ตัง้ ค่าการโทร
การตัง้ ค่าสัมผัส
การเชือ
่ มต่อ

หน้าจอหลักของคุณ
จากหน้าจอนี้คุณสามารถเข้าใช้งาน
ตัวเลือกต่างๆ โทรออก ดูสถานะของ
โทรศัพท์ และอื่นๆ ได้อีกมากมาย

เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
หน้าจอหลักเป็นที่ที่ดีเยี่ยมที่จะช่วย
ฝึกให้คุณเคยชินกับการใช้หน้าจอ
สัมผัส
ในการเลือกรายการ
ให้แตะที่กลางไอคอน
• ไม่ต้องออกแรงกดมาก หน้าจอสัม
ผัสจะไวต่อการสัมผัสที่เบาและ
แน่นอน
• ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัสที่ตัวเลือก
ที่ต้องการ ระวังอย่าแตะโดนปุ่ม
อื่นๆ
• เมื่อไฟหน้าจอดับลง
ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่อง หรือกดปุ่ม
ปลดล็อคบนหน้าจอสัมผัสค้างไว้
เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
• เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์
GT505 เครื่องจะกลับไปล็อคหน้า
จอตามค่าเริ่มต้น
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หน้าจอหลักของคุณ
ปุ่มด่วน
ปุ่มด่วนบนหน้าจอหลักจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันที่ใช้บ่อยได้อย่าง
ง่ายดายด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว
แตะเพื่อเปิดปุ่มสัมผัสสำหรับ
ใช้โทรออก ป้อนหมายเลข
เหมือนกับการใช้ปุ่มกดทั่วไป
แล้วแตะที่ การโทร
หรือกดปุ่ม
ในการเริ่มการสนทนาทาง
วิดีโอด้วยหมายเลข ให้กด
หลังจากป้อนหมาย
เลขแล้ว และเลือก
ต่อสายวิดีโอ

แตะเพื่อเปิดรายชื่อ
ในการค้นหาหมายเลขที่
คุณต้องการโทร
ให้ป้อนชื่อโดยใดยใช้
ปุ่มสัมผัส คุณยังสามารถ
สร้างรายชื่อใหม่และแก้ไข
รายชื่อที่มีอยู่ได้

แตะเพื่อเข้าใช้เมนูตัวเลือก
ข้อความ จากขั้นตอนนี้
คุณสามารถสร้าง SMS
ใหม่ได้

แตะเพื่อเปิดเมนู
บนสุดแบบเต็ม
โดยจะแยกออกเป็นเมนูย่อย
4 เมนูย่อย แตะที่แท็บแนวตั้ง
เพื่อดูตัวเลือกต่างๆ
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แถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพื่อแสดงข้อมูล เช่น
ระดับความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่ และพลังงานแบตเตอรี่
รวมถึงแสดงว่ามีการใช้งานบลูทูธ
หรือ GPRS อยู่หรือไม่
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ที่ปรากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน คำอธิบาย
มัลติทาสกิ้ง
ความแรงของสัญญาณ
(จำนวนแถบอาจแตก
ต่างกันไป)

ไอคอน คำอธิบาย
ข้อความในถาดเข้าเต็ม
การส่งข้อความล้มเหลว
ตั้งปลุกแล้ว
ใช้รูปแบบปกติอยู่
ใช้รูปแบบนอกอาคารอยู่
ใช้รูปแบบเงียบอยู่
ใช้รูปแบบชุดหูฟังอยู่
โอนสายเรียกเข้า
ใช้ EDGE อยู่
โรมมิ่ง
เปิดใช้โหมด Flight

ไม่มีสัญญาณเครือข่าย

ใช้งานบลูทูธ

พลังงานแบตเตอรี่ที่
เหลืออยู่

เปิด Wi-Fi

แบตเตอรี่หมด
ข้อความตัวอักษรใหม่

เล่น BGM
หยุด BGM ชั่วคราว

ข้อความเสียงใหม่
19

หน้าจอหลักของคุณ
การเปลี่ยนสถานะจากแถบ
สถานะ

การใช้ฟังก์ชันการทำงาน
หลายอย่าง

แตะที่ไอคอนแสดงสถานะปัจจุบัน
ซึ่งแสดงการตั้งค่าปัจจุบันในแถบ
สถานะเพื่อเปิดสรุปสถานะ โดยจะ
แสดงเวลาปัจจุบัน, เครือข่าย, SVC
ID, แบตเตอรี่, หน่วยความจำเครื่อง,
หน่วยความจำการ์ด, รูปแบบเสียง,
MP3, บลูทูธ และสถานะ Wi-Fi คุณ
สามารถกำหนดประเภทรูปแบบเสียง
เล่น/หยุดชั่วคราว MP3 และเปิด/ปิด
การทำงานบลูทูธและ Wi-Fi

กดปุ่มมัลติทาสกิ้งเพื่อเปิดเมนูมัลติ
ทาสกิ้ง จากเมนูนี้ คุณสามารถดูแอป
พลิเคชั่นทั้งหมดที่รันอยู่ และเข้าใช้
งานได้ด้วยการกดปุ่มเดียว
จากแอปพลิเคชันต่างๆ
ให้กดปุ่มมัลติทาสกิ้ง และเลือกหน้า
จอหลักเพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องออกจากหรือปิดแอปพลิ
เคชันนั้น
เมื่อคุณกำลังรันแอปพลิเคชันไว้ที่
พื้นหลัง (เช่น เกมส์ หรือวิทยุ FM)
จะปรากฏขึ้นในแถบ
ไอคอน
สถานะ
เมื่อคุณกดปุ่มนี้จากหน้าจอหลัก
คุณสามารถดูเมนูปุ่มลัดสำหรับฟังก์
ชันที่ใช้กันทั่วไป
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การโทร
การโทรออกหรือการสนทนา
ทางวิดีโอ
1. แตะที่
เพื่อเปิดปุ่มกด
2. ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
ในการลบตัวเลข ให้กดปุ่มลบ
เพื่อเริ่มการโทรออก
3. กดปุ่ม
4. ในการวางสาย ให้กดปุ่ม
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพื่อโทรออกต่างประเทศ
ให้แตะที่ สองครั้ง
เคล็ดลับ! กดปุ่มล็อค/ปลดล็อค
เพื่อล็อคทัชสกรีน
เพื่อป้องกันการโทรออกโดยไม่
ได้ตั้งใจ
เคล็ดลับ! คุณสามารถ
ต่อสายวิดีโอ, ส่งข้อความ,
บันทึกหมายเลข หรือ
ค้นหารายชื่อ โดยการแตะที่

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพื่อเปิด รายชื่อ
2. แตะที่ ชื่อ และป้อนตัวอักษร 2-3
ตัวแรกของรายชื่อที่คุณต้องการ
โทรหา
3. จากรายการที่ฟิลเตอร์นี้ ให้แตะที่
รายชื่อที่ต้องการโทรหา แล้วเลือก
หมายเลขที่จะใช้ หากมีการบันทึก
ไว้มากกว่าหนึ่งหมายเลข
4. แตะที่ การโทร

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กดปุ่ม
เพื่อรับสาย
แตะที่
เพื่อปิดเสียงกริ่ง
วิธีนี้เป็นวิธีที่ดี หากคุณลืมเปลี่ยนรูป
แบบเป็น เงียบ เมื่ออยู่ในห้องประชุม
กดปุ่ม
เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า
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การโทร
ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย
ลำโพง - แตะที่

เพื่อเปิดลำโพง

เพื่อปิดไมโครโฟน
ปิดเสียง - แตะที่
ดังนั้นบุคคลที่กำลังคุยสายอยู่จะไม่ได้ยิน
เสียงคุณ
ตัวเลือก - เลือกจากรายการตัวเลือกต่างๆ
ระหว่างใช้สาย รวมถึง สร้างบันทึกใหม่
และ ไปที่ข้อความ ดังนั้น คุณสามารถ
ตรวจสอบข้อความและเพิ่มรายชื่อระหว่าง
โทรออกได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถวาง
สายได้โดยการแตะที่ วางสาย
เคล็ดลับ! ในการเลื่อน
ดูรายการตัวเลือกต่างๆ
หรือรายชื่อ ให้แตะที่ราย
การสุดท้ายที่มองเห็นได้
แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น
รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ
ได้

22 LG GT505 | คู่มือการใช้

- เลือกเพื่อค้นหารายชื่อระหว่างการ
ใช้สาย
- เลือกเพื่อเพิ่มบุคคลอื่นในการ
สนทนา
- แตะเพื่อเปิดปุ่มตัวเลขสำหรับการ
นาวิเกตเมนูด้วยตัวเลือกแบบตัวเลข
ตัวอย่างเช่น การโทรไปยังศูนย์บริการหรือ
การบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติต่างๆ

การปรับระดับเสียงสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่าง
การใช้สาย ให้ใช้ปุ่มขึ้นและลงทาง
ด้านขวาของโทรศัพท์

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่โทรออก
บ่อยเป็นหมายเลขโทรด่วนได้
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพื่อเปิด รายชื่อ
2. แตะที่
แล้วเลือก โทรด่วน
3. ข้อความเสียงของคุณถูกตั้งค่าไว้
ที่โทรด่วน 1 แตะที่หมายเลขอื่นๆ
เพื่อกำหนดรายชื่อสำหรับโทรด่วน
4. รายชื่อของคุณจะเปิดขึ้น เลือกราย
ชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้กับ
หมายเลขนั้น โดยการแตะที่หมาย
เลขโทรศัพท์หนึ่งครั้ง
ในการโทรออกหมายเลขโทรด่วน
ให้แตะที่
จากหน้าจอหลัก จาก
นั้นกดหมายเลขที่กำหนดค้างไว้จน
กว่ารายชื่อจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

เครื่องจะทำการโทรออกโดยอัตโนมัติ
โดยไม่ต้องกด โทร

การใช้สายที่สอง
1. ในระหว่างการโทรสายแรก
แล้วเลือกหมายเลข
ให้แตะที่
ที่คุณต้องการโทรออก
2. หมุนหมายเลขโทรออกหรือค้นหา
รายชื่อ
3. กด
เพื่อต่อสาย
4. สายสนทนาทั้งสองสายจะแสดงอยู่
ในหน้าจอการโทร สายสนทนาแรก
จะล็อคและพักสายคู่สนทนา
5. ในการสลับสาย ให้แตะที่
และเลือก สลับสาย หรือกดหมาย
เลขที่พักสายไว้
6. ในการวางสายใดสายหนึ่ง
หรือวางสายทั้งสองสาย ให้กด
และเลือก วางสาย
แล้วตามด้วย ทั้งหมด, พัก หรือ
ใช้งาน
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การโทร
เคล็ดลับ! คุณสามารถรวมสาย
เข้าด้วยกันได้โดยการแตะที่
“ไอคอนร่วม” แล้วเลือก ร่วม ควร
ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเครือข่าย
สนับสนุนการประชุมสายนี้
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการโทรออกแต่ละสายด้วย

การปิด DTMF
DTMF ทำให้คุณสามารถใช้คำสั่ง
ตัวเลขในการนาวิเกตเมนูภายใน
การโทรอัตโนมัติได้ โดย DTMF
จะเปิดตามค่าเริ่มต้น
ในการปิดการทำงานระหว่างใช้สาย
(เช่น การจดตัวเลข) ให้แตะที่
และเลือก ปิด DTMF
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การดูบันทึกการโทร
แตะที่
และเลือก การติดต่อ
และแตะที่ ข้อมูลการโทร
เลือกเพื่อดู:
ทุกสาย - ดูรายการที่โทรออก, ได้รับ
และไม่ได้รับทั้งหมด
สายโทรออก - ดูรายการหมายเลขที่
คุณโทรออกทั้งหมด
สายที่ได้รับ - ดูรายการหมายเลขที่
โทรเข้ามาหาคุณทั้งหมด
สายไม่ได้รับ - ดูรายการสายที่คุณ
ไม่ได้รับทั้งหมด
เคล็ดลับ! จากบันทึกการโทร
และ ลบทั้งหมด
ให้แตะที่
เพื่อลบรายการที่บันทึกไว้ทั้งหมด

การใช้การโอนสาย

การใช้การป้องกันการโทร

1. แตะที่
เลือก ตั้งค่า แล้วเลือก
ตั้งค่าการโทร
2. แตะที่ โอนสาย และเลือก
สนทนาทางวิดีโอ หรือเลือก
โทรด้วยเสียง
3. เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมื่อสายไม่ว่าง, โอนเมื่อไม่
รับสาย หรือโอนเมื่อติดต่อไม่ได้
4. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการให้
โอนสายไป
5. แตะที่ คำขอ เพื่อเปิดใช้งาน

1. แตะที่
เลือก ตั้งค่า แล้วเลือก
ตั้งค่าการโทร
2. แตะที่ ป้องกันการโทร และเลือก
สนทนาทางวิดีโอ หรือเลือก
โทรด้วยเสียง
3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
หรือเลือกทั้ง 5 ตัวเลือกนี้:
โทรออกทั้งหมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเรียกเข้าทั้งหมด
สายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ
4. ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายของคุณเกี่ยวกับบริการนี้

หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การโอนสายด้วย โปรดติดต่อผู้ให้บริ
การเครือข่ายของคุณสำหรับรายละ
เอียดเพิ่มเติม
เคล็ดลับ!
ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก เลิกใช้ทั้งหมด จากเมนู
การโอนสาย
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การโทร
เคล็ดลับ! เลือก
กำหนดเบอร์โทรออก
เพื่อเปิดและรวบรวมรายการหมาย
เลขที่สามารถโทรออกจากโทร
ศัพท์ได้ คุณจะต้องใช้รหัส PIN2
จากผู้ให้บริการด้วย เฉพาะหมาย
เลขที่อยู่ในรายการหมายเลขโทร
ออกที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทร
ทั่วไป
1. แตะที่
เลือก ตั้งค่า แล้วเลือก
ตั้งค่าการโทร
2. แตะที่ การตั้งค่าทั่วไป
จากหน้าจอนี้ คุณสามารถแก้ไข
การตั้งค่าของ:
ปฏิเสธการรับสาย - เลื่อนสวิตช์
ไปทางซ้ายเพื่อเลื่อนแถบไปที่ปฏิ
เสธรายการ คุณสามารถแตะที่
กล่องข้อความเพื่อเลือกจากทุก
สาย รายชื่อ หรือกลุ่มที่ระบุไว้
หรือจากหมายเลขที่ไม่รู้จัก
(ไม่มีอยู่ในรายชื่อของคุณ) แตะที่
บันทึก เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
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ส่งเบอร์หมายเลขตัวเอง - เลือก
ว่าจะแสดงหมายเลขของคุณเมื่อ
คุณโทรออกหรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลื่อนสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพื่อ เปิด หรือทางขวา
เพื่อ ปิด
โหมดตอบรับ - เลือกว่าจะรับสาย
โดยใช้ปุ่ม ส่ง หรือปุ่มใดๆ
เตือนทุกนาที - เลื่อนสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพื่อ เปิด ฟังเสียงเตือน
ทุกนาทีระหว่างการใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก
แฮนด์ฟรี เพื่อให้สามารถรับสาย
ได้ในระหว่างใช้งานชุดหูฟังบลูทูธ
หรือเลือก ตัวเครื่อง เพื่อรับสาย
โดยกดปุ่มบนตัวเครื่อง
บันทึกหมายเลขใหม่ - เลือก ใช่
เพื่อบันทึกหมายเลขใหม่
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการ
ตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุดท้าย
ที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
สนทนาทางวิดีโอ
1. แตะที่
เลือก ตั้งค่าการโทร
และเลือก ตั้งค่าสนทนาวิดีโอ
2. เลือกการตั้งค่าสำหรับการสนทนา
ทางวิดีโอ เลือกว่าจะใช้รูปส่วนตัว
แล้วเลือกรูป หรือเปิดกระจกเพื่อ
ให้มองเห็นตัวคุณเองบนหน้าจอ
เมื่อโทรแบบสนทนาทางวิดีโอ

27

รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อใหม่

คุณสามารถค้นหารายชื่อได้ 2 วิธี:
จากหน้าจอหลัก
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพื่อเปิดรายชื่อ แตะที่ ชื่อ และ
ป้อนชื่อของรายชื่อโดยใช้ปุ่มกด
2. แตะที่ โทร หรือปุ่ม
เพื่อเริ่มการโทรออก
จากเมนูหลัก
1. แตะที่
เลือก การติดต่อ
2. แตะที่ รายชื่อ และ ค้นหา

1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
แล้วเลือก สร้างรายชื่อใหม่
2. ป้อนชื่อและนามสกุลของรายชื่อ
ติดต่อใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องป้อน
ทั้งสองรายการ แต่คุณต้องป้อน
รายการใดรายการหนึ่ง
3. ป้อนหมายเลขที่ต่างกันสูงสุด 5
หมายเลข แล้วระบุประเภทให้กับ
แต่ละหมายเลข โดยเลือกจาก
เบอร์มือถือ, โฮม, ออฟิศ,
เบอร์เพจเจอร์, แฟกซ์, VT และ
ทั่วไป
4. เพิ่มอีเมล์แอดเดรส
5. กำหนดรายชื่อให้กับกลุ่มอย่าง
น้อยหนึ่งกลุ่ม เลือกจาก
ไม่มีกลุ่ม, ครอบครัว, เพื่อน,
เพื่อนร่วมงาน, โรงเรียน หรือ
วีไอพี

เคล็ดลับ! ปุ่มกดตัวอักษรจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะที่ ชื่อ
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายชื่อ
ให้แตะที่รายการสุดท้ายที่มอง
เห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
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6. คุณยังสามารถเพิ่ม
เสียงเรียกเข้า, วันเกิด,
โฮมเพจ, ที่อยู่ที่บ้าน, ชื่อบริษัท,
ชื่องาน, ที่อยู่ บริษัท และ
บันทึก
7. แตะที่ บันทึก เพื่อบันทึกรายชื่อ

การสร้างกลุ่ม
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
และเลือกแท็บ การติดต่อ แตะที่
รายชื่อ และเลือก กลุ่ม
2. แตะที่
3. เลือก สร้างกลุ่มใหม่
4. ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ของคุณ
5. แตะที่ บันทึก
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุ่ม รายชื่อ
ที่ได้รับการกำหนดให้กับกลุ่มนั้นจะไม่
หายไป แต่ยังคงอยู่ในรายชื่อ
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขกลุ่ม
ที่มีอยู่ได้โดยการเลื่อนแถบไปที่
กลุ่มที่ต้องการ แล้วแตะที่

การเปลี่ยนการตั้งค่าของ
รายชื่อ
คุณสามารถปรับการตั้งค่ารายชื่อเพื่อ
ให้เหมาะกับรายชื่อในแบบที่คุณต้อง
การได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการ
ตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุดท้าย
ที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
1. จากแท็บการโทร & ข้อความ
ให้แตะที่ รายชื่อ และแตะที่
เลือก ตั้งค่า
2. จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับการ
ตั้งค่าต่อไปนี้:
การตั้งค่ารายชื่อ - คุณยัง
สามารถเลือกว่าจะแสดงชื่อหรือ
นามสกุลของรายชื่อขึ้นก่อนก็ได้
คุณสามารถแสดง ต่อสายสนทนา,
ต่อสายวิดีโอ หรือ ส่งข้อความ
ด้วยปุ่มคำสั่งด่วนได้
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รายชื่อ
ซิงโครไนซ์ - เชื่อมต่อไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ของคุณ เพื่อซิงโคร
ไนซ์รายชื่อต่างๆ โปรดดูที่
การซิงโครไนซ์รายชื่อ
เอ็กซ์ปอร์ตรายชื่อ - คือ
การสำรองรายชื่อทั้งหมด
ไปยังหน่วยความจำการ์ด
อิมปอร์ตรายชื่อ - ตัวเลือกนี้
จะเป็นการเรียกคืนรายชื่อ
จากหน่วยความจำการ์ด
ที่เราได้ทำการสำรองข้อมูลไว้
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ส่งทุกรายชื่อผ่าน Bluetooth ส่งรายชื่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์อื่น
โดยใช้บลูทูธ เครื่องจะแสดงข้อ
ความให้คุณเปิดบลูทูธหากคุณ
เลือกตัวเลือกนี้
ลบรายชื่อ - ลบรายชื่อของคุณ
ทั้งหมด แตะที่ ใช่ หากคุณต้อง
การล้างรายชื่อของคุณ

ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ GT505
ของคุณได้ผสมผสาน SMS,
MMS และอีเมล์ไว้ในเครื่องเดียว
และเมนูที่ใช้ง่าย
คุณสามารถเข้าสู่ศูนย์ข้อความได้ 2
วิธี ดังนี้:
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
หรือแตะที่
แล้วเลือก
การติดต่อ และเลือก ข้อความ

การส่งข้อความ
1. แตะที่
แล้วแตะ ข้อความ
ใหม่ เพื่อเปิดข้อความว่างเปล่า
2. จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถเลือก
ข้อความ เพื่อส่ง SMS หรือ MMS
3. แตะที่ แทรก เพื่อเพิ่มภาพ,
วิดีโอ, เสียง, สไลด์ใหม่, หัวเรื่อง
หรืออื่นๆ (นามบัตร, ปฏิทิน,
บันทึก, งาน หรือนามบัตรส่วนตัว)

4. แตะที่ ผู้รับ เพื่อป้อนหมายเลข
ของผู้รับ หรือแตะที่ไอคอนการ
ค้นหาเพื่อเปิดรายชื่อ คุณสามารถ
เพิ่มรายชื่อหลายรายการได้
เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว
ให้แตะที่ ส่ง
คำเตือน: การส่งข้อความให้
กับผู้รับแต่ละรายจะคิดค่าใช้จ่าย
ที่ 160 ตัวอักษรต่อหนึ่งข้อความ
ตัวอักษร
คำเตือน:
หากมีการใส่รูปภาพ, วิดีโอ
หรือเสียงลงใน SMS ข้อความ
ดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น MMS
โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะเสียค่าใช้
จ่ายตามนั้น
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การป้อนข้อความ

ระบบช่วยสะกดคำ T9

คุณสามารถป้อนข้อความได้ 5
วิธีดังนี้:
ปุ่มกด, คีย์บอร์ด, เขียนมือ-สกรีน,
เขียนมือ-บ็อกซ์, เขียนมือ-ดับเบิ้ล
บ็อกซ์
แตะที่หน้าจอหนึ่งครั้ง
แป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น

ในโหมด T9 สัญลักษณ์
จะปรากฏขึ้น
โหมด T9 จะใช้พจนานุกรมภายใน
เครื่อง เพื่อรับรู้คำศัพท์ที่คุณเขียน
ตามลำดับการกดปุ่ม เพียงแตะที่ปุ่ม
ตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณจะ
ป้อน พจนานุกรมจะคาดคะเนได้ถึงคำ
ศัพท์ที่คุณต้องการใช้
ตัวอย่างเช่น กด 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6, 3 เพื่อเขียนคำว่า ‘telephone’

แตะเพื่อเปิดระบบป้อนข้อความ
แบบช่วยสะกดคำ T9
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้
เขียนได้
แตะเพื่อเปลี่ยนระหว่างปุ่มกด
ตัวเลข, สัญลักษณ์ และข้อความ
ใช้
เพื่อเลื่อนดูประเภทแป้นพิมพ์
แบบต่างๆ ในโหมดป้อนข้อความแต่
ละโหมด (ตัวอย่างเช่น ตัวพิมพ์ใหญ่
หรือตัวพิมพ์เล็ก)
ในการเว้นวรรค ให้แตะที่
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การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
ในโหมดการป้อนตัวอักษรด้วย
ตนเอง คุณต้องแตะที่ปุ่มซ้ำๆ
เพื่อป้อนตัวอักษร ตัวอย่างเช่น
ในการเขียนคำว่า ‘hello’ ให้แตะ
4 สองครั้ง, 3 สองครั้ง, 5 สามครั้ง,
5 สามครั้ง อีกครั้งหนึ่ง แล้ว
6 สามครั้ง

การตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างการ
เดินทางได้โดยใช้อีเมล์บนโทรศัพท์
GT505 ซึ่งคุณสามารถกำหนดอีเมล์
แอคเคาท์แบบ POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการ
ตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุดท้าย
ที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
1. แตะที่
จากหน้าจอหลักและแตะที่ อีเมล์
2. แตะที่
3. แตะที่ เพิ่มแอคเคาท์
4. คุณสามารถเลือกวิธีการทำงาน
ของแอคเคาท์ได้ดังนี้
ชื่อ - ป้อนชื่อสำหรับแอคเคาท์นี้
ชื่อของฉัน - ป้อนชื่อของคุณ
ชื่อผู้ใช้ - ป้อนชื่อผู้ใช้ของแอค
เคาท์

รหัสผ่าน - ป้อนรหัสผ่านของ
แอคเคาท์
อีเมล์แอดเดรส - ป้อนอีเมล์แอด
เดรสของแอคเคาท์
อีเมล์ที่ตอบกลับ - ป้อนอีเมล์
แอดเดรส ‘ตอบกลับ’
เซิร์ฟเวอร์เมล์ที่ส่งออก - ป้อน
แอดเดรสเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาออก
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า - ป้อนแอด
เดรสเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาเข้า
ขนาดการรับสูงสุด - เลือกขนาด
ที่จำกัดไว้ของอีเมล์ ขนาดการรับ
สูงสุดคือ 2MB
ประเภทเมล์บอกซ์ - ป้อน
ประเภทเมล์บอกซ์ POP3 หรือ
IMAP4
บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ - เลือกว่าจะ
บันทึกอีเมล์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
เครื่องจะบันทึกสำเนาของแอค
เคาท์แบบ IMAP4 ไว้เสมอ
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บันทึกเมล์ที่ส่งใน - เลือกว่าจะ
บันทึกอีเมล์ที่ส่ง (เมื่อตั้งค่าประ
เภทเมล์บอกซ์เป็น IMAP4) หรือ
ไม่ เมื่อประเภทเมล์บอกซ์เป็น
POP3 เมล์ที่ส่งจะถูกบันทึกไว้ใน
ตัวเครื่อง
รับเฉพาะรายการใหม่ - เลือกว่า
จะไม่สนใจอีเมล์ที่ดาวน์โหลดแล้ว
ก่อนหน้านี้หรือไม่
จุดเชื่อมต่อ - เลือกจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
ตัวเลือกการดาวน์โหลด - เลือก
วิธีดาวน์โหลดอีเมล์ เลือกจาก
เฉพาะส่วนหัวหรือทั้งหมดรวม
เนื้อความสำหรับ POP3, เฉพาะ
ส่วนหัว, ส่วนหัว + เนื้อความ
หรือทั้งหมดสำหรับ IMAP4
ดาวน์โหลดอัตโนมัติ - เลือกว่า
จะดึงอีเมล์ใหม่โดยอัตโนมัติหรือ
ไม่
ตั้งค่าขั้นสูง - เลือกว่าจะใช้การ
ตั้งค่าขั้นสูงหรือไม่
หมายเลขพอร์ต SMTP โดยทั่วไป หมายเลขนี้ คือ 25
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SMTP TLS/SSL - เลือกว่าจะใช้
TLS/SSL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออก
หรือไม่
พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า โดยทั่วไป หมายเลขนี้ คือ 110
สำหรับแอคเคาท์แบบ POP3 และ
143 สำหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4
TLS/SSL ขาเข้า - เลือกว่าจะใช้
TLS/SSL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า
หรือไม่
ตรวจสอบสิทธิ์ SMTP - เลือก
การตั้งค่าความปลอดภัยของเซิร์ฟ
เวอร์เมล์ขาออก
ชื่อผู้ใช้ SMTP - ป้อนชื่อผู้ใช้
SMTP
รหัสผ่าน SMTP - ป้อนรหัสผ่าน
SMTP
ล็อกอิน APOP - เลือกเพื่อเปิด
ใช้งานล็อกอินเพื่อความปลอดภัย
APOP สำหรับแอคเคาท์แบบ
POP3 สำหรับแอคเคาท์แบบ
IMAP4 จะตั้งค่าเป็นปิดการใช้
งานเสมอ

ในตอนนี้ คุณได้กำหนดค่าให้กับแอค
เคาท์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแอคเคาท์นี้จะ
ปรากฏอยู่ในรายการแอคเคาท์ในโฟล
เดอร์ อีเมล์

การส่งอีเมล์โดยใช้แอคเคาท์
ใหม่
1. แตะที่ อีเมล์ ในเมนูการโทร &
ข้อความเพื่อเปิดอีเมล์เปล่าใหม่
2. คุณสามารถป้อนแอดเดรสผู้รับ
และเขียนข้อความของคุณได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบ
ภาพ วิดีโอ เสียง หรือไฟล์ประเภท
อื่นได้
3. แตะที่ ส่ง แล้วอีเมล์จะถูกส่ง
ออกไป
เคล็ดลับ!
คุณสามารถอัปโหลดเอกสาร
Word, Excel, PowerPoint และ
PDF ไปที่โทรศัพท์ GT505
เพื่อให้คุณสามารถตรวจดูเอกสาร
ระหว่างเดินทางได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอี
เมล์ให้เป็นในแบบที่คุณต้องการได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการ
ตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุดท้าย
ที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
1. แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และเลือก อีเมล์ และ
ตั้งค่าข้อความ
2. คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ต่อไปนี้ได้:
แอคเคาท์อีเมล์ - จัดการแอค
เคาท์อีเมล์ของคุณ
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือกเพื่อให้
ส่งข้อความยืนยันการอ่านได้
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์ เลือกว่าต้องการข้อความยืนยันการ
อ่านหรือไม่
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รอบเวลาการเรียกดู - เลือก
ความถี่ที่จะให้โทรศัพท์ GT505
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
จำนวนที่รับ - เลือกจำนวนอีเมล์ที่
ดึงข้อมูลในหนึ่งครั้ง
รวมข้อความต้นฉบับ - เลือกเพื่อ
รวมข้อความต้นฉบับในการตอบ
กลับ
รวมสิ่งที่แนบ - เลือกเพื่อรวมสิ่ง
ที่แนบต้นฉบับในการตอบกลับ
เรียกอัตโนมัติในการโรมมิ่ง เลือกว่าจะดึงข้อความโดยอัตโน
มัติเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ
(โรมมิ่ง) หรือไม่
การแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ - เลือก
ว่าจะแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่หรือไม่
ลายเซ็น - สร้างลายเซ็นสำหรับ
อีเมล์ และเปิดคุณสมบัตินี้
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับ
ความสำคัญของข้อความอีเมล์
ขนาดเมล์ที่ส่ง - เลือกขนาด
ของอีเมล์ที่คุณจะส่ง
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โฟลเดอร์ข้อความ
คุณจะรับรู้ถึงโครงสร้างโฟลเดอร์
ที่ใช้ในโทรศัพท์ GT505 ได้
เนื่องจากโฟลเดอร์ต่างๆ มีโครงสร้าง
ที่เข้าใจง่าย
ข้อความใหม่ - เปิดข้อความเปล่า
ใหม่
ถาดเข้า - ข้อความทั้งหมดที่คุณ
ได้รับจะอยู่ในถาดเข้า จากเมนูนี้คุณ
สามารถดู ลบ และดำเนินการอื่นๆ
ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
การจัดการข้อความ ด้านล่างนี้
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่
เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณ
เขียนไว้ที่นี่ได้
ถาดออก - โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์
จัดเก็บแบบชั่วคราวขณะที่กำลังส่ง
ข้อความออกไป
รายการที่ส่ง - ข้อความที่คุณส่งจะ
อยู่ในโฟลเดอร์นี้
โฟลเดอร์ส่วนตัว - สร้างโฟลเดอร์
เพื่อจัดเก็บข้อความ

ข้อความอัตโนมัติ - ใช้รายการข้อ
ความตัวอักษรและมัลติมีเดียอัตโนมัติ
ที่ใช้กันทั่วไป
อีโมติคอน - เพิ่มและแทรกอีโมติ
คอนสำหรับข้อความของคุณ
ตั้งค่า - เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ
ข้อความตัวอักษรและมัลติมีเดีย

การใช้ข้อความอัตโนมัติ
สร้างข้อความอัตโนมัติสำหรับข้อ
ความ SMS และ MMS ที่คุณส่งบ่อยๆ
คุณจะพบว่ามีข้อความอัตโนมัติบาง
ข้อความในโทรศัพท์ของคุณแล้ว ซึ่ง
คุณสามารถแก้ไขข้อความเหล่านั้นได้
หากต้องการ
แล้วเลือก
1. แตะที่
ข้อความอัตโนมัติ
2. เลือก SMS อัตโนมัติ หรือ MMS
อัตโนมัติ คุณสามารถแตะที่
เพื่อ เพิ่มข้อความอัตโนมัติ,
ลบ หรือ ลบทั้งหมด
สำหรับข้อความอัตโนมัติ
ในการแก้ไขข้อความ ให้เลือก
ข้อความ ทำการแก้ไขแล้วแตะที่
บันทึก

การใช้อีโมติคอน
ทำให้ข้อความของคุณสนุกสนานมาก
ขึ้นด้วยการใช้อิโมติคอน คุณจะพบว่า
มีอิโมติคอนที่ใช้กันทั่วไปในโทรศัพท์
ของคุณแล้ว
และเลือก อิโมติคอน
1. แตะที่
เพื่อ เพิ่มอีโมติคอน,
2. แตะที่
ลบ หรือ ลบทั้งหมด
สำหรับอีโมติคอน

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความตัวอักษร
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
GT505 จะได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วง
หน้าแล้ว ดังนั้น คุณสามารถส่งข้อ
ความได้ทันที คุณสามารถเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่านี้ได้ในแบบที่คุณต้อง
การ
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการ
ตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุดท้าย
ที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้า
จอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
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แล้วเลือก ตั้งค่า
แตะที่
และ ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
ศูนย์ข้อความตัวอักษร - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลื่อนสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพื่อรับการยืนยันว่าข้อความ
ถูกส่งแล้ว
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ชนิดข้อความ - แปลงข้อความ
ตัวอักษรเป็น เสียง, แฟกซ์, X.400
หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร - เลือกวิธีเข้า
รหัสตัวอักษรของคุณ ตัวเลือกนี้จะมี
ผลต่อขนาดของข้อความและค่า
บริการส่งข้อความของคุณ
การส่งข้อความยาว - เลือกเพื่อส่ง
ข้อความยาวเป็นหลาย SMS หรือเป็น
MMS
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การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความมัลติมีเดีย
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
GT505 จะได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วง
หน้าแล้ว ดังนั้น คุณสามารถส่ง
ข้อความได้ทันที คุณสามารถเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่านี้ได้ในแบบที่คุณต้อง
การ
แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า
และ ข้อความมัลติมีเดีย
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
โหมดการเรียกข้อมูล - เลือก
เครือข่ายหลัก หรือ
เครือข่ายโรมมิ่ง หากคุณเลือก
กำหนดเอง คุณจะได้รับเฉพาะข้อ
ความแจ้ง MMS และคุณสามารถตัด
สินใจว่าจะดาวน์โหลดแบบเต็มหรือ
ไม่
รายงานผลการส่ง - เลือกเพื่อให้
ส่งหรือต้องการรายงานผลการส่ง
อ่านข้อความตอบรับ - เลือกเพื่อให้
มีหรือส่งการตอบกลับการอ่าน

ระดับความสำคัญ - เลือกระดับ
ความสำคัญของ MMS
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาที่
จะให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาก่อนส่งแต่
ละข้อความ
ศูนย์ MMS - ป้อนรายละเอียดของ
ศูนย์ข้อความ

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ
แตะที่
เลือก ตั้งค่า แล้ว:
เพื่อเพิ่มบริ
วิดีโอเมล - แตะที่
การวิดีโอเมล์ใหม่ ติดต่อที่ผู้ให้บริการ
ระบบเครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่มีให้
เพื่อเพิ่ม
ข้อความเสียง - แตะที่
บริการข้อความเสียงใหม่ ติดต่อที่ผู้ให้
บริการระบบเครือข่ายของคุณสำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่มีให้
ข้อความบริการ - เลือกเพื่อรับหรือ
บล็อคข้อความบริการ คุณยังสามารถ
กำหนดความปลอดภัยของข้อความ
ได้โดยการสร้างรายการผู้ส่งที่เชื่อถือ
ได้และเชื่อถือไม่ได้
บริการข้อมูล - เลือกสถนะการรับ,
ภาษา และการตั้งค่าอื่นๆ
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กล้อง
การถ่ายภาพด่วน
1. กดปุ่ม
ที่ด้านขวาของโทรศัพท์
2. ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และหัน
เลนส์ไปทางสิ่งที่ต้องการถ่าย
3. กดปุ่มถ่ายภาพลงเล็กน้อย ช่องโฟ
กัสจะปรากฏขึ้นที่กึ่งกลางของหน้า
จอช่องมองภาพ
4. จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพื่อให้คุณ
สามารถมองเห็นสิ่งที่จะถ่ายในช่อง
โฟกัส
5. เมื่อช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดงว่า
กล้องได้จับโฟกัสที่วัตถุแล้ว
6. กดปุ่มถ่ายภาพลงจนสุด
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เมื่อคุณถ่ายภาพแล้ว
ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ
ชื่อภาพจะแสดงพร้อมด้วย 4
ไอคอนที่ด้านขวาของหน้าจอ

แตะเพื่อใช้ภาพนี้เป็นพื้นหลัง
แตะเพื่อแก้ไขชื่อของภาพที่
เลือก
แตะเพื่อแก้ไขภาพโดยใช้เครื่อง
มือต่างๆ
แตะเพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้า
แตะเพื่อลบภาพ

IMG002.jpg บันทึกแล้ว

แตะเพื่อส่งรูปภาพเป็น
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทูธ
โปรดดูที่ การส่งข้อความ และ การส่ง
และการรับไฟล์โดยใช้บลูทูธ

แตะเพื่อถ่ายภาพอื่นทันที โดย
ที่ภาพปัจจุบันของคุณจะได้รับการ
บันทึกไว้
แตะเพื่อดูคลังภาพที่บันทึกไว้

หมายเหตุ: การดาวน์โหลด MMS
ขณะอยู่ในเครือข่ายโรมมิ่งอาจมีค่าใช้
จ่ายเพิ่มเติม
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กล้อง
ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ
ซูม
มาโคร - เปิดเพื่อถ่ายภาพระยะใกล้
แฟลช - โปรดดูที่การใช้แฟลช
ขนาด
สถานะแฟลช
กลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก
โหมดกล้องถ่ายรูป
1. เลือกโหมดกล้องถ่ายรูปแล้ว
2. แตะเพื่อถ่ายรูป
3. ลากลงด้านล่างเพื่อสลับไปยังกล้อง
วิดีโอ
วิดีโอ - แตะเพื่อสลับเป็นกล้องวิดีโอ
คลังภาพ
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการ
ตั้งค่า โปรดดูที่การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกปุ่ม
ลัดเพื่อให้หน้าจอช่องมองภาพโล่ง
ขึ้นได้ เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่อง
มองภาพหนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งาน
ตัวเลือกใหม่ ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง
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ความสว่าง - โปรดดูที่การปรับความสว่าง

การใช้แฟลช

การปรับการรับแสง

ค่าเริ่มต้นของแฟลช คือ อัตโนมัติ แต่
คุณสามารถตั้งค่าด้วยตัวเลือกอื่นได้
จากด้านซ้ายของช่อง
1. เลือก
มองภาพเพื่อเข้าสู่เมนูย่อยแฟลช
2. มีตัวเลือกแฟลชให้เลือก 3
ตัวเลือก คือ:
อัตโนมัติ - กล้องของคุณจะประ
เมินแสงที่มีเพื่อให้ได้ภาพที่ดี
และใช้แฟลชเท่าที่จำเป็น
ปิดเสมอ - กล้องจะไม่ใช้แฟลช
เลย ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ใน
กรณีที่คุณต้องการประหยัดพลัง
งานแบตเตอรี่
เปิดเสมอ - กล้องจะใช้แฟลช
เสมอ
3. เมื่อคุณแตะที่ตัวเลือกที่คุณต้อง
การ เมนูแฟลชจะปิดเองอัตโนมัติ
ให้คุณสามารถถ่ายภาพได้ทันที
4. ไอคอนสถานะแฟลชในช่องมอง
ภาพจะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับโหมดแฟลชใหม่

การรับแสงเป็นตัวกำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ
ภาพทีม
่ รี ะดับความเข้มต่ำจะมีลก
ั ษณะ
มัว ในขณะที่ภาพที่มีความเข้มสูงจะมี
ลักษณะที่คมชัดกว่า
1. แตะที่
2. เลื่อนตัวบ่งชี้ความเข้มตามแถบ
เพื่อให้ได้ภาพ
ไปทางด้าน
ที่มีการรับแสงลดลงและมัวมากขึ้น
เพื่อให้ได้
หรือไปทางด้าน
ภาพที่มีการรับแสงสูงขึ้นและคม
ชัดยิ่งขึ้น
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กล้อง
การถ่ายภาพต่อเนื่อง
1. จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
เพื่อเปิดตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูง
ทั้งหมด และเลือก โหมดช็อต
แล้วเลือก ช็อตต่อเนื่อง
2. จัดให้วัตถุอยู่ในช่องมองภาพ
แล้วกดปุ่มถ่ายภาพเหมือนกับการ
ถ่ายภาพปกติ
3. กล้องจะถ่ายภาพต่อเนื่องอย่างรวด
เร็ว

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะที่
เพื่อ
เปิดตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมด
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุ่ม
ตกลง
สลับกล้อง - สำหรับการถ่ายภาพ
ตนเอง ให้สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
ตัวในของ LG GT505
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ขนาดภาพ - เปลี่ยนขนาดของภาพ
ถ่ายเพื่อประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ
หรือถ่ายภาพที่มีขนาดเหมาะสม
สำหรับรายชื่อ โปรดดูที่
การเปลี่ยนขนาดภาพ
โหมดถ่ายภาพ - ตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
เลือกจาก อัตโนมัติ, กลางคืน, รูปคน,
ทิวทัศน์, ชายหาด, กีฬา และ ปาร์ตี้
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพื่อใช้
กับรูปภาพใหม่ โปรดดูที่
การเลือกเอฟเฟกต์สี
ความสมดุลแสง - เลือกระหว่าง
อัตโนมัติ, หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึ้ม
ตัวตั้งเวลา - ตัวตั้งเวลาทำให้คุณสา
มารถตั้งช่วงเวลาหน่วงหลังจากที่กด
ชัตเตอร์แล้ว ให้เลือก ปิด, 3 วินาที,
5 วินาที หรือ 10 วินาที ซึ่งเป็นวิธี
การที่ช่วยให้คุณถ่ายรูปตนเองได้
โหมดช็อต - เลือกโหมดช็อตปกติ
หรือถ่ายภาพต่อเนื่อง

คุณภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด
ความคมชัดของรูปภาพก็มากขึ้น
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขนาดไฟล์จะ
เพิ่มตามไปด้วย ซึ่งหมายความว่า
คุณจะสามารถจัดเก็บรูปภาพในหน่วย
ความจำได้น้อยลง
โฟกัสอัตโนมัติ - เลือกวิธีการโฟกัส
ของกล้อง เลือกจาก อัตโนมัติ,
กำหนดเอง
ดูตัวอย่างสไตล์ - เลือกดูตัวอย่าง
สไตล์
ความจำที่ใช้ - เลือกว่าจะบันทึก
ภาพถ่ายที่หน่วยความจำเครื่อง
หรือหน่วยความจำภายนอก
ซ่อนไอคอน - เลือกซ่อนไอคอนการ
ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตนเองหรือ
อัตโนมัติ
ลดการสั่น - ช่วยให้คุณสามารถถ่าย
ภาพได้โดยกล้องไม่สั่น

แสดงภาพที่ถ่าย - เลือกว่าจะแสดง
ภาพที่ถ่ายหลังจากถ่ายภาพหรือไม่
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียงชัตเตอร์
เสียงใดเสียงหนึ่งจากสี่เสียง
จีโอแท็ก - เปิด/ปิด
รีเซ็ต - เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของ
กล้องถ่ายรูป
เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจากกล้อง
ถ่ายรูป การตั้งค่าทั้งหมดจะกลับสู่
ค่าเริ่มต้น ยกเว้นขนาดภาพและ
คุณภาพของภาพ การตั้งค่าที่ไม่
ใช่ค่าเริ่มต้นจะถูกรีเซ็ต เช่น โทน
สีตรวจสอบค่าเหล่านี้ ก่อนที่คุณจะ
ถ่ายภาพครั้งถัดไป
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กล้อง
เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่าซ้อนทับ
อยู่บนช่องมองภาพ ดังนั้นเมื่อคุณ
เปลี่ยนส่วนประกอบด้านสีหรือคุณ
ภาพของภาพ คุณจะเห็นดู
ตัวอย่างของภาพที่เปลี่ยนได้ที่
ด้านหลังเมนูการตั้งค่า

1. เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือกหก
ตัวเลือก (5M: 2592x1944,
3M: 2048x1536, 2M:
1600x1200, 1M:
1280x960, 640x480,
320x240) หรือเลือกค่าพื้นหลัง
ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

การเปลี่ยนขนาดภาพ

การเลือกเอฟเฟกต์สี

จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งหมายถึงการใช้เนื้อที่หน่วยความ
จำมากขึ้น หากคุณต้องการเก็บรูป
ภาพในโทรศัพท์ให้มากขึ้น คุณสามา
รถเปลี่ยนความละเอียดเพื่อทำให้
ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้
1. การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้าย
2. เลือก ขนาดภาพ จากเมนูดู
ตัวอย่าง

1. การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้าย
2. เลือก เอฟเฟกต์สี จากเมนู
ดูตัวอย่าง
3. มีตัวเลือกโทนสี
4. เมื่อคุณเลือกแล้ว สามารถปิดเมนู
โทนสีได้โดยการกดปุ่ม ตกลง
ขณะนี้คุณพร้อมถ่ายภาพแล้ว
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เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนรูป
ภาพที่ถ่ายไว้จากภาพสีให้เป็น
ภาพขาวดำหรือซีเปียได้ แต่คุณ
ไม่สามารถเปลี่ยนรูปภาพที่ถ่ายไว้
จากภาพขาวดำหรือซีเปีย
ให้เป็นภาพสี

การใช้กล้องภายใน
โทรศัพท์ LG GT505 ของคุณมีกล้อง
ถ่ายรูปตัวในขนาด 640x480 สำหรับ
การสนทนาทางวิดีโอและสำหรับการ
ถ่ายภาพ
1. ในการสลับไปยังกล้องถ่ายรูป
แล้วเลือก
ตัวใน ให้แตะที่
สลับกล้อง จากเมนูดูตัวอย่าง
2. หลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะเห็น
ภาพตัวคุณเองอยู่ในช่องมองภาพ
ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มด้านข้าง
ของโทรศัพท์ตามปกติ

1. หลังจากที่คุณถ่ายภาพแล้ว เครื่อง
จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดเหมือนกับ
การถ่ายภาพด้วยกล้องหลัก
2. ในการกลับไปยังกล้องหลัก
แล้วเลือก
ให้แตะที่
สลับกล้อง จากเมนูดูตัวอย่างภาพ

การดูรูปภาพที่บันทึกไว้
1. คุณสามารถเข้าดูรูปภาพที่บันทึก
ไว้จากภายในโหมดกล้องถ่ายรูป
และคลังภาพ
ได้ เพียงแตะที่
ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ

เคล็ดลับ! กล้องภายในมีการ
ตั้งค่าที่น้อยกว่าเนื่องจากไม่
มีแฟลช และการปรับความไว
คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดภาพ,
เอฟเฟกต์สี, คุณภาพของภาพ,
ความสมดุลแสง
และตั้งเวลาถ่ายภาพได้โดย
แบบเดียวกับที่ใช้
แตะที่
กล้องหลัก
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กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน
1. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปที่ด้านขวาของ
โทรศัพท์ค้างไว้
ในช่องมองภาพ
2. หรือแตะที่
ในโหมดกล้องถ่ายรูปเพื่อสลับเป็น
โหมดวิดีโอ
3. ช่องมองภาพของกล้องวิดีโอจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4. ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิ่งที่จะถ่าย
5. กดปุ่มถ่ายภาพหนึ่งครั้งเพื่อเริ่ม
การบันทึก
6. Rec จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของ
ช่องมองภาพ และตัวตั้งเวลาทาง
ด้านล่างเพื่อแสดงระยะเวลาของ
วิดีโอของคุณ
7. ในการหยุดบันทึกภาพวิดีโอ
และเริ่ม
ชั่วคราว ให้แตะที่
บันทึกต่อโดยเลือก
8. แตะที่
บนหน้าจอ หรือกดปุ่ม
ถ่ายภาพซ้ำอีกครั้งเพื่อหยุดการ
บันทึก
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หลังการถ่ายวิดีโอ
ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอของคุณจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ชื่อของวิดีโอ
จะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ พร้อม
ทั้งไอคอนสี่ไอคอนทางด้านขวาของ
หน้าจอ
แตะเพื่อเล่นวิดีโอ
แตะเพื่อส่งรูปภาพเป็น
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทูธ
โปรดดูที่ การส่งข้อความ และ การส่ง
และการรับไฟล์โดยใช้บลูทูธ

แตะเพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้า
แตะเพื่อลบวิดีโอที่คุณเพิ่งถ่าย
ไว้ และยืนยันโดยการแตะที่ ใช่ ช่อง
มองภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
แตะเพื่อถ่ายภาพวิดีโออื่นต่อทัน
ที โดยที่วิดีโอปัจจุบันของคุณจะได้
รับการบันทึกไว้
แตะเพื่อดูรูปภาพที่บันทึกไว้และ
คลังภาพวิดีโอ

หมายเหตุ: การดาวน์โหลด MMS
ขณะอยู่ในเครือข่ายโรมมิ่งอาจมีค่าใช้
จ่ายเพิ่มเติม
แตะเพื่อใช้ภาพนี้เป็นพื้นหลัง
แตะเพื่อแก้ไขชื่อของภาพที่
เลือก
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กล้องวิดีโอ
ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ
ความสว่าง - โปรดดูที่การปรับความสว่าง
เพื่อซูมภาพเข้า หรือ
ซูม - แตะที่
เพื่อซูมภาพออก หรือคุณสามารถ
ใช้ปุ่มระดับเสียงด้านข้างได้
ขนาดภาพ
การบันทึกในหน่วยความจำเครื่อง/
หน่วยความจำภายนอก
กลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก
กล้องถ่ายรูป - แตะเพื่อสลับเป็นกล้อง
ถ่ายรูป

เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกปุ่ม
ลัดเพื่อให้หน้าจอช่องมองภาพโล่ง
ขึ้นได้ เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่อง
มองภาพหนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งาน
ตัวเลือกใหม่ ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง
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โหมดกล้องวิดีโอ
1. เลือกโหมดกล้องวิดีโอแล้ว
2. แตะเพื่อเริ่มต้นบันทึก
3. ลากขึ้นด้านบนเพื่อสลับเป็นกล้อง
ถ่ายรูป
คลังภาพ
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้ง
ค่า โปรดดูที่ การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

การปรับการรับแสง

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

การรับแสงเป็นตัวกำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ
ภาพทีม
่ รี ะดับความเข้มต่ำจะมีลก
ั ษณะ
มัว ในขณะที่ภาพที่มีความเข้มสูงจะมี
ลักษณะที่คมชัดกว่า
1. แตะที่
2. เลื่อนตัวบ่งชี้การรับแสงตามแถบ
เพื่อให้ได้ภาพ
ไปทางด้าน
ที่มีการรับแสงลดลงและมัวมากขึ้น
เพื่อให้ได้
หรือไปทางด้าน
ภาพที่มีการรับแสงสูงขึ้นและคม
ชัดยิ่งขึ้น

ให้ใช้ช่องมองภาพ แล้วแตะที่ ตั้งค่า
เพื่อเปิดตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงทั้ง
หมด หลังจากเลือกตัวเลือก
ให้แตะปุ่ม ตกลง
สลับกล้อง - สลับไปยังกล้อง
ภายในของ LG GT505
เพื่อบันทึกวิดีโอของตัว
คุณเอง โปรดดูที่ การใช้กล้องถ่าย
วิดีโอตัวใน
ขนาดวิดีโอ - เปลี่ยนขนาดของวิดี
โอเพื่อประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ
โปรดดูที่ การเปลี่ยนขนาดของ
ภาพวิดีโอ
โหมดถ่ายภาพ - เลือกระหว่าง
อัตโนมัติ หรือ โหมดกลางคืน
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพื่อใช้
กับรูปภาพมุมมองใหม่ โปรดดูที่
การเลือกโทนสี
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กล้องวิดีโอ
ความสมดุลแสง - สมดุลแสงจะช่วย
ให้มั่นใจได้ว่าส่วนที่เป็นสีขาวที่ปรา
กฏในวิดีโอจะสวยสมจริง เพื่อให้
กล้องของคุณปรับความสมดุลแสง
ได้อย่างถูกต้อง คุณอาจจำเป็นต้อง
กำหนดสภาวะแสงก่อน เลือกระหว่าง
อัตโนมัติ, หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึ้ม
คุณภาพของวิดีโอ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด
ความคมชัดของวิดีโอก็จะมากขึ้นเท่า
นั้น แต่ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย
ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถจัด
เก็บวิดีโอในหน่วยความจำของเครื่อง
ได้น้อยลง
ระยะเวลา - ตั้งค่าจำกัดระยะเวลา
สำหรับวิดีโอของคุณ เลือกระหว่าง
ปกติ และ MMS เพื่อจำกัดขนาด
วิดีโอให้สามารถส่งเป็น MMS ได้
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เคล็ดลับ!
หากคุณเลือกระยะเวลาแบบ
MMS การเลือกคุณภาพของภาพ
ที่ต่ำลง จะช่วยให้คุณถ่ายภาพ
วิดีโอได้ยาวนานขึ้น
ความจำที่ใช้ - เลือกว่าจะบันนทึก
วิดีโอไว้ที่หน่วยความจำเครื่องหรือ
หน่วยความจำภายนอก
เสียง - เลือก ปิดเสียง เพื่อบันทึก
วิดีโอโดยไม่มีเสียง
ซ่อนไอคอน - เลือกว่าจะซ่อน
ไอคอนในเมนูกล้องถ่ายรูปโดยอัตโน
มัติหรือกำหนดด้วยตนเอง
รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการตั้งค่า
กล้องถ่ายวิดีโอทั้งหมด

การเปลี่ยนขนาดของภาพ
วิดีโอ
จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งหมายถึงการใช้เนื้อที่หน่วยความ
จำมากขึ้น
หากคุณต้องการเก็บวิดีโอไว้ในโทร
ศัพท์ให้มากขึ้น คุณสามารถเปลี่ยน
ความละเอียดเพื่อทำให้ไฟล์มีขนาด
เล็กลงได้
1. การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้าย
2. เลือก ขนาดวิดีโอ จากเมนูดู
ตัวอย่าง
3. เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือกต่อ
ไปนี้:
320x240 - ขนาดภาพเล็กลง
ขนาดไฟล์จึงเล็กลงด้วย ซึ่งเป็นวิธี
การที่ช่วยประหยัดพื้นที่หน่วย
ความจำ
176x144 - ขนาดภาพเล็กที่สุด
ขนาดไฟล์จึงเล็กที่สุดด้วย

4. แตะที่ไอคอนย้อนกลับเพื่อกลับไป
ที่ช่องมองภาพ
เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์การแปลงรูปแบบวิดีโอ
ได้จากแผ่นซีดีที่คุณได้รับมา
พร้อมกับ GT505

การเลือกโทนสี
1. การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้าย
2. เลือก เอฟเฟกต์สี
จากเมนูดูตัวอย่าง
3. โทนสีมีตัวเลือกทั้งหมด 6 ตัวเลือก
4. ให้แตะที่โทนสีที่คุณต้องการใช้
เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยน
ภาพวิดีโอจากภาพสีเป็นภาพขาว
ดำหรือซีเปียได้ แต่คุณไม่สามา
รถเปลี่ยนจากภาพขาวดำหรือ
ซีเปียเป็นภาพสีได้
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กล้องวิดีโอ
การใช้กล้องถ่ายวิดีโอตัวใน
โทรศัพท์ LG GT505 ของคุณมี
กล้องถ่ายรูปตัวในขนาด 320x240
สำหรับการสนทนาทางวิดีโอและ
สำหรับการบันทึกวิดีโอ
1. ในการสลับไปยังกล้องถ่ายรูปตัว
แล้วเลือก
ใน แตะที่
สลับกล้อง
2. หลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะเห็น
ภาพตัวคุณเองอยู่ในช่องมองภาพ
ในการเริ่มบันทึกภาพ
ให้กดปุ่มถ่ายภาพตามปกติ และกด
อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก
3. หลังจากที่คุณถ่ายภาพวิดีโอแล้ว
เครื่องจะแสดงตัวเลือกทั้งหมด
เหมือนกับการถ่ายวิดีโอด้วย
กล้องหลัก
4. ในการกลับไปยังกล้องถ่ายรูป
แล้วแตะ
หลัก ให้แตะที่
สลับกล้อง
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เคล็ดลับ! คุณยังสามารถเปลี่ยน
ขนาดภาพ, เอฟเฟกต์สี,
ความสมดุลแสง และคุณภาพ
ได้โดยแตะที่ ตั้งค่า แบบเดียว
กับที่ใช้กล้องหลัก

การดูวิดีโอที่บันทึกไว้
1. ในช่องมองภาพ ให้แตะที่
2. คลังภาพของคุณจะปรากฏบน
หน้าจอ
3. แตะที่วิดีโอหนึ่งครั้งเพื่อแสดง
วิดีโอที่ด้านหน้าสุดของคลังภาพ
วิดีโอที่เลือกจะเล่นอัตโนมัติ

รูปภาพและวิดีโอ
การดูรูปภาพและวิดีโอ
1. แตะที่
บนหน้าจอดูตัวอย่างใน
กล้องถ่ายรูป
2. คลังภาพของคุณจะปรากฏบน
หน้าจอ
3. แตะที่วิดีโอหรือรูปภาพเพื่อเปิด
ทั้งไฟล์
เคล็ดลับ! กดปุ่มไปทางซ้ายหรือ
ทางขวาเพื่อดูรูปภาพหรือวิดีโอ
อื่น
เคล็ดลับ!
ในการลบรูปภาพหรือวิดีโอ
ให้เปิดไฟล์นั้นๆ แล้วเลือก
แตะที่ ใช่ เพื่อยืนยัน

การใช้การซูมขณะดูรูปภาพ

การปรับระดับเสียงขณะดู
วิดีโอ
ในการปรับระดับเสียงของวิดีโอขณะ
ที่กำลังเล่น ให้แตะที่แถบระดับเสียง
ที่ด้านล่างของหน้าจอหลังจากกดสัญ
ลักษณ์ลำโพง หรือใช้ปุ่มระดับเสียง
ที่ด้านข้างของโทรศัพท์

การตั้งค่ารูปภาพเป็นพื้นหลัง
1. แตะที่รูปภาพที่คุณต้องการตั้งค่า
เป็นพื้นหลังเพื่อเปิด
2. แตะที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
3. แตะที่เมนูหน้าจอหลัก
4. คุณสามารถซูมเข้าและออก
และย้ายส่วนที่คร็อปของรูปภาพ
ได้โดยใช้ภาพขนาดย่อที่ด้านล่าง
ของหน้าจอ

เมื่อดูรูปภาพ คุณสามารถซูมเข้าและ
ซูมออกได้
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รูปภาพและวิดีโอ
การแก้ไขรูปภาพ
คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม
มากมายในการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ
เพิ่มหรือทำให้รูปภาพมีชีวิตชีวาขึ้น
1. ให้เปิดรูปภาพที่คุณต้องการ
เพื่อแสดง
แก้ไข แล้วแตะที่
ตัวเลือก
2. แตะที่ไอคอนเพื่อปรับรูปภาพ
ของคุณ:
คร็อปรูปภาพของคุณ เลือก
พื้นที่การคร็อปภาพแบบสี่เหลี่ยม
หรือวงกลม แล้วเลื่อนนิ้วของคุณ
ไปตามหน้าจอเพื่อเลือกพื้นที่
วาดลายเส้นบนรูปภาพ
ของคุณด้วยมือ
เลือกความหนาของเส้นจาก 4
ตัวเลือก จากนั้นเลือกสีที่คุณต้อ
งการใช้
การเพิ่มตัวหนังสือลงบนรูป
ภาพ โปรดดูที่ การเพิ่มข้อความ
ลงในรูปภาพ

ตกแต่งรูปภาพของคุณด้วย
สแตมป์ เลือกจากสแตมป์ต่างๆ
แล้วแตะบริเวณที่คุณต้องการวาง
ลบการแก้ไขที่คุณทำไว้ใน
รูปภาพคุณสามารถเลือกขนาด
ของยางลบที่คุณจะใช้ได้
แตะเพื่อกลับไปที่คลังภาพ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำ
ไว้ในรูปภาพ เลือกเพื่อบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงเป็น อัปเดตที่มี หรือ
ไฟล์ใหม่ หากคุณเลือก ไฟล์ใหม่
ให้ป้อนชื่อไฟล์
ลบการแก้ไขที่คุณทำไว้ใน
รูปภาพ
แตะเพื่อเปิดตัวเลือกเอฟ
เฟกต์เพิ่มเติม ได้แก่ หมุน นอก
จากนี้ ยังมีตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูง
เพิ่มเติมอีก โปรดดูที่ การเน้นสี
และ การสลับสีในรูปภาพ
แตะเพื่อใช้ตัวเลือกเอฟเฟกต์
กับรูปภาพ
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ซึ่งช่วยปรับการถ่ายภาพ
โดยใช้สี ความสว่างและอื่นๆ
โดยอัตโนมัติ

การเพิ่มเอฟเฟกต์ลงในรูป
ภาพ
1. จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2. คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่างๆ
กับรูปภาพ
3. ในการเลิกทำเอฟเฟกต์
เพียงแค่แตะที่

การคร็อปรูปภาพ
การเพิ่มข้อความลงใน
รูปภาพ
1. จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2. เลือก ตัวอักษร เพื่อเพิ่มข้อความ
แบบไม่มีกรอบหรือเลือกรูปทรงลูก
โป่งแสดงคำพูด
3. ป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มกด
แล้วแตะที่ บันทึก
4. เลื่อนข้อความโดยแตะที่ข้อความ
แล้วเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณต้อง
การ

1. จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการใช้เพื่อ
คร็อปรูปภาพ
3. ลากกรอบไปที่พื้นที่ที่คุณต้องการ
คร็อป
4. เมื่อคุณเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้แตะที่
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รูปภาพและวิดีโอ
การเน้นสีในรูปภาพ

การสลับสีในรูปภาพ

1. จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2. เลือก เน้นสี
3. เลือกส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพ
รอยเส้นจะปรากฏรอบสิ่งต่างๆ
ในบริเวณนั้นที่มีสีเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น
ผมหรือเสื้อ
4. ปรับความหนักเบาในการเน้นโดย
และเลื่อนเครื่องหมาย
แตะที่
ในแถบความหนักเบาขึ้นหรือลง
5. แตะที่ ตกลง
6. สีทั้งหมดจะหายไปจากรูปภาพ
และหายไปจากบริเวณที่ทำเครื่อง
หมายสำหรับการเน้นสีไว้
เพื่อบันทึกการเปลี่ยน
7. เลือก
แปลง

1. จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2. เลือก เปลี่ยนสี
3. เลือกส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพ
รอยเส้นจะปรากฏรอบสิ่งต่างๆ
ในบริเวณนั้นที่มีสีเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกัน
ตัวอย่างเช่น ผมหรือเสื้อ
4. เลือกสี
5. กด ตกลง
6. ส่วนของภาพถ่ายที่เลือกไว้สำหรับ
การเน้นสีจะเปลี่ยนเป็นสีที่เลือก
ไว้แทน
เพื่อบันทึกการเปลี่ยน
7. เลือก
แปลง
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียลง
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ เสียง
วิดีโอ และเกมส์ทั้งหมดได้อย่างง่าย
ดาย หรือคุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลง
ในการ์ดหน่วยความจำได้ ประโยชน์
ของการใช้การ์ดหน่วยความจำ คือ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำ
ของโทรศัพท์
ในการเข้าใช้งานเมนูมัลติมีเดีย ให้
แล้วเลือก ความบันเทิง
แตะที่
แตะที่ แฟ้มข้อมูล เพื่อเปิดรายการ
โฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียทั้ง
หมด

รูปภาพ
ภาพส่วนตัว
ประกอบด้วยรายการรูปภาพ รวมถึง
ภาพเริ่มต้นที่โหลดลงในโทรศัพท์
ล่วงหน้า ภาพที่คุณดาวน์โหลด และ
ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของโทร
ศัพท์

เมนูตัวเลือกภาพส่วนตัว
ตัวเลือกที่มีอยู่ใน ภาพส่วนตัว จะขึ้น
อยู่กับประเภทรูปภาพที่คุณเลือก ตัว
เลือกทั้งหมดจะใช้ได้กับภาพที่คุณ
ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์
ส่วนตัวเลือก ใช้เป็น, พิมพ์,
เรียงตาม และ สถานะความจำ
จะมีสำหรับภาพเริ่มต้นเท่านั้น

การส่งรูปภาพ
1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ เมนูส่วนตัว แล้วเลือก
ภาพของฉัน
3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการส่ง
และแตะที่ ส่ง เลือกจาก
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทูธ
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มัลติมีเดีย
4. หากคุณเลือก
ข้อความ หรือ อีเมล์
รูปภาพจะแนบไปกับข้อความ
และคุณสามารถเขียนและส่งข้อ
ความได้ตามปกติ หากคุณเลือก
Bluetooth เครื่องจะแสดงข้อ
ความให้คุณเปิด Bluetooth และ
โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์ที่จะส่ง
ภาพไป

การใช้รูปภาพ
คุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อใช้เป็น
พื้นหลังและภาพพักหน้าจอ หรือใช้
เพื่อระบุผู้โทรเข้าได้
1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ เมนูส่วนตัว แล้วเลือก
ภาพของฉัน
3. เลือกภาพแล้วแตะที่
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4. แตะที่ ใช้เป็น แล้วเลือกจาก:
ธีมหน้าจอ - กำหนดพื้นหลัง
สำหรับหน้าจอหลัก
ภาพรายชื่อ - กำหนดภาพให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในรายชื่อ เพื่อ
ให้ภาพนั้นปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลนั้น
โทรมา

การแก้ไขภาพของคุณ
ภาพที่มีแสงน้อยสามารถปรับได้โดย
ไม่ทำให้คุณภาพของรูปภาพลดลง
1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ เมนูส่วนตัว แล้วเลือก
ภาพของฉัน
3. เลือกภาพ และแตะที่
แล้วแตะที่ Smart Light
4. แสงจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ และคุ
ณจะมีตัวเลือกในการบันทึก
ภาพใหม่

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ

การสร้างภาพสไลด์

คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
ระหว่างหน่วยความจำของโทรศัพท์
กับการ์ดหน่วยความจำได้ เพื่อเป็น
การเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำในหน่วย
ความจำใดหน่วยความจำหนึ่ง หรือ
เพื่อป้องกันภาพมิให้สูญหาย
1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ เมนูส่วนตัว แล้วเลือก
ภาพของฉัน
แล้วเลือก ย้าย หรือ
3. แตะที่
คัดลอก
4. เลือกภาพ
5. เลือก ย้าย หรือ คัดลอก

หากคุณต้องการดูภาพทั้งหมดบนโทร
ศัพท์ คุณสามารถสร้างภาพสไลด์เพื่อ
ประหยัดเวลาในการเปิดและปิดภาพ
แต่ละภาพ
แล้วเลือก
1. แตะที่
ความบันเทิง
2. แตะที่ เมนูส่วนตัว แล้วเลือก
ภาพของฉัน
แล้วเลือก ภาพสไลด์
3. แตะที่

เสียง
โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว ประกอบด้วย
เสียงที่ดาวน์โหลด, เสียงเริ่มต้น
และ การบันทึกเสียง จากขั้นตอนนี้
คุณสามารถจัดการ ส่ง หรือกำหนด
เสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้
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มัลติมีเดีย
การใช้เสียง
1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
เสียงส่วนตัว
3. เลือก เสียงเริ่มต้น หรือ
การบันทึกเสียง
4. เลือกเสียงและเสียงจะเริ่มเล่น
และเลือก ใช้เป็น
5. แตะที่
6. เลือกจาก
เสียงเรียกเข้าแบบเสียง,
เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ,
เสียงข้อความ, การเปิดเครื่อง
หรือ การปิดเครื่อง

วิดีโอ
โฟลเดอร์ วิดีโอส่วนตัว จะแสดงราย
การวิดีโอที่ดาวน์โหลด และวิดีโอที่
ได้บันทึกไว้ในโทรศัพท์
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การดูวิดีโอ
1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
วิดีโอส่วนตัว
3. เลือกวิดีโอเพื่อเล่น

การใช้ตัวเลือกขณะหยุด
วิดีโอชั่วคราว
แตะที่
ขณะที่อยู่ในโหมดหยุด
ชั่วคราว และเลือกจาก:
ส่ง - ส่งวิดีโอในข้อความ, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
ลบ - ลบวิดีโอ
ใช้เป็น - ทำให้ตั้งค่าเสียงเรียกเข้า
แบบเสียงหรือเสียงเรียกเข้าแบบ
วิดีโอได้ (ซึ่งสามารถจำกัดตามขนาด
เฟรมวิดีโอได้)
ข้อมูลไฟล์ - ดูรายละเอียดของชื่อ
ขนาด วันที่ เวลา ประเภท ระยะเวลา
ขนาด ป้องกันไฟล์ และลิขสิทธิ์

การส่งวิดีโอคลิป

การเล่นเกมส์

1. เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่
2. แตะที่ ส่ง และเลือกจาก
ข้อความ, อีเมล์, บลูทูธ
3. หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ วิดีโอคลิปจะแนบไปกับ
ข้อความ และคุณจะสามารถเขียน
และส่งข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ เครื่องจะ
แสดงข้อความให้คุณเปิดบลูทูธ
และโทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์ที่
จะส่งวิดีโอไปให้

1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ เกมส์&แอปฯ แล้วแตะ
เกมส์
3. เลือกและแตะที่เกมส์เพื่อเริ่มเล่น

เกมส์และแอปพลิเคชัน
คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และแอป
พลิเคชันใหม่ในโทรศัพท์ได้ เพื่อช่วย
ให้คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง

การใช้เมนูตัวเลือกของเกมส์
จากโฟลเดอร์เกมส์&แอปฯ
จะมีตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:
เรียงตาม - เรียงลำดับเกมส์และแอป
พลิเคชันตาม วันที่, ขนาด หรือ ชื่อ
ข้อมูลไฟล์ - ดูข้อมูลเกมส์

แฟลชคอนเทนท์
โฟลเดอร์ข้อมูล Flash
ประกอบด้วยไฟล์ SWF เริ่มต้นและที่
ดาวน์โหลดทั้งหมด
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การดูไฟล์ SWF/SVG

การโอนไฟล์ไปที่โทรศัพท์

1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วแตะ
แฟลชคอนเทนท์
3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดู

บลูทูธ คือวิธีการที่ง่ายที่สุดในการ
โอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปที่โทร
ศัพท์ คุณยังสามารถใช้ LG
PC Suite ผ่านทางสายสำหรับ
ซิงโครไนซ์ของคุณ
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทูธ:
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดบลูทูธ
ที่โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
และทั้งคู่ต่างมองเห็นกันแล้ว
2. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งไฟล์ทาง
บลูทูธ
3. เมื่อส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับ
ไฟล์บนโทรศัพท์โดยแตะที่ ใช่
4. ไฟล์จะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์
เอกสาร หรือ อื่นๆ

เอกสาร
จากเอกสารในแฟ้มข้อมูล คุณ
สามารถดูไฟล์เอกสารทั้งหมดได้
จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถดูไฟล์
Excel, Powerpoint, Word และ
pdf ได้

การดูไฟล์
1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก
เอกสาร
3. เลือกเอกสาร และแตะที่ ดู
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อื่นๆ

การสร้างภาพยนตร์

โฟลเดอร์ อื่นๆ ใช้สำหรับจัดเก็บ
ไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปภาพ
เสียง วิดีโอ เกมส์ หรือแอปพลิเคชัน
ซึ่งมีวิธีใช้เดียวกับโฟลเดอร์ เอกสาร
คุณจะพบว่าเมื่อคุณโอนไฟล์จาก
คอมพิวเตอร์ไปที่โทรศัพท์ ไฟล์เหล่า
นั้นจะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ อื่นๆ
มากกว่าจะปรากฏในโฟลเดอร์
เอกสาร หากเป็นเช่นนี้
คุณสามารถย้ายไฟล์เหล่านั้นได้
ในการย้ายไฟล์จากโฟลเดอร์ อื่นๆ
ไปที่โฟลเดอร์ เอกสาร:
แล้วเลือก
1. แตะที่
ความบันเทิง
2. แตะที่ แฟ้มข้อมูล แล้วเลือก อื่นๆ
3. แตะที่ ย้าย แล้วแตะที่ ย้าย
อีกครั้ง
4. เลือกไฟล์ แล้วแตะที่

1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ Muvee Studio
เพื่อใส่รูปภาพ
3. แตะที่
แตะที่ภาพที่ต้องการ แล้วเลือก
แทรก
4. แตะที่แท็บสไตล์ทางด้านบนเพื่อ
เลือกสไตล์ภาพยนตร์
5. แตะที่แท็บเสียงทางด้านล่างของ
หน้าจอเพื่อเปลี่ยนเสียง เช่น
ไฟล์ mp3
6. แตะที่ปุ่ม เล่น เพื่อดูภาพยนตร์ที่
คุณสร้าง
แล้วแตะ ลำดับ
7. แตะที่
การเล่น เพื่อเปลี่ยนลำดับ
8. แตะที่
แล้วแตะ
บันทึกโลเคชั่น เพื่อเลือกตำ
แหน่งที่จะบันทึกภาพยนตร์
และแตะที่ ระยะเวลา เพื่อเลือก
ระหว่าง ใช้บันทึก และ ใช้ส่ง
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9. ในการบันทึกภาพยนตร์ ให้กดปุ่ม
เล่น แล้วแตะที่ไอคอนบันทึกที่
มุมซ้าย

เพลง
LG GT505 มีเครื่องเล่นเพลงภายใน
ตัวที่ให้คุณสามารถเล่นเพลงที่คุณ
ชื่นชอบทั้งหมดได้
ในการเข้าใช้งานเครื่องเล่นเพลง
ให้แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง และ เพลง
จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถเข้าใช้งาน
โฟลเดอร์ต่างๆ ดังนี้:
เล่นล่าสุด - คุณสามารถฟังเพลงทั้ง
หมดที่คุณเล่นล่าสุดได้
ทุกแทร็ค - ประกอบด้วยเพลงทั้ง
หมดที่มีในโทรศัพท์
ศิลปิน - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บ
ไว้ตามศิลปิน
อัลบั้ม - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บ
ไว้ตามอัลบั้ม
แนวเพลง - เบราส์ดูรายการเพลงที่
เก็บไว้ตามแนวเพลง
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รายการ - ประกอบด้วยรายการเพลง
ที่คุณสร้างไว้
สับเปลี่ยนแทร็ค - คุณสามารถฟัง
เพลงโดยให้เครื่องสุ่มเล่นได้

การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์
วิธีการที่ง่ายที่สุดในการโอนไฟล์
เพลงไปที่โทรศัพท์ คือ ทางบลูทูธ
หรือสายสำหรับซิงโครไนซ์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite ได้
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทูธ:
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่
ได้เปิดบลูทูธ และต่างมองเห็น
กันแล้ว
2. เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์ แล้ว
เลือกเพื่อส่งทางบลูทูธ
3. เมื่อส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับ
ไฟล์บนโทรศัพท์โดยแตะที่ ใช่
4. ไฟล์จะปรากฏขึ้นใน เพลง >
ทุกแทร็ค

การเล่นเพลง

การสร้างรายการเพลง

1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ เพลง และ ทุกแทร็ค
3. เลือกเพลงที่ต้องการเล่น
และแตะที่ เล่น
เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่ว
4. แตะที่
คราว
5. แตะที่
เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป
6. แตะที่
เพื่อข้ามไปยังเพลง
ก่อนหน้า
เพื่อกลับไปที่เมนู
7. แตะที่
เพลง

คุณสามารถสร้างรายการเพลงของ
คุณเองได้โดยการเลือกเพลงจาก
โฟลเดอร์ ทุกแทร็ค
แล้วเลือก
1. แตะที่
ความบันเทิง
2. แตะที่ เพลง และ รายการ
3. แตะที่ รายการเพลงใหม่
แล้วใส่ชื่อรายการเพลง และแตะที่
บันทึก
4. โฟลเดอร์ทุกแทร็คจะปรากฏขึ้น
แตะที่เพลงทั้งหมดที่คุณต้องการ
ใส่ไว้ในรายการเพลง จะมีเครื่อง
หมายปรากฏอยู่ข้างชื่อเพลงเหล่า
นั้น
5. แตะที่ เสร็จ
ในการเล่นรายการเพลง
ให้เลือกรายการเพลง และแตะที่ เล่น
หมายเหตุ: ในการเพิ่มรายการเพลง
จากนั้น
อีกรายการ ให้แตะที่
รายการเพลงใหม่
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การลบรายการเพลง

การค้นหาสถานี

1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ เพลง และ รายการ
แล้วเลือก ลบ หรือ ลบ
3. แตะที่
ทั้งหมด เพื่อลบรายการเพลงทั้ง
หมด

คุณสามารถตั้งสถานีวิทยุไว้ในโทร
ศัพท์ได้ โดยการค้นหาด้วยตนเอง
หรือโดยอัตโนมัติ สถานีเหล่านั้นจะ
ถูกบันทึกไว้ในหมายเลขช่องสถานีที่
ระบุไว้ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้อง
ปรับตั้งสถานีใหม่อีก
ในการปรับตั้งอัตโนมัติ:
1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ วิทยุ FM และ
3. แตะที่ สแกนอัตโนมัติ และ ใช่
สถานีที่พบจะถูกกำหนดไว้ใน
หมายเลขช่องสถานีในโทรศัพท์
โดยอัตโนมัติ

การใช้วิทยุ
LG GT505 มีคุณสมบัติวิทยุ FM
ดังนั้น คุณสามารถรับฟังสถานีที่คุณ
ชื่นชอบได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟัง
เพื่อรับฟังวิทยุ เสียบหูฟังเข้าในช่อง
เสียบหูฟัง (ช่องเสียบเดียวกับช่อง
เสียบอุปกรณ์ชาร์จ)
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หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหา
สถานีด้วยตนเองได้โดยใช้ และปุ่ม
หมุนที่แสดงอยู่ถัดจากความถี่วิทยุ

การรีเซ็ตสถานี
1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ วิทยุ FM และ
3. เลือก รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตช่องสถานี
ปัจจุบัน หรือเลือก รีเซ็ตทั้งหมด
เพื่อรีเซ็ตช่องสถานีทั้งหมด

การฟังวิทยุ
1. แตะที่
แล้วเลือก
ความบันเทิง
2. แตะที่ วิทยุ FM แล้วแตะที่หมาย
เลขช่องสถานีที่คุณต้องการฟัง
เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการรับสัญญาณวิทยุ ให้ยืด
สายชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่เป็นเสา
อากาศวิทยุ
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การเพิ่มเหตุการณ์ลงใน
ปฏิทิน
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
ปฏิทิน
2. เลือกวันที่ที่ต้องการเพิ่มเหตุการณ์
3. แตะที่
แล้วแตะ
เพิ่มเหตุการณ์
4. แตะที่ ประเภท แล้วเลือกจาก
นัดหมาย, วันครบรอบ หรือ
วันเกิด ตรวจสอบวันที่และป้อน
เวลาที่เหตุการณ์เริ่ม
5. สำหรับการนัดหมายและวันครบ
รอบ ให้ป้อนเวลาและวันที่ที่เหตุ
การณ์สิ้นสุดในช่องเวลาและวันที่
ด้านล่างทั้งสองช่อง

70 LG GT505 | คู่มือการใช้

6. หากคุณต้องการใส่หัวเรื่อง หรือบัน
ทึกในเหตุการณ์ของคุณ ให้แตะที่
บันทึก แล้วพิมพ์ในบันทึกของคุณ
7. ตั้งค่า เตือน และ ซ้ำ
8. เลือก บันทึก และเหตุการณ์ของ
คุณจะบันทึกอยู่ในปฏิทิน วันที่ที่มี
การบันทึกเหตุการณ์ไว้จะมีเครื่อง
หมายกรอบสี่เหลี่ยมสีกำกับอยู่
และเสียงกริ่งจะดังขึ้นเมื่อถึงเวลา
เริ่มต้นของเหตุการณ์ เพื่อให้คุณ
ไม่พลาดกำหนดต่างๆ
เคล็ดลับ! คุณสามารถกำหนด
วันหยุดในปฏิทินได้ แตะที่วันแต่
ละวันที่เป็นวันหยุดของคุณ แล้ว
และเลือก ตั้งวันหยุด
แตะที่
วันเหล่านั้นจะมีเงาสีเขียวแสดง
อยู่

การเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้น
ของปฏิทิน
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
สมุดบันทึก เลือก ตั้งค่า
2. แตะที่ ปฏิทิน และเลือก
มุมมองเดือน หรือ
มุมมองสัปดาห์
3. ตั้งค่า สัปดาห์เริ่มต้นเมื่อ
4. แตะที่ บันทึก เพื่อยืนยันการ
เลือกของคุณ

การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่
ต้องทำ
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
สมุดบันทึก
2. เลือก สิ่งที่ต้องทำ และแตะที่
เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ
3. กำหนดวันที่ของงาน เพิ่มบันทึก
และเลือกลำดับความสำคัญ: สูง,
กลาง หรือ ต่ำ
4. บันทึกงานโดยเลือก บันทึก

การแบ่งปันงานที่ต้องทำ
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลือก ยูทิลิตี และเลือก
สมุดบันทึก เลือก สิ่งที่ต้องทำ
2. เลือกงานที่คุณต้องการแบ่งปัน
แล้วแตะที่
3. เลือก ส่ง คุณสามารถเลือก
แบ่งปันรายการที่ต้องทำ
เป็น ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์ หรือ
บลูทูธ
เคล็ดลับ! คุณสามารถสำรองข้อ
มูลและซิงโครไนซ์ปฏิทินของคุณ
กับคอมพิวเตอร์ได้
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การใช้ตัวค้นหาวันที่

การตั้งเวลาการปลุก

ตัวค้นหาวันที่เป็นเครื่องมืออำนวย
ความสะดวกที่ช่วยให้คุณสามารถคำ
นวณวันหลังจากที่ผ่านมาแล้วหลาย
วันได้ ตัวอย่างเช่น 60 วันจากวันที่
10.10.07 คือวันที่ 09.12.2007
ซึ่งเหมาะสำหรับการรอคอยวันที่ครบ
กำหนด
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
สมุดบันทึก
2. เลือก ตัวค้นหาวันที่
3. ในแท็บ จาก ให้กำหนดวันที่
ต้องการ
4. ในแท็บ หลัง ให้กำหนดจำนวนวัน
5. วันที่เป้าหมาย จะปรากฏขึ้นด้าน
ล่าง

1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
ตั้งปลุก
2. แตะที่ เพิ่มการปลุก
3. กำหนดเวลาที่ต้องการให้ส่งเสียง
ปลุก แล้วแตะที่ บันทึก
4. เลือกว่าคุณต้องการให้ส่งเสียง
ปลุกซ้ำ ทุกวัน, จันทร์ - ศุกร์,
จันทร์ - เสาร์, เสาร์ - อาทิตย์,
ยกเว้นวันหยุด หรือ เลือกวัน
ไอคอนจะบ่งชี้วันที่คุณเลือก
5. เลือก เสียงปลุก เพื่อเลือก
ประเภทการปลุก
6. แตะที่ เสียงกริ่งปลุก
แล้วเลือกเสียงกริ่ง ในการฟังเสียง
ให้แตะที่
7. เพิ่มบันทึกสำหรับการปลุก
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8. สุดท้าย คุณสามารถกำหนดรอบ
เวลาในการเลื่อนปลุกเป็น 5, 10,
20, 30 นาที, 1 ชั่วโมง หรือ ปิด
9. เมื่อคุณตั้งปลุกเสร็จแล้ว ให้แตะที่
บันทึก
10. ในการปิดการปลุก คุณสามารถ
เลือกเลื่อนหรือหยุดได้
เคล็ดลับ! แตะที่ไอคอน เปิด/ปิด
ทางด้านขวาของการตั้งปลุก

การเพิ่มบันทึก
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
สมุดบันทึก เลือก บันทึก
2. แตะที่ เพิ่มบันทึก
3. พิมพ์บันทึก แล้วตามด้วย บันทึก
4. บันทึกของคุณจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน
บันทึก ในครั้งถัดไป

เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขบัน
ทึกที่มีอยู่ได้ เลือกบันทึกที่ต้อง
การแก้ไข แล้วพิมพ์การเปลี่ยน
แปลงของคุณ

บันทึกเสียง
ใช้ เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึก
เสียงเตือนความจำหรือเสียงอื่นๆ
1. แตะที่
แล้วเลือก ยูทิลิตี
2. แตะที่ บันทึกเสียง แล้วเลือก
จากนั้นเลือกจาก:
ตั้งค่า > ระยะเวลา - กำหนด
ระยะเวลาในการบันทึก เลือกจาก
MMS, 1 นาที หรือ ไม่จำกัด
ตั้งค่า > คุณภาพ เลือกคุณภาพของเสียง เลือกจาก
ละเอียดมาก,ละเอียด หรือ ปกติ
ไปที่เสียง - เปิดโฟลเดอร์การ
บันทึกเสียงใน เสียงส่วนตัว
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สมุดบันทึก
การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1. แตะที่
แล้วเลือก ยูทิลิตี
2. แตะที่ บันทึกเสียง
เพื่อเริ่มบันทึก
3. แตะที่
เพือ
่ จบการบันทึก
4. แตะที่
5. แตะที่
เพือ
่ ฟังรายการที่บันทึก

การส่งรายการบันทึกเสียง
1. เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
ให้แตะที่
2. แตะที่ ส่ง แล้วเลือกจาก
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทูธ
หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ รายการที่บันทึกจะแนบไป
กับข้อความ และคุณสามารถเขียน
และส่งข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ เครื่องจะ
แสดงข้อความให้คุณเปิดบลูทูธ
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หมายเหตุ: หลังจากที่บันทึก
เสียงเสร็จแล้ว ให้แตะที่
แล้วเลือก ส่ง, ไฟล์, ลบ, ใช้เป็น
(เพื่อใช้เป็นเสียงเรียกเข้า), ตั้งค่า
หรือ ไปที่เสียง

การใช้เครื่องคิดเลข
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
เครื่องมือ
2. เลือก เครื่องคิดเลข
3. แตะที่ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข
4. สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการ
(+, –, x, ÷), แล้วตามด้วย =
5. สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน
ให้แตะที่
และเลือกจาก sin,
cos, tan, deg, sec, csc, cot,
rad, log, ln หรือ exp

การแปลงหน่วย

การใช้นาฬิกาจับเวลา

1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
เครื่องมือ
2. เลือก ตัวแปลงหน่วย
3. เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน,
พื้นผิว, ความยาว, น้ำหนัก,
อุณหภูมิ, ปริมาตร หรือ
ความเร็ว
4. จากนั้น คุณสามารถเลือกหน่วย
และป้อนค่าที่คุณต้องการแปลง
แล้วตามด้วยหน่วยที่คุณต้องการ
แปลงเป็น
5. ค่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกันจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ

1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
เครื่องมือ
2. เลือก นาฬิกาจับเวลา
3. แตะที่ เริ่ม เพื่อเริ่มต้นตัวจับเวลา
4. แตะที่ รอบ หากคุณต้องการ
บันทึกรอบเวลา
5. แตะที่ หยุด เพื่อหยุดตัวจับเวลา
6. แตะที่ ต่อ เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลา
ใหม่ต่อจากเวลาที่คุณหยุดไว้
รีเซ็ต เพื่อเริ่มต้นเวลาใหม่อีกครั้ง
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สมุดบันทึก
การใส่ชื่อเมืองลงในเวลาทั่ว
โลก
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
เครื่องมือ
2. เลือก เวลาโลก
3. แตะที่ไอคอน
แล้วตามด้วย
เพิ่มเมือง เริ่มพิมพ์ชื่อเมืองที่คุณ
ต้องการและชื่อนั้นจะแสดงที่
หน้าจอ
4. แตะที่เมืองเพื่อเลือก และเพิ่มใน
รายการเวลาทั่วโลก

เพื่อนจ๊อกกิ้ง
เมื่อเดิน, วิ่ง หรือจ๊อกกิ้ง GT505
จะแสดงข้อมูลระดับวินาทีของระยะ
ทางและเวลา และเก็บบันทึกการออก
กำลังกายของคุณโดยใช้เทคโนโลยี
GPS ขั้นสูง
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1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
เครื่องมือ
2. เลือก เพื่อนจ๊อกกิ้ง
3. แตะที่ << >> เพื่อตั้งระยะทาง
หรือเวลาของการจ๊อกกิ้ง
4. คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียง
บี๊พได้
5. เมื่อเชื่อมต่อ GPS ปุ่มเริ่มจะสว่าง
ขึ้น แตะที่
เพื่อเริ่ม
- ปุ่มรีเซ็ต
- ปุ่มเริ่ม
- ปุ่มพัก
- ปุ่มหยุด
เสียงบี๊พ - เสียงบี๊พของโทรศัพท์ตาม
ช่วงระยะทางหรือรอบระยะเวลาช่วย
คุณติดตามโดยไม่ต้องคอยดูหน้าจอ

PC ซิงค์
ถามโหมดเสมอ
หากคุณตั้งค่า “ถามโหมดเสมอ”
เป็นค่าเริ่มต้น โทรศัพท์จะแสดงข้อ
ความให้คุณเลือกประเภทของโหมด
การเชื่อมต่อ USB ทุกครั้งที่คุณเชื่อม
ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ผ่าน
สายเคเบิลข้อมูล หากคุณไม่ใช้
“ถามโหมดเสมอ” โหมดการเชื่อม
ต่อจะเป็นโหมดที่คุณตั้งค่าด้วยตน
เองใน เมนู - ตั้งค่า - การเชื่อมต่อ
- โหมด USB และโหมดของตัวเลือก
ที่เก็บข้อมูล, PC Suite หรือ
ซิงค์เพลง
คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิวเตอร์
กับโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่า
รายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดของคุณ
และวันที่ต่างๆ ตรงกัน รวมทั้งยังเป็น
การสำรองข้อมูลไฟล์ที่ช่วยให้คุณ
สบายใจได้

การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
1. จากหน้าจอหลัก ให้กดและเลือก
การเชื่อมต่อ
2. เลือกโหมด การเชื่อมต่อ USB
และคลิก ตกลง
3. ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาด้วยในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ คลิก LG PC Suite
Installer ซึ่งจะปรากฏที่หน้าจอ
ของคุณ
4. เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการติด
ตั้ง แล้วคลิกที่ OK
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อทำให้วิซาร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์
6. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไอคอน LG PC Suite จะปรากฏ
ขึ้นบนเดสก์ทอป
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PC ซิงค์
การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์
1. เชื่อมสาย USB ที่โทรศัพท์และ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน LG PC
Suite บนเดสก์ทอปของคุณ
3. คลิกที่ Connection Wizard
แล้วคลิก USB
4. คลิกที่ Next แล้วคลิก Next
อีกครั้ง จากนั้นคลิก Finish
โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว

การสำรองข้อมูลและการ
เรียกคืนข้อมูลของโทรศัพท์
1. เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวิธี
ข้างต้น
2. คลิกที่ไอคอน Backup แล้วเลือก
Backup หรือ Restore
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3. เลือกสำรองข้อมูล Contents
Data หรือ Phonebook/
Schedule/Todo/Memo Data
เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการสำรอง
ข้อมูลหรือเรียกคืนข้อมูล คลิก OK
4. ระบบจะสำรองข้อมูลของคุณ

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์
1. เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวิธี
ข้างต้น
2. ให้คลิกไอคอน Manage Files
3. เอกสารทั้งหมด, แฟลชคอนเทนท์,
ภาพ, เสียง และวิดีโอ ซึ่งคุณบัน
ทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณจะ
ปรากฏบนหน้าจอในโฟลเดอร์ LG
Phone

เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาของโทร
ศัพท์บนเครื่องคอมพิวเตอร์จะ
ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงไฟล์
จัดการเอกสาร และลบเนื้อหาที่
คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไปได้

การซิงโครไนซ์รายชื่อ
1. ใช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องพีซี
2. คลิกที่ไอคอน Manage
Contacts
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะ
อิมปอร์ตและแสดงรายชื่อทั้ง
หมดที่บันทึกไว้ในการ์ด USIM
และโทรศัพท์
4. คลิกที่ File แล้วเลือก Save
จากนั้น คุณสามารถเลือกตำแหน่ง
ที่คุณต้องการบันทึกรายชื่อ

หมายเหตุ: ในการสำรองข้อมูล
รายชื่อที่บันทึกไว้ใน USIM การ์ด
ให้คลิกที่โฟลเดอร์ซิมการ์ดทาง
ด้านซ้ายมือของหน้าจอคอม
พิวเตอร์ คลิกขวาที่รายชื่อ
และเลือก Select all, แล้ว
เลือก Copy หรือ Move
to phone memory
คลิกขวาที่รายชื่อของคุณ
แล้วเลือก Copy to contact
จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ Handset
ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอและ
หมายเลขทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

การซิงโครไนซ์ข้อความ
1. ใช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องพีซี
2. คลิกที่ไอคอน Messages
3. ข้อความในเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นใน
โฟลเดอร์บนหน้าจอ
4. ใช้แถบเครื่องมือของหน้าจอเพื่อ
แก้ไขและจัดเรียงข้อความ
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PC ซิงค์
การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็น
อุปกรณ์เก็บข้อมูล
โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้เป็นอุป
กรณ์เก็บข้อมูลได้ หากคุณมีการ์ด
หน่วยความจำติดตั้งไว้
1. เลิกการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์
ของคุณออกจากเครื่องคอมพิว
เตอร์
2. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ตั้งค่า และเลือก
ตั้งค่าโทรศัพท์
3. เลือก การเชื่อมต่อ
แล้วเลือกโหมด การเชื่อมต่อ
USB
4. แตะที่ ที่เก็บข้อมูล
5. ใช้เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องพีซี โทรศัพท์ของคุณ
จะแสดงข้อความ: ที่เก็บข้อมูล
และ เชื่อมต่อ อย่ายกเลิกการ
เชื่อมต่อระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล
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6. โฟลเดอร์ดิสก์แบบถอดออกได้จะ
เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติบนคอมพิว
เตอร์ของคุณ 2 ไดรฟ์หากคุณมี
การ์ดหน่วยความจำเสียบอยู่ ซึ่งจะ
แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดในโทร
ศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำ
ของคุณ
หมายเหตุ: คุณต้องถอดสายเชื่อม
ต่อของโทรศัพท์ออกจากคอมพิว
เตอร์ของคุณเพื่อเริ่มใช้ที่เก็บข้อ
มูล
หมายเหตุ: ที่เก็บข้อมูลจะสำรอง
ข้อมูลเนื้อหาที่บันทึกไว้ในการ์ด
หน่วยความจำเท่านั้น โดยไม่บัน
ทึกในหน่วยความจำเครื่อง ใน
การถ่ายโอนเนื้อหาของหน่วย
ความจำเครื่อง (เช่น รายชื่อ)
คุณจำเป็นต้องซิงโครไนซ์โดยใช้
PC Sync

เว็บไซต์
การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
GT505 ของคุณสามารถทำหน้าที่เป็น
โมเด็มของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
จึงทำให้คุณสามารถส่งอีเมล์และ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ แม้ในเวลาที่
คุณไม่ได้เชื่อมต่อโดยใช้สาย
โดยคุณสามารถใช้สาย USB หรือ
บลูทูธก็ได้
การใช้สายเคเบิล USB:
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง
LG PC Suite บนเครื่องคอมพิว
เตอร์ของคุณแล้ว
2. เชื่อมต่อ GT505 เข้ากับคอมพิว
เตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB
แล้วเริ่มซอฟต์แวร์ LG PC Suite
3. คลิกที่ Communication
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
จากนั้นคลิกที่ Settings
และเลือก Modem

4. เลือก LG Mobile USB
Modem และเลือก OK จากนั้น
โมเด็มจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
5. คลิกที่ Connect และเครื่องคอม
พิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่ออิน
เตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ GT505
ของคุณ
การใช้บลูทูธ:
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า
บลูทูธเป็น เปิด และ มองเห็นได้
ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
GT505
2. จับคู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
และ GT505 เพื่อให้ต้องระบุรหัส
ผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ
3. ใช้ Connection wizard ใน
LG PC Suite เพื่อสร้างการเชื่อม
ต่อบลูทูธ
4. คลิกที่ Communication
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
จากนั้นคลิก Setting
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เว็บไซต์
5. คลิกที่ Modem
6. เลือก Standard Modem over
Bluetooth link แล้วคลิก OK
จากนั้นโมเด็มจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ
7. คลิกที่ Connect และเครื่องคอม
พิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่ออิน
เตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ GT505
ของคุณ

อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต ช่วยให้คุณเข้าถึงโลก
ของเกมส์ เพลง ข่าว กีฬา
ความบันเทิง และอีกมากมายได้
โดยตรงถึงโทรศัพท์ของคุณ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือกำลังทำอะไร
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การเข้าใช้เว็บไซต์
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
อินเตอร์เน็ต
2. ในการเข้าถึงโฮมเพจของเบราว์
เซอร์โดยตรง ให้เลือก โฮม
หรือเลือก ไปยัง URL
จากนั้นพิมพ์ URL ที่คุณต้องการ
แล้วเลือก เชื่อมต่อ
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิด
ขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้และเมื่อ
ดาวน์โหลดเนื้อหา โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ

การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค

การใช้ RSS reader

เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ
RSS (Really Simple Syndication)
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามา เป็นกลุ่มรูปแบบ Web Feed ที่ใช้เพื่อ
รถเพิ่มบุ๊คมาร์คและบันทึกเว็บเพจได้ เผยแพร่เนื้อหาที่ได้รับการอัปเดต
เป็นประจำ เช่น รายการใน Blog,
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
หัวข้อข่าว หรือ Podcast เอกสาร
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
RSS ที่เรียกว่า Feed, Web Feed
อินเตอร์เน็ต
หรือ Channel จะมีสรุปเนื้อหาหรือ
2. เลือก บุ๊คมาร์ค รายการบุ๊คมาร์ค
ข้อความเต็มจากเว็บที่เกี่ยวข้อง RSS
ของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
ช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามความ
3. ในการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่ ให้เลือก
เคลื่อนไหวของเว็บไซต์ที่ตนชื่นชอบ
แล้วแตะที่ เพิ่มบุ๊คมาร์ค
ด้วยระบบอัตโนมัติที่สะดวกกว่าการ
ป้อนชื่อสำหรับบุ๊คมาร์ค
เฝ้าดูด้วยตนเอง
แล้วตามด้วยป้อน URL
ผู้ใช้สมัครใช้บริการ Feed
4. แตะที่ บันทึก บุ๊คมาร์คของคุณจะ โดยป้อนลิงค์ของ Feed ลงใน
ปรากฏขึ้นในรายการบุ๊คมาร์ค
Reader หรือคลิกที่ไอคอน RSS ใน
5. ในการเข้าใช้งานบุ๊คมาร์ค เพียง
เบราว์เซอร์ที่เปิดขั้นตอนการสมัคร
แตะที่บุ๊คมาร์ค แล้วแตะที่ เชื่อม
ใช้บริการ Reader จะตรวจดู Feed
ต่อ เครื่องจะเชื่อมต่อเข้ากับบุ๊ค
ที่ผู้ใช้สมัครใช้บริการเป็นประจำเพื่อ
มาร์คของคุณ
ดูเนื้อหาใหม่ และดาวน์โหลดการ
อัปเดตต่างๆ ที่พบ
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การบันทึกเพจ

การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้

1. เข้าถึงเว็บเพจตามที่อธิบายไว้
ข้างต้น
แล้วเลือก
2. แตะที่
บันทึกเพจนี้
3. ป้อนชื่อสำหรับเว็บเพจเพื่อให้ง่าย
ต่อการจดจำ
4. แตะที่ บันทึก

1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
อินเตอร์เน็ต
2. เลือก บันทึกเพจ
3. เลือกเพจที่คุณต้องการดูและเพจ
จะเปิดขึ้น

เคล็ดลับ! เมนูนี้จะช่วยให้คุณสา
มารถแก้ไขชื่อของเพจที่คุณบัน
ทึกไว้ ป้องกันหรือไม่ป้องกันบัน
ทึกเตือนความจำบนหน้าจอ รวม
ถึงลบเพจที่บันทึกไว้ได้
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การดูประวัติข้อมูลเบราว์
เซอร์
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
อินเตอร์เน็ต เลือก ประวัติ
2. เว็บเพจที่คุณเข้าใช้ล่าสุดจะปรา
กฏขึ้น ในการเข้าใช้เพจใดเพจ
หนึ่ง ให้เลือกรายการที่ต้องการ

การเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บ
เบราว์เซอร์
1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วแตะที่ ยูทิลิตี และเลือก
อินเตอร์เน็ต เลือก ตั้งค่า
2. คุณสามารถเลือกแก้ไข โปรไฟล์,
การตั้งค่าลักษณะ, แคช,
คุกกี้, ระบบป้องกัน หรือ
รีเซ็ตการตั้งค่า
3. คุณสามารถเปิดหรือปิดการตั้ง
ค่าเหล่านี้ได้ง่ายๆ โดยการแตะ
ที่ไอคอนสวิตช์
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ตั้งค่า
ภายในโฟลเดอร์นี้ คุณจะสามารถปรับ
การตั้งค่าเพื่อให้โทรศัพท์ GT505
ตอบสนองการทำงานในแบบของ
คุณได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ
1. แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า
2. แตะที่ ตั้งค่าการแสดงผล
แล้วเลือกจาก:
พื้นหลัง - เลือกธีมสำหรับ
หน้าจอหลัก
โทรออก - ปรับขนาดตัวเลขและสี
แบบอักษร - ปรับขนาดแบบอักษร
ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลาการ
ทำงานของไฟหน้าจอ
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หมายเหตุ: การเปิดแบ็คไลท์เป็น
เวลานานจะทำให้สิ้นเปลืองพลัง
งานแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้น และคุณ
อาจจำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์ของ
คุณบ่อยยิ่งขึ้นด้วย
ความสว่าง ปรับความสว่างของหน้าจอ
ธีมเครื่อง - เปลี่ยนรูปโฉมทั้งหน้า
จอของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อความต้อนรับ - เลือกเปิด
หรือปิด และป้อนข้อความต้อนรับ
เลือกภาพสำหรับ สายเรียกเข้า,
สายโทรออก,การเปิดเครื่อง
และ การปิดเครื่อง
3. แตะที่ บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า

การปรับแต่งโปรไฟล์
ของคุณ

การเปลี่ยนการตั้งค่า
โทรศัพท์

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเสียงบน
หน้าจอหลักของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแตะที่ไอคอนสรุปสถานะ แล้ว
แตะที่แท็บรูปแบบเสียง
คุณสามารถใช้เมนูการตั้งค่าในการ
ปรับแต่งการตั้งค่ารูปแบบแต่ละราย
การได้
1. กด
แล้วเลือก ต้งค่า
2. แตะที่ โปรไฟล์ และเลือกรูปแบบ
ที่คุณต้องการแก้ไข
3. จากนั้น คุณจะสามารถเปลี่ยนตัว
เลือกเสียง และการเตือนทั้งหมด
ที่มีอยู่ในรายการได้ รวมทั้ง
เสียงเรียกเข้าแบบเสียง/
แบบวิดีโอ และ ระดับเสียง,
แบบเลียงข้อความ และอื่นๆ

เพลิดเพลินกับอิสระในการปรับการ
ทำงานของโทรศัพท์ GT505
ในแบบที่คุณต้องการได้
เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการ
ตัวเลือก ให้แตะที่รายการสุดท้าย
ที่มองเห็น แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอ
ขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้น
ทำให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
1. แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า
2. แตะที่ ตั้งค่าโทรศัพท์ แล้วเลือก
จากรายการทางด้านล่าง
วันที่ & เวลา - ปรับการตั้งค่าวันที่
และเวลาของคุณ หรือเลือกให้
เครื่องอัปเดตเวลาอัตโนมัติเมื่อคุณ
เดินทางหรือสำหรับการปรับเวลา
ตามฤดูกาล
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ตั้งค่า
ประหยัดพลังงาน - เลือก เปิด
และ ปิด การตั้งค่าประหยัดพลัง
งานที่ตั้งมาจากโรงงาน
ภาษา - เปลี่ยนภาษาบนจอแสดง
ผลของ GT505 ของคุณ
ล็อคปุ่มอัตโนมัติ - ล็อคปุ่มกด
อัตโนมัติในหน้าจอหลัก
ระบบป้องกัน - ปรับการตั้งค่า
ระบบป้องกัน ได้แก่ รหัส PIN
และล็อคเครื่อง (รหัสป้องกันคือ
0000)
การเชื่อมต่อ - โปรดดูที่เพจถัด
ไป
สถานะความจำ - โปรดดูที่
การใช้ตัวจัดการหน่วยความจำ
รีเซ็ตการตั้งค่า - รีเซ็ตการตั้งค่า
ทั้งหมดเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
ข้อมูล - ดูข้อมูลทางด้านเทคนิค
ของโทรศัพท์ GT505
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การเปลี่ยนการตั้งค่าสัมผัส
แตะที่
แล้วเลือก ตั้งค่า
เลือก การตั้งค่าสัมผัส
ในการรีเซ็ตปุ่มสัมผัส
และทำให้ใช้ง่ายขึ้น เลือก
Touchpad calibration
และแตะที่เครื่องหมาย บันทึกการตั้ง
ค่าเมื่อคุณพอใจแล้ว
เลือก เอฟเฟกต์ทัชสกรีน
เพื่อรีเซ็ต ประเภท, โทน และ สั่น
ของการสัมผัส

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ
การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะได้รับการตั้ง
ค่ามาจากผู้ให้บริการระบบแล้ว ดังนั้น
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับโทร
ศัพท์ใหม่ของคุณได้ทันที หากคุณ
ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ให้ใช้เมนูนี้

แล้วเลือก ตั้งค่า
แตะที่
แตะที่ ตั้งค่าโทรศัพท์ แล้วแตะ
การเชื่อมต่อ
ตั้งค่าเครือข่าย - โทรศัพท์ GT505
จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องการได้
โดยอัตโนมัติ ในการเปลี่ยนการตั้งค่า
เหล่านี้ ให้ใช้ตัวเลือกนี้
โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต - ตั้งค่าโปร
ไฟล์เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
จุดเชื่อมต่อ - ผู้ให้บริการระบบได้บัน
ทึกข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่มจุด
เชื่อมต่อใหม่โดยใช้เมนูนี้ได้
ประเภท GPS - เลือก GPS
แบบช่วยเหลือ หรือ สแตนด์อะโลน

GPS
– เทคโนโลยี GPS ใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเพื่อค้น
หาตำแหน่ง
– เครื่องรับจะประมาณระยะทางไป
ถึงดาวเทียม GPS ตามระยะเวลา
ที่สัญญาณมาเครื่องรับ จากนั้นใช้
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุตำแหน่ง
– ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่สองสาม
วินาทีไปจนถึงหลายนาที
– Assisted GPS(A-GPS ) ใน
โทรศัพท์รุ่นนี้จะใช้รับข้อมูลช่วย
เหลือด้านตำแหน่งผ่านการเชื่อม
ต่อข้อมูลแพคเก็ต
– ข้อมูลช่วยเหลือจะได้รับจากเซิร์ฟ
เวอร์บริการเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่า
นั้น
– ถ่ายภาพจากสถานที่ที่คุณอยู่
และแท็กรูปภาพด้วยข้อมูลเกี่ยว
กับตำแหน่งของคุณ

หมายเหตุ: บริการ GPS มีความผิด
พลาดที่ยอมรับได้ และไม่สามารถทำ
งานในอาคารหรือใต้ดินได้
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ตั้งค่า
โหมดการเชื่อมต่อ USB ซิงโครไนซ์โทรศัพท์ GT505
โดยใช้ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
เพื่อคัดลอกไฟล์จากโทรศัพท์
หากคุณใช้ซิงค์เพลงกับ Windows
Media Player ให้เลือกซิงค์เพลง
ในเมนูนี้ ซิงค์เพลงใช้ได้เฉพาะกับ
ข้อมูลเพลงเท่านั้น หากคุณต้องการ
ซิงโครไนซ์กับหน่วยความจำ
ภายนอก
คุณสามารถใช้
‘หน่วยความจำภายนอก’ เป็นที่เก็บ
หลัก หากคุณต้องการซิงโครไนซ์กับ
หน่วยความจำภายใน คุณสามารถใช้
‘หน่วยความจำภายใน’ เป็นที่เก็บหลัก
บริการ Synch - ฟังก์ชันการซิงค์
เซิร์ฟเวอร์จะซิงโครไนซ์ข้อมูลใน
โทรศัพท์กับข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ เช่น
ข้อมูลที่อยู่ของรายชื่อ รายการ
นัดหมาย รายการสิ่งที่ต้องทำ และ
รายการบันทึกโดยผ่านเครือข่ายไร้
สาย
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การตั้งค่าสตรีมมิ่ง - ผู้ให้บริการ
ระบบได้บันทึกข้อมูลนี้แล้ว คุณ
สามารถแก้ไขได้หากต้องการ
การตั้งค่า Java - ใช้ตั้งค่าโปรไฟล์

การใช้ตัวจัดการหน่วย
ความจำ
GT505 ของคุณมีหน่วยความจำให้
เลือกสามแบบ: โทรศัพท์,
USIM การ์ด และการ์ดหน่วยความจำ
ภายนอก (คุณอาจต้องซื้อการ์ดหน่วย
ความจำแยกต่างหาก) คุณสามารถใช้
ตัวจัดการหน่วยความจำในการกำหนด
ว่าในแต่ละหน่วยความจำใช้หน่วย
ความจำไปเท่าใด และดูว่ามีพื้นที่ว่าง
เหลือเท่าใด
แล้วตามด้วย ตั้งค่า
แตะที่
เลือก ตั้งค่าโทรศัพท์ แล้วเลือก
สถานะความจำ
ความจำเครื่อง - ดูหน่วยความจำที่มี
ในโทรศัพท์ GT505 สำหรับรูปภาพ,
เสียง, วิดีโอ, แฟลช, MMS, อีเมล์,
แอปพลิเคชัน Java และอื่นๆ

ความจำสำรอง - ดูหน่วยความจำ
ที่มีในเครื่องสำหรับ SMS, รายชื่อ,
ปฏิทิน, สิ่งที่ต้องทำ, บันทึก,
เตือน, ข้อมูลการโทร, บุ๊คมาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ความจำ USIM - ดูหน่วยความจำ
ที่มีใน USIM การ์ด
หน่วยความจำการ์ด - ดูหน่วยความ
จำที่มีในการ์ดหน่วยความจำภายนอก
(คุณต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำแยก
ต่างหาก)
การตั้งค่าที่เก็บหลัก - เลือกตำ
แหน่งในการบันทึกรายการที่ต้องการ

การใช้โหมด Flight
เปิดโหมด Flight โดยการเลือก
แล้วเลือก ตั้งค่า แตะที่ โปรไฟล์
และเลือก โหมด Flight ในโหมด
Flight คุณจะไม่สามารถโทรออก
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส่งข้อความ
หรือใช้ Bluetooth ได้

การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทูธ
บลูทูธเป็นวิธีในการส่งและรับไฟล์ที่ดี
โดยไม่จำเป็นต้องต่อสาย ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง
บลูทูธเพื่อโทรออกและรับสายได้
ในการส่งไฟล์:
1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง โดยทั่ว
ไปจะเป็นไฟล์ภาพถ่าย, วิดีโอ
หรือเพลง
2. แตะที่
จากนั้นเลือก ส่ง
เลือก บลูทูธ
3. แตะที่ ใช่ เพื่อเปิดบลูทูธ
4. หากคุณจับคู่อุปกรณ์บลูทูธแล้ว
โทรศัพท์ GT505 จะไม่ค้นหาอุป
กรณ์บลูทูธอื่นโดยอัตโนมัติ หาก
คุณยังไม่จับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
โทรศัพท์ GT505 จะค้นหาอุปกรณ์
อื่นๆ ที่ใช้บลูทูธภายในรัศมี
5. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์
ไป แล้วแตะที่ เลือก
6. ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
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ตั้งค่า
เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดง
ความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์
ของคุณถูกส่งแล้ว
ในการรับไฟล์:
1. ในการรับไฟล์ คุณต้องตั้งค่า
Bluetooth เป็น เปิด และ
มองเห็นได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับ การเปลี่ยนการ
ตั้งค่าบลูทูธ ที่ด้านล่าง
2. เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ
ยอมรับไฟล์จากผู้ส่ง แตะที่ ใช่
เพื่อรับไฟล์
3. คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รับการบันทึก
ไว้แล้ว และคุณสามารถเลือกเพื่อ
ดู ไฟล์หรือ ใช้เป็นภาพพื้นหลัง
ได้ โดยทั่วไป ไฟล์จะถูกบันทึก
ในโฟลเดอร์ที่เหมาะสมในแฟ้ม
ข้อมูล
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การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ:
1. แตะที่
และเลือก ตั้งค่า
2. เลือก บลูทูธ แล้วแตะที่
และเลือก ตั้งค่า
ทำการเปลี่ยนแปลง:
การมองเห็นเครื่อง - เลือกว่าจะ
มองเห็นได้ หรือ ซ่อน หรือ
แสดง 1 นาที
ชื่อเครื่องของฉัน ป้อนชื่อโทรศัพท์ GT505 ของคุณ
บริการที่รองรับ - แสดงฟังก์ชัน
บลูทูธทั้งหมดที่โทรศัพท์ของคุณ
สนับสนุน
แอดเดรสส่วนตัว - แสดงแอด
เดรสบลูทูธ

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
โดยการจับคู่โทรศัพท์ GT505
กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถกำหนด
รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อได้
ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วย
ก็จะปลอดภัยมากขึ้น
1. ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด และ มองเห็นได้ ุคุณสามา
รถเปลี่ยนการตั้งค่าการมองเห็นได้
ในเมนู ตั้งค่า
2. แตะที่ ค้นหา
3. โทรศัพท์ GT505 จะค้นหาอุปกรณ์
เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ รีเฟรช
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่
ด้วย และป้อนรหัสผ่าน จากนั้น
ให้แตะที่ ตกลง
5. โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อื่นซึ่งคุณควรป้อนรหัส
ผ่านเดียวกัน
6. การเชื่อมต่อบลูทูธของคุณแบบ
ป้องกันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้งาน
แล้ว

1. ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด และ มองเห็นได้
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมา
พร้อมกับชุดหูฟัง เพื่อตั้งค่าชุด
หูฟังให้อยู่ในโหมดการจับคู่
และจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณ
3. แตะที่ ถามเสมอ หรือ
อนุญาตโดยไม่ถาม และแตะที่
ใช่ เพื่อเชื่อมต่อทันที โทรศัพท์
GT505 จะสลับเป็นรูปแบบชุดหูฟัง
โดยอัตโนมัติ
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Wi-Fi
Wireless Manager
ให้คุณจัดการการเชื่อมต่อ Wi-Fi
Internet และ Bluetooth ในเครื่อง
ของคุณ โดยให้โทรศัพท์เชื่อมต่อ
เครือข่ายไร้สายในท้องถิ่นหรือเข้าใช้
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย Wi- Fi เร็ว
กว่าและมีช่วงกว้างกว่าเทคโนโลยีไร้
สาย Bluetooth
หมายเหตุ: GT505
สนับสนุนการเข้ารหัส WEP, WPAPSK/2 ไม่ใช่การเข้ารหัส EAP
ถ้าผู้ให้บริการ Wi-Fi หรือผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายของคุณตั้งค่าการเข้ารหัส
สำหรับการรักษาความปลอดภัยไว้
คุณต้องป้อนรหัสในหน้าต่างป๊อปอัพ
หากไม่ได้มีการตั้งค่าการเข้ารหัสไว้
หน้าต่างป๊อปอัพนี้จะไม่ปรากฏขึ้น
หากคุณไม่ทราบรหัส คุณต้องขอรหัส
จากผู้ให้บริการ Wi-Fi หรือผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายของคุณ
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1. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi
1. เปิด Wi-Fi
2. ค้นหา AP (จุดเชื่อมต่อ)
– ค้นหาว่า AP
ใดใช้เชื่อมต่อได้บ้าง
3. เชื่อมต่อ AP
– เชื่อมต่อ AP
ที่ต้องการในรายการค้นหา AP
– หาก AP คือประเภทการ
รักษาความปลอดภัย
WEP หรือ WPA-PSK/2
ให้ป้อนรหัสความปลอดภัย

2. การสนับสนุนโปรไฟล์
เครือข่าย Wi-Fi
1. การสนับสนุนโปรไฟล์ Wi-Fi
(การเชื่อมต่อกับ AP ที่ใช้บ่อยหรือ
AP ซ่อน)
1) หาก AP
ไม่ปรากฏในรายการค้นหา
อาจเชื่อมต่อกับ AP
นั้นได้โดยบันทึก AP
นั้นเป็นโปรไฟล์

2) การบันทึก AP ที่ใช้บ่อยเป็น
โปรไฟล์ช่วยให้สะดวกในการ
ป้อนรหัสความปลอดภัยเมื่อ
เชื่อมต่อกับ AP ที่มีประเภทการ
รักษาความปลอดภัยดังกล่าว
3) หาก AP นั้นไม่สนับสนุน DHCP
อาจเชื่อมต่อกับ AP ได้โดยใช้
IP คงที่
2. คำอธิบายฟิลด์แต่ละฟิลด์ในโปร
ไฟล์ Wi-Fi
1) ชื่อเครือข่าย: SSID (ID)
2) ประเภทการรักษาความปลอด
ภัย: สนับสนุน WEP, WPAPSK/2
3) รหัสความปลอดภัย:
บันทึกรหัสความปลอดภัย
4) การตั้งค่า IP/DNS: ใช้สำหรับ
ตั้งเป็นไดนามิคหรือคงที่ได้
ขึ้นอยู่กับการสนับสนุน DHCP
ของ AP หากคุณตั้งค่าเป็นคง
ที่ ให้ป้อนค่าฟิลด์ของ IP
แอดเดรส และเซิร์ฟเวอร์ DNS
เพื่อเชื่อมต่อกับ IP คงที่เมื่อ
พยายามเชื่อมต่อ

3. การบันทึกโปรไฟล์ Wi-Fi
1) เลือกเครือข่ายที่บันทึก
ไว้จากเมนูตัวเลือกจาก
นั้นเลือกเพิ่มเครือข่าย
แล้วป้อนค่าในแต่ละฟิลด์
2) คุณสามารถเลือกและบันทึก
รายการค้นหา AP หลังจาก
เลือกเปิด Wi-Fi แล้วเลือก
รีเฟรช (การค้นหา AP)
3) หลังจากเชื่อมต่อ AP
และป๊อปอัป Y/N ช่วยให้คุณ
บันทึกโปรไฟล์ได้
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ซอฟท์แวร์ Phone Software update
ซอฟท์แวร์ Phone
Software update
ซอฟท์แวร์อัพเกรดโทรศัพท์มือถือ
LG ในเวปไซท์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการใช้
งานระบบนี้, กรุณาดูที่เวปไซท์
LGmobile.com
ที่: http://www.lgmobile.com
- เลือกประเทศ – รายการสินค้า
- รายการคู่มือและซอฟท์แวร์
รายการนี้จะทำให้ท่านสามารถอัพ
เกรดซอฟท์แวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่น
ล่าสุดได้อย่างง่ายดายผ่านระบบอิน
เตอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับบริ
การผ่านศูนย์บริการ. ผู้ใช้ซอฟท์แวร์
การอัพเกรดโทรศัพท์นี้ต้องตั้งใจและ
ดูแลการทำงานของระบบตลอดกระ
บวนการทำงานของโปรแกรม, ดังนั้น
จึงขอความกรุณาในการอ่านทำความ
เข้าใจทุกขั้นตอนการทำงานและทุก
ข้อความที่ปรากฎก่อนการเริ่มใช้งาน
โปรแกรม
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กรุณาพึงระวังเสมอว่า การถอดสาย
USB หรือการถอดแบตเตอรี่ระหว่าง
การอัพเกรดข้อมูลอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงกับเครื่องโทรศัพท์
มือถือของท่าน.
ทั้งนี้ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบกับการ
สูญหายของข้อมูลใดๆที่จะเกิดขึ้น
ระหว่างขั้นตอนการอัพเกรด, ท่านควร
จดหรือทำการสำรองข้อมูลสำคัญของ
ท่านไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย

อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ GT505 ของคุณ
อุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่

ชุดหูฟังสเตอริโอ

สายเคเบิล
ข้อมูลและซีดี
เชื่อมต่อและซิง
โครไนซ์โทร
ศัพท์ GT505
กับคอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้
เรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับโทรศัพท์
GT505 ของคุณ
คู่มือการใช้ GT505

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
• การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผลให้การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์
สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือ
ตัวแทนผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม

97

บริการเครือข่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
ได้รับการรับรองให้ใช้ในระบบเครือ
ข่าย GSM และ W-CDMA
คุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้
เรียกว่า บริการเสริมจากระบบเครือ
ข่าย ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่คุณขอเปิด
ใช้บริการได้จากผู้ให้บริการของคุณ
ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติ
ต่างๆ ของบริการเสริมจากระบบเครือ
ข่ายเหล่านี้ คุณต้องสมัครขอรับบริ
การผ่านทางผู้ให้บริการ และขอคำ
แนะนำในการใช้จากผู้ให้บริการด้วย

ทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : GT505
ระบบ : GSM / W-CDMA
อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด : + 50 °C (คายประจุ),
+ 45 °C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด : - 10 °C (คายประจุ),
0 °C (ขณะชาร์จ)

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์,
08:00 - 17:40น.
Call center : 0-2878-5757
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Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM / W-CDMA Terminal Equipment
Model Name
GT505
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
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, Balfour 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
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

13. May. 2009

Signature of representative

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้ การ
ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำ
ให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น GT505 นี้ได้รับการ
ออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยวกับการรับ
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการ
กำหนดค่าเผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
ของทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการใช้
วิธีการที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่องโทร
ศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและมีการ
รับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่ง
สัญญาณดังกล่าวได้กระทำในทุกย่าน
ความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
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• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่นจะ
ได้รับการออกแบบให้อยู่ภายในข้อกำ
หนดการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ย
ตามเนื้อเยื่อหนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้
ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคือ 0.941 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ
1.17 วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผู้ที่อยู่ใน
ประเทศ/พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR
ซึ่งแนะนำโดย Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE)
คือ 1.6 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ
1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่
อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับ
รองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่า
นั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทร
ศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มีความ
รู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งความ
ร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อน หรือ
เตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก

• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีการ
สั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบัง
คับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้าม
ใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนื่องจาก
อาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก ขณะ
กำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟ
ฟ้าดูดและอาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสีย
หายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ เนื่อง
จากโทรศัพท์อาจร้อนและทำให้ติดไฟ
ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอก
เครื่องโทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย
เช่น เบนซิน ทินเนอร์ หรือ
แอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพื้น
ผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการ
ถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
ฝุ่นหรือควันมากเกินไป
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิตหรือ
บัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะ
อาจทำความเสียหายต่อข้อมูลในแถบ
แม่เหล็กได้

• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อให้
เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่องช่วย
ฟังได้

• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะ
อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้

• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการ
รบกวนบ้างเล็กน้อย

• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ
เหลวหรือความชื้น

ความปลอดภัยบนท้องถนน

• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด้วยความ
ระมัดระวัง อย่าแตะต้องเสาอากาศ
โดยไม่จำเป็น

ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่
ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ

การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์

• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
อย่างเต็มที่

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

• หากสามารถกระทำได้ ให้ใช้ชุดอุป
กรณ์แฮนด์ฟรี

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่ง
คลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์
ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเสีย
ก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนือ
เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
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• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่ทำ
ให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลกระ
ทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด
ในรถของคุณ เช่น วิทยุติดรถยนต์
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย ห้าม
ติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึ่งขัด
ขวางการทำงานของถุงลม ซึ่งอาจทำ
ให้ถุงลมไม่ทำงาน หรืออาจทำให้คุณ
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเนื่องจากการ
ทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่ข้าง
นอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่ที่
ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณยังสามารถ
ได้ยินเสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างถนน

หลีกเลี่ยงการทำลายความ
สามารถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำลาย
ได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน
ดังนั้น เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิดหรือ
ปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ นอกจากนี้ คุณ
ควรตั้งระดับเสียงเพลงและระดับเสียงสาย
สนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม

ส่วนที่เป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำมาจาก
วัสดุแก้ว ซึ่งส่วนที่เป็นแก้วนี้สามารถแตก
ได้หากโทรศัพท์ตกลงบนพื้นแข็ง หรือ
ถูกกระแทก หากส่วนที่เป็นแก้วนี้แตก
อย่าสัมผัส หรือพยายามดึงออก ให้หยุด
ใช้โทรศัพท์จนกว่าจะส่วนที่เป็นแก้วนี้จะ
ได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ให้บริการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมีการ
ระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่าง
เคร่งครัด และทำตามข้อกำหนดหรือกฎ
เกณฑ์ต่างๆ
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อ
เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิง
หรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลว
ที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโดย
สารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบ
กวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อน
ขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่พื้น
ก่อนได้รับการอนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครื่อง
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เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจาก
มือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่ง
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือ
ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้ จึงไม่
ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวในกรณี
โทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการใน
พื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่
ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ แบต
เตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่นเนื่องจาก
ไม่มี Memory Effect ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG
เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG
ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่
ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัสแบต
เตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที เมื่อประ
สิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึง
ระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรี่นี้
สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้งจน
กว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้
ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการใช้
งาน

• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรด
นำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย
ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG Electronics
ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่
โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้พลัง
งานสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับ
การกำหนดค่าเครือข่าย, การตั้งค่า
ผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม

• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสง
แดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีความ
ชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากาศ
ที่ร้อนหรือเย็นเพราะประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่อาจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตใน
การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรด
รีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้ อย่าทิ้งเป็นขยะ
ในครัวเรือน
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การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์
คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่คุณสามารถ
แก้ไขปัญหาที่คุณพบบางอย่างได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาดของซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดในโทรศัพท์
หรือคุณอาจใส่ซิมการ์ดไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ด
อย่างถูกต้อง

ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่าย

สัญญาณอ่อน
อยู่นอกพื้นที่บริการของระบบ
เครือข่าย GSM

ย้ายไปบริเวณที่ใกล้หน้าต่าง
หรือที่เปิดโล่ง ตรวจสอบพื้นที่
ให้บริการกับผู้ให้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนรหัส
ป้องกัน คุณต้องยืนยันรหัส
ใหม่โดยป้อนรหัสนั้นอีกครั้ง
รหัสที่คุณป้อนทั้งสองครั้ง
ไม่ตรงกัน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ตั้งค่าฟังก์ชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือ
ต้องลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่
ถึงขีดจำกัดการโทรของ
คุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้รับ
อนุญาต ตรวจสอบข้อกำหนด
ติดต่อผู้ให้บริการ หรือตั้ง
ค่าการจำกัดการโทรใหม่โดย
ใช้รหัส PIN 2
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ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

เปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเบา
เกินไป
แบตเตอรี่หมด
ขั้วสัมผัสแบตเตอรี่สกปรก
แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง
อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ
การชาร์จ

ไม่มีกระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ชาร์จชำรุด
อุปกรณ์ชาร์จไม่ถูกต้อง
แบตเตอรี่ชำรุด

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้
กดปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลาอย่าง
น้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญ
ลักษณ์แสดงการชาร์จบนห
น้าจอ
ทำความสะอาดขั้วสัมผัส
ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณหภูมิ
แวดล้อมที่เหมาะสม รอสักครู่
จากนั้นชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและ
การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
ทำความสะอาดหากจำเป็น
เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอื่น
หรือตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จใหม่
ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านั้น
เปลี่ยนแบตเตอรี่

สัญญาณเครือข่ายขาด
หายไป

สัญญาณอ่อนเกินไป

การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอื่น
เป็นไปโดยอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์ใช้
โทรออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชันกำหนด
หมายเลขโทรออก

ตรวจสอบการตั้งค่า
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Some of the contents in this
manual may differ from your phone
depending on the software of the
phone or your service provider.

GT505 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GT505 phone by LG,
designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.
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Getting to know your phone
Inner camera lens

End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the home screen.
Multitasking key
Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

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.
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Micro SD memory
card socket

Charger, Cable, Handsfree
connector
TIP! To connect the USB
cable, wait until the phone
has powered up and has
registered to the network.
Side keys
• When the screen is idle:
volume of key tone.
• During a call: volume of the
earpiece.
• When playing a BGM track:
controls volume continuously.
Lock/Unlock key
Capture button
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Open view

Battery cover

Battery

USIM Card
Socket
Camera lens
Flash
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Installing the USIM and battery
1. Remove the battery cover
Press and hold down the battery
release button at the top of the
phone and lift off the battery
cover.

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

2. Remove the battery
Hold the top edge of the battery
and lift it from the battery
compartment.
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Installing the USIM and battery
3. Install the USIM card
Slide the USIM card into the USIM
card holder. Make sure that the
gold contact area on the card is
facing downwards. To remove the
USIM card, pull it gently in the
opposite direction.
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4. Install the battery
Insert the top of the battery first
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the
battery contacts align with the
terminals on the phone. Press
down the bottom of the battery
until it clips into place.

5. Charging your phone
Slide back the cover of the
charger socket on the side of
your GT505. Insert the charger
and plug into a mains electricity
socket. Your GT505 will need
to be charged until a message
reading “Battery full” appears on
screen.
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory space
available on your phone using a
memory card.

Formatting the memory card

Your memory card may already
be formatted. If your card isn’t
formatted, you will need to format it
NOTE: A memory card is an optional before you can begin using it.
accessory.
1. From the home screen select
then touch Settings and choose
1. Open the memory card cover.
Phone settings.
2. Slide the memory card into the
2. Touch Memory manager then
slot at the top, until it clicks into
chose External memory.
place. Make sure that the gold
contact area is facing downwards. 3. Touch Format and then confirm
your choice.
4. Enter the password, if one is set,
and your card will be formatted
and ready to use.

3. Close the memory card cover.
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TIP! To change your default
storage destination, open
Memory manager from the
Phone settings menu and select
Primary storage settings.

NOTE: If your memory card
has existing content on, it will
automatically be filed in the correct
folder, for example, videos will be
stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts
To transfer your contacts from your
USIM to your phone:
1. From the Communication tab,
.
select Contacts Touch
2. Select Storage location and
select Copy to USIM or Move
to USIM.
3. Choose names one by one and
touch Copy or
.
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Menu map
Touch
in the home screen to open a Top menu. From here you can access
further menus: Communication, Entertainment, Utilities and Settings.

Communication
Contacts
Recent history
Messaging
Email
Dialling
Video call

Entertainment
Camera
Video camera
Gallery
My stuff
Music
Muvee Studio
Games&apps
FM radio

Utilities

Settings

Browser
Navigation
Google
Alarm
Organiser
Memo
Voice recorder
Tools

Profiles
Screen settings
Phone settings
Bluetooth
Wi-Fi
Call settings
Touch settings
Connectivity
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Your home screen
From this screen you can access
options, make a call, view the status
of your phone and much more.

• Whenever your GT505 is not
in use, it will return to the lock
screen as default.

Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get used to using the touch
screen.
To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not to press too hard; the
touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require. Be
careful not to touch any other
keys.
• When the screen light is off,either
press the Unlock/Lock key on the
right hand side or hold down the
Unlock key on the touch screen
to return the home screen.
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Your home screen
The quick keys
The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your
most used functions.
Touch to bring up the touch
dialling pad to make a call.
Input the number as you
would using a normal key
pad and touch Call or press
hard key.
the
To initiate a video call with
the number, press
after
inputting the number and
choose Make Video call.

Touch to open your contacts.
To search for the number
you want to call, enter the
name of the contact using
the touchpad. You can also
create new contacts and edit
existing ones.

Touch to access the
Messaging options menu.
From here you can create a
new SMS.

Touch to open the full Top
menu which is separated
into four sub-menus. Touch
the vertical tabs to view
further options.
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The status bar
The status bar uses various icons to
indicate things like signal strength,
new messages and battery life as
well as telling you whether your
Bluetooth or GPRS is active.
Below is a table which explains the
meaning of icons you’re likely to see
in the status bar.
Icon Description
Multitasking
Network signal strength
(number of bars will vary)
No network signal

Icon Description
Outdoor profile in use
Silent profile in use
Headset profile in use
Calls are diverted
EDGE in use
Roaming
Flight mode is on
Bluetooth is active
Wi-Fi on
BGM play
BGM pause

Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Message inbox is full
Message sending failed
An alarm is set
Normal profile in use
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Your home screen
Changing your status from
the status bar

Using the Multitasking
function

Touch the current status icon that
represents your current setting in
the status bar to open the Status
Summary. It shows the current Time,
Network, SVC ID, Battery, Handset
memory, External Memory, Profile,
MP3, Bluetooth and Wi-Fi status. You
can set Profile type, play/pause MP3
and activate/deactivate Bluetooth
and Wi-Fi.

Press the multitasking hard key
to open the Multitasking menu.
From here you can view all the
applications you have running and
access them with one touch.
From any application, press the
Multitasking key and select Home
screen to return to the home screen
without exiting or closing the
application.
When you have an application
running in the background (e.g.
will
a game or the FM radio),
appear in the status bar.
When you press this key from the
home screen, you can view a short
cut menu to some commonly used
functions.
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Calls
Making a call or video call
1. Touch
to open the keypad.
2. Key in the number using the
keypad. To delete a digit press
the clear key.
hard key to
3. Touch the
initiate the call.
4. To end the call press the
hard key.
TIP! To enter + for making an
international call, touch
twice.
TIP! Press the lock/unlock
button to lock the touchscreen
to prevent calls being made by
mistake.
TIP! You can Make video call,
Send message, Save number
or Search contacts by tapping
.

Making a call from your
contacts
1. From the home screen touch
to open Contacts.
2. Touch Name and enter the first
few letters of the contact you
would like to call.
3. From the filtered list, touch the
contact you’d like to call and
select the number to use if you
have more than one saved.
4. Touch Call.

Answering and rejecting a
call
When your phone rings press the
hard key to answer the call.
Tap
to mute the ringing. This is
great if you’ve forgotten to change
your profile to Silent for a meeting.
Press the
hard key to reject an
incoming call.
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Calls
In-call options

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 are
visible.
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Speaker - Touch
to turn on the
speaker phone.
to turn off the
Mute - Touch
microphone so the person you are
talking to cannot hear you.
Options - Choose from a list of further
in-call options, including Create new
memo and Go to messages, so you can
check your messages and add contacts
during a call. You can also end the call
from here by touching End call.
- Choose to search your contacts
during a call.
- Choose to add another person to
the call.
- Touch to open a numerical keypad
for navigating menus with numbered
options. For example, when dialling call
centres or other automated telephone
services.

Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call,
use the up and down button on the
right side of the phone.

Speed dialling
You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1. From the home screen touch
to open Contacts.
2. Touch
and choose Speed
dials.
3. Your voicemail is already set to
speed dial 1. Touch any other
number to assign it a speed dial
contact.
4. Your contacts will open. Select
the contact you’d like to assign
to that number by touching the
phone number once.
To call a speed dial number, touch
from the home screen then
press and hold the assigned number
until the contact appears on screen.

The call will initiate automatically,
there’s no need to press Call .

Making a second call
1. During your initial call, touch
and select the number you want
to call.
2. Dial the number or search your
contacts.
to connect the call.
3. Press
4. Both calls will be displayed on
the call screen. Your initial call
will be locked and the caller put
on hold.
5. To change between the calls,
touch
and choose Swap
call or press the number of the
held call.
6. To end one or both calls press
and select End Call followed
by All, Held or Active.
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Calls
TIP! You can combine your calls
by touching “Join icon” then
Join. Check that your network
provider supports conference
calling.
NOTE: You will be charged for each
call you make.

Turning off DTMF
DTMF allows you to use numerical
commands to navigate menus
within automated calls. DTMF is
switched on as default.
To turn it off during a call (to make
a note of a number for example)
and select DTMF off.
touch
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Viewing your call logs
Touch
and select
Communication and tap Recent
history.
Choose to view:
All calls - View a complete list of all
dialled, received and missed calls.
Dialled calls - View a list of all the
numbers you have called.
Received calls - View a list of all the
numbers that have called you.
Missed calls - View a list of all the
calls you have missed.
TIP! From any call log touch
and Delete all to delete all the
recorded items.

Using call divert

Using call barring

1. Touch
, select Settings and
choose Call settings.
2. Touch Call divert and choose
Video calls and/or Voice calls.
3. Choose whether to divert all calls,
when the line is busy, when there
is no answer or when you are not
reachable.
4. Input the number you’d like to
divert to.
5. Touch Request to activate.

1. Touch
, select Settings and
choose Call settings.
2. Touch Call barring and choose
Video calls and/or Voice calls.
3. Choose any or all of the five
options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
4. Enter the call barring password.
Please check with your network
operator for this service.

NOTE: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.
TIP! To turn off all call diverts,
choose Deactivate all from the
Call divert menu.

25

Calls
TIP! Select Fixed dial number
to turn on and compile a list
of numbers which can be
called from your phone. You’ll
need your PIN2 code from
your operator. Only numbers
included in the fixed dial list can
be called from your phone.

Changing the common call
setting
1. Touch
, select Settings and
choose Call settings.
2. Touch Common settings. From
here you can amend the settings
for:
Call reject - Slide the switch
left to highlight the Reject list.
You can touch the text box to
choose from all calls, specific
contacts or groups, or those from
unregistered numbers (those not
in your contacts). Touch Save to
change the setting.
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Send my number - Choose
whether your number will
be displayed when you call
someone.
Auto redial - Slide the switch left
for On or right for Off.
Answer mode - Choose whether
to answer the phone using the
send key or any key.
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 press a key on
the handset to answer a call.
Save new number - Select Yes to
save a new number.

TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.

Changing your video call
settings
1. Touch
, select Call settings
and choose Video call settings.
2. Choose the settings for your
video calling. Determine whether
to Use private image and select
one, and/or switch on the mirror
to see yourself on screen when
making a video call.
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Contacts
Searching for a contact

Adding a new contact

There are two ways to search for a
contact:
From the home screen
1. From the home screen touch
to open Contacts. Touch
Name and enter the name of the
contact using the key pad.
2. Touch Call or the
hard
key to initiate the call.
From the main menu
1. Touch
, select
Communication.
2. Touch Contacts and Search.

1. From the home screen touch
then select Create new contact.
2. Enter the first and last name of
your new contact. You do not
have to enter both, but you must
enter one or the other.
3. Enter up to five different
numbers and assign a type for
each. Choose from Mobile,
Home, Office, Pager, Fax, VT
and General.
4. Add an email addresses.
5. Assign the contact to one or
more groups. Choose from
No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.
6. You can also add a Ringtone,
Birthday, Homepage, Home
address, Company name, Job
title, Company address and a
Memo.
7. Touch Save to save the contact.

TIP! The alphabetical keypad is
displayed once you tap Name.
TIP! To scroll through your list
of contacts, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
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Creating a group
1. From the home screen touch
and select the Communication
tab. Touch Contacts and select
Groups.
.
2. Touch
3. Select Create new group.
4. Enter a name for your new group.
5. Touch Save.
NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They will
remain in your contacts.
TIP! You can edit an existing
group by highlighting it and
.
touching

Changing your contact
settings
You can adapt your contact settings
so that your Contacts suits your own
preferences.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
1. From the Communication tab
.
touch Contacts and touch
Select Settings.
2. From here you can adjust the
following settings:
Contact list settings - You can
also choose to show the first
name or last name of a contact
first. You can display with quick
command key among Make voice
call, Make video call or Send a
message.
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Contacts
Synchronise contacts Connect to your server to
synchronise your contacts. See
Synchronising your contacts.
Export contacts - Copy your
contacts from your USIM to your
handset or from your handset
to your USIM. Choose to do this
one at a time, or all at once. If you
select one at a time, you’ll need
to select each contact to copy
one by one.
Import contacts - This works in
the same way as Copy, but the
contact will only be saved to the
location you’ve moved it to. So,
if you move a contact from the
USIM to the handset it will be
deleted from the USIM memory.
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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.
Clear contacts - Delete all your
contacts. Touch Yes if you are
sure you want to wipe your
contacts.

Messaging
Messaging
Your GT505 combines SMS, MMS
and email into one intuitive and
easy to use menu.
There are two ways to enter the
messaging centre:
1. From the home screen, touch
or touch
, then select
Communication and choose
Messaging.

Sending a message
1. Touch
then New message to
open a blank message.
2. From here you can choose
Message to send an SMS or
MMS.
3. Touch Insert to add an
image,video, sound, New slide,
Subject or More (Business card,
Schedule, Memo, To do or My
business card).

4. Touch Recipient to enter the
recipient’s number, or touch
the search icon to open your
contacts. You can add multiple
contacts. When you are finished,
touch Send.
WARNING: You will be
charged per 160 character text
message for each person that
you send the message to.
WARNING: If an image,
video or sound is added to an
SMS it will be automatically
convert to an MMS and you will
be charged accordingly.
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Messaging
Entering text

T9 predictive

There are five ways to enter text:
Keypad, Keyboard, HandwritingScreen, Handwriting-Box,
Handwriting-Double Box.
Tap the screen once, then the
keyboard shows up.

In T9 mode you will see
.
T9 mode uses a built-in dictionary
to recognise words you’re writing
based on the key sequences you
touch. Simply touch the number key
associated with the letter you want
to enter, and the dictionary will
predict the word you want to use.
For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6, 3 to write ‘telephone’.

Touch to turn on T9 predictive
text.
You can change the writing
languages.
Tap to change between
the numbers, symbols and texts
keypads.
to scroll through the
Use
different keyboard types in each
text entry mode (for example,
capitals or lowercase).
.
To enter a space touch
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Abc manual
In Abc mode you must touch the
key repeatedly to enter a letter.
For example, to write ‘hello’, touch
4 twice, 3 twice, 5 three times,
5 three times again, then 6 three
times.

Setting up your email
You can stay in touch on the move
using email on your GT505. It’s quick
and simple to set up a POP3 or
IMAP4 email account.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
1. Touch
from the home screen,
and touch Email.
2. Touch
.
3. Touch Add account.
4. You can now choose how your
account works:
Account name - Enter a name for
this account.
My name - Enter your name.

Username - Enter the account’s
username.
Password - Enter the account’s
password.
Email address - Enter the
account email address.
Reply email address - Enter the
‘reply to’ email address.
Outgoing mail server - Enter the
outgoing email server address.
Incoming mail server - Enter the
incoming email server address.
Maximum receive size - Choose
the size limit of your emails, the
maximum is 2MB.
Mailbox type - Enter the mailbox
type, POP3 or IMAP4.
Save to server - Choose whether
to save your emails to the server.
For IMAP4 accounts copies are
always saved.

33

Messaging
Save sent mail into - Select
whether to save sent emails
(when the mailbox type is set to
IMAP4). When the mailbox type is
POP3, sent mails are always saved
into handset.
Retrieve only new - Choose
whether to discard emails already
downloaded previously.
Access point - Choose your
Internet access point.
Download option - Choose the
way to download emails. Choose
from Header only or All including
body for POP3, header only,
header + body, or all for IMAP4.
Auto retrieve - Choose whether
to retrieve your new emails
automatically.
Advanced settings - Choose
whether to use the advanced
settings.
SMTP port number - Normally,
this will be 25.
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SMTP TLS/SSL - Choose whether
to use TLS/SSL for outgoing
server.
Incoming server port - Normally,
this is 110 for POP3 accounts and
143 for IMAP4 accounts.
Incoming TLS/SSL - Choose
whether to use TLS/SSL for
incoming server.
SMTP authentication - Choose
the security settings for the
outgoing mail server.
SMTP Username - Enter the
SMTP username.
SMTP Password - Enter the SMTP
password.
APOP secure login - Choose to
activate APOP secure login for a
POP3 account. IMAP4 accounts
are always set to off.
Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in your
Email folder.

Sending an email using your
new account
1. Touch New Email to open a new
blank email.
2. You can enter the recipient’s
address and write your message.
You can also attach images,
videos, sounds or other file types.
3. Touch Send and your email will
be sent.
TIP! You can upload Word,
Excel, PowerPoint and PDF
documents to your GT505 so
you can review them on the
move.

Changing your email settings
You can change your email settings
according to your own preferences.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
1. Touch
from the home
screen,and choose Email and
,select settings.
from
2. You can adapt the following
settings:
Email accounts - Manage your
email accounts.
Allow reply Email - Choose
to allow the sending of read
confirmation messages.
Request reply Email - Choose
whether to request read
confirmation messages.
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Retrieve interval - Choose how
often your GT505 checks for new
email messages.
Retrieve amount - Choose the
number of emails to be retrieved
at one time.
Include message original Choose to include the original
message in your reply.
Include attachment - Choose to
include the original attachment
in any reply.
Auto retrieval in Roaming Choose whether to retrieve your
messages automatically when
abroad (roaming).
New email notification - Choose
whether to be alerted to new
emails.
Signature - Create an email
signature and switch this feature
on.
Priority - Choose the priority
level of your email messages.
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Mail sending size - Choose
sending size of your email
messages.

Message folders
You’ll recognise the folder structure
used on your GT505, which is fairly
self-explanatory.
New message - Open a new blank
message.
Inbox - All the messsages you
receive are placed into your inbox
From here you can view, delete
and more, see Managing your
messages below for details.
Drafts - If you don’t have time to
finish writing a message, you can
save what you’ve done so far here.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages are
being sent.
Sent items - Messages you send are
placed in this folder.

My Folders - Create folders to store
your messages.
Templates - Use a list of commonly
used text and multimedia message
templates.
Emoticons - Add and insert
emoticons for your messages.
Settings - Change the settings for
your text and multimedia messages.

Using emoticons

Using templates

Changing your text message
settings

Create templates for the SMS
and MMS messages you send
most frequently. You’ll find some
templates already on your phone,
you can edit these if you wish.
then choose
1. Touch
Templates.
2. Choose Text templates or
Multimedia templates. You can
to Add template,
then touch
Delete or Delete all templates. To
edit a message just select it, make
your changes and touch Save.

Liven up your messages using
emoticons. You’ll find some
commonly used emoticons already
on your phone.
then choose
1. Touch
Emoticons.
2. Touch
to, Add emoticon,
Delete or Delete all emoticons.

Your GT505 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. These
settings can be changed according
to your preferences.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
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then choose Settings
Touch
and 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 have been delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
impacts the size of your messages
and therefore data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
as MMS.
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Changing your multimedia
message settings
Your GT505 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. These
settings can be changed according
to your preferences.
then choose Settings
Touch
and Multimedia message. You can
make changes to:
Retrieval mode - Choose Home
or Roaming network. If you then
choose Manual you will receive only
notifications of MMS and you can
then decide whether to download
them in full.
Delivery report - Choose to allow
and/or request a delivery report.
Read reply - Choose to allow and/or
send a read reply.

Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on screen.
Delivery time - Choose how long
before a message is delivered.
Multi msg centre - Enter the details
of your message centre.

Changing your other settings
Touch
, choose Settings then:
to add a
Videomail - Touch
new Videomail service. Contact
your network operator for more
information on the service they
provide.
to add a
Voicemail - Touch
new Voicemail service. Contact
your network operator for more
information on the service they
provide.
Service message - Choose to
receive or block service messages.
You can also set your message
security by creating trusted and
untrusted lists of senders.
Info. service - Choose your
reception status, language and
other settings.
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Camera
Taking a quick photo
1. Press the
key on the right
side of the phone.
2. Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the photo.
3. Slightly press the capture button,
a focus box will appear in the
centre of the viewfinder screen.
4. Position the phone so you can
see the subject of your photo in
the focus box.
5. When the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
6. Press the capture button fully.
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Once you’ve taken the photo
Your captured photo will appear
on the screen. The image name is
shown with four icons on the righthand side.

Touch to use the image as
wallpaper.
Touch to edit the name of the
selected picture.
Touch to edit the image using
various tools.
Touch to return to the previous
menu.
Touch to delete the image.

IMG002.jpg Saved

Touch to send the photo as a
Message, Email or Bluetooth. See
Sending a message and Sending
and receiving your files using
Bluetooth.

Touch to take another photo
immediately. Your current photo will
be saved.
Touch to view a gallery of your
saved photos.

NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded when
roaming.
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Camera
Getting to know the viewfinder
Zoom
Macro - Switch on take close up shot.
Flash - See Using the flash on Page No 43.
Size
Flash status
Back - Touch here to return to the home
screen.
Camera mode
1. Camera mode is selected.
2. Touch to take picture.
3. Drag down to swith to video camera.
Video - Touch to switch to video camera.
Gallery

TIP! You can close all the shortcut
options for a clearer viewfinder
screen. Simply touch the centre of
the viewfinder once. To recall the
options touch the screen again.
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Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings on Page No 44.
Brightness - See Adjusting the
Brightness.

Using the flash

Adjusting the exposure

The default flash setting is auto, but
there are other options.
from the left side of
1. Select
the viewfinder to enter the flash
sub-menu.
2. There are three flash options:
Auto - Your camera will assess the
light available for a good picture
and use the flash as necessary.
Always off - The camera will
never flash. This is useful if you
want to save battery power.
Always on - The camera will
always flash.
3. When you touch the option
you want, the flash menu will
automatically close, allowing you
to take a picture immediately.
4. The flash status icon in the
viewfinder will change, based on
the new flash mode.

The exposure defines the difference
between light and dark areas in
an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much
sharper.
.
1. Touch
2. Slide the contrast indicator along
the bar towards
for a
lower exposure and hazier image
for a higher
or towards
exposure and a sharper image.
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Taking a continuous shot
1. From the viewfinder, touch
to open all advanced settings
options and select Shot mode
and then Continuous shot.
2. Position the subject in the
viewfinder and press the capture
button as if taking a normal
photo.
3. The camera will take shots in
quick succession.

Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to
open all advanced settings options.
After selecting the option, touch the
OK button.
Swap cam - For self portraits, switch
to the LG GT505‘s inner camera.
Image size - Change the size of the
photo to save memory space or to
take an appropriately sized picture
for a contact. See Changing the
image size on page 46.
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Scene mode - Set the camera
to adjust to the environment.
Choose from Auto, Night, Portrait,
Landscape, Beach, Sport and Party.
Colour effect - Choose a colour
tone to use on your new photo. See
Choosing a colour effect.
White balance - Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent and Cloudy.
Timer - The self-timer allows you
to set a delay after the shutter is
pressed. Select Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. This is
ideal if you want to be included in
a photo.
Shot mode - Choose the normal
or continuous shot mode or Frame
shot.

Image quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal. The
finer the quality, the sharper the
photo. However, the file size will
increase as a result, which means
you’ll be able to store fewer photos
in your memory.
Auto focus - Select the way the
camera will focus. Choose from
Auto, Manual.
Preview style - Choose the preview
style.
Memory in use - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or the External memory.
Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden
manually or automatically.
Shake reduction - Enables you to
take a photo without the camera
wobbling or shaking.

Show captured image - Select
show the image or not after taking
a photo.
Shutter sound - Select one of the
four shutter sounds.
Geo-Tagging - On/Off
Reset - Restore all camera default
settings.
TIP! When you exit the camera
all settings will return to their
defaults, except image size and
image quality. Any non-default
settings will need to be reset,
such as colour tone. Check
these before you take your next
photo.
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TIP! The settings menu is
superimposed over the
viewfinder, so when you
change elements of the image
colour or quality you will see a
preview of the image change
behind the settings menu.

Changing the image size
The more pixels, the larger the file,
which means the files take up more
memory space. If you want to store
more pictures on your phone, you
can change the resolution to make
the files smaller.
1. Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2. Select Image size from the
Preview menu.
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3. Select a pixel value from the
six options (5M: 2592x1944,
3M:2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480,320x240)
or choose the predefined
wallpaper or contact size.

Choosing a colour effect
1. Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2. Select Colour effect from the
Preview menu.
3. There are colour tone options.
4. Once you’ve made your selection,
the colour tone menu can be
closed by selecting the OK
button. You are then ready to
take a picture.
TIP! You can change a picture
taken in colour to black and
white or sepia, but you cannot
change a picture taken in black
and white or sepia to colour.

Using the inner camera
Your LG GT505 has an inner 640x480
camera for both video calls and
taking photos.
1. To switch to the inner camera
then select Swap cam
touch
from the Preview menu.
2. After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
capture the image, press the side
button as normal.
TIP! The inner camera has fewer
settings as it has no flash nor
adjustable sensitivity. You can
still alter the image size, colour
effect, image quality, white
balance and set the self-timer
in the same
by touching
way as when using the main
camera.

3. After you’ve taken the photo
you’ll be offered all the same
options as for an image taken
with the main camera.
4. To return to the main camera
and then select Swap
touch
cam from the Preview menu.

Viewing your saved photos
1. You can access your saved photos
from within the camera mode.
and your gallery
Just touch
will appear on the screen.
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Video camera
Shooting a quick video
1. Press and hold the camera key on
the right side of the phone.
in the
2. Alternatively, touch
view finder in camera mode to
switch to video mode.
3. The video camera’s viewfinder
will appear on screen.
4. Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the video.
5. Press the capture button once to
start recording.
6. Rec will appear at the top of the
viewfinder and a timer at the
bottom showing the length of
your video.
7. To pause the video touch
and resume by selecting .
8. Touch
on the screen or press
the capture button a second time
to stop recording.
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After shooting a video
A still image representing your
video will appear on the screen. The
name of the video will be shown
on the bottom of the screen, along
with four icons on the right-hand
side.
Touch to play the video.
Touch to send the photo as a
Message, Email or Bluetooth. See
Sending a message, and Sending
and receiving your files using
Bluetooth.

Touch to return to the previous
menu.
Touch to delete the video you
have just made, and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch to shoot another video
immediately. Your current video will
be saved.
Touch to view the saved videos
and pictures gallery.

NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded when
roaming.
Touch to use the Video as Voice
ringtone or Video ringtone.
Touch to edit the name of the
selected video.
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Video camera
Getting to know the viewfinder
Brightness - See Adjusting the
Brightness.
to zoom in or
Zoom - Touch
to zoom out. Alternatively you can use
the side volume keys.
Image size
Saving to handset memory/
external memory
Back - Touch here to return to the home
screen.
Camera - Touch to switch to camera.
Video camera mode
1. Video camera mode is selected.
2. Touch to start recording.
3. Drag up to swith to camera.
Gallery

TIP! You can close all the shortcut
options for a clearer viewfinder
screen. Simply touch the centre of
the viewfinder once. To recall the
options touch the screen again.
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Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings.

Adjusting the exposure

Using the advanced settings

The exposure defines the difference
between light and dark areas in
an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high
contrast image will appear much
sharper.
.
1. Touch
2. Slide the exposure indicator
along the bar, towards
for a lower exposure and fuzzier
for a
image, or towards
higher contrast and sharper
image.

Using the viewfinder, touch
Settings to open all the advanced
settings options. After selecting the
option, touch the OK button.
Swap cam - Switch to your LG
GT505’s inner camera to record
yourself on video. See Using the
inner video camera.
Video size -Change the size of the
video to save memory space. See
Changing the video image size on
page 53.
Scene mode - Choose from Auto ,
Night , Portrait, Landscape, Beach,
Sport and Party.
Colour effect - Choose a colour
tone to use on your new view. See
Choosing a colour tone on page 53.
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Video camera
White balance - The white
balance ensures any white parts
of your video are realistic. To
enable your camera to adjust
the white balance correctly, you
may need to determine the light
conditions. Choose between Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Video quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal.
The finer the quality, the sharper
the video will be. The file size will
increase as a result, meaning you’ll
be able to store fewer videos in the
phone’s memory.
Duration - Set a duration limit
for your video. Choose between
Normal and MMS to limit the
maximum size to send as an MMS.
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TIP! If you choose MMS
duration, choosing a lower
image quality will enable you to
shoot a longer video.
Memory in use - Choose whether
to save your videos to the Handset
memory or to the External memory.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Hide icons - Select whether to
hide the icons on the camera menu
automatically or manually.
Reset settings - Reset all the video
camera settings.

Changing the video image
size
The more pixels, the larger the file
size, which means the files take up
more memory space. If you want to
store more videos on your phone,
you can change the video resolution
to make the files smaller.
1. Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2. Select Video size from the
Preview menu.
3. Select a pixel value from options:
320x240 - Smaller image size,
and therefore a smaller file size.
This is ideal for saving memory
space.
176x144 - Smallest image size
and therefore the smallest file
size.

4. Touch the back icon to return to
the viewfinder.
TIP! For video format
conversion software, see the CD
that came with your GT505.

Choosing a colour tone
1. Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2. Select Colour effect from the
Preview menu.
3. There are six colour tone options.
4. Touch the colour tone you want
to use.
TIP! You can change a video
shot in colour to black and
white or sepia, but you cannot
change a video shot in black
and white or sepia to colour.
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Video camera
Using the inner video camera

Watching your saved videos

Your LG GT505 has an inner 320x240
camera for both video calls and
recording videos.
1. To switch to the inner camera,
then select Swap cam.
touch
2. After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To start
recording the image press the
capture button as normal, and
press it again to stop recording.
3. After you have shot the video,
you’ll be offered all the options
available for a video shot using
the main camera.
4. To return to the main camera
and then Swap cam.
touch

1. In the viewfinder, touch
.
2. Your gallery will appear on the
screen.
3. Touch a video once to bring it to
the front of the gallery. It start to
play automatically.

TIP! You can still alter the
image size, colour effect,
white balance and quality by
touching Settings in the same
way as when using the main
camera.
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos

Adjusting the volume when
viewing a video

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

To adjust the volume of a video
while it is playing, touch the volume
bar on the screen bottom after
pressing the loudspeaker symbol.
Alternatively, use the volume keys
on the side of the phone.

TIP! Flick left or right to view
other photos or videos.
TIP! To delete a photo or video,
. Touch
open it and select
Yes to confirm.

Using zoom when viewing a
photo
When viewing photos, you can
zoom in and out.

Setting a photo as wallpaper
1. Touch the photo you want to set
as wallpaper to open it.
2. Touch the screen to open the
options menu.
3. Touch homescreen menu.
4. You can zoom in and out and
move the cropped section of the
picture using a thumbnail at the
bottom of the screen.
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Your photos and videos
Editing your photos
You can do lots of great things to
your photos to change them, add to
them or liven them up.
1. Open the photo you want to
to show the
edit and touch
options.
2. Touch the icons to alter your
photo:
Crop your photo. Choose
a square or circular crop area
and move your finger across the
screen to select the area.
Draw something on your
photo, freehand. Select the line
thickness from the four options,
then the colour you want to use.
Adding writing on a picture.
See Adding text to a photo on
page 57.
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Decorate your photo
with stamps. Choose from the
different stamps and touch your
photo where you want to place
them.
Erase the editing you have
done to the picture. You can
choose the size of eraser you use.
Touch to return to the
gallery.
Save the changes you made
to the photos. Select to save the
changes as an Update existing
or a New file. If you select New
file enter a file name.

Erase the editing you have
done to the photo.
Touch to open further effect
options including Rotate. There
are also more advanced editing
options. See Adding a colour
accent and Swapping the
colours in a photo on page 58.
Touch to apply the effect
options to a photo.

Adding text to a photo
1. From the editing screen, touch
.
2. Select Text to add unframed
text or choose one of the speech
bubble shapes.
3. Enter your text using the keypad
and touch Save.
4. Move the text by touching it and
sliding it to where you want it.

This helps to adjust a picture
taken using automatic colour,
brightness etc.
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Your photos and videos
Adding an effect to a photo
1. From the editing screen, touch
.
2. You can apply any of the various
options to the photo.
3. To undo an effect simply touch
.

Cropping a photo
1. From the editing screen, touch
.
2. Choose the shape you want to
use to crop the picture.
3. Drag the box over the area you
want to crop.
4. When you are finished with your
selection, touch
.
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Adding a colour accent to a
photo
1. From the editing screen, touch
.
2. Choose Colour Accent.
3. Select part of the photo.
A traced line will appear around
everything in that area which
is the same or a similar colour,
for example, a person’s hair or
jumper.
4. Alter the intensity of the
and
accenting by touching
then sliding the marker up or
down the intensity bar.
5. Touch OK.
6. All colour will be removed
from the photo, apart from in
the section marked for colour
accenting.
to save the changes.
7. Select

Swapping colours in a photo
1. From the editing screen, touch
.
2. Choose Colour swapping.
3. Select part of the photo.
A traced line will appear around
everything in that area which is
the same or a similar colour.
For example, someone’s hair or
jumper.
4. Select a colour.
5. Press OK.
6. The part of the photo selected for
colour accenting will change to
the selected colour.
to save the changes.
7. Select
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Multimedia
You can store any multimedia files
into your phone’s memory so that
you have easy access to all of your
pictures, sounds, videos and games.
You can also save your files to a
memory card. The advantage of
using a memory card is that you
can free up space on your phone’s
memory.
To access the Multimedia menu,
then Entertainment.
touch
Touch My stuff to open a list
of folders storing all of your
multimedia files.

Pictures
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.
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My images options menu
The options which are available to
you in Images depend on what
type of image you have selected.
All of the options will be available
for pictures you have taken on the
phone’s camera.

Sending a photo
1. Touch
then Entertainment.
2. Touch My stuff then Images.
3. Select the picture you want to
send, and touch Send. Choose
from Message, Email or
Bluetooth.

4. If you choose Message or Email,
your photo will be attached to a
message and you can write and
send the message as normal. If
you choose Bluetooth, you will
be prompted to turn Bluetooth
on and your phone will search for
a device to send the picture to.

Using an image
You can choose images to use as
wallpapers and screensavers or even
to identify a caller.
1. Touch
then Entertainment.
2. Touch My stuff then Images.
3. Select an image and touch
.
4. Touch Use as and choose from:
Home screen - Set a wallpaper
for the home screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person
in your contacts list so that the
picture shows when they call you.

Incoming call - Set an image to
appear during incoming calls.
Outgoing call - Set an image to
appear during outgoing calls.
Switch on - Set an image to
appear when you switch the
phone on.
Switch off - Set an image to
appear when you switch the
phone off.

Marking up your images
A low- light photo can be adjusted
without lowering the quality of the
picture.
1. Touch
then Entertainment.
2. Touch My stuff then Images.
3. Select an image and touch
then touch Smart Light.
4. The light will automatically be
changed, and you will have an
option to save the new image.
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Multimedia
Moving or copying an image

Creating a slide show

You can move or copy an image
between the phone memory and
the memory card. You might want
to do this to either free up some
space in one of the memory banks
or to safeguard your images from
being lost.
then Entertainment.
1. Touch
2. Touch My stuff then Images.
3. Touch
then select Move or
Copy.
4. Select an image.
5. Select Move or Copy.

If you want to look at all of the
images on your phone, you can
create a slide show to save you
from having to open and close each
individual image.
then Entertainment.
1. Touch
2. Touch My stuff then Images.
3. Touch
then Slide show.
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Sounds
The Sounds folder contains the
Downloaded sounds, Default
sounds and Voice recordings.
From here you can manage, send or
set sounds as ringtones.

Using a sound
1. Touch
then Entertainment.
2. Touch My stuff then Sounds.
3. Select a sound and and it will
begin to play.
4. Touch
and select Use as.
5. Choose from Voice ringtone,
Video ringtone, Message tone,
Start-up or Shut down.

Videos
The Videos folder shows a list of
downloaded videos and videos you
have recorded on your phone.
Watching a video
then Entertainment.
1. Touch
2. Touch My stuff then Videos.
3. Select a video to play.

Using options while video is
paused
Touch
while in pause mode and
choose from:
Send - Send the video in a message,
email or via Bluetooth.
Delete - Delete the video.
Use as - Enables to set Voice
ringtone or Video ringtone. (This
can be limited by Video frame size.)
File info. - View the Name, Size,
Date, Time, Type, Duration,
Dimension, Protection and
Copyright details.
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Multimedia
Sending a video clip

Playing a game

1. Select a video and touch
.
2. Touch Send and choose from
Message, Email, Bluetooth.
3. If you choose Message or Email,
your video clip will be attached
to the message and you can write
and send the message as normal.
If you choose Bluetooth, you will
be prompted to turn Bluetooth
on and your phoXne will search
for a device to send the video to.

1. Touch
then Entertainment.
2. Touch Games & apps, then
Games.
3. Choose and touch a game to
launch.

Games and Applications
You can download new games and
applications to your phone to keep
you amused when you have time
to spare.

64 LG GT505 | User Guide

Using the games options
menu
From the Games & apps folder, the
following options are available:
Sort by - Sort the games and
applications by Date, Size or Name.
File info. - View the game
information.

Flash contents
The Flash contents folder contains
all of your default and downloaded
SWF files.

Viewing an SWF/SVG file
1. Touch
then Entertainment.
2. Touch My stuff then Flash
contents.
3. Select the file to view.

Documents
From Documents in My stuff, you
can view all of your document
files. From here you can view Excel,
Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Viewing a file
1. Touch
then Entertainment.
2. Touch My stuff then Documents.
3. Select a document and touch
View.

Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way to transfer a file from your
computer to your phone. You can
also use 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.
4. The file should appear in your
Documents or Others folder.
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Multimedia
Others

Creating a movie

The Others folder is used to store
files which are not pictures, sounds,
videos, games or applications. It
is used in the same way as the
Documents folder. You may find
that when you transfer files from
your computer to your phone that
they appear in the Others folder
rather than the Documents folder.
If this happens you can move them.
To move a file from Others to
Documents:
then Entertainment.
1. Touch
2. Touch My stuff then Others.
3. Touch
select move, and mark
the files.
4. Touch Move and choose the
destination folder from the list by
touching the icon.

1. Touch
then Entertainment.
2. Touch Muvee Studio.
to add an image.
3. Touch
Touch the images you want to
include then select Insert.
4. Touch the style tab across the top
to choose a movie style.
5. Touch the sound tab at the
bottom of the screen to change
the sound, such as a mp3 file.
6. Touch the Play button to see
what you’ve created.
7. Touch
then Play Order to
change the order.
8. Touch
then Save Location to
choose where to save the movie,
and touch Usage to choose
between For Keeping and For
MMS.
9. To save your movie, press play
and then touch the save icon in
the bottom.
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Music
Your LG GT505 has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access
then
the music player, touch
Entertainment and Music. From
here you can access a number of
folders:
Recently played - You can listen
all of the songs you have played
recently.
All tracks - Contains all of the songs
you have on your phone.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your
music collection by album.
Genres - Browse through your
music collection by genre.
Playlists - Contains any playlists you
have created.
Shuffle tracks - You can listen to the
music randomly.

Transferring music onto your
phone
The easiest way to transfer music
onto 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 are
visible to one another.
2. Select the music file on the other
device and choose to send it via
Bluetooth.
3. When the file is sent you will have
to accept it on your phone by
touching Yes.
4. The file should appear in Music >
All tracks.
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Multimedia
Playing a song

Creating a playlist

1. Touch
then Entertainment.
2. Touch Music, then All tracks.
3. Select the song you want to play
and touch Play.
4. Touch to pause the song.
to skip to the next
5. Touch
song.
6. Touch
to skip to the previous
song.
7. Touch
to return to the
Music menu.

You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the All tracks folder.
then Entertainment.
1. Touch
2. Touch Music, then Playlists.
3. Touch New playlist, enter the
playlist name and touch Save.
4. The All tracks folder will show.
Touch all of the songs that you
would like to include in your
playlist; a tick will show next to
the track names.
5. Touch Done.
To play a playlist, select it and touch
Play.
NOTE: To add a second playlist,
then New playlist.
touch
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Deleting a playlist

Searching for stations

1. Touch
then Entertainment.
2. Touch Music, then Playlists.
then Delete or Delete
3. Touch
all to delete all of the playlists.

You can tune radio stations into
your phone by searching for them
either manually or automatically.
They will then be saved to specific
channel numbers so you don’t have
to keep re-tuning.
To auto tune:
then Entertainment.
1. Touch
2. Touch FM radio then
.
3. Touch Auto scan then Yes. The
stations found will automatically
be allocated to channel numbers
in your phone.

Using the radio
Your LG GT505 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen to on the
move.
NOTE: You will need to insert your
headphones in order to listen to
the radio. Insert them into the
headphone socket (this is the same
socket that you plug your charger
into).

NOTE: You can also manually
tune into a station by using
wheel displayed next to the radio
frequency.
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Multimedia
Resetting channels
1. Touch
then Entertainment.
.
2. Touch FM radio then
3. Choose Reset to reset the current
channel or choose Reset all to
reset all of the channels.

Listening to the radio
1. Touch
then Entertainment.
2. Touch FM radio then touch the
channel number of the station
you would like to listen to.
TIP! To improve the radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the
radio antenna.
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Organiser
Adding an event to your
calendar
1. From the home screen select
then touch Utilities and choose
Organiser. Select Calendar.
2. Select the date you would like to
add an event to.
then Add event.
3. Touch
4. Touch Category then choose
from Appointment, Anniversary
or Birthday. Check the date and
enter the time you would like
your event to begin.
5. For appointments and
anniversaries enter the time and
date your event finishes in the
lower two time and date boxes.

6. If you would like to add a subject
or a note to your event, touch
Note and type in your note.
7. Set Alarm and Repeat.
8. Select Save and your event
will be saved in the calendar.
A square colour cursor will mark
the day that any events have
been saved to and a bell will ring
at the start time of your event, so
that you can stay organised.
TIP! You can set a holiday in
your calendar. Touch each
day you are on holiday one at
and select
time, then touch
Set holiday. Each day will be
shaded red.
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Organiser
Changing your default
calendar view
1. From the home screen select
then touch Utilities and choose
Organiser. Select Settings.
2. Touch Calendar and choose
either Month view or Week
view.
3. Set week starts on.
4. Press Save to confirm your
choice.

Adding an item to your To
do list
1. From the home screen select
then touch Utilities and choose
Organiser.
2. Select To do and touch Add to
do.

72 LG GT505 | User Guide

3. Set the date for the task, add
notes and select a priority level:
High, Medium or Low.
4. Save your task by selecting Save.

Sharing a To do task
1. From the home screen select
, then Utilities and choose
Organiser. Select To do.
2. Select the task you would like to
.
share, then touch
3. Select Send. You can choose to
share your to do item by Text
message, Multimedia msg.,
Email or Bluetooth.
TIP! You can back up and
synchronise your calendar with
your computer.

Using date finder

Setting your alarm

Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
after a certain amount of days has
passed. For example, 60 days from
10.10.07 will be 09.12.2007.
This is great for keeping tabs on
deadlines.
1. From the home screen select
then touch Utilities and choose
Organiser.
2. Select Date finder.
3. In the From tab set your required
date.
4. In the After tab set the number
of days.
5. The Target date will be shown
below.

1. From the home screen select
then touch Utilities and choose
Alarms.
2. Touch Add alarm.
3. Set the time you would like the
alarm to sound and touch Save.
4. Choose whether you would like
your alarm to repeat Daily, Mon
- Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except
holiday or Choose weekday.
The icons indicate the weekday
you select.
5. Select Alarm type to select a
type for your alarm.
6. Touch Alarm bell then select
bell. To listen to sounds touch the
.
sound, followed by
7. Add a memo for the alarm.
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8. Finally you can set the snooze
interval at 5, 10, 20, 30 minutes,
1hour or off.
9. Once you have set your alarm,
touch Save.
10. To power off the alarm, you can
choose snooze or stop.
NOTE: You can set up to 5 alarms.
TIP! Touch on/off icon on the
right hand side of the alarm.

Adding a memo
1. From the home screen select
then touch Utilities and choose
Memo.
2. Touch Add memo.
3. Type your memo, followed by
Save.
4. Your memo will appear on screen
next time you open the Memo
application.
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TIP! You can edit an existing
memo. Select the one you want
to edit and type your changes.

Voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other sounds.
1. Touch
then Utilities.
2. Touch Voice recorder then
and choose from:
Settings > Duration - Set the
recording duration. Choose from
MMS, 1 min or No limit.
Settings > Quality - Select the
sound quality. Choose from
Super Fine, Fine or Normal.
Go to sounds - Open the Voice
recordings folder in My sounds.

Recording a sound or voice
1.
2.
3.
4.
5.

Touch
then Utilities.
Touch Voice recorder.
to begin recording.
Touch
to end recording.
Touch
Touch
to listen to your
recording.

Sending the voice recording
1. Once you have finished
.
recording, touch
2. Touch Send and choose from
Message, Email or Bluetooth. If
you choose Message or Email,
the recording will be added to
the message and you can write
and send it as normal. If you
choose Bluetooth, you will be
prompted to turn Bluetooth on.

NOTE: After you have finished
and choose
recording, touch
Send, Files, Delete, Use as
(to use the recording as your
ringtone), Settings or Go to
sounds.

Using your calculator
1. From the home screen select
,
then touch Utilities and choose
Tools.
2. Select Calculator.
3. Touch the numeric keys to input
numbers.
4. For simple calculations, touch the
function you require (+, –, x, ÷),
followed by =.
5. For more complex calculations,
and choose from sin,
touch
cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad,
log, ln or exp.
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Organiser
Converting a unit

Using the stopwatch

1. From the home screen select
,
then touch Utilities and choose
Tools.
2. Select Converter.
3. Choose whether you would like
to convert Currency, Surface,
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.

1. From the home screen select
,
then touch Utilities and choose
Tools.
2. Select Stopwatch.
3. Touch Start to begin the timer.
4. Touch Lap if you want to record
a lap time.
5. Touch Stop to end the timer.
6. Touch Resume to restart the
stopwatch at the time you
stopped it at, or touch Reset to
begin the time again.
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Adding a city to your world
time
1. From the home screen select
then touch Utilities and choose
Tools.
2. Select World clock.
icon, followed by
3. Touch the
Add city. Start typing the name
of the city you require and it will
show the screen.
4. Touch the city to select it, and
it will be added to your World
time list.

1. From the home screen select
then touch Utilities and choose
Tools.
2. Select Jogging buddy.
3. Touch << >> to a set Distance or
Time for your jog.
4. You can switch Regular beep on
or off.
5. Once GPS is connected, the start
button will light up. Touch
to start.
- Reset button
- Start button

Jogging Buddy
Whether walking, running or
jogging, GT505 provides up-tothe-second information including
distance and time, and keeps an
exercise log for you using advanced
GPS technology.

- Pause button
- Stop button
Regular beep - The phone beeps at
distance or time intervals to help
you keep track without having to
keep looking at the screen.
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PC Sync
Always ask mode
If you set the “Ask always mode”
as default, the phone will always
prompt you to select a type of USB
connection mode each time you
connect the phone to a PC via the
data cable. If you disable the “Ask
always mode”, the connection mode
will be the one you have manually
set in Menu - Settings - Connectivity
- USB Mode and one of the options
Mass storage, PC suite or Music
sync.
You can synchronise your PC with
your phone to make sure all your
important details and dates match,
but also to backup your files to put
your mind at ease.

78 LG GT505 | User Guide

Installing LG PC Suite on your
computer
1. From the home screen press and
choose Connectivity.
2. Select USB connection mode
and click OK.
3. Insert the supplied CD into your
PC. Click on the LG PC Suite
Installer which will appear on
your screen.
4. Select the language you would
like the installer to run in and
click OK.
5. Follow the instructions on the
screen to complete the LG PC
Suite Installer wizard.
6. Once installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on
your desktop.

Connecting your phone and
PC
1. Connect the USB cable to your
phone and your PC.
2. Double click on the LG PC Suite
icon on your desktop.
3. Click on Connection Wizard,
then USB.
4. Click on Next, then Next again,
then Finish. Your phone and PC
are now connected.

Backing up and restoring
your phone’s information
1. Connect your phone to your PC
as outlined above.
2. Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.

3. Choose to back up Contents
Data and/or Phonebook/
Schedule/Todo/Memo Data.
Select the location you would
like to backup information to, or
restore information from. Click
OK.
4. Your information will be backed
up.

Viewing your phone files on
your PC
1. Connect your phone to your PC
as outlined above.
2. Click on the Manage Files icon.
3. All of the documents, flash
contents, images, sounds and
videos you have saved onto your
phone will be displayed on the
screen in the LG Phone folder.
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PC Sync
TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to arrange files, organise
documents and remove
contents you no longer need.

Synchronising your contacts
1. Connect your phone to your PC.
2. Click on the Manage Contacts
icon.
3. Your PC will now import and
display all contacts saved to your
USIM card and handset.
4. Click on File and select Save. You
can now select where you would
like to save your contacts to.

80 LG GT505 | User Guide

NOTE: To backup contacts saved
to your USIM card, click on the
SIM card folder on the left side
of your PC screen. Right click on
one of your contacts and choose
Select all, then Copy or Move to
phone memory.
Right-click your contacts and
select Copy to contact. Now click
on the Handset folder on the
left of your screen and all your
numbers will be displayed.

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

Using your phone as a mass
storage device
Your phone can only be used as a
mass storage device if you have a
memory card inserted.
1. Disconnect your phone from
your PC.
,
2. From the home screen select
then touch Settings.
3. Select Connectivity, then USB
connection mode.
4. Touch Mass storage.
5. Connect your phone to your
PC. Your phone will read:
Connecting as Mass Storage…
followed by Connected as
Mass Storage Mode. Do not
disconnect during transfer.

6. A removable disk folder will open
automatically on your computer,
two if you have a memory card
inserted, showing all the folders
on your phone or memory card.
NOTE: Your phone must be
unplugged from your PC to
initiate Mass Storage.
NOTE: Mass storage backs up
content saved on your memory
card only, not your handset
memory. To transfer the content
of your handset memory
(e.g. contacts) you’ll need to
synchronise using PC Sync.
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The web
Browser
Browser gives you a fast, full colour
world of games, music, news, sport,
entertainment and loads more,
straight to your mobile phone.
Wherever you are and whatever
you’re into.

Accessing the web
1. From the home screen select
,
then touch Utilities and choose
Browser.
2. To access the browser homepage
directly, select Home. Alternately
select Enter address and type
in your desired URL, followed by
Connect.
NOTE: An additional cost is incurred
when connecting to this service and
downloading content. Check your
data charges with your network
provider.
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Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
,
1. From the home screen select
then touch Utilities and choose
Browser.
2. Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3. To add a new bookmark, select
and touch Add bookmark.
Enter a name for your bookmark
followed by the URL.
4. Touch Save. Your Bookmark
will now appear in the list of
bookmarks.
5. To access the bookmark simply
touch the bookmark and then
touch connect. You will be
connected to your bookmark.

Using RSS reader

Saving a page

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 in an
automated manner that is 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.

1. Access a webpage as described
above.
and select Save this
2. Touch
page.
3. Enter a name for the webpage so
you can easily recognise it.
4. Touch Save.
TIP! This menu will also allow
you to edit titles of saved pages,
protect or unprotect the screen
memo, and delete saved pages.

Accessing a saved page
1. From the home screen select
then touch Utilities and choose
Browser.
2. Select Saved pages.
3. Select the page you would like to
view and it will open.
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The web
Viewing your browser history
1. From the home screen select
then touch Utilities and choose
Browser. Select History.
2. The web page you have accessed
recently will be displayed. To
access one of these pages, simply
select the item required.

Changing the web browser
settings
1. From the home screen select
then touch Utilities and choose
Browser. Select Settings.
2. You can choose to edit Profiles,
Appearance settings, Cache,
Cookies, security, or Reset
Settings.
3. You can simply set these to on or
off by touching the switch icon.
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Using your phone as a
modem
Your GT505 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you can’t
connect using wires. You can use
either the USB cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1. Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2. Connect your GT505 and your PC
using the USB cable and launch
the LG PC Suite software.
3. Click Communication on your
PC. Then click Settings and select
Modem.
4. Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
5. Click Connect and your PC will
connect through your GT505.

Using Bluetooth:
1. Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
GT505.
2. Pair your PC and GT505 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 Communication on your
PC. Then click Setting.
5. Click Modem.
6. Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It
will now appear on screen.
7. Click Connect and your PC will
connect through your GT505.
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Settings
Within this folder you can adapt
your settings to make your GT505
personal to you.

Changing your screen
settings
1. Touch
then choose Settings.
2. Touch Screen settings and then
choose from:
Wallpaper - Choose the theme
for your home screen.
Dialling - Adjust the number size
and colour.
Font - Adjust the font size.
Backlight - Choose how long the
backlight remains on for.
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NOTE: The longer the backlight
is on for, the more battery power
is used and you may need to
charge your phone more often.
Brightness - Adjust the screen
brightness.
Handset Theme - Quickly
change the whole look of your
screen.
Greeting message - Choose
on or off and fill in the greeting
message.
Choose an image for Incoming
calls, Outgoing calls, Start-up
and Shut-down.
3. Touch Save to save your settings.

Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the home screen. Simply touch
the status summary icon and touch
the profile tab.
Using the settings menu you can
personalise each profile setting.
and then choose
1. Press
Settings.
2. Touch Profiles and then choose
the profile you want to edit.
3. You can then change all of
the sounds and alert options
available in the list, including
your Voice/Video ringtone and
Volume, Message alerts and
more.

Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting how
your GT505 works to your own
preferences.
TIP! To scroll through a list of
options, touch the last item
visible and slide your finger up
the screen. The list will move up
so more items are visible.
1. Touch
then choose Settings.
2. Touch Phone settings then
choose from the list below.
Date & Time - Adjust your date
and time settings or choose to
auto update the time when you
travel or for daylight saving.
Power save - Choose to switch
the factory set power saving
settings On and Off.
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Settings
Languages - Change the
language of your GT505’s display.
Auto key lock - Lock the keypad
automatically in home screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock. The default security
code is 0000.
Memory manager - See Using
memory manager.
Reset settings - Reset all
the settings to their factory
definitions.
Information - View the technical
information and phone guide for
your GT505.
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Changing your touch settings
Touch
then Settings. Choose
Touch settings. To reset the
touchpad and make it easier to use,
select Touchpad calibration and
touch the crosses. Save the settings
when you are happy with them.
Select Touchscreen effect to reset
touch Type, Tone and Vibration.

Changing your connectivity
settings
Your connectivity settings have
already been set up by your
network operator, so you can enjoy
your new phone from the off. If you
want to change any settings, use
this menu.

then Settings. Touch
Touch
Connectivity.
Network settings - Your GT505
connects automatically to your
preferred network. To change these
settings use this option.
Internet profile - Set the profiles for
connecting to the internet.
Access point - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
GPS type - Choose either Assited
GPS or Stand alone.

GPS
– GPS technology uses
information from earth-orbiting
satellites to find locations.
– A receiver estimates the
distance to GPS satellites
based on the time it takes for
signals to reach it, then uses
that information to identify its
location.
– It may take from a couple of
seconds to several minutes.
– Assisted GPS(A-GPS ) on this
mobile is used to retrieve
location assistance data over
packet data connection.
– The assistance data is retrieved
from the Service server only
when you needed.
– Take pictures of where you are
and have the pictures tagged
with information about your
location.
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Settings
NOTE: GPS service has an error
tolerance and it is unable to work in
buildings or underground.
USB connection mode Synchronise your GT505 using the
LG PC Suite software to copy files
from your phone.
If you use Music sync with Windows
Media Player, select Music sync in
this menu. Music sync is available
for only music contents. If you
want to synchronize with external
memory, you can use ‘External
memory’ as Primary storage. If you
want to synchronise with internal
memory, you can use ‘Internal
memory’ as Primary storage.
Synch Service - The Server sync
function synchronises the data in
a phone and the data on a server
such as contact address information,
schedule items, to do items and
memo items via a wireless network.
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Streaming settings - Your network
operator has already saved this
information. You may edit it if you’d
like to make changes.
Java settings - Allows you to set
Profiles.

Using memory manager
Your GT505 has three memories
available: the phone, the USIM
Card and an external memory card
(you may need to purchase the
memory card separately). You can
use memory manager to determine
how each memory is used and see
how much space is available.
followed by Settings.
Touch
Select Phone settings then
Memory Manager.
Handset common memory - View
the memory available on your
GT505 for Pictures, Sounds, Video,
Flash, MMS, Email, Java applications
and others.

Handset 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 USIM Card.
External memory - View the
memory available on your external
memory card (you may need
to purchase the memory card
separately).
Primary storage settings - Choose
the location you prefer items to be
saved to.

Using flight mode
Turn on flight mode by selecting
then Settings. Touch Profiles
and choose Flight mode.
Flight mode will not allow you to
make calls, connect to the Internet,
send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your
files using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and
receive files as no wires are needed
and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth
headset to make and receive calls.
To send a file:
1. Open the file you want to send,
typically this will be a photo,
video or music file.
and choose Send.
2. Touch
Choose Bluetooth.
3. Touch Yes to turn Bluetooth on.
4. If you have already paired the
Bluetooth device, your GT505
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your GT505 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
5. Choose the device you want to
send the file to and touch Select.
6. Your file will be sent.
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Settings
TIP! Keep an eye on the
progress bar to make sure your
file is sent.
To receive a file:
1. To receive files your Bluetooth
must be both On and Visible.
See Changing your Bluetooth
settings below for more
information.
2. A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
3. You will see where the file has
been saved and you can choose
to View the file or Use as
wallpaper. Files will usually be
saved to the appropriate folder in
your My stuff.

92 LG GT505 | User Guide

Changing your bluebooth
settings:
1. Touch
and choose Settings.
2. Choose Bluetooth then touch
and choose Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to
be Visible or Hidden or Visible
for 1 min.
My device name - Enter a name
for your GT505.
Supported services - Show all
Bluetooth functions supported
by your phone.
My address - Show your
Bluetooth address.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your GT505 and another
device, you can set up a passcode
protected connection. This means
your pairing is more secure.
1. Check your Bluetooth is On and
Visible. You can change your
visibility in the Settings menu.
2. Touch Search.
3. Your GT505 will search for
devices. When the search is
completed Refresh will appear
on screen.
4. Choose the device you want to
pair with and enter a passcode,
then touch OK.
5. Your phone will then connect to
the other device, on which you
should enter the same passcode.
6. You passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

Using a Bluetooth headset
1. Check your Bluetooth is On and
Visible.
2. Follow the instructions that came
with your headset to place your
headset in pairing mode and pair
your devices.
3. Touch Ask always or Allow
without ask and touch Yes to
Connect now Your GT505 will
automatically switch to Headset
profile.

93

Wi-Fi
Wireless Manager allows you
to manage Wi-Fi Internet and
Bluetooth connections on your
device. It allows the phone to
connect local wireless networks, or
access the Internet wirelessly. Wi- Fi
is faster and has a greater range
than Bluetooth wireless technology.
NOTE: GT505 supports WEP,
WPA-PSK/2 encryption not EAP
encryption. If your Wi-Fi service
provider or network administrator
sets the encryption for network
security, you should fill in the
key in the pop-up window. If the
encryption is not set, this pop-up
window is not shown. If you don’t
know the key, you need to ask for it
from your Wi-Fi service provider or
network administrator.
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1. How to set up Wi-Fi
1. Wi-Fi On
2. AP (Access Point) Search
– Searches which AP is available
to be connected.
3. AP Connect
– Connects to the desired AP in
the AP search list.
– If the AP is WEP or WPA-PSK/2
security type, enter the security
key.

2. Wi-Fi network profile
support
1. Wi-Fi profile support (how to
connect to frequently used AP or
Hidden AP)
1) If the AP does not appear in
the search list, it is possible to
connect to it by saving it as a
profile.

2) By saving the frequently used
AP as a profile, it is easier to
enter the Security key when
connecting to the AP that has
the Security type.
3) If the AP does not support the
DHCP, it is possible to connect
to the AP by using the static IP.
2. Description of each field in the
Wi-Fi profile
1) Network name: SSID (ID)
2) Security type: WEP, WPA-PSK/2
support.
3) Security key: saves the security
key.
4) IP/DNS setting: this allows
you to set Dynamic or Static
depending on the DHCP
support of the AP.
If you set Static, enter the field
value of the IP Address and
DNS server to connect to the
static IPwhen attempting to
connect.

3. How to save the Wi-Fi profile
1) Select Saved networks from
the Options menu, then select
Add networks and enter values
into each field.
2) It is possible to select and
save the AP search list after
selecting Wi-Fi On and then
selecting Refresh (Searching
AP).
3) After connecting to the AP the
Y/N popup will enable you to
save the profile.
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Phone Software update
LG Mobile Phone Software
upgrade in web site
For more information and using this
function,
Please visit LGmobile.com site
path: http://www.lgmobile.com
– select country – Products menu
– Manual & software menu
This Feature allows you to upgrade
your software to the latest version
and conveniently on the internet
without needing to visit our service
center.
As the mobile phone software
upgrade requires the user’s full
attention for the duration of
the upgrade process, 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 battery
during the upgrade may seriously
damage you mobile phone.
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As the manufacturer takes no
responsibility for loss of data
during the upgrade process, you
are advised to note down any
important information in advance
for safekeeping.

Accessories
These accessories were supplied with GT505.
Charger

Data cable and
CD
Connect and
synchronise your
GT505 and PC.

Battery

Stereo
headset

User Guide
Learn more
about your
GT505.
GT505 User Guide

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 inquires.
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this
guide is approved for use on the
GSM and W-CDMA network.
A number of features included
in this guide are called Network
Services. These are special services
that you arrange through your
wireless service provider. Before
you can take advantage of any
of these Network Services, you
must subscribe to them through
your service provider and obtain
instructions for their use from your
service provider.

General
Product name : GT505
System : GSM / W-CDMA
Ambient Temperatures
Max : + 50 °C (discharging),
+ 45 °C (charging)
Min : - 10 °C (discharging),
0 °C (charging)

LG Service Center
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.,
Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Fri 08:00 - 17:40
Call center : 0-2878-5757
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Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM / W-CDMA Terminal Equipment
Model Name
GT505
Trade Name
LG
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EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
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, Balfour 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
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

13. May. 2009

Signature of representative

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 GT505
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.
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• 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 0.941 W/kg
(10g) and when worn on the
body is 1.17 W/Kg(10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/
kg averaged over 1g of tissue.

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved for
use with this particular phone
model. The use of any other
types may invalidate any
approval or warranty applying
to the phone, and may be
dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
• The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.

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

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

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
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• 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.
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Emergency calls
Emergency calls may not be
available under all mobile networks.
Therefore, you should never depend
solely on the phone for emergency
calls. Check with your local service
provider.

Battery information and care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery
life.
• Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.

• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery
charger to direct sunlight or use
it in high humidity, such as 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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Trouble Shooting
This chapter lists some problems that you might encounter while using
your phone. Some problems require that you call your service provider, but
most of problems you encounter are easy to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible Corrective measures

SIM error

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

Make sure that the SIM card is correctly
inserted.

No connection
to the network

Signal weak
Outside GSM network

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

Codes do not
match

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

Contact your Service Provider.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New SIM card inserted Charge
limit reached

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

Phone cannot
be switched on

Possible causes

Possible Corrective measures

On/Off key pressed too briefly

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

Battery empty
Battery contacts dirty
Battery totally empty
Temperature out of range

Contact problem
Charging error
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective

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

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.
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