GD580 คู่มือการใช้

P/N : MMBB0367104 (1.1) W

GD580 คู่มือการใช้

ไ ท ย
ENGLISH

Bluetooth QD ID B015936

ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้
อาจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณ
ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
หรือผู้ให้บริการของคุณ

คู่มือการใช้ GD580

ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น
GD580 ของ LG ซึ่งทันสมัยและมีขนาดกะทัดรัด
ออกแบบให้ทํางานด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อ
สารเคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด

สารบัญ
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและ
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ.. 6
เริ่มทําความรู้จักกับโทรศัพท์
ของคุณ ............................... 11
การใส่ซิมและแบตเตอรี่ .......... 13
การ์ดหน่วยความจํา ............... 15
การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจํา ..... 15

หน้าจอสแตนด์บาย ................ 16
การโทร ............................... 17
การโทรออก ............................... 17
การโทรออกจากรายชื่อ ................. 17
การโทรออกต่างประเทศ................ 17
การรับสายและการปฏิเสธสายเรียกเข้า
................................................ 17
โทรด่วน .................................... 18
การใช้สายที่สอง.......................... 18
สัญญาณเสียง DTMF.................... 19
การดูบันทึกการโทร ...................... 19
การใช้การโอนสาย ....................... 20
การใช้การป้องกันการโทร .............. 20
การใช้กําหนดเบอร์โทรออก ........... 20
การใช้สายเรียกซ้อน ..................... 21
การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทรทั่วไป ... 21

รายชื่อ................................. 23
การค้นหารายชื่อ .......................... 23
จากหน้าจอสแตนด์บาย ................. 23
จากเมนูหลัก ............................... 23
การเพิ่มรายชื่อใหม่....................... 23
การสร้างกลุ่ม .............................. 24
การเปลี่ยนการตั้งค่าของรายชื่อ....... 24

ข้อความ............................... 26
การส่งข้อความ ............................ 26
การป้อนข้อความ ......................... 27
ระบบช่วยสะกดคํา T9 ................... 27
โหมดเลือกเอง ABC ..................... 28
โหมด 123 ................................. 28
การตั้งค่าอีเมล์ ............................ 28
การดึงข้อมูลอีเมล์ ........................ 31
การจัดการข้อความ....................... 31
การใช้ข้อความอัตโนมัติ ................ 32
การใช้อีโมติคอน ......................... 32
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
ตัวอักษร .................................... 33
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
มัลติมีเดีย ................................. 33
การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์ .............. 34
การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ................ 35

กล้อง................................... 36
การถ่ายภาพด่วน ......................... 36
หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว ................. 36
3

สารบัญ
การใช้การตั้งค่าด่วน ..................... 36
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง ................... 36
การเลือกโหมดช็อต...................... 37
การเปลี่ยนขนาดภาพ .................... 38
การดูรูปภาพที่บันทึกไว้ ................. 38
การตั้งค่ารูปภาพเป็นพื้นหลังหรือ
ภาพรายชื่อ................................. 38

กล้องวิดีโอ ........................... 39
การถ่ายวิดีโอด่วน ........................ 39
หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว................ 39
การใช้การตั้งค่าด่วน ..................... 39
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง ................... 40
การดูวิดีโอที่บันทึกไว้ ................... 40

มัลติมีเดีย............................. 41
เพลง ........................................ 41
การเล่นเพลง .............................. 41
การใช้ตัวเลือกขณะเล่นเพลง .......... 41
การฟังวิทยุ ................................. 42
การค้นหาสถานี ........................... 42
การแก้ไขช่อง ............................. 43
การรีเซ็ตสถานี ............................ 43
การใช้เครื่องบันทึกเสียง ................ 43

แฟ้มข้อมูล ........................... 44
ภาพ.......................................... 44
เมนูตัวเลือกของภาพ .................... 44
การส่งรูปภาพ ............................. 45
การใช้รูปภาพ.............................. 45
4 LG GD580 | คู่มือการใช้

การจัดการรูปภาพ ........................ 45
การลบรูปภาพ ............................. 45
การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ ............ 46
การเลือกและไม่เลือกภาพ ............. 46
เสียง ......................................... 47
การใช้เสียง ................................ 47
วิดีโอ ........................................ 47
การดูวิดีโอ ................................. 47
การใช้ตัวเลือกขณะดูวิดีโอ ............. 47
เกมส์และแอปพลิเคชัน ................. 48
การเล่นเกมส์ .............................. 48
แฟลชคอนเทนท์ ......................... 48
เอกสาร ..................................... 48
อื่นๆ .......................................... 48
การ์ดความจํา ............................. 48

สมุดบันทึก ........................... 49
การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน ........ 49
การเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้น
ของปฏิทิน ................................. 49
การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่ต้องทํา..... 50
การแบ่งปันรายการที่ต้องทํา ........... 50
การเพิ่มบันทึก ............................. 50
การเพิ่มบันทึกลับ......................... 50
การใช้ตัวค้นหาวันที.่ ..................... 50

เครื่องมือ.............................. 51
การเพิ่มเมนูด่วน .......................... 51
การตั้งเวลาการปลุก...................... 51

การใช้เครื่องคิดเลข ...................... 51
การใช้นาฬิกาจับเวลา ................... 52
การแปลงหน่วย ........................... 52
การใส่ชื่อเมืองลงในเวลาทั่วโลก ..... 52

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ................ 60

อุปกรณ์เสริม ........................ 61
การแก้ปัญหา....................... 63

เบราว์เซอร์ ........................... 53
การเข้าใช้เว็บไซต์........................ 53
การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค ............ 53
การใช้ RSS reader ...................... 54
การบันทึกเพจ ............................. 54
การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้ ............... 54
การดูประวัติข้อมูลเบราว์เซอร์ ......... 54
การเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ .. 54

การเชื่อมต่อ ......................... 55
การส่งและการรับไฟล์โดยใช้บลูทูธ.. 55
การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ ............. 55
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น .......... 56
การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ..................... 56
การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์
เก็บข้อมูล .................................. 56

ตั้งค่า ................................... 58
การปรับแต่งรูปแบบเสียงของคุณ..... 58
การใช้โหมด Flight ...................... 58
การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์ ......... 58
การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ............ 59
การใช้วันที่และเวลา ..................... 59
การเปลี่ยนการตั้งระบบป้องกัน ........ 60
การใช้ตัวจัดการหน่วยความจํา ........ 60
5

คําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคําแนะนําเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้อาจ
ทําให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น GD580 นี้ ได้รับ
การออกแบบตรงตามข้อกําหนดเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยว
กับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อกําหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยา
ศาสตร์ที่รวมถึงการกําหนดค่าเผื่อไว้
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียก
ว่า Specific Absorption Rate
หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระ
ทําด้วยการใช้วิธีการที่ได้มาตรฐาน
โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่งสัญญาณ
ที่แรงที่สุดและมีการรับรองขนาด
สัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณ
ดังกล่าวได้กระทําในทุกย่านความ
ถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
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• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์
LG แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแบบให้
อยู่ภายในข้อกําหนดการรับพลัง
งานคลื่นความถี่วิทยุ
• ข้อจํากัด SAR ที่แนะนําโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนัก
10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพท์
รุ่นนี้ ซึ่งทําการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
1.09 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ 0.753
วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR สําหรับผู้ที่อยู่ใน
ประเทศ/พื้นที่ที่ยอมรับข้อจํากัด
SAR ซึ่งแนะนําโดย Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ
1.6 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ยต่อ
เนื้อเยื่อ 1 กรัม

การดูแลและการบํารุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์
คําเตือน: ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์
ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการ
รับรองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ อาจทํา
ให้การรับรองหรือการรับประกันของ
เครื่องสิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิด
อันตรายได้

• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่อง
โทรศัพท์ ควรให้ช่างผู้มีความรู้เมื่อ
จําเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครื่องระบาย
ความร้อน หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทําโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนําเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่
ที่มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อ
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อการทํางาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อ
สัญญาณรบกวน

• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะกําลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะ
อาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทําให้
โทรศัพท์ชํารุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ
เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและทํา
ให้ติดไฟ ซึ่งอาจทําให้เกิดเพลิง
ไหม้
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทําความสะอาด
ภายนอกเครื่องโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บน
พื้นผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มี
การถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนําเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่
ที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต
หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทําความเสียหายต่อข้อ
มูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม
เพราะอาจทําความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ
เหลวหรือความชื้น
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คําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้อง
เสาอากาศโดยไม่จําเป็น

การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถ
ส่งคลื่นรบกวนได้ ทําให้มีผลต่อการ
ทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุป
กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเสียก่อน หลีกเลี่ยงการวาง
โทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุจังหวะ
การเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจ
ก่อให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวน
กับเครื่องช่วยฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอม
พิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบัง
คับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะ
ขับรถ
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• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัด
ระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทําได้
ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากสภาพ
การขับขี่ทําให้จําเป็นต้องดําเนิน
การดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจ
มีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์
บางชนิดในรถของคุณ เช่น วิทยุติด
รถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้
สายซึ่งขัดขวางการทํางานของ
ถุงลม ซึ่งอาจทําให้ถุงลมไม่ทํางาน
หรืออาจทําให้คุณได้รับบาดเจ็บ
รุนแรงเนื่องจากการทํางานผิดปกติ
ของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกําลังฟังเพลงในขณะอยู่
ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียง
อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณ
ยังสามารถได้ยินเสียงจากรอบข้าง
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้าง
ถนน

หลีกเลี่ยงการทําลายความสามา
รถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทํา
ลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะ
เวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนําว่า คุณ
ไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้กับหูของ
คุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว้ใน
ระดับที่เหมาะสม

บริเวณที่ทําให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง
มีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตาม
ข้อห้ามอย่างเคร่งครัด และทําตาม
ข้อกําหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ํามันเชื้อ
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของ
เหลวที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้
ในห้องโดยสารของรถ ซึ่งคุณใช้
เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม
ต่างๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น
รบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ก่อนขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอด
ที่พื้นก่อนได้รับการอนุญาตจาก
พนักงานประจําเครื่อง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาด
เล็กซึ่งอาจทําอันตรายหากเด็กนํา
ใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบ
กับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ
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คําแนะนําเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จําเป็นต้องคายประจุแบต
เตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึง
ไม่ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จ
ของ LG เท่านั้น เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออก
แบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทําให้
แบตเตอรี่ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที
เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ํา
ลงจนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้
แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้
หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจําเป็นต้อง
เปลี่ยนก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อ
เพิ่มเวลาการใช้งาน
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• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดน
แสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพ
ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ํา
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพ
อากาศที่ร้อนหรือเย็นเพราะประ
สิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูก
ต้อง อาจทําให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิต
ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรด
รีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้ อย่าทิ้งเป็น
ขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG
Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่โทร
ศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้
พลังงานสิ้นเปลืองของอุปกรณ์
ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่
กับการกําหนดค่าเครือข่าย,
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม

เริ่มทําความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
หน้าจอ LCD หลัก
• ส่วนบน:
ความแรงของสัญญาณ,
ระดับประจุไฟของแบต
เตอรี่ และฟังก์ชันอื่นๆ
• ส่วนล่าง:
แสดงรายการของปุ่มเลือก
ปุ่มเลือกซ้าย/
ปุ่มเลือกขวา
ทํางานตามที่ปรากฏที่
ด้านล่างของหน้าจอ

ปุ่มมัลติทาสกิ้ง
เปิดเมนูมัลติทาสกิ้ง

ปุ่มส่ง
เพื่อโทรออกและรับสาย
เรียกเข้า

ปุ่มสํารวจ
• ในโหมดสแตนด์บาย:
เมนูด่วน
รายการรายชื่อติดต่อ
ข้อความ
รูปแบบเสียง

• ในเมนู:
เลื่อนระหว่างเมนูต่างๆ

ปุ่มไฟด้านหน้า
เปลี่ยนการตั้งค่า LED
ภายนอก
ปุ่มวางสาย/
เปิดปิดเครื่อง
วางสายหรือปฏิเสธ
สายเรียกเข้า เปิด/ปิด
โทรศัพท์ กดหนึ่งครั้ง
เพื่อกลับสู่หน้า
จอสแตนด์บาย
ปุ่มลบ
ลบตัวอักษรครั้งละหนึ่ง
ตัวเมื่อกดปุ่มใน
แต่ละครั้ง
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เริ่มทําความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ปุ่มปรับระดับเสียง
• เมื่อหน้าจอไม่ใช้งาน:
ระดับเสียงปุ่มกด
• ระหว่างการใช้สาย:
ระดับเสียงลําโพง
• ขณะเล่นแทร็ค BGM:
ควบคุมระดับเสียง

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
สาย USB, แฮนด์ฟรี
เคล็ดลับ!
ในการเชื่อมต่อสาย USB
ให้รอจนโทรศัพท์เปิด
เครื่องและลงทะเบียนกับ
เครือข่ายแล้ว

ปุ่มฮอตคีย์กล้องถ่ายรูป
ไปที่การดูตัวอย่างภาพใน
โหมดกล้องถ่ายรูป

ฝาปิดแบตเตอรี่
ช่องเสียบซิมการ์ด

ช่องเสียบการ์ด
หน่วยความจํา
Micro SD
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แบตเตอรี่

การใส่ซิมและแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ไปทาง
ด้านล่างของโทรศัพท์
และถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออก

คําเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่
ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจาก
อาจทําให้เครื่องเสียหายได้

3 ติดตั้งซิมการ์ด
ใส่ซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิม
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
หน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ําลง
ในการถอดซิมการ์ด ให้ค่อยๆ
ดึงการ์ดออกมาในทิศทางตรงข้าม
กับตอนใส่
คําเตือน: ห้ามใส่หรือถอดซิม
การ์ดขณะที่ใช้หรือเปิดโทรศัพท์อยู่
มิฉะนั้นข้อมูลอาจสูญหายหรือ
ซิมการ์ดอาจชํารุด

2 ถอดแบตเตอรี่
งัดด้านล่างของแบตเตอรี่และถอด
แบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่
อย่างระมัดระวัง
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การใส่ซิมและแบตเตอรี่
4 ติดตั้งแบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ด้านบนของ
แบตเตอรี่สอดลงไปที่ด้านบนของ
ช่องใส่แบตเตอรี่ก่อน ตรวจดูให้แน่
ใจว่าขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับ
ขั้วในโทรศัพท์ จากนั้น กดด้านล่าง
ของแบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่

5 ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน
เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ไปทางด้าน
บนของเครื่องให้แน่นเข้าที่
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6 การชาร์จโทรศัพท์
ดึงเปิดฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จที่ด้านข้างของโทรศัพท์
GD580 ออก เสียบอุปกรณ์ชาร์จ
และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้า
เสียบไฟ
คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์ GD580
จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า
“แบตเตอรี่เต็มแล้ว” บนหน้าจอ

การ์ดหน่วยความจํา
การใส่การ์ดหน่วยความจํา
คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจําบน
โทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ดหน่วย
ความจํา
เคล็ดลับ! การ์ดหน่วยความจําเป็น
อุปกรณ์เสริม

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ หากจําเป็น
2. ใส่การ์ด micro SD
ดังแสดงในรูปภาพด้านล่าง

การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจํา
หากการ์ดหน่วยความจําฟอร์แมต
แล้ว คุณใช้เริ่มใช้งานได้ทันที
หากการ์ดยังไม่ได้ฟอร์แมต
คุณต้องทําการฟอร์แมต
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ตั้งค่า
2. เลือก สถานะความจํา และเลือก
หน่วยความจําการ์ด
3. เลือก ฟอร์แมต
และยืนยันการเลือกของคุณ
4. ใส่รหัสผ่าน หากมีการกําหนดไว้
จากนั้นการ์ดของคุณจะได้รับ
การฟอร์แมต และพร้อมสําหรับ
การใช้งาน
เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยนปลายทางที่
จัดเก็บเริ่มต้น
ให้เปิด สถานะความจํา
จากเมนูตั้งค่าโทรศัพท์ และเลือก
การตั้งค่าที่เก็บหลัก
เคล็ดลับ! รหัสผ่านเริ่มต้นคือ
“0000” หากคุณไม่เคยเปลี่ยน
มาก่อน
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หน้าจอสแตนด์บาย
แถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพื่อแสดงข้อมูล เช่น
ระดับความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่ และพลังงานแบตเตอรี่
รวมถึงแสดงว่ามีการใช้งานบลูทูธ
อยู่หรือไม่
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ที่ปรากฏบนแถบสถานะ
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ไอคอน รายละเอียด
มัลติทาสกิ้ง
ความแรงของสัญญาณ
(จํานวนแถบอาจแตกต่าง
กันไป)
ไม่มีสัญญาณเครือข่าย
แบตเตอรี่หมด
ข้อความตัวอักษรใหม่
อีเมล์ใหม่
ตั้งปลุกแล้ว
ใช้รูปแบบปกติอยู่
ใช้รูปแบบเงียบอยู่
ความจําภายนอก
โอนสายเรียกเข้า
ใช้ GPRS ได้
ใช้ EDGE อยู่
โรมมิ่ง
ใช้งานบลูทูธ
ปฏิเสธสาย

การโทร
การโทรออก

การโทรออกต่างประเทศ

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
รวมทั้งรหัสพื้นที่
หากต้องการลบทีละตัว กด
2. กด
เพื่อโทรออก
หรือปิดตัวเครื่องเพื่อ
3. กด
วางสาย

1. กด
ค้างไว้เพื่อเรียกรหัส
การโทรออกต่างประเทศขึ้น
เครื่องหมาย ‘+’ จะนําหน้ารหัส
การโทรออกทางไกลต่างประเทศ
2. ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่
และหมายเลขโทรศัพท์
3. กด

การโทรออกจากรายชื่อ
การโทรไปยังผู้รับที่มีหมายเลข
โทรศัพท์บันทึกอยู่ใน รายชื่อ
แล้วทําได้ง่าย
1. กด
เพื่อเข้าใช้รายชื่อ
2. เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ
โทรออก
3. กด
เพื่อโทรออก
4. กด
เพื่อวางสาย

การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กด
เพื่อรับสาย
กด เงียบ เพื่อปิดเสียงกริ่ง
วิธีนี้เป็นวิธีที่ดี หากคุณลืมเปลี่ยนรูป
แบบเป็น เงียบ เมื่ออยู่ในห้องประชุม!
กด
เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า
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การโทร
โทรด่วน

การใช้สายที่สอง

คุณสามารถกําหนดรายชื่อที่โทรออก
บ่อยเป็นหมายเลขโทรด่วนได้
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
และเลือก รายชื่อ
2. เลือก โทรด่วน
3. ข้อความเสียงของคุณถูกตั้งค่าไว้
ที่โทรด่วน 1 เลือกหมายเลขอื่นๆ
เพื่อกําหนดรายชื่อสําหรับโทรด่วน
4. สมุดที่อยู่จะเปิดขึ้น เลือกรายชื่อที่
คุณต้องการกําหนดให้กับ
หมายเลขนั้น
ในการโทรหมายเลขโทรด่วน:
• กดหมายเลขที่กําหนดแล้วกด
หรือ
• กดหมายเลขที่กําหนดค้างไว้จน
กว่ารายชื่อจะปรากฏบนหน้าจอ

1. ในระหว่างการโทรสายแรก ให้กด
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และ ตัวเลือก และเลือก
เพิ่มสายใหม่
2. หมุนหมายเลขโทรออกหรือค้น
หารายชื่อ
3. กด
เพื่อต่อสาย
4. สายสนทนาทั้งสองสายจะแสดงอยู่
ในหน้าจอการโทร สายสนทนาแรก
จะล็อคและพักสายคู่สนทนา
5. เลือก สลับ เพื่อสลับสาย
6. ในการวางสายใดสายหนึ่ง
หรือวางสายทั้งสองสาย ให้เลือก
ตัวเลือก และ วางสาย ตามด้วย
ทั้งหมด หรือ ใช้งาน
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการโทรออกแต่ละสายด้วย

สัญญาณเสียง DTMF
DTMF ทําให้คุณสามารถใช้คําสั่ง
ตัวเลขในการนาวิเกตเมนูภายใน
ข้อความอัตโนมัติได้ โดย DTMF
จะเปิดตามค่าเริ่มต้น

การดูบันทึกการโทร
จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก การโทร และ
บันทึกการโทร เลือกเพื่อดู:
ทุกสาย - ดูรายการที่คุณโทรออก,
ได้รับ และไม่ได้รับทั้งหมด
สายโทรออก - ดูรายการหมายเลขที่
คุณโทรออกทั้งหมด
สายที่ได้รับ - ดูรายการหมายเลขที่
โทรเข้ามาหาคุณทั้งหมด
สายไม่ได้รับ - ดูรายการสายที่คุณไม่
ได้รับทั้งหมด

เคล็ดลับ! จากรายการสายใดๆ
ให้กดปุ่มเลือกซ้ายและ ลบทั้งหมด
เพื่อลบรายการทั้งหมดที่บันทึกไว้

จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก การโทร
คุณสามารถเลือกดู:
ต่อสายวิดีโอ - คุณสามารถโทรและ
รับสายสนทนาทางวิดีโอเมื่อคุณและ
อีกบุคคลหนึ่งมีโทรศัพท์ที่สนทนา
ทางวิดีโอได้
เวลาโทร - ดูระยะเวลาของสายที่คุณ
โทรออกและได้รับทั้งหมด
ปริมาณข้อมูล - ดูจํานวนกิโลไบต์
ของข้อมูลที่รับและส่งทั้งหมด
ค่าโทร - ดูค่าใช้จ่ายที่คิดตามที่คุณ
โทรออก (บริการนี้ขึ้นอยู่กับระบบ
เครือข่าย ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่
สนับสนุนบริการนี้)
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การโทร
การใช้การโอนสาย
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก การโทร
2. เลือก การโอนสาย
3. เลือกว่าเวลาที่จะโอนทุกสาย
โอนเมื่อสายไม่ว่าง,
โอนเมื่อไม่รับสาย
หรือโอนเมื่อติดต่อไม่ได้
4. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการให้
โอนสายไป
5. เลือก เปิดใช้
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้
จ่ายในการโอนสาย โปรดติดต่อผู้ให้
บริการของเกี่ยวกับคุณรายละเอียด
เคล็ดลับ! ในการปิดการโอนสาย
ทั้งหมด ให้เลือก เลิกใช้ทั้งหมด

การใช้การป้องกันการโทร
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก การโทร
2. เลือก ป้องกันการโทร
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3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
หรือเลือกทั้งหมดหลังจากเลือก
โทรด้วยเสียง หรือ
สนทนาทางวิดีโอ
โทรออกทั้งหมด
โทรออกต่างประเทศ
โทรออกต่างประเทศ ยกเว้น
ประเทศแม่
สายเรียกเข้าทั้งหมด
สายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ
4. ป้อนรหัสผ่านสําหรับจํากัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการระบบ
เครือข่ายของคุณเกีย่ วกับบริการนี้

การใช้กําหนดเบอร์โทรออก
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก การโทร
2. เลือก กําหนดเบอร์โทรออก
เพื่อเปิดและรวบรวมรายการหมาย
เลขที่สามารถโทรออกจากโทร
ศัพท์ได้ คุณจะต้องใช้รหัส PIN2
จากผู้ให้บริการด้วย เมื่อเปิดใช้
เฉพาะหมายเลขที่อยู่ในรายการ
หมายเลขโทรออกที่กําหนดเท่านั้น
ที่สามารถโทรออกจากโทรศัพท์ได้

การใช้สายเรียกซ้อน
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก การโทร
2. เลือก สายเรียกซ้อน เพื่อเปิดใช้
บริการสายเรียกซ้อน หากเปิดใช้
สายเรียกซ้อนแล้ว โทรศัพท์ยัง
สามารถเตือนให้คุณทราบว่ามีสาย
เรียกเข้าอีกสายหนึ่งในระหว่างที่
คุณสนทนากับอีกสาย โดยจะมี
เสียงสัญญาณดังขึ้นในหูโทรศัพท์
และหน้าจอจะแสดงให้เห็นว่ามีสาย
ที่สองกําลังรออยู่
คุณสามารถพักสายแรกไว้ และรับสาย
ที่สองที่รออยู่ได้ (คุณสมบัตินี้จะใช้
งานได้ต่อเมื่อระบบเครือข่ายของ
คุณสนับสนุนเท่านั้น)
หากคุณเลือก เลิกใช้ คุณจะไม่สา
มารถทราบได้ว่ามีสาย (เรียกเข้า)
ซ้อนที่กําลังรออยู่ และ ดูสถานะ
จะแสดงสถานะของสายเรียกซ้อน

การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทร
ทั่วไป
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก การโทร
2. เลือก ตั้งค่าทั่วไป จากหน้าจอนี้
คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าของ:
ปฏิเสธการรับสาย - เลือก เปิด
หรือ ปิด และเลือกปฏิเสธทุกสาย,
สายจากกลุ่ม, ผู้ติดต่อ,
หมายเลขที่ไม่ลงทะเบียน
(ไม่อยู่ในรายชื่อของคุณ) หรือสาย
ที่ไม่มีข้อมูลผู้โทร
ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะ
แสดงหมายเลขของคุณเมื่อคุณ
โทรออกหรือไม่
โทรซ้ําอัตโนมัติ - เลือก เปิด
หรือ ปิด
โหมดตอบรับ - เลือกว่าจะรับ
สายโดยกดปุ่มรับสาย, รับได้ทุกปุ่ม
หรือเปิดฝาพับ
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การโทร
เตือนทุกนาที - เลือก เปิด
เพื่อฟังเสียงเตือนทุกนาทีใน
ระหว่างที่ใช้สาย
โหมดตอบรับบลูทูธ - เลือกวิธี
ตอบรับสายเมื่อใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
เลือก แฮนด์ฟรี หรือ ตัวเครื่อง
บันทึกเบอร์ใหม่ - บันทึกหมาย
เลขที่คุณใช้ซึ่งยังไม่ได้จัดเก็บใน
รายชื่อ
ความชัดของเสียง - เปิดหรือปิด
ฟังก์ชันความชัดของเสียง
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รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ

จากเมนูหลัก

คุณสามารถค้นหารายชื่อได้ 2 วิธี

1. จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
และเลือก รายชื่อ
2. เลือก ค้นหา และป้อนตัวอักษร
สองสามตัวแรกของรายชื่อที่ต้อง
การค้นหาโดยใช้ปุ่มกด
3. สมุดแอดเดรสของคุณจะแสดง
รายชื่อของผู้ติดต่อที่สอดคล้องกับ
ตัวอักษรที่คุณป้อนมา

จากหน้าจอสแตนด์บาย
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
เพื่อเปิดสมุดแอดเดรส
2. กดปุ่มตัวเลขของตัวอักษรแรกของ
รายชื่อที่ต้องการดู
หรือ ใช้วิธีที่เร็วขึ้นโดย…
1. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการค้นหา
ที่หน้าจอสแตนด์บาย แล้วเลือก
ตัวเลือก
2. เลือก ค้นหารายชื่อ
ในเมนูตัวเลือก
เคล็ดลับ! คุณสามารถค้นหาตาม
กลุ่มได้โดย ตัวเลือก และเลือก
ค้นหาตามกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการ
แสดงรายการกลุ่มทั้งหมดของคุณ

การเพิ่มรายชื่อใหม่
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
และเลือก รายชื่อ
2. เลือก เพิ่มใหม่
3. เลือกว่าจะบันทึกรายชื่อไปยัง
ตัวเครื่อง หรือ SIM
4. ป้อนชื่อและนามสกุลของรายชื่อติด
ต่อใหม่ คุณไม่จําเป็นต้องป้อนทั้ง
สองรายการ แต่คุณต้องป้อนราย
การใดรายการหนึ่ง
5. ป้อนข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีในฟิลด์ที่
ให้มา และเลือก เสร็จ
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รายชื่อ
การสร้างกลุ่ม

การเปลี่ยนการตั้งค่าของรายชื่อ

1. จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
และเลือก รายชื่อ
2. เลือก กลุ่ม และเลือก ตัวเลือก
3. เลือก เพิ่มกลุ่มใหม่
4. ป้อนชื่อสําหรับกลุ่มใหม่ของคุณ
5. กด เสร็จ

คุณสามารถปรับการตั้งค่ารายชื่อเพื่อ
ให้สมุดแอดเดรสทํางานตามแบบที่
คุณต้องการได้
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย กด
และเลือก รายชื่อ
2. เลือก ตั้งค่า จากหน้าจอนี้ คุณ
สามารถปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
การตั้งค่ารายชื่อ - เลือกว่า
จะดูรายชื่อที่บันทึกไว้ทั้งใน
เครื่องและซิม, เฉพาะตัวเครื่อง
หรือเฉพาะซิม คุณยังสามารถ
เลือกว่าจะแสดงชื่อหรือนามสกุล
ของรายชื่อขึ้นก่อนก็ได้ และเลือก
ว่าจะแสดงภาพของรายชื่อนั้น
หรือไม่
คัดลอก - คัดลอกรายชื่อจาก
ซิมไปยังเครื่อง หรือจากเครื่อง
ไปยังซิม เลือกเพื่อคัดลอก
ทีละรายการ หรือคัดลอกพร้อมกัน
ทั้งหมด

หมายเหตุ: หากคุณลบกลุ่ม รายชื่อ
ที่ได้รับการกําหนดให้กับกลุ่มนั้นจะไม่
หายไป แต่ยังคงอยู่ในสมุดแอดเดรส

เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขกลุ่ม
ที่มีอยู่ได้โดยการเลื่อนแถบไปที่กลุ่ม
ที่ต้องการ แล้วเลือก ตัวเลือก เลือก
เพื่อ เพิ่มสมาชิก ในกลุ่มจากรายชื่อ
ของคุณ, กําหนด กลุ่มเสียงเรียก
เข้า, แก้ชื่อ กลุ่ม หรือ ลบ กลุ่ม
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ย้าย - ตัวเลือกนี้ทํางานในลักษณะ
เดียวกับ คัดลอก แต่จะบันทึก
เฉพาะรายชื่อในตําแหน่งที่คุณย้าย
ไปเท่านั้น หากคุณย้ายรายชื่อจาก
ซิมไปยังตัวเครื่อง รายชื่อนั้นจะถูก
ลบออกจากหน่วยความจําซิม
ส่งทุกรายชื่อผ่านบลูทูธ - ส่งข้อ
มูลรายชื่อทั้งหมดไปยังเครื่องอื่น
ผ่านบลูทูธ
สํารองข้อมูลรายชื่อ - คุณสามา
รถบันทึกข้อมูลสมุดโทรศัพท์ทั้ง
หมดในเครื่องลงในการ์ดหน่วย
ความจําภายนอกได้ในรูปแบบ
vCard
เรียกคืนรายชื่อ - คุณสามารถ
เรียกคืนข้อมูลสมุดโทรศัพท์ใน
การ์ดหน่วยความจําภายนอกไปที่
หน่วยความจําโทรศัพท์ได้ในรูป
แบบ Vcard
ลบรายชื่อ - ลบรายชื่อของคุณ
ทั้งหมด
ข้อมูลความจํา - คุณสามารถ
ตรวจดูจํานวนหน่วยความจําที่
เหลืออยู่ในเครื่องโทรศัพท์หรือ
ในซิม
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โทรศัพท์ GD580 ของคุณประกอบ
ด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ SMS
(Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service)
และอีเมล์ รวมทั้งข้อความบริการ
ของเครือข่าย

การส่งข้อความ
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
เลือก ข้อความ และเลือก
ข้อความใหม่
2. เลือก ข้อความ เพื่อส่ง SMS
หรือ MMS
3. เอดิเตอร์ข้อความใหม่จะเปิดขึ้น
เอดิเตอร์ข้อความจะรวม SMS
และ MMS เข้าด้วยกันเพื่อให้ใช้
งานและสลับระหว่างโหมด SMS
และโหมด MMS ได้อย่างง่ายดาย
โหมดเริ่มต้นของเอดิเตอร์ข้อความ
คือโหมด SMS
4. ป้อนข้อความของคุณโดยใช้ระบบ
ช่วยสะกดคํา T9
หรือการป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
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เคล็ดลับ! คุณสามารถเลือกประเภท
ข้อความของคุณเป็น SMS หรือ
MMS เมื่อคุณป้อนข้อความที่มีความ
ยาวเกินกว่า 2 หน้าในฟิลด์ข้อความ

5. กด ตัวเลือก และเลือก แทรก
เพือ่ เพิม่ ภาพ, วิดโี อ, เสียง,
สัญลักษณ์, รูปแบบอัตโนมัต,ิ
อีโมติคอน, ชือ่ และเบอร์,
สไลด์ใหม่, ใส่หวั เรือ่ ง หรือ อืน
่ ๆ
(Vcard/นัดหมาย/บันทึก/
สิง่ ทีต
่ อ้ งทํา/นามบัตร)
6. กด ส่ง
7. ค้นหารายชือ่ หรือกดปุม่ ตัวเลข
เพือ่ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
8. กด ส่ง
คําเตือน: หาก ภาพ, เสียง,
วิดีโอ, สไลด์ใหม่, หัวเรื่อง,
Vcard, นัดหมาย หรือ นามบัตร
ถูกเพิ่มลงในเอดิเตอร์ข้อความ
การส่งข้อความจะถูกแปลงเป็นโหมด
MMS และคุณจะถูกเรียกเก็บ
ค่าบริการในอัตราดังกล่าว

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษร
ได้โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์
ตัวอย่างเช่น การบันทึกชื่อในรายชื่อ
การเขียนข้อความ และการสร้างตาราง
นัดหมายในปฏิทินล้วนแต่ต้องใช้การ
ป้อนข้อความทั้งสิ้น
ในเครื่องมีวิธีป้อนข้อความให้เลือก
ใช้ได้ดังนี้: ระบบช่วยสะกดคํา T9,
โหมดเลือกเอง ABC/Abc/abc
และโหมด 123
หมายเหตุ: ฟิลด์บางฟิลด์อาจใช้
โหมดป้อนข้อความได้โหมดเดียว
(เช่น หมายเลขโทรศัพท์ในฟิลด์
สมุดแอดเดรส)

หากต้องการเปิดระบบช่วยสะกดคํา
T9 ในฟิลด์การป้อนข้อความ
ให้เลือก ตัวเลือก เลือก
วิธีป้อนข้อมูล และเลือก โหมด T9
เมื่อระบบช่วยสะกดคํา T9 เปิดอยู่
คุณสามารถสลับโหมดการป้อน
ข้อความได้โดยกด
คุณจะเห็น
สัญลักษณ์บอกโหมดการป้อน
ข้อความที่มุมบนขวาของหน้าจอ

หากต้องการป้อนสัญลักษณ์ลงใน
ฟิลด์การป้อนข้อความ ให้กดปุ่ม
แล้วเลือกสัญลักษณ์ จากนั้นเลือก
เมื่อสิ้นสุดการป้อนคําหนึ่งคํา
ให้เว้นวรรคโดยกด
หากต้องการลบตัวอักษร ให้กด

ระบบช่วยสะกดคํา T9
ระบบช่วยสะกดคํา T9 จะใช้พจนานุ
กรมภายในเครื่อง เพื่อรับรู้คําศัพท์
ที่คุณเขียนตามลําดับการกดปุ่ม เพียง
กดที่ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวอักษร
ที่คุณจะป้อน พจนานุกรมจะรับรู้ได้
ถึงคําศัพท์ เมื่อคุณป้อนตัวอักษรครบ
ทุกตัวแล้ว
หากคําที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้น
ให้กด ตัวเลือก และเลือก
เพิ่มในพจนานุกรม จากนั้นคุณจะ
สามารถป้อนคําได้โดยใช้โหมด ABC
คําของคุณจะได้รับการเพิ่มลงใน
พจนานุกรม
หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกภาษา
T9 ภาษาอื่นได้โดยกด ตัวเลือก
และเลือก ภาษาที่ใช้
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โหมดเลือกเอง ABC
โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรโดยการ
กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการหนึ่งครั้ง
สองครั้ง สามครั้ง หรือสี่ครั้งจนกระทั่ง
ตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

โหมด 123
ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุ่มเพียงครั้ง
เดียวต่อตัวเลขหนึ่งตัว คุณสามารถ
เพิ่มตัวเลขได้ แม้ขณะที่ยังคงอยู่ใน
โหมดตัวอักษร โดยกดปุ่มตัวเลขที่
ต้องการค้างไว้

การตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างการ
เดินทางได้โดยใช้อีเมล์บนโทรศัพท์
GD580 ซึ่งคุณสามารถกําหนดอีเมล์
แอคเคาท์แบบ POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ข้อความ และเลือก
ตั้งค่า
2. เลือก อีเมล์ และ แอคเคาท์อีเมล์
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3. หากไม่มีการตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
คุณสามารถตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
ได้โดยใช้วิซาร์ดการตั้งค่าอีเมล์
อีเมล์แอดเดรส/รหัสผ่าน - ป้อน
อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้ - ป้อน ID ผู้ใช้
ประเภทเมล์บอกซ์ - เลือก
ประเภทโปรโตคอลอินเตอร์เน็ต
ที่ใช้ในการถ่ายโอนอีเมล์ IMAP4
หรือ POP3
เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า - ป้อน IP
แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟ
เวอร์เมล์ขาเข้า (POP3 หรือ
IMAP4)
เซิร์ฟเวอร์ขาออก - ป้อน IP
แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟ
เวอร์เมล์ขาออก (SMTP)
ตรวจสอบสิทธิ์ SMTP - เลือก
เปิดใช้การตั้งค่าระบบป้องกัน
สําหรับเซิร์ฟเวอร์เมล์ขาออก
หากเปิดตรวจสอบสิทธิ์ SMTP
เซิร์ฟเวอร์ขาออกจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านเมื่อคุณส่งอีเมล์

ชื่อผู้ใช้ SMTP/รหัสผ่าน
SMTP - ป้อนอีเมล์แอดเดรสและ
รหัสผ่านจากผู้ให้บริการอีเมล์
(หากเปิดตรวจสอบ SMTP)
ชื่อของฉัน - ป้อนชื่อที่คุณต้อง
การแสดงพร้อมกับอีเมล์แอดเดรส
ให้กับผู้รับ
ชื่อแอคเคาท์ - ป้อนชื่อเมล์บอกซ์
ที่คุณต้องการใช้อ้างอิงกับแอค
เคาท์นี้
4. หลังจากป้อนอีเมล์แอคเคาท์
เพือ่ บันทึก ในตอนนี้
ให้เลือก
คุณได้กาํ หนดค่าให้กบั แอคเคาท์
เรียบร้อยแล้ว ซึง่ แอคเคาท์นจ้ี ะ
ปรากฏอยูใ่ นรายการแอคเคาท์ใน
โฟลเดอร์ อีเมล์

5. คุณสามารถแก้ไขการตัง้ ค่าได้โดย
ใช้เมนู แก้ไข ของ ตัวเลือก
ชื่อ - ป้อนชื่อสําหรับแอคเคาท์นี้
ชื่อของฉัน - ป้อนชื่อของคุณ
ชื่อผู้ใช้ - ป้อนชื่อผู้ใช้แอคเคาท์
รหัสผ่าน - ป้อนรหัสผ่านของ
แอคเคาท์
อีเมล์แอดเดรส - ป้อนอีเมล์แอด
เดรสของแอคเคาท์
อีเมล์ที่ตอบกลับ - ป้อนอีเมล์แอด
เดรสเพื่อใช้ ‘ตอบกลับ’
เซิร์ฟเวอร์เมล์ที่ส่งออก - ป้อน
รายละเอียดของแอคเคาท์
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า - ป้อนราย
ละเอียดของแอคเคาท์
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ขนาดการรับสูงสุด - เลือกขนาด
ที่จํากัดไว้ของอีเมล์ ขนาดการ
รับสูงสุดคือ 1MB
ประเภทเมล์บอกซ์ - ป้อนประเภท
เมล์บอกซ์ POP3 หรือ IMAP4
บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ - เลือกว่าจะ
บันทึกอีเมล์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
เครื่องจะบันทึกสําเนาของแอค
เคาท์แบบ IMAP4 ไว้เสมอ
บันทึกเมล์ที่ส่งไว้ใน - เลือกตํา
แหน่งที่จะบันทึกอีเมล์ IMAP4
สําหรับสําเนาของแอคเคาท์ POP3
จะบันทึกไว้ในโทรศัพท์เสมอ
จุดเชื่อมต่อ - เลือกจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
ดาวน์โหลดอัตโนมัติ - เลือกว่า
จะเรียกดูอีเมล์ใหม่โดยอัตโนมัติ
หรือไม่
หมายเลขพอร์ต SMTP - โดยทั่ว
ไป หมายเลขนี้ คือ 25
SMTP TLS/SSL - เลือกว่าจะใช้
TLS/SSL สําหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออก
หรือไม่
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พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า - โดย
ทั่วไป หมายเลขนี้ คือ 110 สําหรับ
แอคเคาท์แบบ POP3 และ 143
สําหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4
TLS/SSL ขาเข้า - เลือกว่าจะใช้
TLS/SSL สําหรับเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า
หรือไม่
ตรวจสอบสิทธิ์ SMTP - เลือก
การตั้งค่าความปลอดภัยของเซิร์ฟ
เวอร์เมล์ขาออก
ชื่อผู้ใช้ SMTP - ป้อนอีเมล์แอด
เดรสจากผู้ให้บริการอีเมล์ (หาก
ตรวจสอบสิทธิ์ SMTP เป็น เปิด)
รหัสผ่าน SMTP - ป้อนรหัสผ่าน
ของอีเมล์แอดเดรสจากผู้ให้บริการ
อีเมล์ (หาก ตรวจสอบสิทธิ์ SMTP
เป็น เปิด)
ล็อกอินที่ปลอดภัย APOP เลือกเพื่อเปิดใช้งานล็อกอิน
เพื่อความปลอดภัย APOP
สําหรับแอคเคาท์แบบ POP3
สําหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4
จะตั้งค่าเป็นปิดการใช้งานเสมอ

การดึงข้อมูลอีเมล์

การจัดการข้อความ

คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่ใน
แอคเคาท์ของคุณแบบอัตโนมัติ
หรือด้วยตนเองได้ โปรดดูที่
‘การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์’
เพื่อตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ข้อความ และ
เมล์บอกซ์
2. เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการใช้
3. เลือก เรียกดู และโทรศัพท์ของ
คุณจะเชื่อมต่อกับแอคเคาท์อีเมล์
และเรียกดูข้อความใหม่

1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ข้อความ และ ถาดเข้า
2. เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก:
ตอบกลับ - ส่งข้อความตอบกลับ
ข้อความที่เลือก
ส่งต่อ - ส่งข้อความที่เลือกไปยัง
บุคคลอื่น
ต่อสาย - โทรหาบุคคลที่ส่ง
ข้อความ
ลบ - ลบข้อความ
ข้อความใหม่ - เปิดข้อความหรือ
อีเมล์เปล่าใหม่
เลือก/ไม่เลือก - เลือกข้อความ
สําหรับการลบหลายรายการ
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คัดลอกและย้าย - คัดลอกหรือ
ย้ายข้อความไปยังโทรศัพท์, ซิม
หรือโฟลเดอร์ส่วนตัว
ฟิลเตอร์ - ดูข้อความตามประเภท
ซึ่งจะแบ่งกลุ่ม SMS แยกจาก
MMS
ข้อมูลข้อความ - ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ของข้อความ รวมถึงเวลาที่ส่ง
หากมีข้อความ ไม่มีที่ว่างสําหรับ
ข้อความในซิมการ์ด ปรากฏขึ้น
คุณควรลบข้อความบางข้อความใน
ถาดเข้าออก
หากมีข้อความ ไม่มีที่ว่างสําหรับข้อ
ความ คุณสามารถลบข้อความหรือ
ไฟล์ที่บันทึกออกได้ เพื่อสร้างพื้นที่

การใช้ข้อความอัตโนมัติ
สร้างข้อความอัตโนมัติสําหรับ
ข้อความ SMS และ MMS ที่คุณส่ง
บ่อยๆ คุณจะพบว่ามีข้อความอัตโนมัติ
บางข้อความในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
และคุณสามารถแก้ไขข้อความเหล่า
นั้นได้ หากต้องการ
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ข้อความ และเลือก
ข้อความอัตโนมัติ
2. เลือก SMS อัตโนมัติ หรือ MMS
อัตโนมัติ คุณสามารถเลือก
ตัวเลือก เพื่อ เพิ่มใหม่,
แก้ไข, ลบ หรือ ลบทั้งหมด
สําหรับข้อความอัตโนมัติ

การใช้อีโมติคอน
ทําให้ข้อความของคุณสนุกสนานมาก
ขึ้นด้วยการใช้อีโมติคอน คุณจะพบว่า
มีอีโมติคอนที่ใช้กันทั่วไปในโทรศัพท์
ของคุณแล้ว
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ข้อความ และเลือก
อีโมติคอน
2. เลือก ตัวเลือก เพื่อ เพิ่มใหม่,
แก้ไข, ลบ หรือ ลบทั้งหมด
สําหรับอีโมติคอน
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การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
ตัวอักษร
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
GD580 จะได้รับการกําหนดค่าไว้ล่วง
หน้าแล้ว ดังนั้น คุณสามารถส่ง
ข้อความได้ทันที
หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า
คุณสามารถดําเนินการได้ดังนี้
จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ข้อความ และเลือก
ตั้งค่า และ ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
ศูนย์ข้อความตัวอักษร - ป้อนรายละ
เอียดของศูนย์ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลือกเพื่อรับ
การยืนยันว่าข้อความได้ส่งออกไป
แล้ว
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ชนิดข้อความ - แปลง ตัวอักษร
เป็น เสียง, แฟกซ์, X.400 หรือ
อีเมล์

การเข้ารหัสอักษร - เลือกวิธีเข้า
รหัสตัวอักษรในข้อความของคุณ
ซึ่งจะส่งผลต่อขนาดของข้อความ
จึงอาจมีค่าใช้จ่ายด้านข้อมูลด้วย
การส่งข้อความยาว - เลือกว่าจะ
ส่งข้อความของคุณ เป็นหลาย
SMS หรือ MMS เมื่อคุณป้อน
ข้อความที่มีความยาวเกินกว่า 2
หน้าในฟิลด์ข้อความ

การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
มัลติมีเดีย
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
GD580 จะได้รับการกําหนดค่าไว้ล่วง
หน้าแล้ว ดังนั้น คุณสามารถส่ง
ข้อความได้ทันที
หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า
คุณสามารถดําเนินการได้ดังนี้
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ข้อความ
จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ข้อความ และเลือก
ตั้งค่า และ ข้อความมัลติมีเดีย
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
โหมดเรียกข้อมูล - เลือก
เครือข่ายหลัก หรือ
เครือข่ายโรมมิ่ง หากคุณเลือก
กําหนดเอง คุณจะได้รับเฉพาะ
ข้อความแจ้ง MMS และคุณสามารถ
ตัดสินใจว่าจะดาวน์โหลดแบบเต็ม
หรือไม่
รายงานผลการส่ง - เลือกเพื่อให้
ส่งหรือต้องการรายงานผลการส่ง
อ่านข้อความตอบรับ - เลือกเพื่อ
ให้มีหรือส่งการตอบกลับการอ่าน
ระดับความสําคัญ - เลือกระดับ
ความสําคัญของ MMS
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลา
สไลด์เริ่มต้นสําหรับการการเขียน
MMS
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โหมดการสร้าง - เลือกโหมด
ข้อความ
เวลาส่ง - ส่งข้อความในเวลาที่ระบุไว้
ศูนย์ MMS - ป้อนรายละเอียดของ
ศูนย์ข้อความ

การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถปรับการตั้งค่าอีเมล์ให้
ทํางานตามแบบที่คุณต้องการได้
จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ข้อความ และเลือก ตั้งค่า
และเลือก อีเมล์ และคุณจะสามารถ
ปรับตั้งค่าต่อไปนี้ได้:
แอคเคาท์อีเมล์ - คุณสามารถตั้งค่า
แอคเคาท์อีเมล์
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือกเพื่อ
ให้ส่งข้อความ ‘ยืนยันการอ่าน’
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์ - เลือก
ว่าต้องการข้อความ ‘ยืนยันการอ่าน’
หรือไม่

รอบเวลาการเรียกดู - เลือกความถี่
ที่จะให้โทรศัพท์ GD580 ตรวจสอบ
ข้อความอีเมล์ใหม่
รวมข้อความ - เลือกว่าจะรวมข้อ
ความต้นฉบับในการตอบกลับหรือไม่
รวมสิ่งที่แนบ - เลือกว่าจะรวมสิ่งที่
แนบต้นฉบับในการตอบกลับหรือไม่
เรียกอัตโนมัติในการโรมมิ่ง - เลือก
ว่าจะดึงข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
โรมมิ่งหรือไม่
แจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ - เลือกว่าจะแจ้ง
เตือนอีเมล์ใหม่หรือไม่
ลายเซ็น - สร้างลายเซ็นสําหรับอีเมล์
และเปิดคุณสมบัตินี้
ระดับความสําคัญ - เลือกระดับความ
สําคัญของข้อความอีเมล์

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ
จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ข้อความ เลือก ตั้งค่า:
วิดีโอเมล์ - แตะที่ เพิ่ม เพื่อเพิ่มบริ
การวิดีโอเมล์ใหม่ ติดต่อที่ผู้ให้บริการ
ระบบเครือข่ายของคุณสําหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่มีให้
ข้อความเสียง - หมายเลขข้อความ
เสียงของคุณจัดเก็บไว้ที่นี่ ติดต่อที่ผู้
ให้บริการระบบเครือข่ายของคุณสํา
หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่มี
ให้
ข้อความบริการ - เลือกเพื่อรับหรือ
บล็อคข้อความบริการ คุณยังสามารถ
กําหนดความปลอดภัยของข้อความได้
โดยการสร้างรายการผู้ส่งที่เชื่อถือได้
และเชื่อถือไม่ได้
บริการข้อมูล - เลือกสถานะการรับ,
ภาษา และการตั้งค่าอื่นๆ
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กล้อง
การถ่ายภาพด่วน

การใช้การตั้งค่าด่วน

1. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปที่ด้านขวาของ
โทรศัพท์ค้างไว้เพื่อเปิดช่องมอง
ภาพ
2. โฟกัสกล้องถ่ายรูปไปที่สิ่งที่คุณ
ต้องการถ่ายภาพ
เพื่อถ่ายภาพ
3. กด

ใช้ปุ่มนาวิเกตเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณ
ต้องการใช้
อัลบั้ม - เลือกเพื่อดูภาพอื่นๆ
ในอัลบั้มของคุณ
วิดีโอ - เลือกเพื่อสลับจากโหมด
กล้องถ่ายรูปไปเป็นโหมดกล้องวิดีโอ
ถ่ายภาพ - ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้
ซูม - เลือกการซูมซึ่งขึ้นอยู่กับการ
ตั้งค่าขนาด
ดู - เลือกระหว่างมุมมองเต็มหน้าจอ
และมุมมองแนวนอน

หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว
ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ
หลังถ่ายภาพ คุณสามารถตรวจสอบ
เมนูได้ดังนี้:
ตัวเลือก - คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของ
ภาพ หรือแก้ไขไฟล์ภาพได้
อัลบั้ม - ดูรูปภาพที่คุณถ่ายในอัลบั้ม
ส่ง - ส่งรูปภาพเป็นข้อความ, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
สร้าง - ถ่ายอีกภาพหนึ่งทันที
โดยที่ภาพปัจจุบันของคุณจะได้รับ
การบันทึกไว้
ใช้เป็น - ใช้ภาพเป็นพื้นหลัง,
เป็นภาพรายชื่อ หรือในภาพเปิดเครื่อง
หรือภาพปิดเครื่อง
ลบ - ลบรูปภาพที่คุณเพิ่งถ่าย
ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
กลับ - กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
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การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ ให้เลือก ตั้งค่า
ขนาด - เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ
ความสว่าง - ตั้งค่าความสว่างของ
ภาพในช่องมองภาพของ
กล้องถ่ายรูป
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีที่จะใช้กับ
รูปภาพที่คุณถ่าย

ความสมดุลแสง - ความสมดุลแสง
จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าสีขาว
ที่ปรากฏในภาพจะสวยสมจริง เพื่อให้
กล้องของคุณปรับความสมดุลแสง
ได้อย่างถูกต้อง คุณอาจจําเป็นต้อง
กําหนดสภาวะแสงก่อน เลือกจาก
อัตโนมัติ, หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึ้ม
โหมดกลางคืน - คุณสามารถถ่าย
ภาพกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นโดยการ
เลือก เปิด
ตัวตั้งเวลา - ตัวตั้งเวลาทําให้คุณ
สามารถตั้งช่วงเวลาหน่วงหลังจากที่
กดปุ่มถ่ายภาพแล้วได้ ให้เลือกจาก
ปิด, 3 วินาที, 5 วินาที หรือ
10 วินาที ซึ่งเหมาะสําหรับการถ่าย
ภาพกลุ่มที่คุณต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ในกลุ่มด้วย!
โหมดช็อต - โปรดดูที่
การเลือกโหมดช็อต
คุณภาพ - ควบคุมคุณภาพของภาพ
สลับกล้อง - สําหรับการถ่ายภาพ
ตนเอง ให้สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
ภายใน
ความจําที่ใช้ - เลือกว่าจะบันทึกรูป
ภาพที่ ตัวเครื่อง หรือ การ์ด

ซ่อนไอคอน - ซ่อนไอคอนที่ดา้ น
ข้างของช่องมองภาพ
เสียง - เลือกเสียงชัตเตอร์เสียงใด
เสียงหนึ่งจากสามเสียง

การเลือกโหมดช็อต
1. เลือก โหมดช็อต ใน ตั้งค่า
เพื่อดูโหมดช็อตที่ใช้ได้
2. เลือกจากตัวเลือก:
ปกติ - ตัวเลือกนี้คือประเภทการ
ถ่ายภาพเริ่มต้น จะถ่ายภาพ
แบบปกติ
ถ่ายภาพต่อเนื่อง - ตัวเลือกนี้ทํา
ให้คุณสามารถถ่ายภาพต่อเนื่อง
อย่างรวดเร็วได้ถึง 9 ช็อต
โดยอัตโนมัติ
เฟรมช็อท - เลือกจากหนึ่งใน
เฟรมภาพสนุกๆ ที่จะแปลงโฉม
เพื่อนของคุณ หรือแค่ตกแต่งภาพ
บริเวณโดยรอบก็ได้

37

กล้อง
การเปลี่ยนขนาดภาพ

การดูรูปภาพที่บันทึกไว้

จํานวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้เนื้อที่หน่วย
ความจํามากขึ้น หากคุณต้องการใส่รูป
ภาพลงในเครื่องหรือการ์ดหน่วยความ
จํามากขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนจํานวน
พิกเซลเพื่อให้ขนาดไฟล์เล็กลง
1. เลือก ขนาดภาพ ใน ตั้งค่า
2. เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือก:
1536x2048, 1200x1600,
960x1280, 480x640,
240x320, รายชื่อ
3. เลือกตัวเลือกขนาดที่คุณ
ต้องการใช้ และกด เลือก
เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงที่คุณเลือก
เมนูการตั้งค่าจะปิดโดยอัตโนมัติ
และเตรียมพร้อมให้คุณถ่ายภาพ

1. คุณสามารถเข้าดูภาพถ่ายที่บันทึก
ไว้ได้จากภายในโหมดกล้องถ่ายรูป
และจากอัลบั้ม
2. อัลบั้มของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
3. เลื่อนแถบสีไปยังรูปภาพที่คุณต้อง
การดู เพื่อแสดงรูปภาพนั้นที่ด้าน
หน้าสุดของอัลบั้ม
4. เลือกรูปภาพเพื่อเปิดแบบเต็ม
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การตั้งค่ารูปภาพเป็นพื้นหลัง
หรือภาพรายชื่อ
จากอัลบั้มภาพ ให้เลือกภาพและ
ใช้เป็น เพื่อใช้ภาพเป็นพื้นหลังหรือ
ภาพรายชื่อ
หมายเหตุ: สามารถเพิ่มภาพรายชื่อ
ลงในรายชื่อที่บันทึกอยู่ในเครื่องเท่า
นั้น ไม่ใช่ในซิม

กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน
1. เลื่อนไปยังโหมดกล้องวิดีโอ
และกด
ช่องมองภาพของ
กล้องวิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2. โฟกัสกล้องถ่ายรูปไปที่สิ่งที่จะ
บันทึก
หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มการบันทึก
3. กด
4. Rec จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของ
ช่องมองภาพ กด
อีกครั้ง
เพื่อหยุดการบันทึก

หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว
ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอที่ถ่ายจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ
หลังจากบันทึกวิดีโอคลิป คุณสามารถ
ตรวจสอบเมนูได้ดังนี้:
ตัวเลือก - คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ
ของวิดีโอคลิป
อัลบั้ม - ดูอัลบั้มวิดีโอ
เล่น - เล่นไฟล์
วิดีโอใหม่ - กดเพื่อบันทึกวิดีโอใหม่
ทันที โดยที่วิดีโอปัจจุบันของคุณจะ
ได้รับการบันทึกไว้

ส่ง - ส่งวิดีโอเป็น MMS, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
ลบ - ลบวิดีโอที่คุณเพิ่งบันทึก
ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
กลับ - กลับไปยังเมนูก่อนหน้า

การใช้การตั้งค่าด่วน
ใช้ปุ่มนาวิเกตเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณ
ต้องการใช้
อัลบั้ม - เลือกเพื่อดูวิดีโออื่นๆ
ในอัลบั้มของคุณ
กล้องถ่ายรูป - เลือกเพื่อสลับจาก
โหมดกล้องวิดีโอไปเป็นโหมดกล้อง
ถ่ายรูป
บันทึก - ใช้สําหรับบันทึกวิดีโอ
ซูม - ตั้งค่าการซูมวิดีโอ
ความสว่าง - ความเข้มเป็นตัวกําหนด
ความแตกต่างระหว่างแสงและความ
มืดในวิดีโอ
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กล้องวิดีโอ
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ ให้เลือก ตั้งค่า
ขนาด - เปลี่ยนขนาดของวิดีโอ
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนเอฟเฟกต์
เพื่อใช้กับวิดีโอที่คุณกําลังบันทึก
ความสมดุลแสง - ความสมดุลแสง
จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าแสงขาวที่ปรากฏ
ในภาพจะสวยสมจริง เพื่อให้กล้อง
ของคุณปรับความสมดุลแสงได้อย่าง
ถูกต้อง คุณอาจจําเป็นต้องกําหนด
สภาวะแสงก่อน
เลือกจาก อัตโนมัติ, หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์ และ
มืดครึ้ม
คุณภาพของวิดีโอ - ควบคุม
คุณภาพของวิดีโอ
ระยะเวลา - เลือกระยะเวลาสูงสุด
ของการบันทึก
สลับกล้อง - สลับไปยังกล้องถ่ายรูป
ภายในเพื่อบันทึกวิดีโอของตัวคุณเอง
ความจําที่ใช้ - เลือกว่าจะบันทึก
วิดีโอที่หน่วยความจํา ตัวเครื่อง
หรือหน่วยความจํา ภายนอก
เสียง - เลือก ปิดเสียง เพื่อบันทึก
วิดีโอโดยไม่มีเสียง
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หมายเหตุ: กด บันทึก ทุกครั้งหลัง
จากเลือกการตั้งค่าใหม่เพื่อใช้การ
เปลี่ยนแปลงที่คุณเลือก

การดูวิดีโอที่บันทึกไว้
1. คุณสามารถเข้าดูวิดีโอที่บันทึกไว้
จากภายในโหมดกล้องวิดีโอและ
จาก อัลบั้ม อัลบั้มของคุณจะ
ปรากฏบนหน้าจอ
2. เลื่อนแถบสีไปยังวิดีโอที่คุณต้อง
การดู เพื่อแสดงวิดีโอนั้นที่ด้าน
หน้าสุดของอัลบั้ม
3. เลือกวิดีโอเพื่อเปิดแบบเต็ม

มัลติมีเดีย
เพลง

การเล่นเพลง

โทรศัพท์ LG GD580 ของคุณมีเครื่อง
เล่นเพลงในตัว เพื่อให้คุณเล่นเพลง
ที่ชื่นชอบทั้งหมด
ในการเข้าใช้เครื่องเล่นเพลง
ให้เลือก เพลง จากเมนู มัลติมีเดีย
จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถเข้าใช้งาน
โฟลเดอร์ต่างๆ ดังนี้:
เล่นล่าสุด - ดูเพลงที่เล่นล่าสุด
ทั้งหมด
ทุกแทร็ค - ประกอบด้วยเพลงทั้ง
หมดที่มีในโทรศัพท์
รายการ - ประกอบด้วยรายการเพลง
ที่คุณสร้างไว้
ศิลปิน - ดูรายการเพลงที่เก็บไว้
ตามศิลปิน
อัลบั้ม - ดูรายการเพลงที่เก็บไว้ตาม
อัลบั้ม
แนวเพลง - ดูรายการเพลงที่เก็บไว้
ตามแนวเพลง
สับเปลี่ยนแทร็ค - ฟังเพลงตาม
ลําดับแบบสุ่ม

1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก เพลง จากเมนู
มัลติมีเดีย และ ทุกแทร็ค
2. เลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น
และเลือก เล่น
เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว
3. กด
4. กด เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป
5. กด เพื่อข้ามไปยังเพลงก่อน
หน้า

การใช้ตัวเลือกขณะเล่นเพลง
เลือก ตัวเลือก และเลือกจาก:
ย่อ - ทําให้หน้าจอเครื่องเล่นเพลง
หายไป เพื่อให้คุณสามารถใช้งานโทร
ศัพท์ต่อไปได้ตามปกติ
ไปที่เพลงส่วนตัว - ย้ายไฟล์ไปที่
โฟลเดอร์เพลงส่วนตัว
ซ้ํา - เล่นซ้ําแทร็คที่เลือก
สับเปลี่ยน - ฟังเพลงตามลําดับ
แบบสุ่ม
อีควอไลเซอร์ - ตั้งค่าเมนูอีควอ
ไลเซอร์
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มัลติมีเดีย
การแสดงผล - เลือกวิชวลเอฟเฟกต์
เพิ่มในรายการเพลง - เพิ่มแทร็คลง
ในรายการเพลงของคุณ
ข้อมูลไฟล์ - ดูรายละเอียดอย่างย่อ
เกี่ยวกับไฟล์
ส่ง - ส่งเพลงเป็นข้อความ, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
ลบ - ลบเพลง
ใช้เป็น - ใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า,
เสียงข้อความ, เสียงเปิดเครื่องหรือปิด
เครื่องอย่างใดอย่างหนึ่ง

การฟังวิทยุ
LG GD580 มีคุณสมบัติวิทยุ FM
ดังนั้น คุณสามารถรับฟังสถานีที่คุณ
ชื่นชอบได้ตลอดเวลา
จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก มัลติมีเดีย และ วิทยุ FM
ให้ป้อนหมายเลขช่องของสถานีที่คุณ
ต้องการฟัง
หมายเหตุ: คุณต้องเสียบหูฟังเพื่อ
รับฟังวิทยุ ให้เสียบหูฟังลงในช่อง
เดียวกับอุปกรณ์ชาร์จ

การค้นหาสถานี
คุณสามารถค้นหาสถานีวิทยุได้โดย
การค้นหาด้วยตนเองหรือค้นหาอัตโน
มัติ สถานีเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้ใน
หมายเลขช่องสถานีที่ระบุไว้ ดังนั้น
คุณจึงไม่จําเป็นต้องปรับตั้งสถานีใหม่
อีก
ในการปรับตั้งอัตโนมัติ:
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก มัลติมีเดีย และ วิทยุ
FM เลือก ตัวเลือก
2. เลือก สแกนอัตโนมัติ สถานีที่พบ
จะถูกกําหนดไว้ในหมายเลขช่อง
สถานีโดยอัตโนมัติ
ในการปรับตั้งด้วยตนเอง:
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก มัลติมีเดีย และ วิทยุ
FM เลือก ตัวเลือก
2. เลือก รายการช่อง และเลือก
หมายเลขช่องที่คุณต้องการบัน
ทึกสถานี
3. ป้อนความถี่ของสถานี และกด
เลือก เพื่อบันทึก
หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหา
และ
สถานีด้วยตนเองได้โดยใช้
ที่แสดงอยู่ถัดจากความถี่วิทยุ

42 LG GD580 | คู่มือการใช้

การแก้ไขช่อง
คุณอาจต้องการย้ายสถานีไปยังช่อง
อื่นเพื่อให้คุณเข้าใช้สถานีที่คุณฟัง
บ่อยได้ง่ายขึ้น
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก มัลติมีเดีย และ วิทยุ
FM เลือก ตัวเลือก
2. เลือก ช่องรายการ และเลือกช่อง
ที่คุณต้องการเปลี่ยน
3. เลือกสถานีจากช่องอื่น หรือปรับตั้ง
ช่องเป็นความถี่ที่คุณต้องการ
คุณสามารถแก้ไขแต่ละช่องได้โดย
ไฮไลต์ และกด ตัวเลือก:
แก้ชื่อ - แก้ชื่อของช่อง
แทนที่ - ตั้งค่าความถี่ใหม่สําหรับ
ช่องที่เลือก

การรีเซ็ตสถานี
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก มัลติมีเดีย และ วิทยุ
FM เลือก ตัวเลือก
2. เลือก รายการช่อง และ ตัวเลือก
3. เลือก รีเซ็ตสถานี เพื่อรีเซ็ตช่อง
สถานีปัจจุบัน หรือเลือก
รีเซ็ตทุกสถานี เพื่อรีเซ็ตช่อง
สถานีทั้งหมด ช่องสถานีแต่ละช่อง
จะกลับไปความถี่เริ่มต้น 87.5Mhz

เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรับสัญญาณวิทยุ ให้ยืดสายชุดหู
ฟังซึ่งทําหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

การใช้เครื่องบันทึกเสียง
ใช้ เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียง
เตือนความจําหรือเสียงอื่นๆ
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก มัลติมีเดีย
2. เลือก บันทึกเสียง และตัวเลือก
และเลือกจาก:
ระยะเวลา - กําหนดระยะเวลาใน
การบันทึก เลือกจาก ขนาด
MMS, 30 วินาที, 1 นาที หรือ
ไม่จํากัด
คุณภาพ - เลือกคุณภาพเสียง
เลือกจาก ละเอียดมาก, ละเอียด
หรือ ปกติ
ความจําที่ใช้ - ตรวจสอบสถานะ
หน่วยความจําปัจจุบัน
ไปที่การบันทึกเสียง - เปิดโฟล
เดอร์เสียงบันทึกใน เสียงส่วนตัว
3. เลือก บันทึก เพือ่ เริม่ ต้นการบันทึก
4. เลือก หยุด เพือ่ หยุดการบันทึก
5. เลือก เล่น ในเมนูตวั เลือกเพือ่ ฟัง
การบันทึกของคุณ
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แฟ้มข้อมูล
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียลง
ในหน่วยความจําของโทรศัพท์ในแฟ้ม
ข้อมูลได้ ทําให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ
เสียง วิดีโอ และเกมส์ทั้งหมดได้อย่าง
ง่ายดาย หรือคุณยังสามารถบันทึก
ไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความจําได้ ประ
โยชน์ของการใช้การ์ดหน่วยความจํา
คือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจํา
ของโทรศัพท์

ภาพ
ภาพ
ประกอบด้วยรายการรูปภาพ รวมถึง
ภาพเริ่มต้นที่โหลดลงในโทรศัพท์ล่วง
หน้า ภาพที่คุณดาวน์โหลด และภาพ
ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์

เมนูตัวเลือกของภาพ
ตัวเลือกที่มีอยู่ใน ภาพส่วนตัว จะขึ้น
อยู่กับประเภทรูปภาพที่คุณเลือก
ตัวเลือกทั้งหมดจะใช้ได้กับภาพ
ที่คุณถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของ
โทรศัพท์ ส่วนตัวเลือก ใช้เป็น,
เรียงตามมุมมองกริด
(รายการ) และ สถานะความจํา
จะมีสําหรับภาพเริ่มต้นเท่านั้น
ส่ง - ส่งภาพให้เพื่อน
ใช้เป็น - ตั้งค่าภาพให้ปรากฏบนโทร
ศัพท์ในเวลาที่ต้องการ
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ย้าย - ย้ายรูปภาพจากหน่วยความจํา
ของโทรศัพท์ไปที่การ์ดหน่วยความจํา
หรือย้ายจากการ์ดหน่วยความจําไปที่
หน่วยความจําของโทรศัพท์
คัดลอก - คัดลอกรูปภาพจากหน่วย
ความจําของโทรศัพท์ไปที่การ์ดหน่วย
ความจํา หรือคัดลอกจากการ์ดหน่วย
ความจําไปที่หน่วยความจําของ
โทรศัพท์
ลบ - ลบภาพ
เลือก/ไม่เลือก - เลือกไฟล์
หลายไฟล์
พิมพ์ - พิมพ์ภาพผ่าน Bluetooth®
หรือ PictBridge
ไฟล์ - เปลี่ยนชื่อหรือดูข้อมูล
ของไฟล์
ภาพสไลด์ - เริ่มต้นภาพสไลด์
เรียงตาม - เรียงภาพตามลําดับที่ระบุ
มุมมองกริด/มุมมองรายการ - ดู
แต่ละภาพในแบบกริดหรือรายการ
สถานะความจํา - ดูสถานะหน่วย
ความจํา

การส่งรูปภาพ
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก แฟ้มข้อมูล และเลือก
ภาพส่วนตัว
2. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการส่งและ
กด ตัวเลือก
3. เลือก ส่ง และเลือกจาก ข้อความ,
อีเมล์ หรือ บลูทูธ
4. หากคุณเลือก
ข้อความ หรือ อีเมล์
รูปภาพจะแนบไปกับข้อความ และ
คุณสามารถเขียนและส่งข้อความ
ได้ตามปกติ หากคุณเลือก บลูทูธ
เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณเปิด
บลูทูธ และโทรศัพท์จะค้นหา
อุปกรณ์ที่จะส่งภาพไป

การใช้รูปภาพ
คุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อใช้เป็น
พื้นหลังและภาพพักหน้าจอ หรือใช้
เพื่อระบุผู้โทรเข้าได้
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก แฟ้มข้อมูล และ ภาพ
2. เลือกภาพ และกด ตัวเลือก

3. เลือก ใช้เป็น และเลือกจาก:
พื้นหลัง - ตั้งค่าพื้นหลังสําหรับ
หน้าจอสแตนด์บาย
ภาพรายชื่อ - กําหนดภาพให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในรายชื่อ
เพื่อให้ภาพนั้นปรากฏขึ้นเมื่อ
บุคคลนั้นโทรมา
ภาพเปิดเครื่อง - กําหนดให้ภาพ
ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง
ภาพปิดเครื่อง - กําหนดให้ภาพ
ปรากฏขึ้นเมื่อปิดเครื่อง

การจัดการรูปภาพ
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก แฟ้มข้อมูล และ ภาพ
2. เลือก ตัวเลือก และ เรียงตาม
3. เลือกจาก วันที่, ประเภท หรือ ชื่อ

การลบรูปภาพ
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก แฟ้มข้อมูล และ ภาพ
2. เลือกภาพที่คุณต้องการลบ
และเลือก ตัวเลือก
3. เลือก ลบ และ ใช่ เพื่อยืนยัน
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แฟ้มข้อมูล
เคล็ดลับ! ในการลบไฟล์ใดๆ
ในไฟล์ของฉันอย่างรวดเร็ว
ใช้ไฮไลต์ด้วยเคอร์เซอร์
และกดปุ่ม

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
ระหว่างหน่วยความจําของโทรศัพท์
กับการ์ดหน่วยความจําได้ เพื่อเป็น
การเพิ่มพื้นที่หน่วยความจําในหน่วย
ความจําใดหน่วยความจําหนึ่ง หรือ
เพื่อป้องกันภาพมิให้สูญหาย
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก แฟ้มข้อมูล และ ภาพ
2. เลือกภาพและเลือก ตัวเลือก
3. เลือก ย้าย หรือ คัดลอก
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การเลือกและไม่เลือกภาพ
หากคุณต้องการย้าย คัดลอก ส่ง
หรือลบภาพหลายภาพพร้อมกัน
ก่อนอื่น คุณต้องระบุภาพนั้นโดยการ
ทําเครื่องหมายเลือก
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก แฟ้มข้อมูล และ ภาพ
2. เลือกตัวเลือกและ เลือก/ไม่เลือก
3. จะมีช่องปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายของ
ภาพแต่ละภาพ หากคุณเลือกภาพ
เครื่องหมายจะปรากฏขึ้นในช่อง
4. ในการยกเลิกการเลือกภาพ เลือก
ภาพอีกครั้งเพื่อลบเครื่องหมาย
ออกจากช่อง
5. เมื่อคุณเลือกภาพทั้งหมดที่ต้อง
การแล้ว เลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่ง
เพื่อใช้กับภาพทั้งหมด

เสียง

การดูวิดีโอ

โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว ประกอบด้วย
เสียงเริ่มต้น และ เสียงบันทึก
จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถจัดการ ส่ง
หรือกําหนดเสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้

1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก แฟ้มข้อมูล และ วิดีโอ
2. เลือกวิดีโอและกด เล่น

การใช้เสียง

เลือกตัวเลือกขณะดูวิดีโอและ
เลือกจาก:
มุมมองแนวนอน - ดูไฟล์วิดีโอ
แบบเต็ม
ปิด/เปิดเสียง - เปิด/ปิดเสียง
ถ่ายภาพ - คุณสามารถบันทึกสิ่งที่
อยู่บนหน้าจอที่หยุดชั่วคราวเป็นไฟล์
ภาพได้ (ตัวเลือกนี้จะใช้งานได้ขณะ
หยุดวิดีโอชั่วคราว)
ซ้ํา - เล่นไฟล์วิดีโอซ้ํา
ข้อมูลไฟล์ - ดูรายละเอียดอย่างย่อ
เกี่ยวกับไฟล์
ส่ง - ส่งวิดีโอในข้อความ, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
ลบ - ลบวิดีโอ
ใช้เป็น - ใช้วิดีโอเป็นเสียงเรียกเข้า
แบบเสียง หรือเสียงเรียกเข้า
แบบวิดีโอ

1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก แฟ้มข้อมูล และ
เสียงส่วนตัว
2. เลือก เสียงเริ่มต้น หรือ
เสียงบันทึก
3. เลือกเสียงแล้วกด เล่น เพื่อฟัง
4. เลือก ตัวเลือก และ ใช้เป็น
5. เลือกจาก
เสียงเรียกเข้าแบบเสียง,
เสียงเรียกเข้าแบบวิดีโอ,
เสียงข้อความ, เสียง เปิดเครื่อง
และเสียง ปิดเครื่อง

วิดีโอ
โฟลเดอร์ วิดีโอส่วนตัว จะแสดงราย
การวิดีโอที่ดาวน์โหลด และวิดีโอที่ได้
บันทึกไว้ในโทรศัพท์

การใช้ตัวเลือกขณะดูวิดีโอ
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แฟ้มข้อมูล
เกมส์และแอปพลิเคชัน

เอกสาร

โทรศัพท์ GD580 มาพร้อมกับเกมส์
เพื่อช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินในยาม
ว่าง หากคุณเลือกดาวน์โหลดเกมส์
หรือแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ไฟล์เหล่า
นั้นจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์นี้
หากคุณดาวน์โหลดเกมส์จากเครือ
ข่าย คุณจะต้องติดตั้งเกมส์ที่ดาวน์
โหลดในโทรศัพท์ของคุณก่อนจะ
เล่นเกมส์

จากเอกสารในแฟ้มข้อมูล
คุณสามารถดูไฟล์เอกสารทั้งหมดได้
จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถดูไฟล์
Excel, Powerpoint, Word, Text
และ PDF ได้

การเล่นเกมส์
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก เกมส์ & แอปฯ
2. เลือกเกมส์

แฟลชคอนเทนท์
โฟลเดอร์ แฟลชคอนเทนท์ ประกอบ
ด้วยแฟลชคอนเทนท์เริ่มต้นและที่
ดาวน์โหลดทั้งหมด
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อื่นๆ
โฟลเดอร์ อื่นๆ ใช้สําหรับจัดเก็บไฟล์
ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปภาพ เสียง
วิดีโอ เกมส์ หรือแอปพลิเคชัน

การ์ดความจํา
หากคุณซื้อการ์ดหน่วยความจํา
microSD ภายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริม
คุณสามารถจัดการข้อมูลได้มากขึ้น

สมุดบันทึก
การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก สมุดบันทึก แล้วเลือก
ปฏิทิน
2. เลือกวันที่ที่ต้องการเพิ่มเหตุการณ์
3. เลือก เพิ่มการนัดหมายใหม่
4. เลือกว่าคุณต้องการเพิ่ม
นัดหมาย, วันครบรอบ หรือ
วันเกิด และเลือก เสร็จ
5. ตรวจสอบวันที่และป้อนเวลาที่
เหตุการณ์เริ่ม
6. สําหรับการนัดหมายและวันครบ
รอบ ให้ป้อนเวลาและวันที่ที่เหตุ
การณ์สิ้นสุดในช่องเวลาและวันที่
ด้านล่าง
7. หากคุณต้องการใส่หัวเรื่อง หรือ
บันทึกในเหตุการณ์ของคุณ ให้กด
หัวเรื่อง หรือ ชื่อ และพิมพ์
ในบันทึกของคุณ
8. เลือก เสร็จ และเหตุการณ์ของคุณ
จะถูกบันทึกอยู่ในปฏิทิน วันที่ที่มี
การบันทึกเหตุการณ์ไว้จะมีเครื่อง
หมายกํากับอยู่ และเสียงกริ่งจะดัง
ขึ้นเมื่อถึงเวลาเริ่มต้นของเหตุ
การณ์ เพื่อให้คุณไม่พลาด
กําหนดต่างๆ

เคล็ดลับ! คุณสามารถกําหนดวัน
หยุดในปฏิทินได้ เลือกวันแต่ละวัน
ที่เป็นวันหยุดของคุณ และเลือก
ตัวเลือก และเลือก ตั้งวันหยุด
วันเหล่านั้นจะมีเงาสีแดงแสดงอยู่
เมื่อคุณตั้งปลุก คุณสามารถเลือกไม่
รวมวันที่ตั้งค่าเป็นวันหยุดได้

การเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของ
ปฏิทิน
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก สมุดบันทึก และเลือก
ตั้งค่า
2. เลือก ปฏิทิน และเลือก
มุมมองเดือน หรือ
มุมมองสัปดาห์
3. กด เสร็จ เพื่อยืนยันการเลือก
ของคุณ
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สมุดบันทึก
การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่
ต้องทํา
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก สมุดบันทึก
2. เลือก สิ่งที่ต้องทํา และเลือก เพิ่ม
3. กําหนดวันที่ของรายการที่ต้องทํา
เพิ่มหมายเหตุ และเลือกลําดับ
ความสําคัญ: สูง, กลาง หรือ ต่ํา
4. บันทึกรายการสิ่งที่ต้องทําโดย
เลือก เสร็จ
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขรายการ
ได้โดยเลือกรายการ กด ตัวเลือก
และเลือก แก้ไข ยืนยันการแก้ไข
โดยเลือก บันทึก

การแบ่งปันรายการที่ต้องทํา
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก สมุดบันทึก และเลือก
สิ่งที่ต้องทํา
2. เลือกรายการสิ่งที่ต้องทําที่ต้อง
การแบ่งปัน และเลือก ตัวเลือก
3. เลือก ส่ง คุณสามารถเลือก
แบ่งปันรายการที่ต้องทําเป็น
ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์ หรือ
บลูทูธ
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การเพิ่มบันทึก
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก สมุดบันทึก และเลือก
บันทึก
2. เลือก เพิ่ม
3. พิมพ์บันทึก แล้วตามด้วย บันทึก
4. บันทึกของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้า
จอ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน
บันทึก ในครั้งถัดไป
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขบันทึกที่
มีอยู่ได้ เลือกบันทึกที่คุณต้องการ
แก้ไข และเลือก แก้ไข

การเพิ่มบันทึกลับ
คุณสามารถเขียนบันทึกส่วนตัวเพื่อ
ป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณได้ใน
เมนู บันทึกลับ คุณต้องป้อนรหัสรักษา
ความปลอดภัยเมื่อใช้เมนูนี้

การใช้ตัวค้นหาวันที่
ตัวค้นหาวันที่เป็นเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกที่ช่วยให้คุณสามารถ
คํานวณวันหลังจากที่ผ่านมาแล้ว
หลายวันได้ ตัวอย่างเช่น 60
วันจากวันที่ 10.10.2008 คือวันที่
09.12.2008 ซึ่งเหมาะสําหรับการรอ
คอยวันที่ครบกําหนด

เครื่องมือ
การเพิ่มเมนูด่วน
เมนูด่วนจะทําให้สามารถเข้าใช้งาน
ฟังก์ชันที่ใช้บ่อยได้อย่างง่ายดาย คุณ
สามารถเพิ่มเมนูสิ่งที่ประทับใจในราย
การของเมนูด่วนได้

การตั้งเวลาการปลุก
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก เครื่องมือ และเลือก
ตั้งปลุก
2. เลือก ตัวเลือก และกด เพิ่มใหม่
3. กําหนดเวลาที่ต้องการให้ส่งเสียง
ปลุก
4. เลือกว่าคุณต้องการให้ส่งเสียงปลุก
ครั้งเดียว, ทุกวัน, จ.-ศ., จ.-ส.,
ยกเว้นวันหยุด หรือ เลือกวัน
5. เลือก
และ แก้ไข เพื่อเลือก
เสียงสําหรับการปลุก ในการฟัง
เสียง ให้เลือกเสียงนั้น และกด
เล่น
6. เพิ่มบันทึกสําหรับการปลุก และ
เลือก เสร็จ เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว
เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น บันทึกจะ
ปรากฏขึ้น

7. สุดท้าย คุณสามารถตั้งค่าเลื่อน
ปลุกเป็น 5, 10, 20 หรือ
30 นาที, 1 ชั่วโมง หรือ
ปิดการเลื่อน
8. เมื่อคุณตั้งปลุกแล้ว ให้เลือก เสร็จ
หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งปลุกได้ถึง
5 รายการ
นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงปลุกแม้ว่าคุณ
จะปิดโทรศัพท์ไว้ก็ตาม

การใช้เครื่องคิดเลข
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก เครื่องมือ และเลือก
เครื่องคิดเลข
2. เลือกปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข
3. สําหรับการคํานวณอย่างง่าย
ให้เลือกที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการ
(+, –, x, ÷) แล้วตามด้วย =
4. สําหรับการคํานวณแบบซับซ้อน
ให้เลือก ตัวเลือก เพื่อเลือกคําสั่ง
5. เลือก
เพื่อลบหนึ่งตัวอักษร
หรือกด
ค้างเพื่อลบหน้าจอ
และเริ่มการคํานวณใหม่
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เครื่องมือ
การใช้นาฬิกาจับเวลา
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก เครื่องมือ และเลือก
นาฬิกาจับเวลา
2. เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มต้นตัวจับเวลา
3. เลือก รอบ หากคุณต้องการบันทึก
รอบเวลา สามารถบันทึกระยะเวลา
ของเวลาแต่ละรอบ (สูงสุด 20
รอบ) ได้
4. เลือก หยุด เพื่อหยุดตัวจับเวลา
5. เลือก ต่อ เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลา
ใหม่ต่อจากเวลาที่คุณหยุดไว้
หรือเลือก รีเซ็ต เพื่อเริ่มต้นเวลา
ใหม่อีกครั้ง

การแปลงหน่วย
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก เครื่องมือ และเลือก
ตัวแปลงหน่วย
2. เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน,
พื้นผิว, ความยาว, น้ําหนัก,
อุณหภูมิ, ปริมาตร หรือ
ความเร็ว
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3. ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกหน่วย
และป้อนค่าที่คุณต้องการแปลง
แล้วตามด้วยหน่วยที่คุณต้องการ
แปลงเป็น
4. ค่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกันจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ

การใส่ชื่อเมืองลงในเวลาทั่วโลก
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก เครื่องมือ และเลือก
เวลาโลก
2. เลือก ตัวเลือก ตามด้วย
เพิ่มเมือง เริ่มพิมพ์ชื่อเมืองที่คุณ
ต้องการ และชื่อนั้นจะปรากฏที่ด้าน
บนของหน้าจอ หรือเลือก แผนที่
และเลือกเมืองจากแผนที่
3. กด เลือก เพื่อยืนยันการเลือก
ของคุณ
เคล็ดลับ! หากคุณอยู่ต่างประเทศ
คุณสามารถเปลี่ยนโซนเวลาจาก
เวลาทั่วโลกโดยการเลือก ตัวเลือก
ตามด้วย เปลี่ยนเมืองหลัก เลือก
เมืองที่ต้องการตามข้างต้น

เบราว์เซอร์
เพียงใช้เบราว์เซอร์และปลายนิ้วสัม
ผัส คุณก็จะสามารถทันต่อข่าวสารและ
พยากรณ์อากาศได้ ตลอดจนข้อมูล
เกี่ยวกับกีฬาหรือการจราจรได้ทุกเมื่อ
ที่คุณต้องการ นอกจากนี้ เบราว์เซอร์
ยังช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลด
เพลง เสียงเรียกเข้า พื้นหลัง และ
เกมส์ใหม่ล่าสุดได้

การเข้าใช้เว็บไซต์
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก เบราว์เซอร์
2. ในการเข้าถึงโฮมเพจของเบราว์
เซอร์โดยตรง ให้เลือก โฮม
หรือเลือก ไปยัง URL และพิมพ์
URL ที่ต้องการ แล้วตามด้วย เปิด
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิด
ขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้และเมื่อ
ดาวน์โหลดเนื้อหา โปรดสอบถามข้อ
มูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ

การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค
เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามา
รถเพิ่มบุ๊คมาร์คและบันทึกเว็บเพจได้
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก เบราว์เซอร์
2. เลือก บุ๊คมาร์ค รายการบุ๊คมาร์ค
ของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3. ในการสร้างโฟลเดอร์ใหม่
ให้เลือก ตัวเลือก และเลือก
สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ป้อนชื่อของ
โฟลเดอร์บุ๊คมาร์ค
4. ในการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่ ให้เลือก
ตัวเลือก และกด เพิ่มใหม่
ป้อนชื่อสําหรับบุ๊คมาร์ค
แล้วตามด้วยป้อน URL
5. เลือก เสร็จ บุ๊คมาร์คของคุณจะ
ปรากฏขึ้นในรายการบุ๊คมาร์ค
6. ในการเข้าใช้งานบุ๊คมาร์ค เพียง
เลื่อนไปที่บุ๊คมาร์ค และเลือก เปิด
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เบราว์เซอร์
การใช้ RSS reader

การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้

RSS (Really Simple Syndication)
เป็นกลุ่มรูปแบบ Web Feed ที่ใช้เพื่อ
เผยแพร่เนื้อหาที่ได้รับการอัป
เดตเป็นประจํา เช่น รายการใน Blog,
หัวข้อข่าว หรือ Podcast เอกสาร
RSS ที่เรียกว่า Feed, Web Feed
หรือ Channel จะมีสรุปเนื้อหาหรือข้อ
ความเต็มจากเว็บที่เกี่ยวข้อง

1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก เบราว์เซอร์
2. เลือก เพจที่บันทึก
3. เลือก เปิด เพื่อเชื่อมต่อกับเพจ
ที่บันทึก

การบันทึกเพจ
1. เข้าถึงเว็บเพจที่ต้องการตามที่
อธิบายไว้ข้างต้น
2. เลือก ตัวเลือก, บันทึกรายการ
และ บันทึกเพจนี้
3. ป้อนชื่อสําหรับเว็บเพจเพื่อให้ง่าย
ต่อการจดจํา
4. เลือก บันทึก
เคล็ดลับ!
เมนูนี้จะช่วยให้คุณสามารถ
แก้ไขชื่อของเพจที่คุณบันทึกไว้
และลบเพจที่บันทึกไว้ได้
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การดูประวัติข้อมูลเบราว์เซอร์
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก เบราว์เซอร์ และเลือก
ประวัติ
2. รายชื่อเว็บเพจที่คุณเข้าใช้ล่าสุด
จะปรากฏขึ้น
3. ในการเข้าใช้เพจใดเพจหนึ่ง เพียง
เลือกเพจที่ต้องการ แล้วกด เปิด

การเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บเบราว์
เซอร์
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก เบราว์เซอร์ และเลือก
ตั้งค่า
2. คุณสามารถเลือกแก้ไข โปรไฟล์,
การตั้งค่าลักษณะ, แคช,
คุกกี้, ระบบป้องกัน หรือ
รีเซ็ตการตั้งค่า
3. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ
คุณ ให้กด เลือก

การเชื่อมต่อ
การส่งและการรับไฟล์โดยใช้
บลูทูธ
บลูทูธเป็นวิธีในการส่งและรับไฟล์ที่ดี
โดยไม่จําเป็นต้องต่อสาย ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลู
ทูธเพื่อโทรออกและรับสายได้
ในการส่งไฟล์:
1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง
2. เลือก ตัวเลือก และเลือก ส่ง
เลือก บลูทูธ
3. เลือก ใช่ เพื่อเปิดบลูทูธ
4. โทรศัพท์ GD580
จะค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บลูทูธ
ภายในรัศมีนั้นโดยอัตโนมัติ
5. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์
และเลือก เลือก เพื่อส่งไฟล์
6. ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดงความ
คืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ของคุณ
ถูกส่งแล้ว

ในการรับไฟล์:
1. ในการรับไฟล์ คุณต้องตั้งค่าบลูทูธ
เป็น เปิด และ มองเห็นได้ โปรด
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
การตั้งค่าบลูทูธ ด้านล่าง
2. เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ
ยอมรับไฟล์จากผู้ส่ง เลือก ใช่
เพื่อรับไฟล์
3. คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รับการบันทึก
ไว้แล้ว และคุณสามารถเลือกเพื่อ
ดู ไฟล์ โดยทั่วไป ไฟล์จะถูกบัน
ทึกในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องใน
ไฟล์ของฉัน

การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ
1. กด
ในหน้าจอสแตนด์บาย
และเลือก การเชื่อมต่อ
2. เลือก บลูทูธ แล้ว ตั้งค่า
ทําการเปลี่ยนแปลง:
การมองเห็นเครื่อง - เลือกมอง
เห็นได้, แสดง1 นาที หรือซ่อน
ชื่อเครื่องของฉัน - ป้อนชื่อ
สําหรับโทรศัพท์ GD580 ของคุณ
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การเชื่อมต่อ
บริการที่รองรับ - ค้นหาโปรไฟล์
ที่รองรับโดย GD580
แอดเดรสส่วนตัว - ค้นหาแอด
เดรสอุปกรณ์บลูทูธของคุณ

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
ในการจับคู่โทรศัพท์ GD580
กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถกําหนด
รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อได้
ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วย
ก็จะปลอดภัยมากขึ้น
1. ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด และ มองเห็นได้ ุคุณสามารถ
เปลี่ยนการตั้งค่าการมองเห็นได้ใน
เมนู ตั้งค่า
2. เลือก อุปกรณ์ที่จับคู่, ตัวเลือก
และ เพิ่มอุปกรณ์ใหม่
3. โทรศัพท์ GD580 จะค้นหาอุปกรณ์
หากพบอุปกรณ์ รีเฟรช และ เพิ่ม
จะปรากฏบนหน้าจอ
4. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่
ด้วย และป้อนรหัสผ่าน จากนั้นกด
เพิ่ม
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5. โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อื่นซึ่งคุณควรป้อนรหัส
ผ่านเดียวกัน
6. การเชื่อมต่อบลูทูธของคุณแบบ
ป้องกันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้งาน
แล้ว

การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
1. ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด และ มองเห็นได้
2. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่แนบมา
พร้อมกับชุดหูฟัง เพื่อตั้งค่าชุด
หูฟังให้อยู่ในโหมดการจับคู่ และ
จับคู่กับโทรศัพท์ของคุณ
3. เลือกที่ ใช่ เพื่อ เชื่อมต่อทันที
โทรศัพท์ GD580 จะเปลี่ยนเป็นรูป
แบบชุดหูฟังโดยอัตโนมัติ

การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็น
อุปกรณ์เก็บข้อมูล
โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้เป็น
อุปกรณ์เก็บข้อมูลได้ หากคุณมีการ์ด
หน่วยความจําติดตั้งไว้
1. เลิกการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์
ของคุณออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์
2. กด
ในหน้าจอสแตนด์บาย

3. เลือก การเชื่อมต่อ และ
โหมดการเชื่อมต่อ USB
4. ไฮไลต์ ที่เก็บข้อมูล และกด
เลือก
5. เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องพีซี อย่ายกเลิก
การเชื่อมต่อระหว่างการถ่าย
โอนข้อมูล
6. ไฟล์ทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณ
จะได้รับการจัดเก็บไปยังฮาร์ดดิสก์
ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัต
โนมัติ
หมายเหตุ: คุณต้องถอดสายเชื่อม
ต่อของโทรศัพท์ออกจากคอมพิว
เตอร์ของคุณเพื่อเริ่มใช้ที่เก็บข้อมูล
หมายเหตุ: ที่เก็บข้อมูลจะสํารอง
ข้อมูลเนื้อหาที่บันทึกไว้ในการ์ด
หน่วยความจําเท่านั้น โดยไม่บันทึก
ในหน่วยความจําเครื่อง ในการถ่าย
โอนเนื้อหาของหน่วยความจําเครื่อง
(เช่น รายชื่อ) คุณจําเป็นต้อง
ซิงโครไนซ์โดยใช้ PC ซิงค์
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ตั้งค่า
ภายในโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถปรับ
การตั้งค่าเพื่อให้โทรศัพท์ GD580
ตอบสนองการทํางานในแบบของ
คุณได้

การปรับแต่งรูปแบบเสียงของ
คุณ
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบบนหน้าจอ
สแตนด์บายของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เพียงกด แล้วกดโปรไฟล์ที่คุณ
ต้องการเปิดทํางาน
คุณสามารถใช้เมนูการตั้งค่าในการ
ปรับแต่งการตั้งค่ารูปแบบแต่ละราย
การได้
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
2. เลือก ตั้งค่า และ รูปแบบเสียง
และเลือกรูปแบบเสียงที่คุณต้อง
การแก้ไข
3. เลือก ตัวเลือก และเลือก แก้ไข
4. คุณจะสามารถเปลี่ยนตัวเลือกเสียง
และการเตือนทั้งหมดที่มีอยู่ใน
รายการได้ รวมทั้งการตั้งค่า
เสียงเรียกเข้า และ ระดับเสียง,
แบบเตือนข้อความ และอื่นๆ
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การใช้โหมด Flight
เปิดโหมด Flight โดยกด
ในหน้าจอสแตนด์บาย และเลือก
ตั้งค่า และ รูปแบบเสียง เลือก
โหมด Flight และกด
เพื่อเปิดใช้
ในโหมด Flight คุณจะไม่สามารถ
โทรออก เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ส่งข้อความ หรือใช้บลูทูธได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์
เพลิดเพลินไปกับอิสระแห่งการปรับ
เปลี่ยนการทํางานของโทรศัพท์
GD580 เพื่อให้ตอบรับกับรูปแบบการ
ทํางานของคุณให้มากที่สุด
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ตั้งค่า และ โทรศัพท์
2. เลือกโทรศัพท์ และเลือกจาก
รายการด้านล่าง
ภาษา - เปลี่ยนภาษาบนจอ
แสดงผลของ GD580 ของคุณ
ปิดเสียงเคลื่อนไหว - โหมดเงียบ
อัตโนมัติเมื่อคุณไม่ต้องการรับสาย
เพียงแค่คว่ําโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ

ประหยัดพลังงาน - เลือก เปิด
หรือ ปิด การตั้งค่าประหยัด
พลังงาน
ข้อมูล - ดูข้อมูลทางด้านเทคนิค
ของโทรศัพท์ GD580

การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ตั้งค่า
2. เลือก หน้าจอ และเลือกจาก:
ธีมหน้าจอ - เลือกธีมสําหรับ
หน้าจอสแตนด์บาย
หรือเปิดเครื่อง, ปิดเครื่อง
รูปแบบไฟฝาหน้า - เปลี่ยนการ
ตั้งค่า LED ภายนอก
รูปแบบไฟกระพริบ - เลือกรูป
แบบและสีของไฟด้านหน้า
รูปแบบเมนู - เลือกรูปแบบที่จะใช้
แสดงเมนู
โทรออก - ตั้งค่าการแสดงผลที่ใช้
เมื่อโทรออก
แบบอักษร - ปรับตัวอักษร
ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลาการ
เปิดไฟหน้าจอ

หมายเหตุ: การเปิดแบ็คไลท์เป็น
เวลานานจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่มากยิ่งขึ้น และคุณอาจจํา
เป็นต้องชาร์จโทรศัพท์ของคุณบ่อย
ยิ่งขึ้นด้วย

ธีมเครื่อง - เปลี่ยนรูปโฉมทั้งหน้า
จอของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อความต้อนรับ - ป้อนข้อความ
ต้อนรับที่ใช้เมื่อเปิดเครื่อง
3. เลือก เลือก เพือ่ บันทึกการตัง้ ค่า

การใช้วันที่และเวลา
1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ตั้งค่า
2. เลือก วันที่ & เวลา
ปรับการตั้งค่าวันที่และเวลาของคุณ
หรือเลือกให้ เครื่องอัปเดตเวลาอัต
โนมัติเมื่อคุณเดินทางหรือการปรับ
เวลาช่วงฤดูร้อน
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ตั้งค่า
การเปลี่ยนการตั้งระบบป้องกัน

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ

1. จากหน้าจอสแตนด์บาย ให้กด
และเลือก ตั้งค่า
2. เลือก ระบบป้องกัน
และเลือกจาก:
คําขอรหัส PIN - ตั้งค่าโทรศัพท์
ให้ขอรหัส PIN ของซิมการ์ดเมื่อ
เปิดเครื่อง
ล็อคเครื่อง - ตั้งค่าการล็อคเครื่อง
เพื่อป้องกันการใช้โดยไม่ได้รับอนุ
ญาต ซึ่งคุณจะต้องใช้รหัสป้องกัน
เปลี่ยนรหัส - เปลี่ยนรหัส: PIN/
PIN2/รหัสป้องกัน

เครือข่าย - โทรศัพท์ GD580 จะ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องการได้
โดยอัตโนมัติ ในการเปลี่ยนการตั้งค่า
เหล่านี้ ให้ใช้เมนูนี้
โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต - ตั้งค่า
โปรไฟล์เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
จุดเชื่อมต่อ - ผู้ให้บริการระบบได้
บันทึกข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่มจุด
เชื่อมต่อใหม่โดยใช้เมนูนี้ได้
การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเก็ต - ตั้ง
ค่าการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเก็ต
การตั้งค่าสตรีมมิ่ง - เลือกเครือข่าย
บริการของคุณ
รีเซ็ตการตั้งค่า - เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณเป็นการ
กําหนดค่าเริ่มต้น เครื่องจะแสดง
ข้อความให้คุณป้อนรหัสป้อง

การใช้ตัวจัดการหน่วยความจํา
โทรศัพท์ GD580 มีหน่วยความจํา
ให้เลือกสามแบบ: โทรศัพท์,
ซิมการ์ด และหน่วยความจําภายนอก
(คุณอาจต้องซื้อการ์ดหน่วยความจํา
แยกต่างหาก)
คุณสามารถใช้ตัวจัดการหน่วยความ
จําในการกําหนดว่าในแต่ละหน่วย
ความจําใช้หน่วยความจําไปเท่าใด
และดูว่ามีพื้นที่ว่างเหลือเท่าใด
กด
ในหน้าจอสแตนด์บาย เลือก
ตั้งค่า และ สถานะความจํา
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ GD580 ของคุณ
อุปกรณ์ชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูล
และซีดี

แบตเตอรี่

คู่มือการใช้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์
GD580

ชุดหูฟังสเตอริโอ

หมายเหตุ:

• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
• การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนํานี้อาจมีผลให้การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์
สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือ
ตัวแทนผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
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อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ),
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ําสุด: -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ศูนย์ซ่อมสํานักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทําการ :
จันทร์-อาทิตย์, 07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757

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
GD580
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 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, 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
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Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

10. Nov. 2009

Signature of representative

การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์
คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่คุณสามารถแก้
ไขปัญหาที่คุณพบบางอย่างได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข้อผิดพลาดของซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซมิ การ์ดในโทร
ศัพท์หรืออาจใส่ซมิ การ์ด
ไม่ถกู ต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซมิ การ์ด
อย่างถูกต้อง

ไม่ได้เชือ่ มต่อกับระบบ
เครือข่าย

สัญญาณอ่อนนอกเครือข่าย
GSM

ย้ายไปบริเวณทีใ่ กล้หน้าต่างหรือที่
เปิดโล่ง ตรวจสอบพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
กับผูใ้ ห้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

เมือ่ คุณต้องการเปลีย่ นรหัส
ป้องกัน คุณต้องยืนยันรหัส
ใหม่โดยป้อนรหัสนัน้ อีกครัง้
รหัสทีค่ ณ
ุ ป้อนทัง้ สองครัง้
ไม่ตรงกัน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ตัง้ ค่าฟังก์ชนั ไม่ได้

ผูใ้ ห้บริการไม่สนับสนุนหรือ
ต้องลงทะเบียน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
มีการใส่ซมิ การ์ดอันใหม่
ถึงขีดจํากัดการโทรของ
คุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้รบั อนุ
ญาต ตรวจสอบข้อกําหนดใหม่
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้ ค่าการจํา
กัดการโทรใหม่โดยใช้รหัส PIN 2
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การแก้ปัญหา
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

เปิดเครือ่ งโทรศัพท์ไม่ได้

กดปุม่ เปิด/
ปิดเครือ่ งเบาเกินไป
แบตเตอรีห่ มด

กดปุม่ เปิด/ปิดเป็นเวลาอย่างน้อย
สองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญ
ลักษณ์แสดงการชาร์จบนหน้าจอ
ทําความสะอาดขัว้ สัมผัส

ขัว้ สัมผัสแบตเตอรีส่ กปรก
แบตเตอรีห่ มดโดยสิน้ เชิง
อุณหภูมสิ งู หรือต่าํ เกินไป
มีปญ
ั หาทีข่ ว้ั สัมผัส
ข้อผิดพลาดเกีย่ วกับ
การชาร์จ

ไม่มกี ระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ชาร์จชํารุด
อุปกรณ์ชาร์จไม่ถกู ต้อง
แบตเตอรีช่ าํ รุด

ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยูใ่ นอุณหภูมิ
แวดล้อมทีเ่ หมาะสม รอสักครู่
จากนัน้ ชาร์จแบตเตอรีอ่ กี ครัง้
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและ
การเชือ่ มต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
ทําความสะอาดหากจําเป็น
เสียบปลัก๊ เข้ากับเต้าเสียบอืน่ หรือ
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทาํ งาน
ให้เปลีย่ นอุปกรณ์ชาร์จใหม่
ใช้อปุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านัน้
เปลีย่ นแบตเตอรี่

สัญญาณเครือข่าย
ขาดหายไป

สัญญาณอ่อนเกินไป

การเชือ่ มต่อกับผูใ้ ห้บริการอืน่ เป็น
ไปโดยอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์ใช้
โทรออกไม่ได้

กําลังใช้งานฟังก์ชนั กําหนด
หมายเลขโทรออก

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

GD580 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GD580 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GD580
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 2 W/Kg
averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4
for use at the ear is 1.09 W/Kg
(10g) and when worn on the
body is 0.753 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.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

8
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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

In aircraft

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.

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.

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

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

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

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

9

Guidelines for safe and efficient use
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.
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• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• There is risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the
battery, take it to the nearest
authorized LG Electronics service
point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger
from the wall socket after the
phone is fully charged to save
unnecessary power consumption
of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.

Getting to know your phone
Main LCD
• Top: Signal strength,
battery level and
various functions.
• Bottom: Soft key
indications.

Left soft key/
Right soft key
Performs the function
indicated at the bottom
of the display.

Multitasking key
Opens the multitasking
menu.
Send key
Dials a phone number
and answers incoming
calls.

Navigation key
• In standby mode:
Quick menu
Contacts list
Messaging
Profiles

• In menu:
Navigates between
menus.
Front lighting key
Change your external
LED settings.
End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone
on/off. Press once to
return to the standby
screen.
Clear key
Deletes a character
with each press.
11

Getting to know your phone
Volume key
• When the screen is
idle: volume of key
tone.
• During a call: volume
of the earpiece.
• When playing a BGM
track: Controls the
volume.

Charger, USB Cable,
Handsfree connector
TIP! To connect
the USB cable, wait
until the phone has
powered up and has
registered to the
network.

Camera Hot key
Go to Camera preview.

Battery cover
SIM card socket

Micro SD memory
card socket

12 LG GD580
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Battery

Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards
the bottom of the phone and
away from it.

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

3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM
card holder. Make sure that the
gold contact area on the card is
facing downwards. To remove
the SIM card, pull it gently in the
reverse direction.

2 Remove the battery
Lever the bottom edge of the
battery and remove it carefully
from the battery compartment.

WARNING: Do not replace or
remove the SIM card while your
phone is being used or turned on,
or data may be lost or the SIM card
might be damaged.

13

Installing the SIM and battery
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 Replace the battery cover
Slide the battery cover towards
the top of the phone until it
clicks into place.
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6 Charging your phone
Pull open the cover of the
charger socket on the side of
your GD580. Insert the charger
and plug into a mains electricity
socket. Your GD580 will need
to be charged until a message
reading “Battery full” appears on
screen.

Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory
available on your phone using a
memory card.
TIP! A memory card is an optional
accessory.
1 Remove the battery cover if you

necessary.
2 Insert a micro SD card as the

below picture.

Formatting the memory card
If your memory card is already
formatted, you can begin using
it straight away. If your card isn’t
formatted, you will need to do so.
1 From the standby screen press
then select Settings.
2 Select Memory manager then
choose External memory.
3 Select Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one is set,
and your card will be formatted
and ready to use.
TIP! To change your default
storage destination, open
Memory manager from the
Phone settings menu and select
Primary storage setting.
TIP! The default password is “0000”
if you didn’t change it before.

15

Your standby screen
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 is active.
Below is a table explaining 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
Battery empty
New text message
New email
An alarm is set
Normal profile in use
Silent profile in use
External memory
Calls are diverted
GPRS available
EDGE in use
Roaming
Bluetooth is active
Calls are rejected
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Calls
Making a voice call

Making international calls

1 Enter the number including the

1 Press and hold

full area code.
To delete a digit press
.
2 Press
to make the call.
3 Press
or close the handset
to finish the call.

Making a voice call from
Contacts
It’s easy to call anyone whose
number you have stored in your
Contacts.
1 Press
to access the contacts
list.
2 Scroll to the contact to make
a call.
3 Press
to make a voice call.
4 Press
to finish the call.

for the
international prefix.
The ‘+’ character prefixes the
international access code.
2 Enter the country code, area
code, and the phone number.
3 Press
.

Answering and rejecting a call
When your phone rings press the
to answer the call.
Press Slient to mute the ringing.
This is great if you’ve forgotten to
change your profile to Slient for a
meeting!
Press
to reject the incoming
call.

17

Calls
Speed dialling

Making a second call

You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the standby screen, press
and select Contacts.
2 Select Speed dials.
3 Your Voicemail is set to speed
dial 1. Select any other number
to assign it to a speed dial
contact.
4 Your address book will open.
Select the contact you’d like to
assign to that number.
To call a speed dial number:
• Press the assigned number then
press
or
.
• Press and hold the assigned
number until the contact
appears on screen.

1 During your initial call, press
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2
3
4

5
6

then Options, and select Add
new call.
Dial the number or search your
contacts.
Press
to connect the call.
Both calls will be displayed on
the call screen. Your initial call
will be locked and the caller put
on hold.
Select Swap to change between
the calls.
To end one or both calls select
Options then End followed by
All or Active.
NOTE: You will be charged for
each call you make.

,

DTMF tones
DTMF allows you to use numerical
commands to navigate menus
within automated messages. DTMF
is switched on as default.

Viewing your call logs
From the standby screen, press
and select Calling then Call logs.
Choose to view:
All calls - View a complete list of
all of your 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 calls list, press the
left soft key and Delete all to
delete all the recorded items.

From the standby screen, press
and select Calling.
You can also choose to view:
Make video call - You can make
and receive video calls when both
you and the other person have
video call phone.
Call durations - View the duration
of all your sent and received calls.
Data volume - View the amount in
kilobytes of all your received and
sent data.
Call costs - View the charges
applied to your dialled numbers
(this service is network-dependant.
Some operators are unable to
support it).

19

Calls
Using call divert

3 Choose any or all of the options

1 From the standby screen, press

after selecting Voice calls or
Video calls.
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring password.
Please check with your network
operator for this service.

2
3

4
5

and then select Calling.
Select Call divert.
Choose when to divert all calls;
when the line is busy, when
there is no answer or when you
are not reachable.
Input the number you’d like to
divert to.
Select Activate.
NOTE: Charges may be incurred
for diverting calls. Please contact
your network provider for details.
TIP! To turn off all call diverts,
choose Deactivate all.

Using call barring
1 From the standby screen, press

and select Calling.
2 Select Call barring.
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Using fixed dial number
1 From the standby screen, press

and select Calling.
2 Select Fixed dial numbers to

turn on and compile a list of
numbers that can be called from
your phone. You’ll need your
PIN2 code from your operator.
When activated, only numbers
included in the fixed dial list can
be called from your phone.

Using call waiting
1 From the standby screen, press

and select Calling.
2 Select Call waiting to activate

call waiting service.
If call waiting is activated, the
handset is also able to warn you
of an incoming call while you are
already on a call. A tone sounds
in the earpiece, and the display
will show that a second call is
waiting.
You can put the first call on hold
and answer the second call. (This
feature is only available if your
network supports it.)
If you select Deactivate, you cannot
recognize the waiting (receiving)
call and View status shows the
status of call waiting.

Changing the common call
settings
1 From the standby screen, press

and then select Calling.
2 Select Common setting. From

here you can amend the settings
for:
Call reject - Select On or Off and
choose to reject all calls, those
from specific groups, contacts,
unregistered numbers (those not
in your list of contacts) or those
with no caller ID.
Send my number - Choose
whether your number will
be displayed when you call
someone.
Auto redial - Choose On or Off.
Answer mode - Choose whether
to answer the phone by pressing
the send key, by pressing any
key, or by opening the flip.

21

Calls
Minute minder - Select On to
hear a tone every minute during
a call.
BT answer mode - Choose how
to answer a call when using
a Bluetooth headset. Select
Hands-free or Handset.
Save new number - Saves
numbers you use that aren’t
already stored in Contacts.
Voice clarity - set the voice
clarity function on or off.
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Contacts
Searching for a contact

From the main menu

There are two ways to search for
a contact.

1 From the standby screen, press

From the standby screen
1 From the standby screen, press

to open the address book.
2 Press the number key

corresponding to the first letter
of the contact you’d like to view.
Or, using the slightly quicker
method…
1 Enter the number you wish to
search on the standby screen
and select Options.
2 Choose Search contacts in
option menu.
TIP! You can search by group by
pressing Options and selecting
Search by group. This will bring
up a list of all your groups.

and select Contacts.
2 Select Search and enter the first

few letters of the contact you’d
like to find using the keypad.
3 Your address book will bring
up a list of the contacts
corresponding to the letters
you’ve entered.

Adding a new contact
1 From the standby screen, press

and select Contacts.
2 Select Add new.
3 Choose whether to save the

contact to your Handset or SIM.
4 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.
5 Enter all the information you
have in the fields provided and
select Done.

23

Contacts
Creating a group

Changing your contact settings

1 From the standby screen, press

You can adapt your contact settings
so that your address book works
according to your preferences.
1 From the standby screen, press
and select Contacts.
2 Select Settings. From here you
can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose
whether to view contacts saved
to both your Handset & SIM,
Handset only or SIM only. You
can also select to show the first
name or last name of a contact
first, and to show a contact
picture.
Copy - Copy your contacts from
your SIM to your handset or
from your handset to your SIM.
Choose to do this one by one, or
all together.

2
3
4
5

and select Contacts.
Select Groups and choose
Options.
Select Add new group.
Enter a name for your new
group.
Press Done.
NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They
will remain in your address book.
TIP! You can edit an existing group
by highlighting it and selecting
Options. Choose to Add member
to the group from your contacts,
assign a Group ringtone, Rename
the group or Delete the group.
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Move - This works in the same
way as Copy, but the contact
will only be saved to the location
you’ve moved it to. If you move
a contact from the SIM to the
handset it will be deleted from
the SIM memory.
Send all contacts via
Bluetooth - Send all contacts
information to another handset
by Bluetooth.
Back up contacts - You can save
all the phonebook data in the
handset to an external memory
card by the form of vcard.
Restore contacts - You can
restore all the phonebook data in
an external memory card to the
phone memory by the form of
vcard.

Clear contacts - Delete all your
contacts.
Memory info. - You can check
how much memory you’ve got
left on your handset or your SIM.
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Messaging
Your GD580 includes functions
related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message
Service), and email, as well as the
network’s service messages.

Sending a message
1 From the standby screen, press

, select Messaging and
choose Create new message.
2 Choose Message to send SMS
or MMS.
3 A new message editor will open.
Message editor combines SMS
and MMS into one intuitive and
easy to switch between SMS
mode and MMS mode. The
default setting of the message
editor is SMS mode.
4 Enter your message using either
the T9 predictive mode or Abc
manual mode.
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TIP! You can select your message
type as SMS or MMS when you
enter a text longer than 2 pages in
the message field.
5 Press Options and choose Insert

to add an Image, Video, Sound,
Symbols, Template, Emoticon,
Name & Number, New slide,
Subject or More (Business
card/Schedule/Memo/To do/My
business card).
6 Press Send.
7 Search your contact list or press
the number key to enter the
phone number.
8 Press Send.
WARNING: If an Image,
Sound, Video, New slide,
Subject, Business card, Schedule
or My business card is added
to the message editor, it will be
automatically converted to MMS
mode and you will be charged
accordingly.

Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s
keypad. For example, storing names
in Contacts, writing a message and
creating scheduling events in the
calendar all require entering text.
The following text input methods
are available in the phone: T9
predictive mode, ABC/Abc/abc
manual mode and 123 mode.
Note: Some fields may allow
only one text input mode (e.g.
telephone number in address
book fields).

To turn on T9 mode in the text
entry field, choose Options, select
Input method and choose T9
mode. With T9 on, you can switch
text input mode by pressing
.
You will notice the text input mode
indicator in the upper right corner
of the display.

To input a symbol in the text entry
field, press the
key and select
a symbol, then select
.
Complete each word with a space
by pressing
.
To delete a character, press
.

T9 predictive mode
T9 predictive mode uses a built-in
dictionary to recognise words
you’re writing based on the key
sequences you press. Simply press
the number key associated with the
letter you want to enter, and the
dictionary will recognise the word
once all the letters are entered.
If the word you want doesn’t
appear, press Options and select
Add to dictionary, then you can
enter the word using ABC manual
mode. Your word will be added to
the dictionary.
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Note: You can select a different T9
language by pressing Options and
select Writing language.

ABC manual mode
This mode allows you to enter
letters by pressing the key labeled
with the required letter once, twice,
three or four times until the letter
is displayed.

123 mode
Type numbers using one keystroke
per number. You can also add
numbers whilst remaining in letter
modes by pressing and holding the
desired key.
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Setting up your email
You can stay in touch on the move
using email on your GD580. It’s
quick and simple to set up a POP3
or IMAP4 email account.
1 From the standby screen, press
and select Messaging then
select Settings.
2 Select Email, then Email
accounts.
3 If no email account is set, you
can set up an email account by
using email set-up wizard.
Email address/Password Enter your email address and
password.
Username - Enter the account
user ID.
Mailbox type - Select the
internet protocol type used to
transfer your email, IMAP4 or
POP3.
Incoming server - Enter the IP
address or host name of your
incoming (POP3 or IMAP4) mail
server.

Outgoing server - Enter the IP
address or host name of your
outgoing (SMTP) mail server.
SMTP authentication - Choose
to activate the security setting
for the outgoing mail server.
If SMTP authentication is on,
outgoing server requires user
name and password when you
send e-mail.
SMTP username/SMTP
Password - Enter your email
address and password from
your email provider. (If SMTP
authentication is on)
My name - Enter a name which
you would like to show with your
e-mail address to recipients.
Account name - Enter the
mailbox name by which you
would like to refer to this
account.

4 After entering the email account,

select
to save.
Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in
your Email folder.
5 Using the Edit menu of Options,
you can edit the setting values.
Title - Enter a name for this
account.
My name - Enter your name.
Username - Enter the account
username.
Password - Enter the account
password.
Email address - Enter the
account email address.
Reply email address - Enter the
‘reply to’ email address.
Outgoing mail server - Enter
the account details.
Incoming mail server - Enter the
account details.
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Maximum receive size - Choose
the size limit of your emails, the
maximum is 1MB.
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.
Save sent mail into - Choose
where to save your IMAP4 emails.
For POP3 accounts copies are
always saved on the phone.
Access point - Choose your
Internet access point.
Auto retrieve - Choose whether
to fetch your new emails
automatically.
SMTP port number - Normally,
this will be 25.
SMTP TLS/SSL - Choose whether
to use TLS/SSL for outgoing
server.
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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 your
email address from your email
provider.(If SMTP authentication
is On)
SMTP Password - Enter your
email address password from
your email provider.(If SMTP
authentication is On)
APOP secure login - Choose to
activate APOP secure login for a
POP3 account. IMAP4 accounts
are always set to off.

Retrieving your email

Managing your messages

You can automatically or manually
check your account for new email.
See ‘Changing your email settings’
to check automatically.
To check manually:
1 From the standby screen, press
and select Messaging then
Mailbox.
2 Select the account you want
to use.
3 Choose Retrieve and the phone
will connect to your email
account and retrieve your new
messages.

1 From the standby screen, press

and select Messaging then
Inbox.
2 Select Options and then choose
to:
Reply - Send a reply to the
selected message.
Forward - Send the selected
message on to another person.
Make call - Call the person who
sent you the message.
Delete - Delete the message.
Create new message - Open a
new, blank message or email.
Mark/Unmark - Mark your
messages for multiple deletion.

31

Messaging
Copy & Move - Copy or move
the message to your phone, SIM
or My folders.
Filter - View your message
by type. This will group SMS
separately from MMS.
Message info. - See additional
information for the message,
including the time it was sent.
If you see the message No space
for SIM message you should delete
some messages from your inbox.
If you see the message No space
for messages you can delete either
messages or saved files to create
space.
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Using templates
Create templates for the SMS
and MMS messages you send
most frequently. You’ll find some
templates already on your phone,
and you can edit these if you wish.
1 From the standby screen, press
and select Messaging then
choose Templates.
2 Choose Text templates or
Multimedia templates. You
can then select Options to Add
new, Edit, Delete or Delete all
templates.

Using emoticons
Liven up your messages using
emoticons. You’ll find some
commonly used emoticons already
on your phone.
1 From the standby screen, press
and select Messaging then
choose Emoticons.
2 Select Options to Add new,
Edit, Delete or Delete all
emoticons.

Changing your text message
settings
Your GD580 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. If you’d like
to change the settings, you can do
so as follows.
From the standby screen, press
and select Messaging, then choose
Settings, then Text message. You
can make changes to:
Text message centre - Enter the
details for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
confirmation that your message
was delivered.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Message types - Convert your Text
into Voice, Fax, X.400 or Email.

Character encoding - Choose how
the characters in your messages are
encoded, this impacts the size of
your message and therefore data
charges.
Send long text as - Choose
whether to send your message as
Multiple SMS or MMS when you
enter a text longer than 2 pages in
the message field.

Changing your multimedia
message settings
Your GD580 message settings are
pre-defined so that you can send
messages immediately. If you’d like
to change the settings, you can do
so as follows.
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From the standby screen, press
and select Messaging, then
choose Settings, then Multimedia
message. You can make changes
to:
Retrieval mode - Choose Home
network or Roaming network. If
you then choose Manual you will
receive only notifications of MMS
and you can then decide whether
or not 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 your
default slide duration time for
composing MMS.
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Creation mode - Choose your
message mode.
Delivery time - Deliver your
message at a specific time.
Multi msg centre - Enter the details
for your message centre.

Changing your email settings
You can adapt your email settings
so that it works according to your
preferences.
From the standby screen, press
and select Messaging then choose
Settings, then select Email and
then you can adapt the following
settings:
Email account - You can set up an
email account.
Allow reply email - Choose
to allow the sending of ‘read
confirmation’ messages.
Request reply email - Choose
whether to request ‘read
confirmation’ messages.

Retrieve interval - Choose how
often your GD580 checks for new
email messages.
Include message in Fwd & Reply Choose whether or not to include
the original message.
Include attachment - Choose
whether or not to include the
original attachment.
Auto Retrieval in Roaming Choose whether or not to
automatically retrieve your
messages when abroad.
New email notification - Choose
whether or not 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.

Changing your other settings
From the standby screen, press
and select Messaging, choose
Settings then:
Videomail - Touch Add to add a
new Videomail service. Contact
Your network provider for more
information on the service they
provide.
Voicemail - Your voicemail
number is stored here. 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 and hold the camera key

on the right side of the phone to
open the viewfinder.
2 Focus the camera on what you
want to take.
3 Press
to take a photo.

After you’ve taken your photo
Your captured photo will appear on
the screen. After taking a picture,
you can check the menu as follows:
Options - You can change the
name of the image or edit the
image file.
Album - View the pictures you have
taken in your Album.
Send - Send the photo as Message,
Email or via Bluetooth.
New - Take another photo straight
away. Your current photo will be
saved.
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Use as - Use the image as
Wallpaper, as a Contact image, or in
your Start up image or Shut down
image.
Delete - Delete the photo you
have just taken. The viewfinder will
reappear.
Back - Go back to previous menu.

Using the quick settings
Use the navigation key and select
the options you would like to use.
Album - Choose to look at the
other images in your album.
Video - Choose to switch from
Camera to Video camera mode.
Capture - Allows you to take a
picture.
Zoom - Choose zoom which
depends on the size setting.
View - Choose between Full screen
view and Landscape view.

Using the advanced settings
From the viewfinder select
Settings.
Size - Change the size of the photo.
Brightness - Set the brightness of
the image in the viewfinder of the
camera.
Colour Effect - Choose a colour
tone to apply to the photo you’re
taking.
White balance - The white balance
ensures that any white in your
photo is realistic. In order for your
camera to correctly adjust the
white balance you may need to
determine the light conditions.
Choose from Auto, Incandescent,
Sunny, Fluorescent and Cloudy.
Night mode - You can take better
pictures at night by selecting On.

Timer - The self-timer allows you
to set a delay after the capture
button is pressed. Choose from
Off, 3 seconds, 5 seconds or
10 seconds. Great for a group
photo that you want to be part
of too!
Shot mode - See Choosing a shot
mode.
Image quality - Controls the
quality of image.
Swap cam - For self portraits,
switch to the internal camera.
Memory in use - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or to the External
memory.
Hide icons - Hide the icons to the
side of the viewfinder.
Sound - Select one of three
different shutter sounds.
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Choosing a shot mode

Changing the image size

1 Select Shot mode in Settings to

The more pixels, the larger the file
size, which in turn means they will
take up more of your memory. If
you want to fit more pictures on
your phone or memory card you
can alter the number of pixels to
make the file size smaller.
1 Select Image size in Settings.
2 Select a pixel value from the
numerical options: 1536x2048,
1200x1600, 960x1280,
480x640, 240x320, Contacts.
3 Select the size option you’d
like to use and press Select to
implement your changes. The
settings menu will automatically
close, ready for you to take your
picture.

view the available shot modes.
2 Choose from the options:
Normal - This is the default shot
type. The photo will be taken in
the normal way.
Burst shot - This enables you to
take nine shots automatically in
very quick succession.
Frame shot - Choose from one
of the fun frames to transform
your friend or just decorate their
surroundings.
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Viewing your saved photos
1 You can access your saved

photos from within the camera
mode and from the Album.
2 Your album will appear on the
screen.
3 Highlight the photo you want
to view to bring it to the front of
the album.
4 Select the photo to open it fully.

Setting a photo as a wallpaper
or contact image
From your image album, select an
image and Use as to use the image
as a wallpaper or contact image.
NOTE: Contact images can only be
added to contacts saved to your
phone, not your SIM.
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Shooting a quick video
1 Move the camera mode switch

to
and press
. The video
camera’s viewfinder will appear
on screen.
2 Focus the camera on what to
record.
3 Press
once to start recording.
4 Rec will appear at the bottom of
again
the viewfinder. Press
to stop recording.

After you’ve shot your video
A still image representing your
captured video will appear on
screen.
After recording a video clip, you can
check the menu as follow:
Options - You can change the
name of the video clip.
Album - View your video album.
Play - Play the file.
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New video - Press to shoot another
video straight away. Your current
video will be saved.
Send - Send the video as MMS, as
an Email or via Bluetooth.
Delete - Delete the video you have
just made. The viewfinder will
reappear.
Back - Go back to previous menu.

Using the quick settings
Use the navigation key and select
the options you would like to use.
Album - Choose to look at the
other videos in your album.
Camera - Choose to switch from
Video camera to Camera mode.
Rec - Allows you to record a video.
Zoom - Set video zoom.
Brightness - Contrast defines the
difference between light and dark
in an Video.

Using the advanced settings
From the viewfinder select
Settings.
Size - Change the size of the video.
Colour effect - Choose an effect
tone to apply to the video you’re
making.
White Balance - The white balance
ensures that any white in your
photos is realistic. In order for your
camera to correctly adjust the
white balance you may need to
determine the light conditions.
Choose from Auto, Incandescent,
Sunny, Fluorescent and Cloudy.
Video quality - Controls the quality
of video.
Duration - Select the maximum
length of the recording.
Swap cam - Switch to your internal
camera to record a video of
yourself.

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.
NOTE: Always press Save after
selecting a new setting to
implement the changes you’ve
made.

Watching your saved videos
1 You can access your saved videos

from within the video camera
mode and from the Album. Your
album will appear on screen.
2 Highlight the video you want to
view to bring it to the front of
the album.
3 Select the video to open it fully.
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Music

Playing a song

Your LG GD580 has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access the
music player, select Music from the
Multimedia menu. From here you
can access a number of folders:
Recently played - View all of the
songs you have played recently.
All tracks - Contains all of the
songs you have on your phone.
Playlists - Contains any playlists
you have created.
Artists - Browse through your
music collection by artist.
Albums - Browse through your
music collection by album.
Genres - Browse through your
music collection by genre.
Shuffle tracks - Listen to your
music in a random order.

1 From the standby screen, press
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2
3
4
5

and select Music from the
Multimedia menu , then All
tracks.
Select the song you want to play
and choose Play.
Press
to pause the song.
Press to skip to the next song.
Press to skip to the previous
song.

Using options while playing
music
Select Options and choose from:
Minimise - Make the music player
screen disappear so that you can
continue using your phone as
normal.
Go to my music - Move the file to
the My music folder.
Repeat - Repeat the selected track.
Shuffle - Listen to your music in a
random order.

Equaliser - Set the equaliser menu.
Visualization - Select the visual
effects.
Add to playlist - Add the track to
one of your playlists.
File info. - View brief details about
the file.
Send - Send the song as a message,
email, or via Bluetooth.
Delete - Delete the song.
Use as - Use the song as one of
your ringtone, message tone, startup or shut down tone.

Listening to the radio
Your LG GD580 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen to on
the move.
From the standby screen, press
and select Multimedia then FM
radio, enter the channel number
of the station you would like to
listen to.

NOTE: You need to insert your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the same socket
as your charger.

Searching for stations
You can tune radio stations by
searching for them either manually
or automatically. They will be saved
to specific channel numbers so you
don’t have to keep re-tuning.
To auto tune:
1 From the standby screen, press
and select Multimedia then
FM radio, choose Options.
2 Select Auto scan. The stations
found will automatically be
allocated to a channel number.
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To manually tune:
1 From the standby screen, press
and select Multimedia then
FM radio, choose Options.
2 Select Channel list and choose
the channel number you want to
save the station to.
3 Enter the station frequency and
press Select to save.
NOTE: You can also manually tune
into a station by using and
displayed next to the radio
frequency.
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Editing the channels
You may want to move the stations
to another channel so that the ones
you listen to most frequently are
easier to access.
1 From the standby screen, press
, select Multimedia then FM
radio, choose Options.
2 Select Channel list and select
the channel you want to change.
3 Either select a station from
one of the other channels, or
manually tune the channel into
the frequency you want.
You can edit each channel by
highlighting it and pressing
Options:
Rename - Rename the channel.
Replace - Set new frequency for the
selected channel.

Resetting channels
1 From the standby screen, press

and select Multimedia then
FM radio, choose Options.
2 Select Channel list, then
Options.
3 Choose Reset channel to reset
the current channel or choose
Reset all channels to reset all of
the channels. Each channel will
return to the starting 87.5 Mhz
frequency.
TIP! To improve the radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the radio
antenna.

Using the voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other sounds.

1 From the standby screen, press

and select Multimedia.
2 Select Voice recorder then

options and choose from:
Duration - Set the recording
duration.
Choose from MMS msg. size,
30 secs, 1 min or No limit.
Quality - Select the sound
quality.
Choose from Super Fine, Fine
or Normal.
Memory in use - Check the
current status of each memory.
Go to Voice recordings - Open
the Voice recordings folder in My
sounds.
3 Select Rec. to begin recording.
4 Select Stop to end recording.
5 Select Play in the options menu
to listen to your recording.
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My stuff
You can store any multimedia files
on your phone’s memory in My
stuff 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.

Images
My images contains a list of
pictures including default images
pre-loaded onto your phone,
images downloaded by you and
images taken on your phone’s
camera.
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My images option menus
The options available to you in My
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, but only the Use as, Sort
by Grid (List) view and Memory
manager options are available for
default images.
Send - Send the image to a friend.
Use as - Set the image to appear on
your phone at certain times.
Move - Move an image from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Copy - Copy an image from the
phone memory to a memory card
or vice versa.
Delete - Delete an image.

Mark/Unmark - Select multiple
files.
Print via Bluetooth - Print an
image via Bluetooth.
File - Change the name or view the
information for the file.
Slide show - Start a slide show.
Sort by - Sort images into a
specified order.
Grid view/List view - View each
image in grid or list type.
Memory manager - View the
memory status.

Sending a photo
1 From the standby screen, press

and select My stuff then
choose My images.
2 Select the photo you want to
send and press Options.
3 Select Send and choose from
Message, Email, or Bluetooth.
4 If you choose Message or Email,
your photo 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 phone will search
for a device to send the picture
to.
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Using an image

Organising your images

You can choose images to use as
wallpapers and screensavers or
even to identify a caller.
1 From the standby screen, press
and select My stuff then My
Images.
2 Select the image and press
Options.
3 Select Use as and choose from:
Wallpaper - Set a wallpaper for
the standby screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person in
your contacts list so that the
picture shows when they call
you.
Start up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Shut down image - Set an
image to appear when you
switch the phone off.

1 From the standby screen, press
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and select My stuff, then
My images.
2 Select Options, then Sort by.
3 Choose from Date, Type or
Name.

Deleting an image
1 From the standby screen, press

and select My stuff, then
My images.
2 Select the image you want to
delete and choose Options.
3 Select Delete, then Yes to
confirm.
TIP! To quickly delete any file
in My files, highlight it with the
key.
cursor and press the

Moving or copying an image

Marking and unmarking images

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.
1 From the standby screen, press
and select My stuff then My
images.
2 Select an image and select
Options.
3 Select Move or Copy.

If you want to move, copy, send
or delete several images at once,
you first need to identify them by
marking them with a tick.
1 From the standby screen, press
and select My stuff then My
images.
2 Select Options then Mark/
Unmark.
3 A box will appear to the left
of each image. If you select an
image, a tick will appear in the
box marking it.
4 To unmark an image, select the
image again so that the tick
disappears from the box.
5 Once you have marked all of
the appropriate images, choose
one of the options to apply to
all of them.
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Sounds

Watching a video

The My sounds folder contains
the Default sounds and Voice
recordings. From here you can
manage, send or set sounds as
ringtones.

1 From the standby screen, press

Using options while watching
a video

Using a sound
1 From the standby screen, press

2
3
4
5

and select My stuff, then
My sounds.
Select Default sounds or Voice
recordings.
Select a sound and press Play to
listen to it.
Select Options and Use as.
Choose from Voice ringtone,
Video ringtone, Message tone,
Start-up sound and Shut down
sound.

Videos
The My videos folder shows the list
of downloaded videos and videos
you have recorded on your phone.
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Select Options while watching a
video and choose from:
Landscape view - View the video
file in full shot.
Mute/Unmute - Switch the sound
on/off.
Capture - You can save what is on
the paused screen as an image file.
(This option is only available while
video is paused.)
Repeat - Repeat the video file.
File info. - View brief details about
the file.

Send - Send the video in a
message, email or via Bluetooth.
Delete - Delete the video.
Use as - Use the video as Voice
ringtone or Video ringtone.

Flash contents

Games and Applications

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.

Your GD580 comes with preloaded
games to keep you amused when
you have time to spare. If you
choose to download any additional
games or applications they will be
saved into this folder.
If you download a game from the
network, you will need to install the
downloaded game in your phone
before enjoying the game.

Playing a game
1 From the standby screen, press

and select My stuff, then
My games & apps.
2 Select a game.

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

Documents

Others
The Others folder is used to store
files which are not pictures, sounds,
videos, games or applications.

My memory card
If you purchase an optional external
microSD memory card, you can
manage more content.
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Organiser
Adding an event to your
calendar
1 From the standby screen, press

2
3
4

5

6

and choose Organiser then
select Calendar.
Select the date you would like to
add an event to.
Select Add new event.
Select whether you would
like to add an Appointment,
Anniversary or Birthday and
select Done.
Check the date and enter the
time you would like your event
to begin.
For appointments and
anniversaries enter the time and
date your event finishes in the
lower time and date boxes.
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7 If you would like to add a subject

or a note to your event, press
Subject or Name and type in
your note.
8 Select Done and your event
will be saved in the calendar.
A 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. Select each day you are
on holiday one at a time, then
choose Options and select Set
holiday. Each day will be shaded
red. When you come to set an
alarm, you can choose to exclude
days set as holidays.

Changing your default calendar
view
1 From the standby screen, press

and choose Organiser then
select Settings.
2 Select Calendar and choose
either Month view or Week
view.
3 Press Done to confirm your
choice.

Adding an item to your to do list
1 From the standby screen, press

and choose Organiser.
2 Select To do and select Add.
3 Set the date for the to do item,

add notes and select a priority
level: High, Medium or Low.
4 Save your to do list item by
selecting Done.

TIP! You can edit an item by
selecting it, pressing Options
and Edit. Cofirm your amends by
selecting Save.

Sharing a to do item
1 From the standby screen, press

and choose Organiser then
select To do.
2 Select the to do item you
would like to share, then select
Options.
3 Select Send. You can choose to
share your to do item by Text
message, Multimedia msg,
Email or Bluetooth.
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Adding a memo

Using the date finder

1 From the standby screen, press

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 10.10.2008 will be 09.12.2008.
This is great for keeping tabs on
deadlines.

and choose Organiser then
select Memo.
2 Select Add.
3 Type your memo, followed by
Save.
4 Your memo will appear on screen
next time you open the Memo
application.
TIP! You can edit an existing
memo. Select the one you want to
edit and select Edit.

Adding a secret memo
You can write the private memo
to protect your privacy in Secret
memo menu. You enter the security
code to use this menu.
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Tools
Adding your quick menu

7 Finally, you can set the snooze

The Quick menu provides easy
access to your most used functions.
You can add your favorite menu to
the list of Quick menu.

interval at 5, 10, 20 or 30 mins,
1 hour or Snooze off.
8 Once you have set your alarm,
select Done.
NOTE: You can set up to 5 alarms.
The alarm will be alerted on even if
the phone is switched off.

Setting your alarm
1 From the standby screen, press

2
3
4

5

6

and choose Tools then
select Alarms.
Select Options and press Add
new.
Set the time you would like the
alarm to sound.
Choose whether you would
like your alarm to sound Once,
Daily, Mon-Fri, Mon-Sat, Except
holiday, or Choose weekday.
Select
and Edit to select a
sound for your alarm. To listen
to sounds select the sound, and
press Play.
Add a memo for the alarm and
select Done when you have
finished typing. When the
alarm sounds the memo will be
displayed.

Using your calculator
1 From the standby screen, press

2
3

4

5

and choose Tools then
select Calculator.
Select the numeric keys to input
numbers.
For simple calculations, select
the function you require (+, –, x,
÷), followed by =.
For more complex calculations,
select Options to select a
command.
Select
to delete a character
or hold
to the screen and
start a new calculation.
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Using the stopwatch

3 You can now select the unit and

1 From the standby screen, press

enter the value you would like
to convert from, followed by the
unit you would like to convert to.
4 The corresponding value will
appear on the screen.

2
3

4
5

and choose Tools then
select Stopwatch.
Select Start to begin the timer.
Choose Lap if want to record
a lap time. The duration of an
individual lap time can be saved.
Select Stop to end the timer.
Choose Resume to restart the
stopwatch at the time you
stopped it at or select Reset to
begin the time again.

Converting a unit
1 From the standby screen, press

and choose Tools then
select Converter.
2 Choose whether you would like
to convert Currency, Surface,
Length, Weight, Temperature,
Volume or Velocity.
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Adding a city to your world time
1 From the standby screen, press

and choose Tools then
select World clock.
2 Select Options, followed by Add
city. Start typing the name of
the city you require and it will
show at the top of the screen.
Alternatively choose Map, and
select your chosen city from
the map.
3 Press Select to confirm your
choice.
TIP! If you are abroad, you can
change your time zone from
World time by selecting Options,
followed by Change current
city. Choose your required city
as above.

Browser
With a browser at the tip of your
fingers, you can get up-to-date
news and weather forecasts as
well as information on sports or
traffic whenever you need it. In
addition, the browser allows you
to download the latest music,
ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web
1 From the standby screen, press

and choose Browser.
2 To access the browser homepage

directly, select Home.
Alternatively, select Enter
address and type in your desired
URL, followed by Open.
NOTE: An additional cost is
incurred when connecting to this
service and downloading content.
Check your data charges with your
network provider.

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 standby screen, press
and choose Browser.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To create a new folder, select
Options and choose Create new
folder. Enter the name of your
bookmark folder.
4 To add a new bookmark, select
Options and press Add new.
Enter a name for your bookmark
followed by the URL.
5 Select Done. Your bookmark
will be displayed in the list of
bookmarks.
6 To access the bookmark, simply
scroll to it and select Open.
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Browser
Using RSS reader
RSS (Really Simple Syndication) is
a family of web feed formats used
to publish frequently updated
content such as blog entries, news
headlines or podcasts. An RSS
document, which is called a feed,
web feed, or channel, contains
either a summary of content from
an associated web site or the full
text.

Saving a page
1 Access your required webpage as

described above.
2 Select Options, Save items, then

Save this page.
3 Enter a name for the webpage so
you can easily recognise it.
4 Select Save.
TIP! This menu will also allow you
to edit titles of saved pages and
delete saved pages.

Accessing a saved page
1 From the standby screen, press

and choose Browser.
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2 Select Saved pages.
3 Select Open to connect to the

saved page.

Viewing your browser history
1 From the standby screen, press

and choose Browser, then
select History.
2 A list of web page titles you
have accessed recently will be
displayed.
3 To access one of these pages,
simply select the required page
and press Open.

Changing the web browser
settings
1 From the standby screen, press

and choose Browser then
select Settings.
2 You can choose to edit Profiles,
Appearance settings, Cache,
Cookies, Security, or Reset
Settings.
3 Once you have changed your
settings, press Select.

Connectivity
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.
2 Select Options and choose
Send. Choose Bluetooth.
3 Select Yes to turn Bluetooth on.
4 Your GD580 will automatically
search for other Bluetooth
enabled devices within range.
5 Choose the device you want
to send the file to and choose
Select to send the file.
6 Your file will be sent.
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.
Select Yes to receive the file.
3 You will see where the file has
been saved and you can choose
to View the file. Files will usually
be saved to the relevant folder
in My Files.

Changing your Bluetooth
settings
1 Press

in the standby screen,
and choose Connectivity.
2 Choose Bluetooth then
Settings. Make your changes to:
My device visibility - Choose
to be Visible, Visible for 1 min or
Hidden.
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Connectivity
My device name - Enter a name
for your GD580.
Supported services - Search for
the profile supported by GD580.
My address - Search your
Bluetooth device address.

Pairing with another Bluetooth
device
By pairing your GD580 and another
device, you can set up a passcodeprotected 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 Select Paired devices, Options,
then Add new device.
3 Your GD580 will search for
devices. If devices are found,
Refresh and Add will appear
on screen.
4 Choose the device you want to
pair with and enter a passcode
then press Add.
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5 Your phone will then connect to

the other device, on which you
should enter the same passcode.
6 Your passcode-protected
Bluetooth connection is now
ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check your Bluetooth is On and

Visible.
2 Follow the instructions that came

with your headset to place your
headset in pairing mode and pair
your devices.
3 Select Yes to Connect now. Your
GD580 will automatically switch
to Headset profile.

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 Press
in the standby screen.

3 Select Connectivity, then USB

connection mode.
4 Highlight Mass storage and

press Select.
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 All of your phone files will
automatically be stored onto
your PC hard drive.
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 contents
of your handset memory
(e.g. contacts) you’ll need to
synchronise using PC Sync.
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Settings
Within this folder you can adapt
your settings to personalise your
GD580.

Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the standby screen. Simply press
then the profile you would like
to activate.
Using the settings menu you can
personalise each profile setting.
1 From the standby screen, press
.
2 Select Settings and Profiles
then choose the profile you want
to edit.
3 Select Options and choose Edit.
4 You can then change all of
the sounds and alert options
available in the list, including
your Ring tone and Volume,
Message alerts and more.
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Using flight mode
Turn on flight mode by pressing
in standby screen, and then
select Settings and Profiles. Select
Flight mode and press
to
activate.
Flight mode will not allow you to
make calls, connect to the internet,
send messages or use Bluetooth.

Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting your
GD580 so that it works in a way that
suits you.
1 From the standby screen, press
and select Settings then
Phone.
2 Select Phone and choose from
the list below.
Languages - Change the
language of for your GD580’s
display.
Motion silent - Automatic silent
mode when you do not want to
receive calls, just let your phone
upside down on the table or
desk.

Power save - Choose to switch
the power saving settings On or
Off.
Information - View the technical
information for your GD580.

Changing your screen settings
1 From the standby screen, press

and select Settings.
2 Select Screen and then choose

from:
Screen theme - Choose the
theme for your standby screen or
start-up, shut down the phone.
Front lighting - Change your
external LED settings.
Secret lighting - Choose the
front-edge lighting style and
colour.
Menu style - Choose the style
used to display menus.
Dialling - Set the display used
when making a call.
Font - Adjust the font.
Backlight - Choose how long the
backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is
on for, the more battery power is
used and you may need to charge
your phone more often.

Handset theme - Quickly
change the whole look of your
screen.
Greeting message - Enter the
greeting message used when the
phone is switched on.
3 Choose Select to save your
settings.

Using Date & Time
1 From the standby screen, press

and select Settings.
2 Select Date & Time.

Adjust your date and time settings
or choose to automatically update
the time when you travel or for
daylight saving.
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Settings
Changing security settings
1 From the standby screen, press

and select Settings.
2 Select Security then choose

from:
PIN code request - Set the
phone to ask for the PIN code of
your SIM card when switching on
the phone.
Handset lock - Set the phone
lock to avoid unauthorised use.
You will need a security code.
Change codes - Change the
codes: PIN/PIN2/Security code.

Using memory manager
Your GD580 has three memories
available: the phone, the SIM 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.
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in standby screen. Select
Press
Settings then Memory Manager.

Changing your other settings
Network - Your GD580 connects
automatically to your preferred
network. To change these settings,
use this menu.
Internet profiles - Set the profiles
to connect to the internet.
Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
Packet data conn. - Set the packet
data connection.
Streaming settings - Choose your
service network.
Reset settings - Select this to
reset your phone to its default
configuration. You are requested to
enter the security code.

Phone Software update
LG Mobile Phone Software
Update Program
For more information on installing
and using this program, please visit
http://update.lgmobile.com.
This feature allows you to update
your software to the latest version
quickly and conveniently.
The mobile phone software
update program requires the
user’s undivided attention for the
duration of the update process.
Please be sure to check any
instructions and notes that appear
at each step before proceeding.
Also note that removing the USB
data communication cable or
batteries during the update may
seriously damage your mobile
phone. The manufacturer takes no
responsibility for loss of data during
the update process. You are advised
to you are advised to record any
important information in advance
for safekeeping.

Quick guide for phone software
update
Download LG
mobile support Tool
to PC and execution
* Click ‘Start
upgrading’ (If USB
Driver is installed,
connect your
phone to PC via
USB cable.)
* After selecting
phone model,
Install USB Drive
Connect Phone via
USB cable to PC
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Phone Software update
Preparation and Remarks
• Fully charge the battery.
• Saved user information through
PC Sync before upgrading your
firmware.
• Close PC Sync/applications
before proceeding with the
update.
• Calling and messaging functions
are not available during the
update process.
• Remove the SD card.
• Do not disconnect the USB cable
until the update is completed.
• The handset is automatically
reset during this process.
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Accessories
These accessories were supplied with GD580.
Charger

Data cable
and CD

Battery

User Guide
Learn more about your GD580.

Stereo
headset

NOTE:

• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions; please check with
our regional service company or agent for further inquires.
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Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging), +45°C
(charging)
Min: -10°C

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

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
GD580
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 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, 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
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Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

10. Nov. 2009

Signature of representative

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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Trouble Shooting
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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