ไทย
ENGLISH

คูม
่ อ
ื การใช้

GW305
P/N : MFL67006601 (1.0)

GW305_Thailand_Cover_1.0_1013_PC.indd 1

www.lg.com

2010-10-13 오후 6:12:27

Bluetooth QD ID B015721

GW305_Thailand_Cover_1.0_1013_PC.indd 2

2010-10-13 오후 6:12:27

คู่มือการใช้ LG-GW305 - ไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์
เคลื่อนที่รุ่น LG-GW305 ของ LG
ซึ่งทันสมัยและมีขนาดกะทัดรัด ออก
แบบให้ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่
ล่าสุด
ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้อาจแตก
ต่างจากโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับ
ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้
บริการของคุณ
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและ
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
อาจทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎ
หมาย

การรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น LG-GW305 นี้
ได้รับการออกแบบตรงตามข้อกำหนด
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอัน
เกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่า
เผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุก
คน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้
 อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน

คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียก
ว่า Specific Absorption Rate หรือ
SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำ
ด้วยการใช้วิธีการที่ได้มาตรฐาน
โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่งสัญญาณ
ที่แรงที่สุดและมีการรับรองขนาด
สัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณ
ดังกล่าวได้กระทำในทุกย่านความถี่
ที่โทรศัพท์ใช้อยู่

• แม้
 ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG

แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุก
รุ่นจะได้รับการออกแบบให้อยู่ภาย
ในข้อกำหนดการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ
• ข้
 อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย

International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนัก
10 กรัม
• ค่
 า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้

ซึ่งทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
1.35 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ 0.950
วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้
 อมูลระดับ SAR

สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR
ซึ่งแนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม
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การดูแลและการบำรุงรักษา
เครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ
อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
•อ
 ย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่อง

โทรศัพท์ควรนำไปให้ช่างเทค
นิคผู้มีความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการ
ตรวจซ่อม
•ค
 วรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง

ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
•ค
 วรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง

ความร้อน เช่น
เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
•ไ
 ม่ควรทำโทรศัพท์ตก

•ป
 ิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อ

บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อ
สัญญาณรบกวน
•ห
 ้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก

ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะ
อาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้
โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
•ห
 ้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ

เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำ
ให้ติดไฟซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใ ช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด

ภายนอกเครื่องโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
•อ
 ย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บน

พื้นผิวอ่อนนุ่ม
•ค
 วรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการ

ถ่ายเทอากาศดี
•ไ
 ม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี

ฝุ่นหรือควันมากเกินไป

•ไ
 ม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี

การสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและ
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
•อ
 ย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต

หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อ
ข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
•อ
 ย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม

เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
•ว
 างเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ

เหลวหรือความชื้น
• ใ ช้อุปกรณ์เสริม เช่น

หูฟัง ด้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต้องเสาอากาศ
โดยไม่จำเป็น

การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถ
ส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
•ห
 ้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุป

กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุ
ญาตเสียก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทร
ศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการ
เต้นของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ
เป็นต้น

•โ
 ทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อ

ให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับ
เครื่องช่วยฟังได้
•ด
 ังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบัง
คับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
•ห
 ้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
•ม
 ีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัด

ระวังอย่างเต็มที่
•ห
 ากสามารถกระทำได้

ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
•ข
 ับเข้าข้างทาง

แล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือรับสาย
หากสภาพการขับขี่ทำให้จำเป็นต้อง
ดำเนินการดังกล่าว
•พ
 ลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผล

กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์
บางชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุติดรถยนต์ เป็นต้น
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•ห
 ากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึ่งขัดขวางการทำงานของ
ถุงลม ซึ่งอาจทำให้ถุงลมไม่ทำงาน
หรืออาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ
รุนแรงเนื่องจากการทำงานผิดปกติ
ของถุงลมนิรภัยได้
•ห
 ากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่

ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียง
อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณ
ยังสามารถได้ยินเสียงจากรอบข้าง
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่
ข้างถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำ
ลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะ
เวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนำว่า คุณ
ไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้กับหูของ
คุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว้ใน
ระดับที่เหมาะสม

W305 THA_1.0_1005.indd 9

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง
มีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อ
ห้ามอย่างเคร่งครัด และทำตาม
ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิด
การระเบิดได้
•ห
 ้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมัน

เชื้อเพลิง

•ห
 ้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ

เพลิงหรือสารเคมี

•ห
 ้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซ

หรือของเหลวที่ติดไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสารของรถ
ซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์
เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น
รบกวนต่อเครื่องบินได้
• ใ ห้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ก่อนขึ้นเครื่องบิน
•อ
 ย่าใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินก่อน

ได้รับการอนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครื่อง
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและ
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เด็ก

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาด
เล็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำ
ใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด
ได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบ
กับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละ
การดูแลรักษา
•ค
 ุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบต

เตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึง
ไม่ด้อยลง

• ใ ช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ

LG เท่านั้น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้
งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

•อ
 ย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้

แบตเตอรี่ลัดวงจร
• ร ักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส

แบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที

เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำ
ลงจนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้
แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้
หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้อง
เปลี่ยนก้อนใหม่
•ช
 าร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่

ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลา
การใช้งาน
•อ
 ย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

โดนแสงแดดโดยตรง
หรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่น
ในห้องน้ำ
•อ
 ย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพ

อากาศที่ร้อนหรือเย็นเพราะประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
•ห
 ากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูก

ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
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•ค
 วรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้
อย่าทิ้งเป็นขยะในครัวเรือน
•ห
 ากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่

โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG
Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ
•ถ
 อดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า

เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่โทร
ศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้พลังงาน
สิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
•อ
 ายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่

กับการกำหนดค่าเครือ
ข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
หูฟัง
หน้าจอ LCD หลัก
ปุ่มส่ง
• โ ทรออกไปยังหมายเลข
โทรศัพท์ และรับสาย
เรียกเข้า
• ใ นโหมดสแตนด์บาย:
แสดงข้อมูลการโทร
ปุ่มมัลติทาสกิ้ง
ไปที่หน้าจอหลัก เมนู หรือ
เมล์บอกซ์ โดยตรง
ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร
• ใ นโหมดสแตนด์บาย:
ป้อนหมายเลขเพื่อ
โทรออก
กดปุ่มต่อไปนี้ค้างไว้
– โทรออกต่าง
ประเทศ
– เชื่อมต่อศูนย์ฝาก
ข้อความเสียง

ถึง
– โทรด่วน
– กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อ
ไปยังโหมดเงียบ
• ใ นโหมดแก้ไข:
ป้อนตัวเลขและตัวอักษร
เปลี่ยนโหมดการป้อน
(ตัวอักษร / ตัวเลข)
เปลี่ยนโหมดข้อความ
(ตัวพิมพ์ใหญ่/ ตัวพิมพ์เล็ก)

ปุ่มเลือก
(ปุ่มเลือกซ้าย /
ปุ่มเลือกขวา)
•ป
 ุ่มทั้ง 2 นี้จะทำงานตาม
ฟังก์ชันที่ปรากฏที่ด้าน
ล่างของหน้าจอ
ปุ่มยืนยัน / ปุ่มตกลง
• เลือกตัวเลือกเมนูและ
ยืนยันการดำเนินการ
ปุ่มวางสาย
• เปิด/ปิดเครื่อง
(กดค้าง)
• ว างสายหรือปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
ปุ่มลบ / ล็อค
• ลบตั

วอักษรครั้งละหนึ่ง
ตัวเมื่อกดปุ่มในแต่ละครั้ง
กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อลบ
ข้อความที่ป้อนไว้ทั้งหมด
• กดปุ

่มนี้ค้างไว้เพื่อล็อค
เมื่อใช้เมนู

ปุ่มนาวิเกต
• ใ นโหมดสแตนด์บาย:

	กดแล้วปล่อย: เมนูด่วน
	กดแล้วปล่อย: ค้นหารายชื่อ
กดแล้วปล่อย: ร ูปแบบเสียง
	


กดแล้วปล่อย: ข้อความ
• ใ นเมนู: เลื่อนขึ้นและลง
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ปุ่มด้านข้าง
• ใ นโหมดสแตนด์บาย:
ควบคุมระดับเสียงเรียกเข้า
• ระหว่างการใช้สาย:
ปรับระดับเสียงหูฟัง
• ระหว่างเล่นเพลง MP3:
ปรับระดับเสียงเพลง

ตาม
น

ะ

ช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำ Micro SD

าย

นึ่ง
ะครั้ง
บ
หมด
อค

ปุ่มกล้องถ่ายรูป
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ/
สายเคเบิล USB
เคล็ดลับ: โปรดตรวจ
ดูว่าเปิดโทรศัพท์แล้ว
มีการ์ดความจำภายนอก
เสียบอยู่และอยู่ในโหมด
เปิดเครื่องรอรับ
สายก่อนเชื่อมต่อกับ
สายเคเบิล USB
สำหรับที่เก็บข้อมูล

ช่องหูฟัง
เลนส์กล้อง

W305 THA_1.0_1005.indd 13

ฝาปิดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่
ช่องใส่ซิมการ์ด
13

2010-10-05 오후 1:0

การใส่ซิมและแบตเตอรี่
1 ถ
 อดฝาปิดแบตเตอรี่
กดตัวปลดล็อคฝาปิดแบตเตอรี่

3 ใ ส่ซิมการ์ด
ใส่ซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่
ซิมการ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำ
ลง ในการถอดซิมการ์ด ให้ค่อยๆ
ดึงการ์ดออกมาในทิศทางตรงข้าม
กับตอนใส่
คำเตือน: ห้ามใส่หรือถอดซิม
การ์ดขณะที่ใช้หรือเปิดโทรศัพท์อยู่

2 ถ
 อดแบตเตอรี่ออก
งัดด้านล่างของแบตเตอรี่และถอด
แบตเตอรี่ออกจากช่องใส่
แบตเตอรี่อย่างระมัดระวัง

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่
ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจาก
อาจทำให้เครื่องเสียหายได้

14
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5 ใ ส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน

4 ใ ส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ด้านบนของ
แบตเตอรี่สอดลงไปที่ด้านบนของ
ช่องใส่แบตเตอรี่ก่อน ตรวจดูให้แน่
ใจว่าขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับ
ขั้วในโทรศัพท์ จากนั้น กดด้าน
ล่างของแบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่

W305 THA_1.0_1005.indd 15

6 ก
 ารชาร์จโทรศัพท์
ดึงฝาปิดของช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จที่ด้านบนของโทรศัพท์ LGGW305 เสียบอุปกรณ์ชาร์จและ
เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ
คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์
LG-GW305
จนกว่าจะปรากฏข้อความว่า
“แบตเตอรี่เต็มแล้ว” บนหน้าจอ
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำบน
โทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ดหน่วย
ความจำ
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม

เลื่อนการ์ดหน่วยความจำเข้าไปใน
ช่องเสียบให้แน่นเข้าที่ โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทอง
คว่ำลง

การถอดการ์ดหน่วยความจำ
ถอดการ์ดหน่วยความจำออกอย่าง
ระวังโดยการดันเบาๆ เข้าไปใน
โทรศัพท์ และปล่อยอย่างรวดเร็ว

การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจฟอร์
แมตแล้ว หากการ์ดหน่วยความจำยัง
ไม่ได้ฟอร์แมต คุณต้องทำการฟอร์
แมตก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้งานได้
1 จ
 ากหน้าจอหลัก กด เมนู
แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือก ข้อมูลความจำ และเลือก
ความจำการ์ด
3 ก
 ด ฟอร์แมต และป้อนรหัสผ่าน
ซึ่งได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น
0000 การ์ดหน่วยความจำของ
คุณจะได้รับการฟอร์แมต
และพร้อมสำหรับการใช้งาน
4 หากต้

องการดูโฟลเดอร์ที่เพิ่ง
ฟอร์แมตใหม่บน LG-GW305
ให้กด เมนู แล้วเลือก แฟ้มข้อมูล
เลือก การ์ดความจำ
คำเตือน:
เมื่อคุณฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณ
ไม่ต้องการให้ข้อมูลในการ์ดความจำ
หายไป ให้สำรองข้อมูลไว้ก่อน

16
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หน้าจอหลักของคุณ
แถบสถานะ

ไอคอน รายละเอียด

แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพื่อแสดงข้อมูล เช่น
ระดับความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่ และพลังงานแบตเตอรี่
รวมถึงแสดงว่ามีการใช้งานการเชื่อม
ต่อบลูทูธอยู่หรือไม่

เปิดใช้ Bluetooth®

ตารางด้านล่างนี้จะแสดงถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ที่ปรากฏบนแถบสถานะ

ข้อความใหม่

ไอคอน รายละเอียด
ความแรงของสัญญาณ
(จำนวนแถบอาจแตก
ต่างกันไป)

มีการเชื่อมต่อบริการ WAP
ใช้มัลติทาสกิ้งได้
ตั้งปลุกแล้ว
นัดหมาย
ข้อความเสียงใหม่
อีเมล์ใหม่
ใช้รูปแบบปกติอยู่
ใช้รูปแบบเงียบอยู่
ใช้รูปแบบนอกอาคารอยู่

ใช้ EDGE ได้

ใช้รูปแบบชุดหูฟังอยู่
พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ
อยู่
แบตเตอรี่หมด

เปิดใช้โหมด Flight

ความจำภายนอก

โอนสายเรียกเข้า

วิทยุ FM

บริการโรมมิ่ง

เพลง MP3 เล่นอยู่

ไม่มีสัญญาณเครือข่าย
ใช้ GPRS ได้
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17

2010-10-05 오후 1:0

หน้าจอหลักของคุณ
การใช้ฟังก์ชันการทำงาน
หลายอย่าง
กดปุ่มมัลติทาสกิ้ง
เพื่อเปิดเมนูมัลติทาสกิ้ง
จากเมนูนี้ คุณสามารถดูแอปพลิเคชัน
ทั้งหมดที่รันอยู่
เมื่อคุณกำลังรันแอปพลิเคชัน
ไว้ที่พื้นหลัง ไอคอน
จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ
คำเตือน: ปิดใช้งานมัลติทาสกิ้ง
เมื่อผู้ใช้กำลังใช้แอปพลิเคชันมัลติมี
เดีย (กล้องถ่ายรูป, FM, บันทึกเสียง,
การบันทึกวิดีโอ, เครื่องเล่นเพลง)

18
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การโทร
การโทรออก
1 ต
 รวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของ
คุณเปิดอยู่
2 ค
 ุณสามารถใช้ปุ่มกด
หากต้องการลบทีละหมายเลข
กด
หรือลูกศรย้อนกลับ
3 กด

เพื่อเริ่มต้นโทรออก

4 ห
 ากต้องการวางสาย ให้กด
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพื่อโทรออกต่างประเทศ
ให้กดค้างไว้ที่

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
การโทรไปยังผู้รับที่มีหมายเลข
โทรศัพท์บันทึกอยู่ใน รายชื่อ
แล้วทำได้ง่าย
1 ก
 ด เมนู เพื่อเปิดเมนูหลัก เลือก
รายชื่อ แล้วเลือก ค้นหา
2 ด
 ้วยการใช้ปุ่มกด กดปุ่มนาวิเกตลง
และป้อนตัวอักษรแรกของรายชื่อ
ที่ต้องการโทรออก และเลื่อนไปที่
รายชื่อ
3 กด
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เพื่อเริ่มต้นโทรออก

การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กด ยอมรับ
หรือกด
เพื่อรับสาย
ขณะโทรศัพท์ของคุณมีเสียง
เรียกเข้า คุณสามารถกด
เงียบ เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า
วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประโยชน์
หากคุณลืมเปลี่ยนรูปแบบเป็น เงียบ
เมื่ออยู่ในห้องประชุม กด
เพื่อที่จะปฏิเสธสายเรียกเข้า
หมายเหตุ: ในการโทรที่เปิดใช้งาน
ลำโพง ไอคอนลำโพงจะแสดงโดย
มีเครื่องหมายกากบาทสีแดงเมื่อเลิก
ใช้งานลำโพง ไอคอนจะแสดงโดย
ไม่มีเครื่องหมายกากบาทสีแดง

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดหมายเลขโทรด่วน
ให้กับรายชื่อที่คุณโทรหาบ่อยๆ ได้
1 ก
 ด เมนู เพื่อเปิดเมนูหลัก เลือก
รายชื่อ แล้วเลือก โทรด่วน
2 ข
 ้อความเสียงของคุณได้รับการกำ
หนดให้อยู่ที่หมายเลขโทรด่วน 1
ซึ่งคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
19
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การโทร
เลือกหมายเลขอื่นโดยใช้
ปุ่มนาวิเกตและเลือก เพิ่ม
หรือโดยการกดปุ่มตัวเลข
3 ร ายชื่อของคุณจะเปิดขึ้น เลือก
รายชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้
กับหมายเลขนั้นโดยใช้ปุ่มนาวิเกต
แล้วเลือก ตกลง
ในการโทรออกหมายเลขโทรด่วน ให้
กดหมายเลขที่กำหนดค้างไว้จนกว่า
รายชื่อจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เครื่อง
จะทำการโทรออกโดยอัตโนมัติโดย
ไม่ต้องกด

การดูบน
ั ทึกการโทร
กด เมนู และเลือก การโทร เลือก
บันทึกการโทร
ทุกสาย - ดูรายการที่คุณโทรออก,
ได้รับ และไม่ได้รับทั้งหมด
สายไม่ได้รับ - ดูรายการสายที่คุณ
ไม่ได้รับ
สายโทรออก - ดูรายการหมายเลขที่
คุณโทรออกทั้งหมด
สายที่ได้รับ - ดูรายการหมายเลขที่
โทรเข้ามาหาคุณทั้งหมด

เคล็ดลับ! จากบันทึกการโทร
ให้เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก ลบ
เพื่อลบรายการที่เลือก

การใช้การโอนสาย
1 ก
 ด เมนู และเลือก การโทร
2 เลือก การโอนสาย
สายเรียกเข้าทั้งหมด: โอนสาย
เรียกเข้าทุกสาย
เมื่อไม่ว่าง: โอนสายเรียกเข้าเมื่อ
มีการใช้สายอยู่
ไม่รับสาย: โอนสายเรียกเข้าที่คุณ
ไม่ได้รับสาย
ติดต่อไม่ได้: โอนสายเรียกเข้า
เมื่อปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่
ให้บริการ
3 เลือก เปิดใช้ และเลือกว่าจะโอน
สายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง
หรือโอนไปยังหมายเลขอื่น
4 ป
 ้อนหมายเลขการโอนของคุณ
หรือเลือก ค้นหา เพื่อเบราส์ไปที่
หมายเลขการโอน ของคุณ

20
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หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การโอนสายด้วย โปรดติดต่อผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณสำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม
เคล็ดลับ! ในการปิดการโอนสาย
ทั้งหมด ให้เลือก การโอนสาย
จากเมนูการโทร แล้วเลือก ตัวเลือก
จากนั้นเลือก เลิกใช้ทั้งหมด

เคล็ดลับ! เลือก
กำหนดเบอร์โทรออก จากเมนู
การโทร เพื่อเปิดและรวบรวมรายการ
หมายเลขที่สามารถโทรออกจากโทร
ศัพท์ได้ คุณจะต้องใช้รหัส PIN2
จากผู้ให้บริการด้วย เมื่อเปิดใช้
เฉพาะหมายเลขที่อยู่ในรายการ
หมายเลขโทรออกที่กำหนดเท่านั้นที่
สามารถโทรออกจากโทรศัพท์ได้

การใช้การป้องกันการโทร

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการโทร

1 ก
 ด เมนู และเลือก การโทร
2 เลือก ป้องกันการโทร
3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
หรือเลือกทั้งหมด:
โทรออกทั้งหมด
โทรออกต่างประเทศ
โทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเรียกเข้าทั้งหมด
สายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ
4 ป
 ้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายของคุณเกี่ยวกับบริการนี้

1 ก
 ด เมนู และเลือก การโทร
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2 จ
 ากหน้าจอนี้
คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าของ:
เวลาโทร - ดูรายละเอียดของ
ระยะเวลาที่คุณใช้ในการโทร
ทั้งรับเข้าและโทรออก
ปริมาณข้อมูล - ดูจำนวนข้อมูลที่
คุณได้รับและส่งทั้งหมดเป็น
กิโลไบต์
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การโทร
ค่าโทร - ดูค่าโทรที่เรียกเก็บ
จากการโทรครั้งล่าสุดหรือ
การโทรทั้งหมดของคุณ
บริการนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย ผู้ให้
บริการบางรายอาจไม่ให้การสนับ
สนุนบริการนี้
การโอนสาย - เลือกว่าจะโอนสาย
ของคุณหรือไม่

ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะแสดง
หมายเลขของคุณเมื่อคุณโทรออก
หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือ
ข่ายของคุณ)
โทรซ้ำอัตโนมัติ - ให้คุณสามารถตั้ง
ค่าฟังก์ชันโทรซ้ำอัตโนมัติได้เมื่อการ
โทรออกไม่สำเร็จ

ป้องกันการโทร - เลือกเมื่อคุณ
ต้องการป้องกันการโทรออก

โหมดตอบรับ - ให้คุณสามารถ
ตั้งค่าวิธีรับสาย ุคุณสามารถเลือกจาก
กดปุ่มรับสาย หรือ รับได้ทุกปุ่ม

กำหนดเบอร์โทรออก - เลือก
หมายเลขที่สามารถโทรออกจาก
โทรศัพท์ของคุณได้

เตือนทุกนาที - กำหนดว่า
จะส่งเสียงทุก 1 นาทีขณะสนทนา
ทางโทรศัพท์

สายเรียกซ้อน - แจ้งเตือนให้ทราบ
เมื่อมีสายเรียกซ้อน

โหมดตอบรับ BT - เลือกวิธีตอบรับ
สายเมื่อใช้ชุดหูฟังบลูทูธ เลือก
แฮนด์ฟรี หรือ ตัวเครื่อง

การตั้งค่าทั่วไป
(กด เมนู เลือก การโทร
และเลือก การตัง้ ค่าทัว่ ไป)

บันทึกเบอร์ใหม่ - การเลือกตัวเลือกนี้
จะบันทึกหมายเลขที่ยังไม่มีในรายชื่อ
ของคุณเมื่อสิ้นสุดการโทร

ปฏิเสธการรับสาย - เลือก ปิด
หรือ เปิด และเลือกเพื่อปฏิเสธไม่
รับสายทั้งหมด กลุ่มที่ระบุ รายชื่อ
การโทรจากหมายเลขที่ไม่รู้จัก
(หมายเลขที่ไม่อยู่ในรายชื่อของคุณ)
หรือการโทรที่ไม่มีข้อมูลผู้โทร
22
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รายชื่อ
การค้นหารายชือ
่
1 ก
 ด เมนู และเลือก รายชื่อ
แล้วเลือก ค้นหา
2 ใ ช้ปุ่มกดป้อนตัวอักษรตัวแรก
ของชื่อตามรายชื่อที่คุณต้องการ
โทรออก
3 ห
 ากต้องการเลื่อนดูรายชื่อและ
หมายเลขอื่น ให้ใช้ปุ่มนาวิเกต
หรือ ใช้วิธีที่เร็วขึ้นโดย…
1 ป
 ้อนหมายเลขที่คุณต้องการค้นหา
ที่หน้าจอหลัก แล้วเลือก ตัวเลือก
2 เลือก ค้นหารายชื่อ ในเมนูตัวเลือก

หรือ ใช้วิธีที่เร็วขึ้นโดย…
1 ป
อ
้ นหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ต้องการจัดเก็บ
และกด ตัวเลือก
2 เลือก บันทึกหมายเลข และเลือก
รายชื่อใหม่ หรือ อัปเดตรายชื่อ
3 ป
 ้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเลือก
เสร็จ

ตัวเลือกต่างๆ ของรายชือ
่
ในเมนูนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ
ได้มากมายขณะที่ดูรายชื่อ ขั้นตอน
ต่อไปนี้แสดงวิธีการเข้าถึงและใช้งาน
เมนูตัวเลือกต่างๆ

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่

1 ก
 ด เมนู และเลือก รายชื่อ
แล้วเลือก ค้นหา

1 ก
 ด เมนู และเลือก รายชื่อ
แล้วเลือก เพิ่มใหม่

2 เลือก ตัวเลือก เพื่อเปิดรายการ
ตัวเลือก จากขั้นตอนนี้
คุณจะสามารถ:

2 เลือกว่าจะจัดเก็บรายชื่อติดต่อใหม่
ของคุณบน ตัวเครื่อง หรือ ซิมการ์ด
3 ป
 ้อนข้อมูลที่ต้องการในฟิลด์ที่ให้
มา แล้วเลือก เสร็จ
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ส่งข้อความ - ส่งข้อความ
ไปยังรายชื่อ หากรายชื่อติดต่อ
มีอีเมล์แอดเดรส ให้เลือกว่าคุณ
จะส่งข้อความ หรืออีเมล์
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รายชื่อ
ส่งนามบัตร - ส่งรายละเอียดของ
รายชื่อไปยังบุคคลอื่น
เป็นนามบัตร เลือกเพื่อส่งเป็น
ข้อความตัวอักษร,
ข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
ต่อสาย - โทรออกโดยตรงไปยัง
รายชื่อที่คุณเลือก

โทรด่วน - คุณสามารถกำหนดราย
ชื่อที่โทรออกบ่อยเป็นหมายเลข
โทรด่วนได้

การสร้างกลุม
่
1 ก
 ด เมนู และเลือก รายชื่อ
2 เลือก กลุ่ม และเลือก ตัวเลือก

เพิ่มชื่อใหม่ - เพิ่มรายชื่อใหม่

3 เลือก เพิ่มกลุ่มใหม่

แก้ไข - เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของรายชื่อ

4 ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ของคุณ

เลือก/ไม่เลือก - เลือกว่าจะเลือก
หรือไม่เลือกรายชื่อ

หมายเหตุ: หากคุณลบกลุ่ม รายชื่อ
ที่ได้รับการกำหนดให้กับกลุ่มนั้นจะ
ไม่หายไป แต่ยังคงอยู่ในรายชื่อ

ค้นหาโดย - ค้นหารายชื่อตาม
เบอร์ หรือ กลุ่ม
บันทึกไปเครื่อง/ซิม - เลือกย้าย
หรือคัดลอกไปยังซิมการ์ด
หรือตัวเครื่อง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่
คุณบันทึกรายชื่อตั้งแต่เริ่มแรก)
ลบ - ลบรายชื่อ เลือก ใช่
ก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจ

5 กด เสร็จ

เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขกลุ่ม
ที่มีอยู่ได้โดยการเลื่อนแถบไปที่
กลุ่มที่ต้องการ แล้วเลือก
ตัวเลือก เลือกเพื่อ เพิ่มสมาชิก
ลงในกลุ่มจากรายชื่อของคุณ เลือก
แก้ไขกลุ่ม หรือ ลบกลุ่ม

การป้อนข้อความ - ใส่สัญลักษณ์,
วิธีป้อนข้อความ หรือภาษาที่
ใช้เขียน ตามที่มีอยู่ในเครื่อง

24
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การใช้เบอร์บริการ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าของรายชือ
่

คุณสามารถดูรายการ Service
Dial Numbers (SDN)
ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ
(ถ้าซิมการ์ดรองรับ) หมายเลขนี้
ประกอบด้วยหมายเลขโทรฉุกเฉิน
หมายเลขบริการสอบถามข้อมูล
และหมายเลขระบบฝากข้อความ
หลังจากเลือกหมายเลขบริการ กด
เพื่อโทรออก

1 ก
 ด เมนู และเลือก รายชื่อ

การดูเบอร์สว่ นตัว
เลือก เบอร์ส่วนตัว ในเมนู รายชื่อ
เพื่อดูเบอร์ของคุณ

การสร้างนามบัตร
คุณสามารถสร้างนามบัตรของตนเอง
ได้โดยเลือก นามบัตร แล้วเลือก เพิ่ม
ป้อนชื่อ หมายเลข อีเมล์แอดเดรส
ภาพ และอื่นๆ
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2 เลือก ตั้งค่า จากหน้าจอนี้ คุณ
สามารถปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
การตั้งค่ารายชื่อ - เลือกว่าจะดูราย
ชื่อที่บันทึกไว้ทั้งใน เครื่องและซิม,
ตัวเครื่อง หรือ ซิม คุณยังสามารถ
เลือกว่าจะแสดงชื่อหรือนามสกุล
ของรายชื่อขึ้นก่อนก็ได้ และเลือก
ว่าจะแสดงภาพของรายชื่อนั้น
หรือไม่
คัดลอก - คัดลอกรายชื่อจาก
ซิมการ์ดไปยังเครื่องโทรศัพท์
หรือจากเครื่องโทรศัพท์ไปยังซิม
การ์ดเลือกเพื่อคัดลอกทีละรายการ
หรือคัดลอกพร้อมกันทั้งหมด
ย้าย - ตัวเลือกนี้ทำงานใน
ลักษณะเดียวกับ คัดลอก แต่จะ
บันทึกเฉพาะรายชื่อในตำแหน่งที่
คุณย้ายไปเท่านั้น หากคุณย้ายราย
ชื่อจากซิมการ์ดไปยังตัวเครื่อง
รายชื่อจะถูกลบออกจากหน่วย
ความจำของซิมการ์ด
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รายชื่อ
ส่งทุกรายชื่อผ่านบลูทูธ - ส่งข้อ
มูลรายชื่อทั้งหมดไปยังเครื่องอื่น
ผ่านบลูทูธ
สำรองข้อมูลรายชื่อ - คุณสามารถ
บันทึกข้อมูลสมุดโทรศัพท์ทั้งหมด
ในเครื่องลงในการ์ดหน่วยความจำ
ภายนอกได้ในรูปแบบ vCard
เรียกคืนรายชื่อ - คุณสามารถเรียก
คืนข้อมูลสมุดโทรศัพท์ในการ์ด
หน่วยความจำภายนอกไปที่หน่วย
ความจำโทรศัพท์ได้ในรูปแบบ
Vcard
ลบรายชื่อ - ลบรายชื่อของคุณ
ทั้งหมด
ข้อมูลความจำ - คุณสามารถตรวจ
ดูจำนวนหน่วยความจำที่เหลืออยู่
ในเครื่องโทรศัพท์หรือในซิมการ์ด

26
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ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ LG-GW305 ของคุณ
ประกอบด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ SMS
(Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service)
รวมทั้งข้อความบริการของเครือข่าย
ในการใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ กด เมนู
และเลือก ข้อความ

การส่งข้อความ
1 ก
 ด เมนู เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ข้อความใหม่
2 เอดิเตอร์ข้อความใหม่จะเปิดขึ้น
เอดิเตอร์ข้อความจะรวม SMS และ
MMS เข้าในโหมดเดียวกัน เพื่อให้
สลับการใช้งานได้อย่างง่ายดาย
โหมดเริ่มต้นของเอดิเตอร์ข้อความ
คือโหมด SMS

4 เลือก ตัวเลือก และเลือก แทรก
เพื่อใส่ภาพ, วิดีโอ, เสียง,
สัญลักษณ์, รูปแบบอัตโนมัติ,
อีโมติคอน, ชื่อและเบอร์,
สไลด์ใหม่, หัวเรื่อง หรืออื่นๆ
(นามบัตร/นัดหมาย/บันทึก/งาน/
นามบัตร)
5 เลือก ส่ง
6 เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อ
หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์
7 เลือก ส่ง
คำเตือน: ภาพ, เสียง, วิดีโอ,
สไลด์ใหม่, หัวเรื่อง, นามบัตร,
นัดหมาย หรือนามบัตรส่วนตัว
จะถูกเพิ่มลงในเอดิเตอร์ข้อความ
การส่งข้อความจะถูกแปลงเป็นโหมด
MMS และคุณจะถูกเรียกเก็บค่า
บริการในอัตราดังกล่าว

3 ป
 ้อนข้อความของคุณโดยใช้ปุ่มกด
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี
ป้อนข้อความที่ การป้อนข้อความ
ทางขวา

W305 THA_1.0_1005.indd 27

27

2010-10-05 오후 1:0

ข้อความ
การป้อนข้อความ

การตั้งค่าอีเมล์

คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษร
ได้โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์
ตัวอย่างเช่น การบันทึกชื่อในรายชื่อ
การเขียนข้อความ และการสร้าง
ตารางนัดหมายในปฏิทินล้วนแต่ต้อง
ใช้การป้อนข้อความทั้งสิ้น
ในเครื่องมีวิธีป้อนข้อความให้เลือกใช้
ได้ดังนี้: โหมด Abc และโหมด 123

คุณสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างการ
เดินทางได้โดยใช้อีเมล์บนโทรศัพท์
LG-GW305 ของคุณ ซึ่งคุณสามารถ
กำหนดอีเมล์หรือแอคเคาท์อีเมล์อื่น
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หมายเหตุ: ฟิลด์บางฟิลด์อาจใช้
โหมดป้อนได้โหมดเดียว (เช่น หมาย
เลขโทรศัพท์ในฟิลด์สมุดรายชื่อ)

1 ก
 ด เมนู เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ตั้งค่า
2 เลือก อีเมล์ และเลือก
แอคเคาท์อีเมล์
3 เลื
 อก เพิ่ม
และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ
แล้วป้อนข้อมูลที่ต้องการ

โหมดป้อนข้อความโดย
ใช้ปุ่มกด

การส่งอีเมล์โดยใช้
แอคเคาท์ใหม่

เมื่อคุณต้องการป้อนข้อความ
ตัวอย่างเช่น เมื่อเขียนข้อความ
ปุ่มกดจะเปลี่ยนเป็นโหมด
Abc หากคุณกำลังป้อนตัวเลข
ตัวอย่างเช่น เมื่อโทรออก ปุ่มตัวเลข
ของปุ่มกดจะเปลี่ยนเป็นตัวเลข

หากต้องการส่ง/รับอีเมล์
คุณควรตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์
(โปรดดูด้านบน)
1 ก
 ด เมนู เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ข้อความใหม่
2 เลือก อีเมล์ และหน้าต่างอีเมล์
ใหม่จะเปิดขึ้น
3 เขียนหัวเรื่อง แล้วกด ตกลง
4 ป
 ้อนข้อความของคุณโดยใช้ปุ่มกด

28
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การดึงข้อมูลอีเมล์
1 ก
 ด เมนู และเลือก ข้อความ
แล้วเลือก เมล์บอกซ์
2 เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการใช้
3 เลือก เรียกดู แล้วโทรศัพท์ของ
คุณจะเชื่อมต่อกับแอคเคาท์อีเมล์
และเรียกดูข้อความใหม่

โฟลเดอร์ข้อความ
กด เมนู และเลือก ข้อความ โครง
สร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ในโทรศัพท์ LGGW305 มีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย
ข้อความใหม่ - สร้างข้อความใหม่
ถาดเข้า - ข้อความทั้งหมดที่คุณ
ได้รับจะอยู่ใน ถาดเข้า จากที่นี่
คุณสามารถตอบกลับ ส่งต่อ
และดำเนินการอื่นๆ ได้
เมล์บอกซ์ - อีเมล์ทั้งหมดที่คุณได้รับ
จะอยู่ใน เมล์บอกซ์
สร้างอีเมล์แอดเดรสใหม่ - อีเมล์แอด
เดรสใหม่ใช้งานได้ใน Hotmail.com
เท่านั้น
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ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความ
ไม่เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณ
เขียนไว้ที่นี่ได้
ถาดออก - โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์
จัดเก็บแบบชั่วคราวขณะที่กำลังส่ง
ข้อความออกไป หรือจัดเก็บข้อความ
ที่ส่งไม่สำเร็จ
ข้อความที่ส่ง - สำเนาของข้อความ
ทั้งหมดที่คุณส่งออกไปจะถูกจัดเก็บ
ในโฟลเดอร์ ส่ง
โฟลเดอร์ส่วนตัว - คุณสามารถย้าย
ข้อความใน ถาดเข้า หรือ
รายการที่ส่ง ไปยัง โฟลเดอร์ส่วนตัว
และคุณสามารถย้ายข้อความเห
ล่านั้นที่อยู่ใน โฟลเดอร์ส่วนตัว
ไปยังกล่องข้อความเดิมได้
ข้อความอัตโนมัติ - รายการข้อความ
ที่เป็นประโยชน์ ที่ได้เขียนไว้แล้ว
สำหรับการตอบกลับแบบรวดเร็ว
อีโมติคอน - คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข
และลบอีโมติคอน คุณสามารถแทรก
อีโมติคอนที่ต้องการเมื่อเขียน
ข้อความ
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ข้อความ
การจัดการข้อความ
1 ก
 ด เมนู เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ถาดเข้า
2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก:
ตอบกลับ - ส่งข้อความตอบกลับ
ไปยังข้อความที่เลือก
ส่งต่อ - ส่งข้อความที่เลือกไปยัง
บุคคลอื่น
ต่อสาย - โทรหาบุคคลที่ส่ง
ข้อความ
บันทึกหมายเลข - บันทึกหมาย
เลขของข้อความ
ลบ - ลบข้อความที่เลือก
มุมมองเธรด/มุมมองทั่วไป เลือกประเภทของมุมมองข้อความ
ตัวเลือกจะเปลี่ยนตามประเภท
มุมมอง
ข้อความใหม่ - เขียนข้อความ
หรืออีเมล์ใหม่ ไม่ว่าใครจะเป็นบุค
คลที่ส่งข้อความ
เลือก/ไม่เลือก - เลือกหนึ่ง
ข้อความหรือทั้งหมด

คัดลอก&ย้าย - เลือกที่จะคัดลอก
หรือย้ายข้อความที่เลือกไปยัง
ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์
ฟิลเตอร์ - แสดงข้อความตาม
ประเภทข้อความที่ต้องการ
ข้อมูลข้อความ - คุณสามารถตรวจ
สอบประเภทข้อความ หัวเรื่อง
แหล่งที่ส่ง และวันที่
หากมีข้อความ
ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อความซิม
คุณควรลบข้อความบางข้อความใน
ถาดเข้า เพื่อให้มีพื้นที่ว่าง
หากมีข้อความ
ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อความ คุณ
สามารถลบข้อความหรือไฟล์ที่บันทึก
ออกได้ เพื่อให้มีพื้นที่ว่าง
เคล็ดลับ! เมื่อคุณได้รับข้อความ
คุณสามารถตอบกลับอย่างรวดเร็ว
โดยใช้ฟังก์ชัน ตอบกลับแบบรวดเร็ว
ขณะมีข้อความ กด ตัวเลือก
และเลือก ตอบกลับแบบรวดเร็ว ตัว
เลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณ
ต้องการตอบกลับข้อความใน
ระหว่างการประชุม

30

W305 THA_1.0_1005.indd 30

2010-10-05 오후 1:0

เคล็ดลับ! ขณะมีข้อความ กด
ตัวเลือก และเลือก จัดเก็บข้อมูล
คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเช่น
หมายเลข อีเมล์แอดเดรส หรือเว็บ
แอดเดรสจากข้อความที่เลือก

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ
ตัวอักษร
กด เมนู เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ตั้งค่า และ ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
ศูนย์ข้อความตัวอักษร - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลือกเพื่อรับการ
ยืนยันว่าข้อความถูกส่งแล้ว
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ชนิดข้อความ - แปลงข้อความ
ตัวอักษรเป็น เสียง, แฟกซ์, X.400
หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร - เลือกวิธี
เข้ารหัสตัวอักษรของคุณ ตัวเลือก
นี้จะมีผลต่อขนาดของข้อความ
และค่าบริการส่งข้อความของคุณ
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การส่งข้อความยาว - เลือกว่าจะ
ส่งข้อความของคุณเป็น SMS หรือ
MMS หลายข้อความ เมื่อคุณป้อน
ข้อความที่มีความยาวเกินกว่า 2
หน้าในฟิลด์ข้อความ

การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
มัลติมีเดีย
กด เมนู เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ตั้งค่า และ ข้อความมัลติมีเดีย
คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:
โหมดเรียกข้อมูล - เลือกเพื่อดาวน์
โหลดข้อความมัลติมีเดียโดยอัต
โนมัติหรือด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับว่าคุณ
ใช้เครือข่ายหลักหรือโรมมิ่ง
รายงานผลการส่ง - เลือกเพื่อให้ส่ง
หรือขอรายงานผลการส่ง
อ่านข้อความตอบรับ - เลือกเพื่อให้
ส่งหรือขอการตอบกลับการอ่าน
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับความ
สำคัญของข้อความมัลติมีเดีย
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่จัด
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
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ข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาที่จะ
ให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
โหมดการสร้าง - ฟังก์ชันนี้ให้คุณ
เลือกประเภทเนื้อหาที่สนับสนุน
โดย MMS
เวลาส่ง - กำหนดเวลาส่งข้อความ
ไปยังผู้รับศูนย์ข้อความมัลติมีเดียจะ
ส่งข้อความเมื่อถึงเวลาส่งที่กำหนดไว้

ร้องขอการตอบกลับอีเมล์ เลือกว่าต้องการข้อความยืนยันการ
อ่านหรือไม่
รอบเวลาการเรียกดู - เลือกความถี่
ที่จะให้โทรศัพท์ LG-GW305
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
จำนวนที่รับ - เลือกจำนวนอีเมล์ที่
ดึงข้อมูลในหนึ่งครั้ง

ศูนย์ MMS - ฟังก์ชันนี้ให้คุณ
กำหนดค่าข้อมูลเครือข่าย
เช่น ศูนย์ข้อความมัลติมีเดีย
และโปรไฟล์อินเตอร์เน็ต
เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดีย

รวมข้อความ - เลือกว่าจะรวมต้น
ฉบับในการตอบกลับหรือไม่

การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์

เรียกอัตโนมัติในการโรมมิ่ง - เลือก
ว่าจะดึงข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณโรมมิ่งหรือไม่

1 ก
 ด เมนู เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ตั้งค่า
2 เลือก อีเมล์ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่าต่อไปนี้ได้:
แอคเคาท์อีเมล์ - คุณสามารถ
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือกเพื่อ
ให้ส่งข้อความ ‘ยืนยันการอ่าน’

รวมสิ่งที่แนบ - เลือกว่าจะรวม
สิ่งที่แนบต้นฉบับในการตอบ
กลับหรือไม่

แจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ - เลือกว่าจะ
แจ้งเตือนอีเมล์ใหม่หรือไม่
ลายเซ็น - สร้างลายเซ็นสำหรับ
อีเมล์ และเปิดคุณสมบัตินี้
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับ
ความสำคัญของข้อความอีเมล์
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การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ
กด เมนู เลือก ข้อความ และเลือก
ตั้งค่า แล้วเลือก:

สำรองข้อความตัวอักษร - คุณ
สามารถเลือกสำรองข้อความตัวอักษร
ลงในหน่วยความจำของเครื่องหรือ
หน่วยความจำภายนอกก็ได้

ข้อความตัวอักษร - คุณสามารถ
กำหนดค่าตัวเลือกเกี่ยวกับข้อความ
ตัวอักษร
ข้อความมัลติมีเดีย - คุณสามารถ
กำหนดค่าตัวเลือกที่เกี่ยวกับ
ข้อความมัลติมีเดีย
อีเมล์ - คุณสามารถเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่าอีเมล์ให้เป็นค่าที่คุณ
กำหนดเองได้
ข้อความเสียง - เพิ่มบริการข้อความ
เสียงใหม่ ติดต่อที่ผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับบริการที่มีให้
ข้อความบริการ - เลือกเพื่อรับหรือ
บล็อคข้อความบริการ คุณยังสามารถ
กำหนดความปลอดภัยของข้อความ
ได้โดยการสร้างรายการผู้ส่งที่เชื่อถือ
ได้และเชื่อถือไม่ได้
บริการข้อมูล - เลือกสถานะการรับ
ช่องสัญญาณและภาษาของบริการ
ข้อมูล
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กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1 ก
 ดปุ่ม
ค้างไว้

ที่ด้านขวาของโทรศัพท์

2 ห
 ันเลนส์ไปทางสิ่งที่ต้องการถ่าย
3 ก
ด

เพื่อถ่ายภาพ

เคล็ดลับ! ในการเข้าใช้ฟังก์ชันนี้
กด ปลดล็อค

หลังจากที่ถ่ายภาพแล้ว

ใช้
 เป็น - กำหนดรูปภาพที่คุณ
เพิ่งถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง
ภาพของรายชื่อ หรือในหน้าจอ
เปิดเครื่อง/ปิดเครื่อง
(สามารถเพิ่มภาพของรายชื่อลง
ในรายชื่อที่บันทึกอยู่ในเครื่อง
เท่านั้น ไม่ใช่ในซิมการ์ด)
ล
 บ - ลบรูปภาพที่คุณเพิ่งถ่าย
ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ตัวเลือก - คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ
ของภาพ หรือแก้ไขไฟล์ภาพได้

ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ
ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ได้มีดังนี้

การใช้การตั้งค่าด่วน

กลับ - กลับไปยังเมนูก่อนหน้า

จากช่องมองภาพ ใช้ปุ่มนาวิเกตและ
เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

อ
 ัลบั้ม - ดู ภาพของฉัน
ที่คุณมีอยู่ในอัลบั้ม
ส
 ่ง - ส่งรูปภาพเป็น MMS, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
 ร้าง - ถ่ายอีกภาพหนึ่งทันที
ส
โดยที่ภาพปัจจุบันของคุณจะ
ได้รับการบันทึกไว้

อัลบั้ม - เลือกเพื่อดูรูปภาพอื่นๆ
ในอัลบั้มของคุณ
วิดีโอ - เลือกเพื่อสลับจากโหมดถ่าย
ภาพไปเป็นโหมดวิดีโอ
ถ่ายภาพ - ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้
ความสว่าง - ตั้งค่าความสว่างของรูป
ภาพในช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป
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ซูม - ปรับการซูมโดยใช้ปุ่มนาวิเกต
ที่ตรงกลางของโทรศัพท์ ฟังก์ชันซูม
จะใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่าขนาดภาพ
เป็น 640x480 หรือต่ำกว่า
ของปุ่ม
เคล็ดลับ! กดปุ่มลง
นาวิเกตสองครั้งเพื่อให้ตัวเลือกหาย
ไป (กดปุ่มขึ้นเพื่อดูตัวเลือก)

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ เลือก ตั้งค่า เพื่อ
เปิดตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมด
ใช้ปุ่มนาวิเกตเพื่อเลื่อนดูตัวเลือก
<ดูตัวอย่าง>
ขนาดภาพ - เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพื่อใช้กับ
ภาพที่คุณถ่าย
ความสมดุลแสง - สมดุลแสงจะช่วย
ให้คุณมั่นใจได้ว่าสีขาวที่ปรากฏใน
ภาพจะสวยสมจริง เพื่อให้กล้องของ
คุณปรับความสมดุลแสงได้
อย่างถูกต้อง คุณอาจจำเป็นต้อง
กำหนดสภาวะแสงก่อน เลือกจาก
อัตโนมัติ, หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึ้ม
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โหมดกลางคืน - คุณสามารถถ่ายภาพ
กลางคืนได้ดียิ่งขึ้นโดยการเลือก เปิด
ตัวตั้งเวลา - ตัวตั้งเวลาทำให้คุณ
สามารถตั้งช่วงเวลาหน่วงหลังจากที่
กดปุ่มถ่ายภาพแล้วได้ ให้เลือกจาก
3 วินาที, 5 วินาที หรือ 10 วินาที ซึ่ง
เหมาะสำหรับการถ่ายภาพกลุ่มที่คุณ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มด้วย
โหมดช็อต - เลือกจาก ปกติ หรือ
ถ่ายภาพต่อเนื่อง ตัวเลือกถ่ายภาพ
ต่อเนื่องทำให้คุณสามารถถ่ายภาพ
ต่อเนื่องอย่างรวดเร็วได้ถึง 3, 6 หรือ
9 ภาพโดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับ
การถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพกีฬา
คุณภาพ - ควบคุมคุณภาพของภาพ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใดความ
คมชัดของภาพถ่ายก็จะมากขึ้นเท่านั้น
แต่ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่ง
หมายความว่าคุณจะสามารถจัดเก็บรูป
ภาพในหน่วยความจำได้น้อยลง
<อื่นๆ>
ความจำที่ใช้ - เลือกว่าจะบันทึก
รูปภาพที่หน่วยความจำเครื่อง
หรือที่หน่วยความจำภายนอก
ซ่อนไอคอน - ซ่อนไอคอนที่ด้านข้าง
ของช่องมองภาพ
35
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กล้องถ่ายรูป
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียงชัตเตอร์
เสียงใดเสียงหนึ่งจากสามเสียง
หมายเหตุ: กด เลือก ทุกครั้งหลัง
จากเลือกการตั้งค่าใหม่ เพื่อใช้
การเปลี่ยนแปลงที่คุณเลือก
เมนูการตั้งค่าจะปิดโดยอัตโนมัติ
และเตรียมพร้อมให้คุณถ่ายภาพ

การปรับความสว่าง
ความเข้มเป็นตัวกำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ
ภาพที่มีระดับความเข้มต่ำจะมี
ลักษณะมัว ในขณะที่ภาพที่มีความ
เข้มสูงจะมีลักษณะที่คมชัดกว่า
1 เลือก ความสว่าง ในการตั้งค่าด่วน
2 เลื่อนตัวบ่งชี้ความเข้มตามแถบไป
ทางด้าน “-” เพื่อให้ได้ภาพ
ที่มีความเข้มต่ำลง มัวมากขึ้น
หรือไปทางด้าน “+” เพื่อให้ได้
ภาพที่มีความเข้มสูงขึ้นและ
คมชัดยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนขนาดภาพ
จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้เนื้อที่หน่วย
ความจำมากขึ้น หากคุณต้องการใส่
รูปภาพลงในเครื่องหรือการ์ดหน่วย
ความจำมากขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนจำ
นวนพิกเซลเพื่อให้ขนาดไฟล์เล็กลง
1 เลือก ขนาดภาพ ใน ตั้งค่า
2 เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือก:
1600x1200, 1280x960,
640x480, 320x240

การดูรูปภาพที่บันทึกไว้
1 ค
 ุณสามารถเข้าดูรูปภาพที่บันทึก
ไว้จากภายในโหมดกล้องถ่ายรูป
โดยการเลือก อัลบั้ม อัลบั้มของ
คุณจะปรากฏบนหน้าจอ
2 เลื่อนแถบสีไปยังรูปภาพที่คุณต้อง
การดู เพื่อแสดงรูปภาพนั้นที่ด้าน
หน้าสุดของอัลบั้ม
3 เลือกรูปภาพเพื่อเปิดแบบเต็ม
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กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน
1 ก
 ดปุ่ม ที่ด้านขวาของ
โทรศัพท์ค้างไว้
2 เลือกเมนู วิดีโอ โดยการกด
ปุ่มนาวิเกต < ในเมนูด่วน
3 โ ฟกัสกล้องถ่ายรูปไปที่สิ่งที่จะ
บันทึก
4 กด

หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มการบันทึก

5 บ
 ันทึก จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่าง
ของช่องมองภาพ กด
อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว
ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอที่ถ่ายจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้
ได้มีดังนี้
กลับ - กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
อ
 ัลบั้ม - กดเพื่อดูวิดีโอคลิปอื่นๆ
ในอัลบั้มของคุณ โดยที่วิดีโอ
คลิปปัจจุบันของคุณจะได้รับ
การบันทึกไว้
เล่น - กดเพื่อเล่นวิดีโอที่คุณ
เพิ่งบันทึก

W305 THA_1.0_1005.indd 37

ส
 ร้าง - กดเพื่อบันทึกวิดีโอ
ใหม่ทันทีโดยที่วิดีโอปัจจุบัน
ของคุณจะได้รับการบันทึกไว้
ส
 ่ง - ส่งวิดีโอเป็น MMS, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
ล
 บ - ลบวิดีโอที่คุณเพิ่งบันทึก
ช่องมองภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ตัวเลือก - คุณสามารถเปลี่ยน
ชื่อวิดีโอคลิป

การใช้การตั้งค่าด่วน
จากช่องมองภาพ ใช้ปุ่มนาวิเกตและ
เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้
อัลบั้ม - เลือกเพื่อดูวิดีโออื่นๆ
ในอัลบั้มของคุณ
กล้องถ่ายรูป - เลือกเพื่อสลับจาก
โหมดวิดีโอไปเป็นโหมดกล้องถ่ายรูป
บันทึก - ใช้สำหรับบันทึกวิดีโอ
ความสว่าง - ตั้งค่าความสว่างในช่อง
มองภาพของกล้องวิดีโอ
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนเอฟเฟกต์เพื่อ
ใช้กับวิดีโอที่คุณกำลังบันทึก
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กล้องวิดีโอ
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ เลือก ตั้งค่า เพื่อ
เปิดตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมด
ใช้ปุ่มนาวิเกตเพื่อเลื่อนดูตัวเลือก
ต่างๆ
<ดูตัวอย่าง>
ขนาด - มีเพียง 176 x 144
เอฟเฟกต์สี - ตั้งค่าได้ 5 อย่าง (ปิด/
สีซีเปีย/ขาวดำ/เนกาทีฟ/น้ำเงิน)
ความสมดุลแสง - ความสมดุลแสงจะ
ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแสงขาวที่ปรากฏ
ในภาพจะสวยสมจริง เพื่อให้กล้อง
ของคุณปรับความสมดุลแสงได้อย่าง
ถูกต้อง คุณอาจจำเป็นต้องกำหนด
สภาวะแสงก่อน เลือกจาก
อัตโนมัติ, หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึ้ม
โหมดกลางคืน - คุณสามารถเลือก
เปิดหรือปิดโหมดกลางคืน
คุณภาพ - ควบคุมคุณภาพของวิดีโอ
ระยะเวลา - เลือก ปกติ
หรือจำกัดวิดีโอให้มีขนาดพอดีกับ
ข้อความ

<อื่นๆ>
ความจำที่ใช้ - เลือกว่าจะบันทึก
วิดีโอที่หน่วยความจำเครื่อง
หรือที่หน่วยความจำภายนอก
ซ่อนไอคอน - ซ่อนไอคอนที่ด้านข้าง
ของช่องมองภาพ
เสียง - เลือก ปิดเสียง
เพื่อบันทึกวิดีโอโดยไม่มีเสียง
หมายเหตุ: กด เลือก ทุกครั้งหลัง
จากเลือกการตั้งค่าใหม่ เพื่อใช้การ
เปลี่ยนแปลงที่คุณเลือก

การดูวิดีโอที่บันทึกไว้
1 ค
 ุณสามารถเข้าดูวิดีโอที่บันทึก
ไว้จากภายในโหมดกล้อง
วิดีโอโดยการเลือก อัลบั้ม
อัลบั้มของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
2 เลื่อนแถบสีไปยังวิดีโอที่คุณต้อง
การดู เพื่อแสดงวิดีโอนั้นที่ด้าน
หน้าสุดของอัลบั้ม
3 เลือกวิดีโอเพื่อเปิดแบบเต็ม
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เพลง
เครื่องเล่น MP3
โทรศัพท์ LG-GW305 มีเครื่องเล่น
เพลงภายในตัวที่ให้คุณสามารถเล่น
เพลงที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้
หมายเหตุ:
•ก
 ่อนใช้เครื่องเล่นเพลง คุณจะต้อง

อัลบั้ม - ใช้ดูแทร็คทั้งหมดเรียงตาม
อัลบั้ม
แนวเพลง - ใช้ดูแทร็คทั้งหมดเรียง
ตามแนวเพลง
สับเปลี่ยนแทร็ค - ใช้เล่นเพลง
ทั้งหมดในลำดับสุ่ม

โอนไฟล์เพลงไปที่โทรศัพท์

การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์

Codec ดังนี้: MP3, WMA, AAC
เครื่องเล่นเพลงไม่ได้สนับสนุนคุณ
สมบัติและรูปแบบไฟล์ทั้งหมด
ครบถ้วน

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการโอนไฟล์
เพลงไปที่โทรศัพท์ คือ ทางบลูทูธ
หรือสายสำหรับซิงโครไนซ์
ในการโอนเพลงโดยใช้บลูทูธ:

• เครื่องเล่นเพลงสนับสนุนประเภท

ในการเข้าใช้งานเครื่องเล่นเพลง กด
เมนู แล้วเลือก มีเดีย และเลือก เพลง
จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถเข้าใช้:
เล่นล่าสุด - ดูเพลงที่เล่นล่าสุด
ทั้งหมด
ทุกแทร็ค - ประกอบด้วยเพลงทั้งหมด
ที่มีในโทรศัพท์

1 ต
 รวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
ทั้งคู่ได้เปิดบลูทูธ และ
ต่างมองเห็นกันแล้ว
2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์
แล้วเลือกเพื่อส่งทางบลูทูธ
3 เมื่อส่งไฟล์แล้ว คุณควรยอมรับ
ไฟล์บนโทรศัพท์โดยการเลือก ใช่
4 ไ
 ฟล์จะปรากฏขึ้นใน ทุกแทร็ค

รายการ - ประกอบด้วยรายการเพลงที่
คุณสร้างไว้
ศิลปิน - ใช้ดูแทร็คทั้งหมดเรียงตาม
ศิลปิน
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เพลง
การเล่นเพลง
1 ก
 ด เมนู และเลือก มีเดีย
จากนั้นเลือก เพลง
2 เลือก ทุกแทร็ค แล้วเลือกเพลง
ที่คุณต้องการเล่น เลือก
3 เลือก
ชั่วคราว

เพื่อหยุดเล่นเพลง

4 เลือก
ถัดไป

เพื่อข้ามไปยังเพลง

5 เลือก
เพื่อข้ามไปยังเพลง
ก่อนหน้า
6 เลือก กลับ เพื่อหยุดเพลงและ
กลับสู่เมนู ทุกแทร็ค
เคล็ดลับ! หากต้องการเปลี่ยนระดับ
เสียงในขณะที่ฟังเพลง ให้ใช้ปุ่มปรับ
ระดับเสียงด้านข้างซ้ายของโทรศัพท์

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ของไฟล์เพลงจะ
ได้รับความคุ้มครองตามสนธิสัญญา
นานาชาติและกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
แต่ละประเทศ ดังนั้น อาจจำเป็นที่
ต้องได้รับอนุญาตหรือได้สิทธิ์ในการ
ทำซ้ำหรือคัดลอกเพลง ในกฎหมาย
ของบางประเทศมีข้อห้ามในการ
คัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง
ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์
โปรดตรวจสอบกฎข้อบังคับของประ
เทศนั้นๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ

การใช้ตัวเลือกขณะเล่นเพลง
เลือก ตัวเลือก และเลือกจาก:
ย่อ - ซ่อนหน้าจอเครื่องเล่นเพลง
เพื่อให้คุณสามารถใช้งานโทรศัพท์
ต่อไปได้ตามปกติขณะเล่นเพลง
ซ้ำ - คุณสามารถฟังเพลงซ้ำ
สับเปลี่ยน - เล่นแทร็คในลำดับสุ่ม
LG Equalizer - คุณสามารถดู LG
Equalizer บนหน้าจอ
การแสดงผล - เลือกวิชวลเอฟเฟกต์
เพิ่มในรายการเพลง - เพิ่มเพลง
ปัจจุบันลงในรายการเพลง

40

W305 THA_1.0_1005.indd 40

2010-10-05 오후 1:0

ข้อมูลไฟล์ - คุณสามารถดูข้อมูล
เดี่ยวกับไฟล์เพลงที่คุณกำลังฟังได้
ส่ง - ส่งเพลงเป็นข้อความ, อีเมล์
หรือผ่านบลูทูธ
ใช้เป็น - ใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า,
เสียงข้อความ, เสียงเริ่มต้น
หรือเสียงปิดเครื่อง
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วิทยุ FM
การใช้วิทยุ FM
โทรศัพท์ LG-GW305
มีคุณสมบัติ วิทยุ FM ดังนั้น
คุณสามารถรับฟังสถานีที่
คุณชื่นชอบได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบชุดหูฟัง
เพื่อรับฟังวิทยุ เสียบปลั๊กเข้ากับช่อง
เสียบชุดหูฟัง

การค้นหาสถานี
คุณสามารถตั้งสถานีวิทยุไว้ในโทร
ศัพท์ได้ โดยการค้นหาด้วยตนเอง
หรือโดยอัตโนมัติ สถานีเหล่านั้นจะ
ถูกบันทึกไว้ในหมายเลขช่องสถานีที่
ระบุไว้ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้อง
ปรับตั้งสถานีใหม่อีก
ในการปรับตั้งอัตโนมัติ:
1 ก
 ด เมนู และเลือก มีเดีย แล้วเลือก
วิทยุ FM

3 เครื่องจะค้นหาสถานีวิทยุที่มีอยู่
โดยอัตโนมัติ และกำหนดไว้ที่ช่อง
สถานีในโทรศัพท์
ในการปรับตั้งด้วยตนเอง:
1 ก
 ด เมนู และเลือก มีเดีย แล้วเลือก
วิทยุ FM
2 ห
 ากต้องการป้อนสถานี คุณ
สามารถใช้ปุ่มนาวิเกตในการค้นหา
หรือคุณสามารถป้อนความถี่โดยใช้
ปุ่มกด จากนั้นเลือก ตั้งค่า
3 เลือกหมายเลขช่องสถานีที่ต้อง
การบันทึกสถานีไว้ และเลือก
เลือก
หมายเหตุ: คุณยังสามารถแก้ไข
สถานีที่คุณบันทึกไว้แล้วในหมาย
เลขช่องได้
เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรับสัญญาณ ให้ยืดสายชุดหูฟัง
ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

2 เลือก ตัวเลือก และเลือก
สแกนอัตโนมัติ แล้วเลือก ใช่
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รีเซ็ตทุกสถานี
1 ก
 ด เมนู และเลือก มีเดีย แล้วเลือก
วิทยุ FM
2 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
รีเซ็ตทุกสถานี เลือก ใช่
เพื่อยืนยันการรีเซ็ต
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บันทึกเสียง
การใช้เครื่องบันทึกเสียง

การส่งการบันทึกเสียง

ใช้ บันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียงเตือน
ความจำหรือเสียงอื่นๆ

1 เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
ให้เลือก ตัวเลือก

การบันทึกเสียงเตือนของคุณ
1 ก
 ด เมนู แล้วเลือก มีเดีย
จากนั้นเลือก บันทึกเสียง
2 ก
 ด ตกลง เพื่อเริ่มต้นบันทึก
3 เลือก หยุด เพื่อหยุดการบันทึก
4 ก
 ด ตัวเลือก และเลือก เล่น
เพื่อฟังการบันทึก

2 เลือก ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ,
อีเมล์ หรือ บลูทูธ หากคุณเลือก
ข้อความ หรือ อีเมล์ รายการที่บัน
ทึกจะแนบไปกับข้อความ และคุณ
สามารถเขียนและส่งข้อความได้
ตามปกติ หากคุณเลือก บลูทูธ
เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ
เปิดบลูทูธ

หมายเหตุ: คุณสามารถฟังการ
บันทึกเสียงทั้งหมดที่คุณบันทึก
ไว้ได้โดยการเลือก ตัวเลือก และ
ไปที่การบันทึกเสียง
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แฟ้ม
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดีย
ลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ เสียง
วิดีโอ เกมส์และแอปพลิเคชัน
แฟลชคอนเทนท์ อื่นๆ
ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย หรือคุณยัง
สามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ดหน่วย
ความจำได้ ประโยชน์ของการใช้การ์ด
หน่วยความจำ คือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

4 ห
 ากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์
รูปภาพจะแนบไปกับข้อความ
และคุณสามารถเขียนและส่ง
ข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ
เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ
เปิดบลูทูธ และโทรศัพท์จะ
ค้นหาอุปกรณ์ที่จะส่งภาพไป

ภาพ

คุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อใช้เป็น
พื้นหลัง ภาพเปิดเครื่อง/ภาพปิด
เครื่อง หรือใช้เพื่อระบุผู้โทรเข้าได้

ภาพของฉัน
ประกอบด้วยรายการรูปภาพส่วนตัว
รวมถึงภาพเริ่มต้นที่โหลดลงในโทร
ศัพท์ล่วงหน้า ภาพที่คุณดาวน์โหลด
และภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของ
โทรศัพท์

การส่งรูปภาพ
1 ก
 ด เมนู และเลือก แฟ้ม แล้วเลือก
ภาพของฉัน
2 เลือกรูปภาพที่คุณต้องการส่ง
และกด ตัวเลือก

การใช้รูปภาพ

1 กด
 เมนู และเลือก แฟ้ม แล้วเลือก
ภาพของฉัน
2 เลือกภาพ และเลือก ตัวเลือก
3 เลือก ใช้เป็น และเลือกจาก:
พื้นหลัง - กำหนดพื้นหลัง
สำหรับหน้าจอหลัก
ภาพรายชื่อ - กำหนดภาพให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในรายชื่อ
เพื่อให้ภาพนั้นปรากฏขึ้นเมื่อ
บุคคลนั้นโทรมา

3 เลือก ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ,
อีเมล์ หรือ บลูทูธ
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แฟ้ม
ภาพเริ่มต้น - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง
ภาพปิดเครื่อง - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึ้นเมื่อปิดเครื่อง

การจัดการรูปภาพ
1 กด
 เมนู และเลือก แฟ้ม แล้วเลือก
ภาพของฉัน

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
ระหว่างหน่วยความจำของโทรศัพท์
กับการ์ดหน่วยความจำได้ เพื่อเป็น
การเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำในหน่วย
ความจำใดหน่วยความจำหนึ่ง
หรือเพื่อป้องกันภาพมิให้สูญหาย

2 เลือก ตัวเลือก และเลือก เรียงตาม

1 กด
 เมนู และเลือก แฟ้ม แล้วเลือก
ภาพของฉัน

3 เลือกจาก วันที,่ ประเภท หรือ ชื่อ

2 เลือกภาพ แล้วกด ตัวเลือก

การลบรูปภาพ
1 กด
 เมนู และเลือก แฟ้ม แล้วเลือก
ภาพของฉัน
2 เลือกภาพที่คุณต้องการลบ และกด
ตัวเลือก
3 เลือก ลบ และเลือก ใช่ เพื่อยืนยัน
เคล็ดลับ! ในการลบไฟล์ใดๆ
ใน แฟ้มข้อมูล อย่างรวดเร็ว
ใช้เคอร์เซอร์เลื่อนแถบสี และกดปุ่ม

3 เลือก ย้าย หรือ คัดลอก

การเลือกและไม่เลือกภาพ
หากคุณต้องการย้าย คัดลอก ส่ง
หรือลบภาพหลายภาพพร้อมกัน
ก่อนอื่น คุณต้องระบุภาพนั้นโดยการ
ทำเครื่องหมายเลือก
1 กด
 เมนู และเลือก แฟ้ม แล้วเลือก
ภาพของฉัน
2 เลือก ตัวเลือก และเลือก เลือก/
ไม่เลือก
3 จ
 ะมีช่องปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายของ
ภาพแต่ละภาพ หากคุณเลือกภาพ
เครื่องหมายจะปรากฏขึ้นในช่อง
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4 ใ นการยกเลิกการเลือกภาพ เลือก
ภาพอีกครั้งเพื่อลบเครื่องหมาย
ออกจากช่อง
5 เมื่อคุณเลือกภาพทั้งหมดที่ต้อง
การแล้ว เลือกตัวเลือกตัวใดตัว
หนึ่งเพื่อใช้กับภาพทั้งหมด
หมายเหตุ:
การโหลดอาจล่าช้าเล็กน้อย หาก
คุณมีภาพหลายภาพจัดเก็บในการ์ด
หน่วยความจำ

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ใส่การ์ด
หน่วยความจำไว้ คุณจะเลือก
หน่วยความจำการ์ด ไม่ได้

เสียงส่วนตัว
โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว
ประกอบด้วยเสียงที่ดาวน์โหลด,
เสียงเริ่มต้น และ เสียงบันทึก

การใช้เสียง
การตรวจสอบสถานะ
หน่วยความจำ
คุณสามารถตรวจสอบจำนวนพื้นที่
หน่วยความจำที่ใช้ไปและจำนวนที่
เหลืออยู่ที่สามารถใช้ได้
1 กด
 เมนู และเลือก แฟ้ม แล้วเลือก
ภาพของฉัน
2 เลือก ตัวเลือก และเลือก
ข้อมูลความจำ

1 กด
 เมนู และเลือก แฟ้ม แล้วเลือก
เสียงส่วนตัว
2 เลือก เสียงเริ่มต้น หรือ
เสียงบันทึก
3 เลือกเสียงแล้วกด เล่น เพื่อฟัง
4 เลือก ตัวเลือก และเลือก ใช้เป็น
5 เลือกจากเสียงเรียกเข้า,
เสียงข้อความ, เสียงเริ่มต้น หรือ
เสียงปิดเครื่อง

3 เลือก ความจำเครื่อง หรือ
หน่วยความจำการ์ด
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แฟ้ม
วิดีโอ
โฟลเดอร์ วิดีโอ
จะแสดงรายการวิดีโอที่ดาวน์โหลด
และวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ในโทรศัพท์

การดูวิดีโอ
1 กด
 เมนู และเลือก แฟ้ม แล้วเลือก
วิดีโอ
2 เลือกวิดีโอและกด เล่น

การส่งวิดีโอคลิป
1 ก
 ด เมนู และเลือก แฟ้ม แล้วเลือก
วิดีโอ
2 เลือกวิดีโอและเลือก ตัวเลือก
3 เลือก ส่ง แล้วเลือกจาก ข้อความ,
อีเมล์ หรือ บลูทูธ
4 ห
 ากคุณเลือก ข้อความ หรือ อีเมล์
วิดีโอคลิปจะแนบไปกับข้อความ
และคุณจะสามารถเขียนและส่ง
ข้อความได้ตามปกติ หากคุณเลือก
บลูทูธ เครื่องจะแสดงข้อความให้
คุณเปิดบลูทูธ และโทรศัพท์จะค้น
หาอุปกรณ์ที่จะส่งวิดีโอไปให้

หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องลดขนาด
วิดีโอก่อนจึงจะสามารถส่งทาง MMS
ได้ วิดีโอบางเรื่องอาจมีขนาดใหญ่
จนไม่สามารถส่งทาง MMS ได้

เกมส์และแอปพลิเคชัน
คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และแอป
พลิเคชันลงในโทรศัพท์ เพื่อช่วยให้
คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง
หากคุณดาวน์โหลดเกมส์จากเครือ
ข่าย คุณจะต้องติดตั้งเกมส์ที่ดาวน์
โหลดในโทรศัพท์ของคุณก่อนจะ
เล่นเกมส์

การเล่นเกมส์
1 ก
 ด เมนู และ แฟ้ม เลือก
เกมส์&แอปฯ
2 เลือกเมนู เกมส์
3 เลือกเกมส์และกด เริ่ม

48

W305 THA_1.0_1005.indd 48

2010-10-05 오후 1:0

การใช้เมนูตัวเลือกของเกมส์

ความจำภายนอก

จากโฟลเดอร์ เกมส์ และ
แอพพลิเคชัน ตัวเลือกที่เลือกใช้ได้
มีดังนี้

หากคุณซื้อการ์ดหน่วยความจำ
microSD ภายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริม
คุณสามารถจัดการข้อมูลได้มากขึ้น

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ - สร้างโฟลเดอร์
ภายในเมนูเกมส์และแอปพลิเคชัน

การติดตั้งเกมส์และ
แอปพลิเคชัน Java

เรียงตาม - เรียงลำดับเกมส์และแอป
พลิเคชันตาม วันที,่ ขนาด หรือ ชื่อ
ข้อมูลหน่วยความจำ - ดูสถานะ
หน่วยความจำ

แฟลชคอนเทนท์
โฟลเดอร์ แฟลชคอนเทนท์ ประกอบ
ด้วยแฟลชคอนเทนท์เริ่มต้นและที่
ดาวน์โหลดทั้งหมด

อื่นๆ
โฟลเดอร์ อื่นๆ
ใช้สำหรับจัดเก็บไฟล์ประเภทอื่นๆ
ที่ไม่ใช่รูปภาพส่วนตัว เสียงส่วนตัว
วิดีโอส่วนตัว เกมส์ หรือแอปพลิเคชัน
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โปรแกรมที่ใช้ Java ทั้งหมด เช่น
เกมส์ Java สามารถดาวน์โหลด
และใช้บนโทรศัพท์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับผู้ให้บริการคุณสามารถถ่ายโอน
ไฟล์โปรแกรม Java จากพีซีที่ใช้
ร่วมกันได้ไปยังหน่วยความจำใน
โทรศัพท์โดยใช้บลูทูธ, ที่เก็บข้อมูล
USB หรือหน่วยความจำภายนอก
ไฟล์โปรแกรม Java จะอยู่ใน
รูปแบบ .jad หรือ .jar
หากคุณบันทึกไฟล์โปรแกรม Java
ในโทรศัพท์ คุณควรติดตั้งไฟล์ก่อน
ใช้เกมส์หรือแอปพลิเคชัน Java
การติดตั้งเกมส์และแอปพลิเคชัน
Java:
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แฟ้ม
1 ก
 ด เมนู และเลือก แฟ้มข้อมูล
แล้วเลือก อื่นๆ หรือ การ์ดความจำ
(หากใส่หน่วยความจำภายนอกไว้)
2 เลือกไฟล์ (*.jad หรือ *.jar)
ที่คุณต้องการติดตั้ง และกดติดตั้ง
หมายเหตุ: ไฟล์ .jad ควรมีไฟล์ .jar
อยู่ภายใน

3 เมื่อติดตั้งแล้ว สามารถดูโปรแกรม
Java ได้ในเมนู เกมส์ หรือ
แอพพลิเคชัน ซึ่งคุณสามารถเลือก
ใช้งาน หรือลบได้
เคล็ดลับ! คุณยังสามารถดาวน์โหลด
Java MIDlet ลงในโทรศัพท์
โดยใช้บริการ WAP (Wireless
Application Protocol) ได้
โปรดทราบว่า เมื่อใช้บริการออนไลน์
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
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เกมส์ & แอปฯ
เกมส์ & แอปฯ
โทรศัพท์ LG-GW305 มาพร้อมกับ
เกมส์เพื่อช่วยให้คุณได้เพลิดเพลิน
ในยามว่าง
หากคุณเลือกดาวน์โหลดเกมส์
หรือแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ไฟล์เหล่า
นั้นจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์นี้
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิด
ขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้ โปรด
สอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้
ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การเล่นเกมส์
1 ก
 ด เมนู และเลือก เกมส์&แอปฯ
2 เลือก เกมส์ & แอปฯ และเลือก
เกมส์
3 เลือกเกมส์ที่คุณต้องการเล่น
แล้วเลือก เริ่ม

การดูแอปพลิเคชัน

1 ก
 ด เมนู และเลือก เกมส์&แอปฯ
2 เลือก เกมส์ & แอปฯ และเลือก
แอพพลิเคชัน
3 ด
 ูและจัดการแอปพลิเคชันใดๆ
ที่คุณมี

การเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์
เครือข่าย
หากต้องการดาวน์โหลดเกม คุณ
สามารถตั้งค่าให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
โดยใช้ ตั้งค่า ได้
1 กด
 เมนู และเลือก เกมส์&แอปฯ
2 เลือก ตั้งค่า
3 จ
 ากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถ:
โปรไฟล์ - คุณสามารถดูโปรไฟล์
และเพิ่มโปรไฟล์ใหม่ได้
รายการใบรับรอง - คุณสามารถดู
รายการใบรับรองสำหรับการใช้
แอปพลิเคชัน Java

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน Java
ที่ติดตั้งในโทรศัพท์ของคุณได้โดยใช้
เมนู แอพพลิเคชัน และคุณยัง
สามารถลบแอปพลิเคชันที่ดาวน์
โหลดมาได้
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เกมส์ & แอปฯ
Facebook
Facebook เป็นเครือข่ายสังคมบน
อินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้ฟรี
ผู้ใช้สามารถติดต่อพูดคุยกับ
เพื่อนฝูงและผู้ใช้อื่นทั่วโลก
โดยการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเช่น ภาพ
และเรื่องราวส่วนตัว
1 ก
 ด เมนู และเลือก เกมส์&แอปฯ
2 เลือก เกมส์ & แอปฯ และเลือก
แอพพลิเคชัน แล้วเลือก
Facebook
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อุปกรณ์
การตั้งเวลาการปลุก
1 ก
 ด เมนู และเลือก อุปกรณ์
แล้วเลือก ตั้งปลุก
2 ก
 ด ตัวเลือก และเลือก เพิ่มใหม่
3 เลื่อนลงและป้อนเวลาที่คุณต้อง
การให้ส่งเสียงปลุก
4 เลือกประเภทการปลุกซ้ำเพื่อระบุ
ว่าคุณต้องการจะให้นาฬิกาปลุก
ดังแบบ ไม่ทำซ้ำ, ทุกวัน, จ. - ศ.,
จ. - ส., ส.-พ., ส. - พฤ., อา.พฤ., ส.-อา., ยกเว้นวันหยุด หรือ
เลือกวัน
5 เลื่อนลงและเลือกว่าคุณต้อง
การให้ปลุกเป็น เสียงกริ่งเตือน,
สั่น, เสียงกริ่ง & สั่น หรือ
ตามรูปแบบเสียง
6 เลื่อนลงเพื่อเลือกเสียงปลุก กด
และเลือกเสียงจาก แฟ้มข้อมูล
7 เลื่อนลงและป้อนชื่อการปลุกหรือ
ใช้ชื่อที่แนะนำ
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8 ส
 ุดท้าย คุณสามารถกำหนดรอบ
เวลาในการเลื่อนปลุกเป็น 5, 10,
20, 30 นาที, 1 ชั่วโมง หรือ ปิด
9 เลือก เสร็จ

การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทิน
1 ก
 ด เมนู และเลือก ปฏิทิน
แล้วเลือก ปฏิทิน
2 เลือกวันที่ที่ต้องการเพิ่มเหตุการณ์
คุณสามารถเลือกวันที่โดยการ
เลื่อนไปยังวันที่โดยใช้ปุ่มนาวิเกต
หรือโดยการเลือก ตัวเลือก และ
ไปที่วัน เพื่อป้อนวันที่
3 เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก เพิ่มใหม่
และเลื่อนลงไปเพื่อป้อนเวลาที่คุณ
ต้องการให้เริ่มเหตุการณ์ของคุณ
เลื่อนลงและป้อนเวลาสิ้นสุดของ
เหตุการณ์ของคุณ
4 ป
 ้อน ชื่อเรื่อง ของเหตุการณ์ โดย
ใช้ปุ่มกดในการพิมพ์ตัวอักษร
และตัวเลข
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อุปกรณ์
5 เลื่อนลงอีกครั้งและเลือกว่า
คุณต้องการตั้งค่า การเตือน
ให้กับเหตุการณ์ของคุณหรือไม่
เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูตัว
เลือกต่างๆ ที่มีอยู่ คุณสามารถตั้ง
ให้ส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาเริ่ม
เหตุการณ์หรือตั้งระยะเวลาก่อนที่
เหตุการณ์จะเริ่มขึ้นเพื่อเตือนให้
ทราบถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเริ่ม
ขึ้น
6 เลื่อนลงอีกครั้งเพื่อกำหนดว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบ
ไม่ทำซ้ำ หรือ เกิดขึ้นซ้ำ ทุกวัน,
ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน หรือ ทุกปี
คุณยังสามารถเลือก ตั้งเอง ได้ด้วย
หากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ
คุณสามารถเลื่อนลงเพื่อป้อน
วันที่หมดอายุ เพื่อสิ้นสุด
เหตุการณ์ได้
7 เลือก เสร็จ และเหตุการณ์ของคุณ
จะถูกบันทึกอยู่ในปฏิทิน วันที่ที่มี
การบันทึกเหตุการณ์ไว้จะมีเคอร์
เซอร์สี่เหลี่ยมกำกับอยู่

การเพิ่มรายการลงใน
รายการงาน
1 ก
 ด เมนู และเลือก ปฏิทิน
2 เลือก สิ่งที่ต้องทำ แล้วเลือก เพิ่ม
3 ก
 ำหนดวันที่ของรายการที่ต้องทำ
เพิ่มหมายเหตุ และเลือกลำดับ
ความสำคัญ: สูง, กลาง หรือ ต่ำ
4 บ
 ันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำโดย
เลือกที่ เสร็จ
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขรายการ
ได้โดยเลือกรายการกด
ตัวเลือก และเลือก แก้ไข
และยืนยันการแก้ไขโดยการเลือก
บันทึก

การเพิ่มบันทึก
1 ก
 ด เมนู และเลือก ปฏิทิน
จากนั้นเลือก บันทึก
2 เลือก เพิ่ม และพิมพ์บันทึกของคุณ
3 เลือก บันทึก
4 บ
 ันทึกของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
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บันทึกส่วนตัว
คุณสามารถเขียนบันทึกส่วนตัวเพื่อ
เก็บข้อมูลที่เป็นส่วนตัว คุณต้องป้อน
รหัสรักษาความปลอดภัยเมื่อใช้เมนูนี้

ตัวค้นหาวันที่
ตัวค้นหาวันที่เป็นเครื่องมืออำนวย
ความสะดวกที่ช่วยให้คุณสามารถ
คำนวณวันที่ต้องการได้
เมื่อผ่านมาแล้วหลายวัน

เรียกคืนปฏิทิน & งาน - คุณสามารถ
รีเซ็ตไฟล์สำรองของปฏิทินหรืองาน
เมื่อคุณเสียบหน่วยความจำภายนอก
ข้อมูลความจำ - คุณสามารถดูข้อมูล
ของหน่วยความจำที่มีอยู่เกี่ยวกับ
ปฏิทิน งาน บันทึกและบันทึก
ที่เป็นความลับ
ลบทั้งหมด - คุณสามารถลบข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับปฏิทิน งาน บันทึก
และบันทึกที่เป็นความลับ

ตั้งค่า

การใช้เครื่องคิดเลข

ปฏิทิน - คุณสามารถตั้งค่าการกำหนด
ค่าเพื่อดูปฏิทิน

1 ก
 ด เมนู และเลือก เครื่องมือ
แล้วเลือก เครื่องคิดเลข

ส่งการนัดหมายและงานทั้งหมดผ่าน
บลูทูธ - คุณสามารถส่งข้อมูลทั้งหมด
ในปฏิทินและ/หรือรายการสิ่งที่ต้อง
ทำจากโทรศัพท์ของคุณหรือ
โทรศัพท์อื่นๆ โดยใช้บลูทูธ

2 ก
 ดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข

สำรองข้อมูลปฏิทิน & งาน - คุณ
สามารถสร้างไฟล์สำรองของปฏิทิน
หรือสิ่งที่ต้องทำในโทรศัพท์
เมื่อคุณเสียบหน่วยความจำภายนอก

4 ส
 ำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน
เลือก ตัวเลือก เพื่อเลือกคำสั่ง
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3 ส
 ำหรับการคำนวณอย่างง่าย
เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการ (+,
–, ×, ÷) โดยใช้ปุ่มนาวิเกต
แล้วตามด้วย =

5 เลือก
เพื่อลบหน้าจอและเริ่ม
การคำนวณใหม่
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อุปกรณ์
การใช้นาฬิกาจับเวลา
1 ก
 ด เมนู และเลือก อุปกรณ์
แล้วเลือก นาฬิกาจับเวลา
2 เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มตัวตั้งเวลา
3 เลือก รอบ หากคุณต้องการบันทึก
รอบเวลา โดยสามารถบันทึก
รอบเวลาได้สูงสุด 20 รอบ
4 เลือก หยุด เพื่อหยุดตัวตั้งเวลา
5 เลือก ต่อ เพื่อเริ่มนาฬิกาจับ
เวลาใหม่ต่อจากเวลาที่คุณหยุดไว้
หรือเลือก รีเซ็ต เพื่อเริ่มต้น
เวลาเป็นศูนย์

การแปลงหน่วย
1 ก
 ด เมนู และเลือก อุปกรณ์
แล้วเลือก ตัวแปลงหน่วย
2 เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน,
พื้นที,่ ความยาว, น้ำหนัก,
อุณหภูมิ, ปริมาตร หรือ ความเร็ว
3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อ
เลือกหน่วย จากนั้นเลื่อนลง
และป้อนจำนวนหน่วย

4 เลื่อนลงไปที่บอกซ์ตัวแปลงหน่วย
และเลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการ
แปลงไปเป็น การแปลงค่าจะแสดง
อยู่ที่ด้านล่างโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: สำหรับการแปลงสกุลเงิน
คุณต้องตั้งค่า อัตรา
ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันก่อน

การใส่ชื่อเมืองลงใน
เวลาทั่วโลก
1 ก
 ด เมนู และเลือก อุปกรณ์
แล้วเลือก เวลาโลก
2 ใ นการค้นหาเวลาของเมืองใด
เมืองหนึ่ง กด ตัวเลือก และเลือก
เพิ่มเมือง
3 เลื่อนลงไปที่รายการ หรือป้อน
ตัวอักษรตัวแรกของเมือง
4 กด เลือก
เคล็ดลับ! หากคุณอยู่ต่างประเทศ
คุณสามารถเปลี่ยนโซนเวลาจาก
เวลาทั่วโลกโดยการเลือก ตัวเลือก
ตามด้วย เปลี่ยนเมืองหลัก
เลือกเมืองที่ต้องการตามข้างต้น
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เว็บ
เพียงใช้เบราว์เซอร์และปลายนิ้ว
สัมผัส คุณก็จะสามารถทันต่อข่าว
สารและพยากรณ์อากาศได้ ตลอดจน
ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาหรือการจราจรได้
ทุกเมื่อที่คุณต้องการ นอกจากนี้
เบราว์เซอร์ยังช่วยให้คุณสามารถ
ดาวน์โหลดเพลง เสียงเรียกเข้า
ภาพพื้นหลัง และเกมส์ใหม่ล่าสุดได้

การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค

การเข้าใช้เว็บไซต์

3 ใ นการสร้างโฟลเดอร์ใหม่
เลือก ตัวเลือก และเลือก
สร้างโฟลเดอร์ใหม่
ป้อนชื่อของโฟลเดอร์บุ๊คมาร์ค

1 ก
 ด เมนู และเลือก เว็บ
2 ใ นการเข้าถึงโฮมเพจของเบราว์
เซอร์โดยตรง ให้เลือก โฮม
หรือเลือก ไปยัง URL จากนั้นพิมพ์
URL ที่คุณต้องการ แล้วตามด้วย
เปิด
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิด
ขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้และเมื่อ
ดาวน์โหลดเนื้อหา โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ
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เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณ
สามารถเพิ่มบุ๊คมาร์คและบันทึก
เว็บเพจได้
1 ก
 ด เมนู และเลือก เว็บ
2 เลือก บุ๊คมาร์ค รายการบุ๊คมาร์ค
ของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

4 ใ นการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่ เลือก
ตัวเลือก และกด เพิ่มใหม่
ป้อนชื่อสำหรับบุ๊คมาร์ค
แล้วตามด้วยป้อน URL
5 เลือก เสร็จ บุ๊คมาร์คของคุณจะ
ปรากฏขึ้นในรายการบุ๊คมาร์ค
6 ใ นการเข้าใช้งานบุ๊คมาร์ค
เพียงเลื่อนไปที่บุ๊คมาร์ค และ
เลือก เปิด
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เว็บ
การบันทึกเพจ
1 เข้าถึงเว็บเพจที่ต้องการตามที่
อธิบายไว้ข้างต้น
2 เลือก ตัวเลือก และ บันทึกรายการ
แล้วเลือก บันทึกเพจนี้
3 ป
 ้อนชื่อสำหรับเว็บเพจเพื่อให้ง่าย
ต่อการจดจำ
4 เลือก บันทึก

การเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บ
เบราว์เซอร์
1 ก
 ด เมนู และเลือก เว็บ แล้วเลือก
ตั้งค่า
2 ค
 ุณสามารถเลือกแก้ไข โปรไฟล์,
การตั้งค่าลักษณะ, แคช, คุกกี้,
ระบบป้องกัน หรือ รีเซ็ตการตั้งค่า
3 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ
คุณ ให้กด เลือก

การเข้าใช้เพจที่บันทึกไว้
1 ก
 ด เมนู และเลือก เว็บ
2 เลือก เพจที่บันทึก
3 เลือก เปิด
เพื่อเชื่อมต่อกับเพจที่บันทึก

การดูประวัติข้อมูลเบราว์เซอร์
1 ก
 ด เมนู และเลือก เว็บ แล้วเลือก
ประวัติ
2 ร ายชื่อเว็บเพจที่คุณเข้าใช้ล่าสุด
จะปรากฏขึ้น
3 ใ นการเข้าใช้เพจใดเพจหนึ่ง
เพียงเลือกเพจที่ต้องการ แล้วกด
เปิด
58
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การเชื่อมต่อ
การเปลี่ยนการตั้งค่า
การเชื่อมต่อ
การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะได้รับการตั้ง
ค่ามาจากผู้ให้บริการระบบแล้ว ดังนั้น
คุณจึงสนุกกับโทรศัพท์ใหม่ของคุณ
ได้ทันที หากคุณต้องการเปลี่ยน
แปลงการตั้งค่า ให้ใช้เมนูนี้
กด เมนู และเลือก การเชื่อมต่อ
ตัวเลือกของคุณได้แก่:
บลูทูธ - ตั้งค่าโทรศัพท์ LG-GW305
ของคุณให้ใช้บลูทูธ คุณสามารถปรับ
การมองเห็นของคุณที่มีต่ออุปกรณ์
อื่นหรือค้นหาอุปกรณ์ที่โทรศัพท์ของ
คุณจับคู่ด้วย
โหมดการเชื่อมต่อ USB คุณสามารถเลือกโหมดการเชื่อมต่อ
USB บนโทรศัพท์เพื่อการใช้หลายๆ
ครั้ง

การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ
1 ก
 ด เมนู และเลือก การเชื่อมต่อ
2 เลือก บลูทูธ แล้ว ตั้งค่า
ทำการเปลี่ยนแปลง:
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การมองเห็นเครื่อง - ตั้งค่า
มองเห็นได้ หรือ แสดง 1 นาที เพื่อ
ให้อุปกรณ์อื่นสามารถตรวจสอบโทร
ศัพท์ของคุณขณะกำลังหาอุปกรณ์บลู
ทูธ หากคุณเลือก ซ่อน อุปกรณ์อื่นๆ
จะไม่สามารถตรวจสอบโทรศัพท์ของ
คุณขณะกำลังค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ
ชื่อเครื่องของฉัน - คุณสามารถตั้ง
ชื่อหรือเปลี่ยนชื่อโทรศัพท์ของคุณ
ตามที่ต้องการให้ปรากฏบนอุปกรณ์
อื่น ชื่อโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏ
ขึ้นบนอุปกรณ์อื่นเฉพาะเมื่อตั้งค่า
การมองเห็นเครื่อง เป็น มองเห็นได้
บริการที่รองรับ - คุณสามารถดู
รายการอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดหูฟัง
และชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีที่โทรศัพท์
บลูทูธรุ่นนี้รองรับได้
แอดเดรสส่วนตัว - ตรวจดูบลูทูธ
แอดเดรสที่นี่
หมายเหตุ: เพื่อปรับปรุงระบบป้องกัน
เมื่อคุณกำหนดค่าหรือจับคู่กับอุป
กรณ์ ควรตั้ง การมองเห็น เป็น ซ่อน
ทันที สำหรับการเชื่อมต่อขาเข้าไม่
ว่ามีการจับคู่อุปกรณ์อื่นกับโทรศัพท์
ของคุณหรือไม่ คุณสามารถเลือก
ยอมรับหรือปฏิเสธการเชื่อมต่อนั้น
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การเชื่อมต่อ
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
ในการจับคู่โทรศัพท์ LG-GW305
กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถกำหนด
รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อได้
ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่จับคู่ด้วย
ก็จะปลอดภัยมากขึ้น
1 ต
 รวจสอบว่าบลูทูธเป็น เปิด และ
มองเห็นได้ คุณสามารถ
เปลี่ยนการมองเห็นในเมนู ตั้งค่า
โดยการเลือก การมองเห็นเครื่อง
จากนั้นเลือก มองเห็นได้
2 จ
 าก บลูทูธ เลือก เปิด และเลือก
ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
3 โ ทรศัพท์ LG-GW305 จะค้นหา
อุปกรณ์อื่นๆ เมื่อการค้นหา
เสร็จสมบูรณ์ เพิ่ม และ รีเฟรช
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่
ด้วย เลือก เพิ่ม และป้อนรหัสผ่าน
จากนั้นเลือก ตกลง
5 โ ทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อื่น ซึ่งรหัสผ่านเริ่มต้นจะ
ถูกสร้างขึ้นสำหรับอุปกรณ์นั้น

6 ก
 ารเชื่อมต่อบลูทูธของคุณแบบ
ป้องกันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้
งานแล้ว

การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
1 ต
 รวจสอบว่าบลูทูธเป็น เปิด และ
มองเห็นได้
2 ป
 ฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมา
พร้อมกับชุดหูฟัง เพื่อตั้งค่าชุด
หูฟังให้อยู่ในโหมดการจับคู่
และจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณ
3 โ ทรศัพท์ LG-GW305
จะเชื่อมต่อกับชุดหูฟังบลูทูธ
และเปลี่ยนเป็นรูปแบบ
ชุดหูฟังโดยอัตโนมัติ

การส่งและการรับไฟล์
โดยใช้บลูทูธ
บลูทูธเป็นวิธีในการส่งและรับไฟล์ที่ดี
โดยไม่จำเป็นต้องต่อสาย ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง
บลูทูธเพื่อโทรออกและรับสายได้
ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มต้นการการ
แบ่งปันไฟล์ด้วยบลูทูธ คุณต้องจับคู่
อุปกรณ์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์
บลูทูธอื่นก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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เกี่ยวกับการจับคู่อุปกรณ์ โปรดดูที่
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
ในการเปิดบลูทูธ:
1 ก
 ด เมนู และเลือก การเชื่อมต่อ
แล้วเลือก บลูทูธ
2 เลือก เปิด
3 เลือก ปิด เพื่อปิดบลูทูธ
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง
โดยทั่วไปจะเป็นไฟล์ภาพถ่าย,
วิดีโอ หรือเพลง
2 เลือก ตัวเลือก และเลือก ส่ง
แล้วเลือก บลูทูธ
3 เลือก ใช่ เพื่อเปิดบลูทูธหากยังไม่
ได้เปิดใช้งาน
4 โ ทรศัพท์ LG-GW305
จะค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บลูทูธ
ภายในรัศมีนั้นโดยอัตโนมัติ
5 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์
ไป แล้วเลือก ตกลง
ในการรับไฟล์:
1 ใ นการรับไฟล์
คุณต้องตั้งค่าบลูทูธเป็น เปิด และ
มองเห็นได้
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การเชื่อมต่อ
2 เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ
ยอมรับไฟล์จากผู้ส่ง เลือก ใช่
เพื่อรับไฟล์
เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดงความ
คืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ของคุณ
ถูกส่งแล้ว
หมายเหตุ: เครื่องหมาย Bluetooth®
และโลโก้ต่างๆ เป็นสมบัติของ
Bluetooth SIG, Inc. และการ
ใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย LG
Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต
เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า
อื่นๆ เป็นสมบัติของเจ้าของเครื่อง
หมายการค้าและชื่อทางการค้านั้นๆ
หมายเหตุ:
เมื่อเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ
FM กำลังเล่นเป็นแบ็คกราวด์
ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิด/ปิดบลูทูธ

ใช้โทรศัพท์ของคุณ
เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูล
คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์
เก็บข้อมูลได้
1 เชื่อมต่อสาย USB ที่โทรศัพท์
และคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 เลือก ที่เก็บข้อมูล
จากเมนูป๊อปอัปในโทรศัพท์
3 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องพีซี
อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อระหว่าง
การถ่ายโอนข้อมูล

ซิงโครไนซ์โทรศัพท์กับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถซิงโครไนซ์โทรศัพท์กับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่า
รายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดของคุณ
และวันที่ต่างๆ ตรงกัน รวมทั้งยังเป็น
การสำรองข้อมูลไฟล์ที่ช่วยให้คุณ
สบายใจได้
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การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์

1 ใ ส่แผ่นซีดีที่ให้มาด้วยในเครื่อง
คอมพิวเตอร์

1 เชื่อมต่อสาย USB
ที่โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของ
คุณ

2 L G PC Suite Installer
จะปรากฏที่หน้าจอของคุณ คลิก
LG PC Suite Installer
3 เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการติด
ตั้ง แล้วคลิกที่ OK
4 ป
 ฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อทำให้วิซาร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์
5 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไอคอน LG PC Suite
จะปรากฏขึ้นบนเดสก์ทอป
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2 เลือก PC suite
จากเมนูป๊อปอัปในโทรศัพท์
3 ด
 ับเบิลคลิกที่ไอคอน LG PC Suite
บนเดสก์ทอปของคุณ
4 ค
 ลิกที่ Connection Wizard
แล้วคลิก USB
5 ค
 ลิกที่ ถัดไป แล้วคลิก ถัดไป
อีกครั้ง จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น
โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว

การสำรองข้อมูลและการเรียก
คืนข้อมูลของโทรศัพท์
1 เชื่อมต่อสาย USB
ที่โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของ
คุณ
2 เลือก PC suite
จากเมนูป๊อปอัปในโทรศัพท์
3 ค
 ลิกที่ไอคอน Backup และเลือก
สำรองข้อมูล หรือ เรียกคืน
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การเชื่อมต่อ
4 เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการสำรอง
ข้อมูลหรือเรียกคืน เลือกตำแหน่ง
ที่คุณต้องการสำรองข้อมูลหรือ
เรียกคืนข้อมูล คลิก OK

การซิงโครไนซ์รายชื่อ

5 ข
 ้อมูลของคุณจะได้รับการสำรอง
หรือเรียกคืน

2 เลือก PC suite จากเมนูป๊อปอัป
ในโทรศัพท์

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์
1 เชื่อมต่อสาย USB ที่โทรศัพท์และ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
2 เลือก PC suite จากเมนูป๊อปอัป
ในโทรศัพท์
3 ห
 ลังจากค้นหาโทรศัพท์แล้ว
เครื่องจะเชื่อมต่ออัตโนมัติ
เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาของโทรศัพท์
บนเครื่องคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คุณ
สามารถจัดเรียงไฟล์ จัดการเอกสาร
และลบเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการใช้
อีกต่อไปได้

1 เชื่อมต่อสาย USB ที่โทรศัพท์
และคอมพิวเตอร์ของคุณ

3 ค
 ลิกที่ไอคอน รายชื่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะ
อิมปอร์ตและแสดงรายชื่อทั้งหมด
ที่บันทึกไว้ในซิมการ์ดและ
โทรศัพท์
4 เลือกหน่วยความจำโทรศัพท์
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะ
เอ็กซ์ปอร์ตรายชื่อไปยังตัวเครื่อง
โทรศัพท์
5 ค
 ลิกที่ ไฟล์ แล้วเลือก บันทึก
จากนั้น คุณสามารถเลือกตำแหน่ง
ที่คุณต้องการบันทึกรายชื่อ
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Yahoo
คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
Yahoo Mobile
หากต้องการเข้าใช้บริการของ Yahoo
ให้กด เมนู แล้วเลือก Yahoo!Search
หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้
Yahoo ได้ในบางประเทศ
ทั้งนี้ขึ้นกับบริการเครือข่าย

W305 THA_1.0_1005.indd 65

65

2010-10-05 오후 1:0

ตั้งค่า
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของคุณ
1 ก
 ด เมนู แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือก รูปแบบเสียง แล้วเลือกรูป
แบบเสียงที่คุณต้องการแก้ไข
3 เลือก ตัวเลือก และเลือก แก้ไข
4 ค
 ุณสามารถเปลี่ยนแปลงเสียง
ระดับเสียง และการเตือนทั้งหมด
ได้ในที่นี้

การใช้โหมด Flight
ในการเปิดโหมด Flight กด เมนู
แล้วเลือก ตั้งค่า และ รูปแบบเสียง
เลือก โหมด Flight เพื่อเปิดใช้ โหมด
Flight จะไม่อนุญาตให้คุณโทรออก
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือส่งข้อความ

การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์
1 ก
 ด เมนู แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือกตั้งค่า โทรศัพท์
และเลือกจากรายการด้านล่าง
ล็อคปุ่มอัตโนมัติ - เลือกระยะเวลา
ในการล็อคปุ่มอัตโนมัติ

ภาษา - เปลี่ยนภาษาบนจอแสดง
ผลของ LG-GW305 ของคุณ
ประหยัดพลังงาน - เลือกการตั้ง
ค่าประหยัดพลังงานที่ตั้งมาจากโรง
งานเป็น ปิด, เฉพาะกลางคืน หรือ
เปิดเสมอ
ข้อมูล - ดูข้อมูลทางด้านเทคนิค
ของโทรศัพท์ LG-GW305

การเปลี่ยนการตั้งค่า
การแสดงผล
1 ก
 ด เมนู แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือก หน้าจอ แล้วเลือกจาก:
ธีมหน้าจอ - เลือกธีมสำหรับหน้า
จอหลักหรือหน้าจอการเปิดเครื่อง/
การปิดเครื่อง
รูปแบบเมนู - เปลี่ยนมุมมอง
เมนูจาก ลิสต์สไตล์ หรือ แบบกริด
โทรออก - ปรับรูปแบบและขนาด
ตัวอักษรสำหรับเวลาที่คุณกด
หมายเลขโทรศัพท์โทรออก
แบบอักษร - ปรับขนาดแบบอักษร
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ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลาการทำ
งานของไฟหน้าจอ นอกจากนี้ ยัง
สามารถใช้ปุ่มนาวิเกตเพื่อปรับ
ความสว่างของหน้าจอหลัก
เคล็ดลับ! การเปิดไฟหน้าจอเป็น
เวลานานจะทำให้สิ้นเปลือง
พลังงานแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้น และ
คุณอาจจำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์
ของคุณบ่อยยิ่งขึ้นด้วย

ธีมเครื่อง - เปลี่ยนรูปโฉมทั้งหน้า
จอของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อความต้อนรับ - หลังจากเลือก
เปิดคุณสามารถเขียนข้อความ
ต้อนรับได้ข้อความนี้จะปรากฏ
บนหน้าจอทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง

การเปลี่ยนวันที่และเวลา
1 ก
 ด เมนู แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือก วันที่ & เวลา
แล้วเลือกจากรายการด้านล่าง:
เวลา - คุณสามารถป้อนเวลา
ปัจจุบันคุณสามารถตั้งค่ารูปแบบ
เวลาเป็น 24 ชั่วโมงหรือ 12
ชั่วโมง คุณสามารถเลือกเมืองเป็น
โซนเวลา
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วันที่ - คุณสามารถป้อนวันที่
ปัจจุบันคุณสามารถตั้งค่ารูปแบบ
วันที่ (ปปปป.ดด.วว, วว.ดด.
ปปปป, ดด. วว.ปปปป)
อัปเดตวัน/เวลาอัตโนมัติ - เลือก
เปิด และโทรศัพท์จะอัปเดตวันที่
และเวลาโดยอัตโนมัติ
บันทึกแสงไฟ - เลือกว่าจะเปิดใช้
ฟังก์ชันประหยัดแสงกลางวันหรือ
ไม่ คุณสามารถตั้งค่าความแตก
ต่างของเวลาในฤดูร้อนของค่าประ
เทศที่เลือกระหว่าง 1 ชั่วโมงหรือ
2 ชั่วโมง

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ความปลอดภัย
เปลี่ยนการตั้งค่าระบบป้องกันของคุณ
เพื่อป้องกันโทรศัพท์ LG-GW305
และข้อมูลที่สำคัญของคุณ
1 ก
 ด เมนู แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือก ระบบป้องกัน
แล้วเลือกจากรายการด้านล่าง:
คำขอรหัส PIN - เลือกรหัส PIN
ที่เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสเมื่อ
คุณเปิดเครื่อง
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ตั้งค่า
ล็อคเครื่อง - เลือกรหัสป้องกัน
เครื่องเพื่อล็อคโทรศัพท์ของคุณ
เมื่อเปิดเครื่อง, หากเปลี่ยนซิม
หรือ ทันที
เปลี่ยนรหัส - เปลี่ยนรหัส PIN
(รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นหาก
ตั้งค่าคำขอรหัส PIN เป็น เปิด),
รหัส PIN2, รหัสป้องกัน หรือรหัส
ATMT
Anti Theft Mobile Tracker เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกขโมย
เครื่องจะส่ง SMS ไปยังหมาย
เลขที่กำหนดไว้โดยเจ้าของที่แท้
จริง ในการใช้งานคุณสมบัติ ATMT
คุณจะต้องตั้งค่าเพื่อเปิด ATMT
และตั้งค่า ATMT สำหรับชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์หลักและรอง
รหัส ATMT เริ่มต้น คือ “0000”
ATMT SMS จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ
IMEI ของโทรศัพท์ที่ถูกขโมย
ตำแหน่งปัจจุบัน (ตามข้อความ
Cell Broadcast) และหมายเลข
ของบุคคลที่กำลังใช้เครื่องดัง
กล่าว

หมายเหตุ: รหัสป้องกัน
รหัสป้องกันจะป้องกันไม่ให้มีการใช้
โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับ
อนุญาต รหัสป้องกันเริ่มต้นที่ตั้งไว้คือ
‘0000’ และรหัสรักษาความปลอดภัย
นี้จำเป็นสำหรับการลบรายการในโทร
ศัพท์ทั้งหมด และเพื่อใช้งานเมนู
รีเซ็ตการตั้งค่า นอกจากนี้ รหัสป้อง
กันจำเป็นสำหรับการเปิดหรือปิดฟังก์
ชันการล็อคโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการ
ใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณ
สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น
ของรหัสป้องกันได้จาก ระบบป้องกัน
> เปลี่ยนรหัส

การดูสถานะหน่วยความจำ
โทรศัพท์ LG-GW305
มีหน่วยความจำให้เลือกสามแบบ:
โทรศัพท์, ซิมการ์ด
และหน่วยความจำภายนอก (คุณ
อาจต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำ
แยกต่างหาก)
คุณสามารถใช้ตัวจัดการหน่วยความ
จำในการกำหนดว่าในแต่ละหน่วย
ความจำใช้หน่วยความจำไปเท่าใด
และดูว่ามีพื้นที่ว่างเหลือเท่าใด
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กด เมนู และเลือก ตั้งค่า เลือก
ข้อมูลความจำ แล้วคุณจะเห็นสถานะ
ปัจจุบันของหน่วยความจำใน
LG-GW305
หากคุณเสียบการ์ดหน่วยความจำภาย
นอกในโทรศัพท์ คุณยังสามารถเลือก
ตั้งค่าที่เก็บหลัก แล้วเลือกตำแหน่ง
เริ่มต้นที่คุณต้องการบันทึกรายการ

การรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ
ใช้ รีเซ็ตการตั้งค่า ในเมนู ตั้งค่า เพื่อ
รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าที่ตั้ง
มาจากโรงงาน
คุณต้องใช้รหัสป้องกันเพื่อใช้งาน
ฟังก์ชันนี้

เนื่องจากโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์
โทรศัพท์มือถือต้องการให้ผู้ใช้ดำเนิน
การระหว่างกระบวนการอัปเกรด โปรด
ตรวจสอบคำแนะนำและหมายเหตุที่
ปรากฏขึ้นในแต่ละขั้นตอนก่อนดำเนิน
การต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสายการสื่อ
สารข้อมูล USB หรือแบตเตอรี่ระหว่าง
การอัปเกรดอาจทำให้โทรศัพท์ชำรุด
เสียหายได้
เนื่องจากผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อ
การสูญเสียข้อมูลระหว่าง
กระบวนการอัปเกรด
คุณควรจดข้อมูลสำคัญเก็บไว้ก่อน

การอัปเกรดซอฟต์แวร์
โปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์
โทรศัพท์มือถือ LG
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติด
ตั้งและการใช้โปรแกรมนี้ โปรดไปที่
http://lgmobile.com
คุณสมบัตินี้ให้คุณอัปเกรดซอฟต์แวร์
ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกบนอินเตอร์เน็ตโดย
ไม่ต้องไปที่ศูนย์บริการของเรา
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ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์,
07:00 - 19:00น.

Call center : 0-2878-5757
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อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อุปกรณ์
เหล่านี้ตามลักษณะการสื่อสารส่วนตัวของคุณ

แบตเตอรี่มาตรฐาน

แฮนด์ฟรีพร้อมไมโครโฟน

อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่

สายเคเบิลข้อมูลและซีดี

หมายเหตุ
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
• ก
 ารไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผลให้การรับประกันของเครื่อง
โทรศัพท์สิ้นสุดลง
• อ
 ุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทหรือตัวแทนผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเราสำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
70
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อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +
 55°C (คายประจุ) +45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C
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การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์ คุณ
อาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่คุณสามารถแก้ไข
ปัญหาที่คุณพบบางอย่างได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ไม่ได้เชื่อมต่อ
กับระบบเครือ
ข่าย

สัญญาณอ่อน

ย้ายไปบริเวณที่ใกล้หน้าต่างหรือ
ที่เปิดโล่ง ตรวจสอบพื้นที่ให้
บริการกับผู้ให้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยน
รหัสป้องกัน คุณต้อง
ยืนยันรหัสใหม่โดย
ป้อนรหัสนั้นอีกครั้ง

รหัสเริ่มต้นตั้งเป็น 0000

ตั้งค่าฟังก์
ชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับ
สนุนหรือต้องลง
ทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถ
โทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการ
ติดต่อหมายเลข
มีการใส่ซิมการ์ดอัน
ใหม่ ถึงขีดจำกัด
การโทรของคุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้รับ
อนุญาต ตรวจสอบข้อกำหนด
ใหม่ ติดต่อผู้ให้บริการ
หรือตั้งค่าการจำกัดการโทรใหม่
โดยใช้รหัส PIN 2

เปิดเครื่องโทร
ศัพท์ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/
ปิดเครื่องเบาเกินไป
แบตเตอรี่หมด
ขั้วสัมผัสสกปรก

กดปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลาอย่าง
น้อยสองวินาทีชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจสอบสัญลักษณ์แสดงการ
ชาร์จบนหน้าจอ
ทำความสะอาดขั้วสัมผัส

อยู่นอกพื้นที่ครอบ
คลุมของเครือข่าย

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสตาม
ต้องการได้
ติดต่อผู้ให้บริการ
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ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับการ
ชาร์จ

แบตเตอรี่หมด
โดยสิ้นเชิงอุณหภูมิสูง
หรือต่ำเกินไป

ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณหภูมิ
แวดล้อมที่เหมาะสม รอสักครู่
จากนั้นชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและ
การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
ทำความสะอาดหากจำเป็น
เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอื่นหรือ
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จใหม่
ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านั้น
เปลี่ยนแบตเตอรี่

มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส

ไม่มีกระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ชาร์จชำรุด
อุปกรณ์ชาร์จไม่ถูก
ต้องแบตเตอรี่ชำรุด
หมายเลข
โทรศัพท์ใช้
โทรออกไม่ได้
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กำลังใช้งานฟังก์
ชันกำหนดเบอร์
โทรออก

ตรวจสอบการตั้งค่า
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LG-GW305 User Guide - English

Congratulations on your purchase of
the advanced and compact LGGW305 phone by LG, designed to
operate with the latest digital mobile
communication technology.
Some of contents in this manual may
differ from your phone depending
on the software of the phone or your
service provider.
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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 LG-GW305
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of
all persons, regardless of age and
health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised
methods with the phone
transmitting at its highest certified
power level in all used frequency
bands.

• While there may be differences

between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 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 1.35 W/Kg (10g)
and when worn on the body is
0.950 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.
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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.
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• 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.
• 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.
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Guidelines for safe and efficient use
• Use the accessories like earphones

cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.

• Do not use a hand-held phone

while driving.

• Give full attention to driving.

Efficient phone operation

• Use a hands-free kit, if available.

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.

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.

Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the area
when you drive.

• Pull off the road and park before
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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 Aircraft without
permission from the crew.

Blasting area

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.

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.
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Children

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

Battery information and care
• You do not need to completely

discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect
that could compromise the battery’s
performance.
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Guidelines for safe and efficient use
• Use only LG batteries and chargers.

LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.

• Dispose of used batteries according

to the manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible. Do
not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
• Always unplug the charger from the
wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.

10
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Getting to know your phone
Earpiece
Main LCD
Send key
•m
 ake call to a phone
number and answers
incoming calls.
• In standby mode:
Shows the history of calls.
Multitasking key
Go to Home screen, Menu
directly.
Alpha numeric keys
• In standby mode:
Input numbers to dial
Hold down
– International calls
– Connect voice
mail centre
 to
– Speed
dials
– Hold the key
down to go Silent mode

Change the input mode
(Letter / Number)
Change the text mode
(Capital / Small)
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Soft keys
(Left soft key /
Right soft key)
• T hese keys perform the
function Indicated in the
bottom of the display.
Confirm key / OK key
•S
 elects menu options and
confirms actions.
End key
• s witch on/off
(hold down)
• E nd or reject a call.
Clear / lock key
• Clears

a character with each
press.
Hold the key down to clear
all input.
• Hold

the key down to lock
when using menus.
Navigation key
• In standby mode:
	Briefly: Quick menu.
	Briefly: Contacts search.
Briefly: Profiles.
	
	 Briefly: Messaging.
• In menu: Scroll up & down.
11
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Getting to know your phone
Side keys
• In standby mode: Controls
the ring volume.
• During a call: Earpiece
volume adjustment
• During playing MP3 music:
Audio volume adjustment
Micro SD memory card
socket

Camera key
Charger/USB cable
connector
TIP: Please ensure
the phone is powered
on, external memory
card is inserted and
be in idle mode before
connecting the USB
cable for Mass Storage.

Headset
Camera lens

Battery cover

Battery pack
SIM card holder
12
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Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Press the battery cover release
latch.

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.
WARNING: Do not replace or
remove the SIM card while your
phone is being used or turned on.

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

WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched
on, as this may damage the phone.
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Installing the SIM and battery
5 Replace the battery cover

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.

6 Charging your phone
Pull out the cover of the charger
socket on the top of your LGGW305. Insert the charger and
plug into a mains electricity socket.
Your LG-GW305 will need to be
charged until a message reading
“Battery full” appears on screen.

14
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory available
on your phone using a memory card.
Note: A memory card is an optional
accessory.

Slide the memory card into the slot
until it clicks into place. Make sure
that the gold contact area is facing
downwards.

Removing a memory card
Carefully remove the memory card by
gently pushing it in to the phone and
quickly releasing it.

W305 THA_E_1.0_1005.indd 15

Formatting the memory card
Your memory card may already be
formatted. If your memory card isn’t
formatted, you will need to format it
before you can begin using it.
1 From the home screen press
Menu then select Settings.
2 Choose Memory info and select
External memory.
3 Press Format and enter the
password, which is set to 0000 as
default. Your memory card will be
formatted and ready to use.
4 To view the new formatted folders
on your LG-GW305 press Menu
and select My stuff. Choose My
memory card.
WARNING: When you format
your memory card, all the content will
be wiped. If you do not want to lose
the data on your memory card, back
it up first.
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Your home screen
The status bar

Icon Description

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 connection is active.

WAP service is connected

The table below explains the meaning
of icons you’re likely to see in the
status bar.

New message

Icon Description
Network signal strength
(number of bars will vary)
No network signal

Multitasking available
An alarm is set
Schedule
New voice message
New Email
Normal profile in use
Silent profile in use
Outdoor profile in use

GPRS available

Headset profile in use

EDGE available

Remaining battery life

Flight mode is activated

Battery empty

Calls are diverted

External memory

Roaming service

FM radio

Bluetooth is activated

MP3 music playing

®

16
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Using the Multitasking function
Press the multitasking key
to
open the multitasking menu.
From here you can view all the
applications you have running.
When you have an application
running in the background, will
appear in the status bar.
WARNING: Multitasking
is disabled when user is using
Multimedia applications (Camera,
Voice Recorder, Video Recording).
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Calling
Making a call

Answering and rejecting a call

1 Make sure your phone is on.
2 You can use the keypad. To delete
a digit press
or the back
arrow.
3 Press
to begin the call.
4 To end the call, press
.

When your phone rings, press
Accept or press
to answer the
call.
While your phone is ringing you can
press Silent to mute the ringing.
This is useful if you have forgotten
to change your profile to silent for a
meeting.
Press
in order to reject an
incoming call.

TIP! To enter + for making
international calls, press and hold
.

Making a call from your
Contacts
It’s easy to call anyone whose number
you have stored in your Contacts.
1 Press Menu to open the main
menu. Select Contacts, then
select Search.
2 Using the keypad, press down
navigation key and enter the first
letter of the contact you want to
call and scroll to the Contacts.
3 Press
to begin the call.

Note: In call when speaker is
activated, the speaker icon is
displayed with red colour cross, when
the speaker is deactivated speaker
icon is displayed without red colour
cross.

Speed dialling
You can assign a speed dial number
to a contact you call frequently.
1 Press Menu to open the main
menu. Select Contacts, then
select Speed dials.

18
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2 Y our voicemail is preset to speed
dial 1 and you cannot change this.
Select any other number either
by using the navigation keys and
selecting Add or by pressing the
hard key number.
3 Your contacts will open. Select the
contact you’d like to assign to that
number using the navigation keys
then select OK.
To call a speed dial number, press
and hold the assigned number until
the contact appears on screen. The
call will begin automatically and there
is no need to press
.

Viewing your Call logs
Press Menu and select Calling.
Choose Call logs.
All calls - View a complete list of all
your dialled, received and missed
calls.
Missed calls - View a list of any calls
you have missed.
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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.
TIP! From any call log select
Options and then select Delete to
delete the selected items.

Using call divert
1 P ress Menu and select Calling.
2 Select Call divert.
All voice calls: Diverts voice calls
unconditionally
When busy: Diverts voice calls
when the phone is use
No answer: Diverts voice calls
which you do not answer
Not reachable: Diverts voice calls
when the phone is switched off or
out of coverage
3 Choose Activate and select
whether to divert to voice mail
centre or to other number.
4 Enter your divert number or select
Search to browse for your divert
number.
19
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Calling
Note: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.
TIP! To turn off all call diverts,
choose Call divert from calling
menu then select Options then select
Deactivate all.

TIP! Select Fixed dial numbers
from the calling menu to turn on and
compile a list of numbers which can
be called from your phone. You’ll need
your PIN2 code from your operator.
When activated, only numbers
included in the fixed dial list can be
called from your phone.

Using call barring

Changing the call settings

1 P ress Menu and select Calling.
2 Select Call barring.
3 Choose any or all of the options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring password.
Please check with your network
operator for this service.

1 P ress Menu and select Calling.
2 From here you can amend the
settings for:
Call durations - View details of
how long you have spent on your
calls both received and dialled.
Data volume - View the amount
in kilobytes of all your received and
sent data.

20
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Call costs - View the charges
applied to your last call or all calls.
This service is network dependent,
some operators are unable to
support this.
Call divert - Choose whether to
divert your calls.
Call barring - Select which calls
you would like to be barred.
Fixed dial numbers - Choose a
list of numbers that can be called
from your phone.
Call waiting - Be alerted when
you have a call waiting.

Common settings
(Press Menu, select Calling and
choose Common settings)
Call reject - Select Off or On 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.
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Send my number - Choose whether
your number will be displayed when
you call someone. (Depends on your
network provider.)
Auto redial - Allows you to set the
auto redial function when a call
attempt has failed.
Answer mode - Allows you to set the
answering method. You can choose
from Press send key or Press any
key.
Minute minder - Determines
whether to sound a tone every 1
minute when you are in the call.
BT answer mode - Choose how to
answer a call when using a Bluetooth
headset. Select Hands-free or
Handset.
Save new number - Selecting this
option will save numbers that are not
already in your contacts upon ending
the call.
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Contacts
Searching for a contact
1 P ress Menu and select Contacts
then choose Search.
2 Using the keypad enter the first
letter of the name of the contact
you want to call.
3 To scroll through the contacts and
their different numbers use the
navigation keys.
Or, using the slightly quicker
method…
1 Enter the number you wish to
search on the home screen and
select Options.
2 Choose Search contacts in option
menu.

Or to use a slightly quicker method…
1 Enter the number you wish to store
and press Options.
2 Choose Save number, and
choose either New contact or
Update contact.
3 Enter the relevant information and
select Done.

Contact options

There are many things you can do
when viewing a contact. Here’s how
to access and use the options menu.
1 Press Menu and select Contacts
then choose Search.
2 Select Options to open the list of
options. From here you can:
Adding a new contact
Send message - Send a message
to the contact. If the contact has an
1 Press Menu and select Contacts
email address, select whether you’d
then choose Add new.
like to send a Message or Email.
2 C hoose whether to store your new
Send business card - Send the
contact on your Handset or SIM card.
contact’s details to another person
3 Enter the information you want in
as a business card. Choose to send
the fields provided and select Done.
as a Text message, Multimedia
message, Email or via Bluetooth.
22
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Make call - Directly make voice
call to a contact you choose.
Add new contact - Add a new
contact.
Edit - Change any of the contact’s
details.
Mark/Unmark - Choose whether
to mark a contact or unmark.
Search by - Search a contact by
Number or Group.
Save to SIM - Choose to move
or copy to the phone or SIM card
(depending on where you originally
saved the contact).
Delete - Delete the contact. Select
Yes only if you are sure.
Text input - Insert symbol, input
methods or Writing language are
available in the phone
Speed dials - You can assign a
frequently-called contact to a speed
dial number.
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Creating a group
1 P ress Menu and select Contacts.
2 Select Groups and choose
Options.
3 Select Add new group.
4 Enter a name for your new group.
5 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 contacts.
TIP! You can edit an existing group by
highlighting it and selecting Options.
Choose to Add member to the group
from your contacts, select Edit group
or Delete the group.

Using service dial numbers
You can view the list of Service Dial
Numbers (SDN) assigned by your
service provider (if supported by the
SIM card). Such numbers include
emergency, directory enquiries and
voicemail numbers.
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Contacts
After selecting a service number,
press
to dial that service.

Viewing your own number
Select Own number in the Contacts
menu to view your number.

Creating a business card
You can create your own business
card by selecting My business card,
then Add. Enter your name, number,
email address, image and etc.
Note: You can send SMS to
many users at a time. Option Send to
Many will open the contacts list where
in user can mark/unmark contacts for
sending message. First 10 contacts
marked will be chosen if Mark all
is selected. To send the SMS to a
particular group of contacts select the
option Send to Group after composing
the SMS.

Changing your contact settings
1 P ress Menu 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 or SIM. 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 card to your handset or
from your handset to your SIM
card. Choose to do this one by
one, or all together.
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 card to the
handset it will be deleted from the
SIM card memory.
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Send all contacts via Bluetooth
- Send all contacts information to
another handset by Bluetooth.
Backup 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 card.
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Messaging
Messaging
Your LG-GW305 includes functions
related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message
Service) as well as the network’s
service messages. To use these
functions, press Menu and select
Messaging.

Sending a message
1 P ress Menu, select Messaging
and choose Create new
message.
2 A new message editor will open.
Message editor combines SMS
and MMS in one intuitive mode
that is easy to switch between.
The default setting of the message
editor is SMS mode.
3 E nter your message using the
keypad. See Message on the right
for more information on how to
enter text.

4 S elect Options and choose Insert
to add an Image, Video, Sound,
Symbols, Template, Emoticon,
Name & Number, New slide,
Subject or More (Business
card/Schedule/Memo/Task/My
business card).
5 Choose Send.
6 Choose a contact from the list
of contacts or enter the phone
number.
7 Select Send.
WARNING: 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.
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Entering text

Setting up your email

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: Abc mode,
and 123 mode.

You can stay on the move using email
on your LG-GW305. It’s quick and
simple to set up a e-mail or Other
email accounts.
1 Press Menu, select Messaging
and choose Settings.
2 Select Email and choose Email
accounts.
3 Select Add and follow the pop
up instruction and enter the
information required.

Note: Some fields may allow only one
input mode (e.g. telephone number in
contact fields).

Text input mode using the
keypad
When you want to enter text, for
example when writing a message,
the keypad will default to Abc mode.
If you are entering a number, for
example when making a call, the
keypad number keys will default to
numbers.
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Sending an email using your
new account
To send/receive an email, you should
set up an email account (see above).
1 Press Menu, select Messaging
and choose Create new
message.
2 Choose Email and a new email
window will open.
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Messaging
3 W
 rite the email adress whom
you want to send. If you want to
send CC of the mail to somebody
enter the email adress of that
person(Optional).
4 Write a subject line.
5 Enter your message using the
keypad.
6 Then press send.

Retrieving your email
1 P ress Menu and select
Messaging then choose 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.

Message folders
Press Menu and select Messaging.
The folder structure used on your LGGW305 should be self-explanatory.
Create new message - Create your
new message.

Inbox - All the messages you receive
are placed into your Inbox. From here
you can reply, forward and more.
Mailbox - All the mails you receive
are placed into your Mailbox.
Create new email address - New
e-mail address is only available in
Hotmail.com
Drafts - If you don’t have time to finish
writing a message, you can save what
you have written so far in here.
Outbox - This is a temporary storage
folder while messages are being sent
or stores the messages that are failed
to sent or stores the messages that
are failed to sent.
Sent items - Copies of all the
messages you send are kept into
your Sent folder.
My folders - You can move
messages of Inbox or Sent items
into My folders. Also you can move
those messages of My folders into
the original message box.
Templates - A list of pre written
useful messages, useful for a quick
reply.
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Emoticons - You can add, edit and
delete emoticons. You can insert the
emoticon which you preferred on
writing a message.

Managing your messages
1 P ress Menu, select Messaging
and choose 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.
Save number - Save the number
of the message.
Delete - Delete the selected
message.
Threaded view - Choose to type
of message view. Options are
changed depending on the view
type.
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Create new message - Write a
new message or email regardless
who sent you message.
Mark/Unmark - Mark a message
or all.
Copy&Move - Choose to copy or
move the selected message to the
SIM card or phone.
Filter - Displays messages by
desired message types.
Message info. - You can check
the message info of its type,
subject, where it is from and its
date.
If you see the message No space
for SIM message, you should delete
some messages from your inbox to
create space.
If you see the message No space
for messages, you can delete either
messages or saved files to create
more space.
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Messaging
TIP! When you receive the message,
you can reply quickly by using Quick
reply function. While you see the
message, press Options and select
Quick reply. This is useful if you
need to reply the message during a
meeting.
TIP! While you see the message,
press Options and select Extract.
You can extract the information such
as a number, email address or web
address from the selected message.

Changing your text message
settings
Press Menu, select Messaging, then
choose Settings and 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 have
been delivered.

Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
affects the size of your message and
therefore data costs.
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
Press Menu, select Messaging, then
choose Settings and Multimedia
message. You can make changes to:
Retrieval mode - Choose to
automatically or manually download
multimedia messages depending on
whether you are at home or roaming.
Delivery report - Choose to request
or allow a delivery report.
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Read reply - Choose to request or
allow a read reply.
Priority - Choose the priority level of
your multimedia message.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on screen.
Creation mode - Allows you to select
the contents type supported by MMS.
Delivery time - Configures the
delivery time of message to the
recipient. The multimedia message
centre will deliver the message after
the delivery time.
Multi msg centre - Allows you to
configure network information such
as the multimedia service centre
and the internet profile to send a
multimedia message.

Changing your email settings
1 P ress Menu, select Messaging
and choose Settings.
2 Select Email then you can adapt
the following settings:
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Email accounts - 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 LG-GW305 checks for
new email messages.
Retrieve amount - Choose the
number of emails to be retrieved
at any one time.
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 are roaming.
New email notification - Choose
whether or not to be alerted to
new emails.
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Messaging
Signature - Create an email
signature and switch this feature on.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.

Changing your other settings

Info. service - Choose the reception
status, channels and language of
your info messages.
Backup text messages - You can
choose to backup text messages to
Handset memory or External memory.

Press Menu, select Messaging, and
choose Settings then:
Text message - You can configure
text message related options.
Multimedia message -You can
configure multimedia message
related options.
Email -You can adapt your email
settings to your own preferences.
Voicemail - Add a new voicemail
service. Contact your network
operator for more information on the
service they provide.
Service message - Choose to
receive or block service messages.
You can also set your message
security by creating trusted and
untrusted lists of senders.
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Camera
Taking a quick photo
1 P ress and hold the key on the
right side of the phone.
2 Point the lens towards the subject
of the photo.
3 Press to take a photo.
TIP! To access this function press
unlock.

After you’ve taken your photo
Your captured photo will appear on
the screen. The following options are
available:
Back - Go back to previous menu.
A
 lbum - View the My images
you have taken in your album.
S
 end - Send the photo as MMS,
as an Email or via Bluetooth.
New - Take another photo
straight away. Your current photo
will be saved.
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Use
 as - Set the image you
have just taken as wallpaper, a
contacts image or in your startup/shut down screen.
(Contact image can only be
added to contacts saved to your
phone, not your SIM card.)
D
 elete - Delete the photo you
have just taken. The viewfinder
will reappear.
Options - You can change the name
of the image or edit the image file.

Using the quick settings
From the viewfinder use navigation
keys 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.
Brightness - Set the brightness of
the image in the viewfinder of the
camera.
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Camera
Zoom - Adjust the zoom using the
navigation key on the middle of your
phone. The zoom function is only
available when the image size is set
to 640x480 or below.
TIP! Press down key
of
navigation key twice to disappear
options(Press up key to view the
options.).

Using the advanced settings
From the viewfinder select Settings
to open all the advanced settings
options. Use the navigation key to
navigate through the options.
<Preview>
Image size - Change the size of the
photo.
Colour Effect - Choose a colour
effect 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
or Cloudy.
Night mode - You can take better
images at night by selecting On.
Timer - The self-timer allows you to
set a delay after the capture button is
pressed. Choose from 3 sec, 5 sec
or 10 sec. Great for a group photo
that you want to be part of.
Shot mode - Choose from Normal
or Burst shot. Burst shot lets you
to take up to three, six or nine
shots automatically in very quick
succession, great for taking photos of
moving objects or at sporting events.
Image quality - Controls the quality
of image. The finer the quality the
sharper a photo will be, but the file
size will increase. This means you’ll
be able to store fewer photos in your
memory.
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<Others>
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.
Shutter sound - Select one of three
different shutter sounds.
Note: Always press Select after
selecting a new setting to implement
the changes you’ve made. The
settings menu will automatically close,
ready for you to take your picture.

Adjusting the brightness
Contrast defines the difference
between light and dark in an image. A
low contrast image will appear foggy,
whereas a high contrast image will
appear much sharper.
1 Select Brightness in the quick
settings.
2 Slide the contrast indicator along
the bar, towards “-” for a lower
contrast, hazier image or towards
“+” for a higher contrast, sharper
image.
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Changing the image size
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 My images 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 S elect a pixel value from the
numerical options: 1600x1200,
1280x960, 640x480, 320x240.

Viewing your saved photos
1 Y ou can access your saved photos
from within the camera mode by
selecting Album. Your album will
appear on the screen.
2 Highlight the photo you want to
view to bring it to the front of the
album.
3 Select the photo to open it fully.
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Video camera
Shooting a quick video
1 P ress and hold the key on the
right side of the phone.
2 Select Video menu by pressing
navigation key < in the quick
menu.
3 Focus the camera on what to
record.
4 Press once to start recording.
5 Rec will appear at the bottom of
the viewfinder. Press again to
stop recording.

After you’ve shot your video
A still image representing your
captured video will appear on screen.
The following options are available:
Back - Go back to previous menu.
Album - Press to look at the
other video clips in your album.
Your current video clip will be
saved.
P lay - Press to play the video
you have just recorded.

N
 ew - Press to shoot another
video straight away. Your current
video will be saved.
S
 end - Send the video as MMS,
as an Email or via Bluetooth.
D
 elete - Delete the video
you have just recorded. The
viewfinder will reappear.
Options - You can change the name
of the video clip.

Using the quick settings
From the viewfinder use navigation
keys 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.
Brightness - Set the brightness in
the viewfinder of the video camera.
Colour Effect - Choose an effect
tone to apply to the video you’re
recording.
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Using the advanced settings
From the viewfinder select Settings
to open all the advanced settings
options. Use the navigation key to
navigate through the options.
<Preview>
Size - Only 176 x 144
Colour Effect - 5 settings are
available. (Off/Sepia/Black & White/
Negative/Blue)
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
or Cloudy.
Night mode - You can select night
mode on or off.
Quality - Controls the quality of
video.
Duration - Choose Normal or limit
your video to fit in a Message.
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<Others>
Memory in use - Choose whether
to save your videos to the handset
memory or to the external memory.
Hide icons - Hide the icons to the
side of the viewfinder.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Note: Always press Select after
selecting a new setting to implement
the changes you’ve made.

Watching your saved videos
1 Y ou can access your saved videos
from within the video camera
mode by selecting Album. Your
album will appear on screen.
2 H
 ighlight 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
MP3 Player
Your LG-GW305 has a built-in music
player so you can play all your
favourite music.
Note:
• Before using music player, you will
need to transfer music file onto your
phone.
• Music player supports codec types
as follows: MP3, WMA, AAC. Music
player does not necessarily support all
features and variations of file formats.

To access the music player, press
Menu and select Multimedia and
select Music. From here you can
access to:
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 all playlists you
have created.
Artists - Allows you to view all tracks
sorted by artist.

Albums - Allows you to view all
tracks sorted by album.
Genres - Allows you to view all tracks
sorted by genre.
Shuffle tracks - Allows you to play
all of the songs in random order.

Transferring music onto your
phone
The easiest way to transfer music
onto your phone is via Bluetooth or
sync cable.
To transfer music using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
visible to one another.
2 Select the music file on the other
device and choose to send it via
Bluetooth.
3 When the file is sent you should
to accept it on your phone by
selecting Yes.
4 The file should appear in All
tracks.
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Playing a song
1 P ress Menu and select
Multimedia, then choose Music.
2 C
 hoose All tracks then select the
song you want to play. Select .
3 Select
to pause the song.
4 Select

to skip to the next song.

5 S elect
to skip to the previous
song.
6 Select Back to stop the music and
return to the All tracks menu.
TIP! To change the volume while
listening to music, use the volume keys
on the left hand side of your phone.
Note: The copyright of music files
can be protected in international
treaties and national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to
obtain a permission or a license to
reproduce or copy music. In some
countires national law prohibits private
copying of copyrighted material.
Before downlading or copying the file,
please check the national legistration
of the applicable country concerning
the use of such material.
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Using options while playing
music
Select Options and choose from:
Minimize - Hide the music player
screen so that you can continue
using your phone as normal while
music is playing.
Repeat - You can listen the music
repeated.
Shuffle - Play your tracks in a
random order.
LG Equalizer - You can view LG
Equalizer on the screen.
Visualization - Select a visual effect.
Add to playlist - Adds the current
track to a playlist.
File info. - You can view information
about the music file you are listening
to.
Send - Send the song as a message,
Email or via Bluetooth.
Use as - Use the song as ringtone,
Message tone, Start-up or Shut
down.
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FM radio
Using the FM radio
Your LG-GW305 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen on the
move.
Note: You will need to insert your
headset in order to listen to the
radio. Insert the plug into the headset
connector.

Searching for stations
You can tune radio stations into your
phone by searching for them either
manually or automatically. They will
then be saved to specific channel
numbers so you don’t have to keep
re-tuning.
To auto tune:
1 Press Menu and select
Multimedia, then choose FM
radio.
2 Select Options and choose Auto
scan then select Yes.

3 A vailable radio stations will be
automatically found and allocated
to a channel in your phone.
To manually tune:
1 Press Menu and select
Multimedia, then choose FM
radio.
2 To enter your station, you can use
the navigation key to search or you
can enter the frequency using the
keypad, then select Set.
3 Select a channel number that
you want to save a station to and
choose Select.
Note: You can also edit the
stations you have saved in a channel
number.
TIP! To improve the reception
extend the headset cord, which
functions as the radio antenna.
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Reset all channels
1 P ress Menu and select
Multimedia, then choose FM
radio.
2 Select Options and select Reset
all channels. Choose Yes to
confirm the reset.
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Voice recoder
Using the Voice recorder

Sending a voice recording

Use your Voice recorder to record
voice memos or other sounds.

1 O
 nce you have finished recording,
select Options.
2 Select Send and choose from
Message, Email or Bluetooth. If
you choose Message or Email,
the recording will be added to the
message and you can write and
send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to
turn Bluetooth on.

Recording your voice memo
1 P ress Menu and select
Multimedia, then choose Voice
recorder.
2 Press OK to begin recording.
3 Choose Stop to end the recording.
4 Press Options and select Play to
listen to the recording.
Note: You can listen to all of the
voice recordings you have saved by
selecting Options and Go to Voice
recordings.
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My stuff
You can store any multimedia files
on your phone’s memory so that
you have easy access to all of your
images, sounds, videos, games and
apps, flash contents ,others and my
memory card. 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.

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.

My images

You can choose images to use as
wallpapers, start up/shut down
images or even to identify a caller.
1 Press Menu and select My stuff
then choose My images.
2 Select the image and choose
Options.
3 Select Use as and choose from:
Wallpaper - Set a wallpaper for
the home screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person in
your contacts list so that the
picture shows when they call
you. And when you have called
to them.

My images contains a list of My
images including default images
pre-loaded onto your phone, images
downloaded by you and images taken
on your phone’s camera.

Sending a photo
1 P ress Menu 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.
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Using an image
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My stuff
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.

Organising your images
1 Press

Menu and select My stuff,
then choose My images.
2 Select Options and choose Sort
by.
3 Choose from Date, Type or Name.

Deleting an image
1 Press

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

Moving or copying an image
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 Press Menu and select My stuff
then choose My images.
2 Select an image and press
Options.
3 Select Move or Copy.

Marking and unmarking
images
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 Press Menu and select My stuff
then choose My images.
2 Select Options and choose 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.
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4 T o 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.
Note: Allow for a delay in
loading if you have several images
stored on memory card.

Checking your memory status
You can check to see how much of
your memory you have used and how
much you have remaining.
1 Press Menu and select My stuff,
then choose My images.
2 Select Options and choose
Memory info.
3 Choose Handset memory or
External memory.
Note: If you do not have a
memory card inserted, you will not be
able to select External memory.

W305 THA_E_1.0_1005.indd 45

My sounds
The My sounds folder contains the
Downloaded sounds, Default sounds
and Voice recordings.

Using a sound
1 Press

Menu and select My stuff,
then choose My sounds.
2 Select Default sounds or Voice
recordings.
3 Select a sound and press Play to
listen to it.
4 Select Options and choose Use
as.
5 Choose from Ringtone, Message
tone, Start-up or Shut down.

My videos
The My videos folder shows the list
of downloaded videos and videos you
have recorded on your phone.

Watching a video
1 Press

Menu and select My stuff
then choose My videos.
2 Select a video and press Play.
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My stuff
Sending a video clip
1 P ress Menu and select My stuff
then choose My videos.
2 Select a video and choose
Options.
3 Select Send and choose from
Message, Email or Bluetooth.
4 If you choose Message or Email,
your video clip will be attached to
the message and you can write
and send the message as normal.
If you choose Bluetooth, you will
be prompted to turn Bluetooth on
and your phone will search for a
device to send the video to.
Note: The video may need to
be resized before it can be sent by
MMS. Some videos may be too large
to send by MMS at all.

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

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 P ress Menu and My stuff, choose
Games & apps.
2 Select Games menu.
3 Select a game and press Launch.

Using the games options menu
From the Games and Applications
folders, the following options are
available:
Create new folder - Create a folder
within the games and applications
menu.
Sort by - Sort the games and
applications by Date, Size or Name.
Memory Info - View the memory
status.
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Flash contents
The Flash contents folder contains
all of your default and downloaded
flash contents.

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

External memory
If you purchase an optional external
microSD memory card, you can
manage more content.

Installing a Java game &
application
Depending on the service provider, all
Java based programs such as Java
games can be downloaded and run
on your phone. You can transfer Java
program files from a compatible PC
to the memory in your phone using
the Bluetooth, USB mass storage or
external memory. The Java program
files are in .jad or .jar format.
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If you save the Java program files
in your phone, you should install the
files before using a Java game or
application first.
To install a Java game & application:
1 Press Menu and select My
stuff, then choose Others or My
memory card (If external memory
is inserted).
2 Select the file (*.jad or *.jar) you
want to install and press Install.
Note: The .jad file should
contain its own .jar file.

3 O
 nce installed, the Java program
can be viewed in the Games or
Applications menu where you can
select, execute or delete.
TIP! You can also download
Java MIDlet in your phone by using
the WAP (Wireless Application
Protocol) services. Please note that
additional costs may be incurred
when using online services.

47

2010.10.5 6:41:44 PM

Games & Apps
Games & Apps
Your LG-GW305 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.
Note: An additional cost is
incurred when connecting to this
service. Check your data charges with
your network provider.

Playing a game
1 P ress Menu and select Games
& Apps.
2 Select My games & apps and
choose Games.
3 Choose the game you want to play
and select Launch.

Viewing applications

1 P ress Menu and select Games
& Apps.
2 Select My games & apps and
choose Applications.
3 View and manage any applications
you have.

Changing the network profile
To download a game, you can set the
value to connect to the network using
Settings.
1 Press Menu and select Games
& Apps.
2 Select Settings.
3 From here you can:
Profiles - You can see profile and
add new profile.
Certificates list - You can see
the certification list for using Java
application.

You can manage the Java
applications installed in your phone
by using the Applications menu.
You can also delete downloaded
applications.
48
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Facebook
Facebook is free social networks on
the internet.
They allow their users to keep in
touch with friends and other users
worldwide by publishing contents like
pictures, movies and profiles.
1 Press Menu and select Games
& Apps.
2 Select My games & apps and
choose Applications and choose
Facebook.
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Organiser & Tools
Setting your alarm
1 P ress Menu and select Tools,
then choose Alarms.
2 Press Options and select Add
new.
3 Scroll down and enter the time you
would like the alarm to sound at.
4 Choose the repeat type to indicate
whether you would like your alarm
to sound Not repeated, Daily,
Mon - Fri, Mon - Sat, Except
holiday, or Choose weekday.
5 Scroll down and choose whether
you would like the alarm to Alarm
Ring, Vibration, Ring & vibration
or Follow profile.
6 Scroll down to choose the alarm
tone. Press
and choose a
sound from My stuff.
7 Scroll down and enter a name for
the alarm or keep the suggested
name.

8 F inally you can set the snooze
interval at 5, 10, 20, 30 minutes,
1 hour or off.
9 Select Done.

Adding an event to your
calendar
1 P ress Menu and select Organiser,
then choose Calendar.
2 S elect the date you would like to
add an event to. You can choose a
date either by scrolling to it using
the navigation keys or by selecting
Options and Go to date in order
to enter a date.
3 S elect Options then select Add
new and scroll down to enter the
time you would like your event to
begin. Scroll down and enter the
end time of your event.
4 E nter a Subject for the event.
Use the keypad to type letters and
numbers.
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5 S croll down again and choose
whether you would like to set an
Alarm for the event. Scroll left or
right to see the available options.
You can set the alarm to go off
at the starting time of the event
or at a set period of time before
the event starts to remind you the
event is coming up.
6 S croll down once more to select
whether the event is occurring
Not repeated or repeated at
Daily, Weekly, Monthly or
Annually intervals. Also you can
choose User setting. If the event
is repeated, you can also scroll
down to enter an Expiration date
for when the events will stop
completely.
7 S elect Done and your event will be
saved in the calendar. A square
cursor will mark the days of any
saved events.
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Adding an item to your ToDo
list
1 P ress Menu and choose
Organiser.
2 Select To do and select Add.
3 S et the date for the to do item, add
notes and select a priority level:
High, Medium or Low.
4 S ave your to do list item by
selecting Done.
TIP! You can edit an item by selecting
it, pressing Options and Edit. Confirm
your amends by selecting Save.

Adding a memo
1 P ress Menu and select Organiser,
then Memo.
2 Select Add and type your memo.
3 Select Save.
4 Your memo will appear on the
screen.

51

2010.10.5 6:41:45 PM

Organiser & Tools
Secret memo
You can write the secret memo to
protect your privacy. You enter the
security code to use this menu.

Date finder
Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
once a certain number of days have
passed.

Settings
Calendar - You can set the
configurations to view the calendar.
Send all shedules & to do via
Bluetooth - You can send all the data
in your calendar and/or to do list from
your phone to other phones by using
Bluetooth.
Backup calendar & to do - You
can create the backup files of the
calendar or to do list saved in the
phone when you insert an external
memory.

Restore calendar & to do - You can
reset the backup files of calendar or
ToDo when you insert an external
memory.
Memory info. - You can view the
information of available memory
regarding Calendar, ToDo, Memo and
Secret memo.
Clear all - You can delete all data
regarding Calendar, ToDo, Memo and
Secret memo.

Using your calculator
1 P ress Menu and select Tools,
then choose Calculator.
2 Press the numeric keys to input
numbers.
3 For simple calculations, select the
function you require (+, –, ×, ÷)
using the navigation keys followed
by =.
4 For more complex calculations,
select Options to choose a
command.
5 Select
to clear the screen and
start a new calculation.
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Using the stopwatch
1 P ress Menu and select Tools,
then choose Stopwatch.
2 Select Start to begin the timer.
3 Choose Lap if want to record a
lap time. Up to 20 lap times can
be saved.
4 Select Stop to end the timer.
5 Choose Resume to restart the
stopwatch at the time you stopped
it at or select Reset to return to
zero.

Converting a unit
1 P ress Menu and select Tools,
then choose Converter.
2 Choose whether you would like
to convert Currency, Surface,
Length, Weight, Temperature,
Volume or Velocity.
3 Scroll left and right to select a unit,
then scroll down and enter the unit
quantity.
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4 S croll down to the unit conversion
box and choose the unit
measurement you want to convert
into. The conversion will show
automatically in the line below.
Note: For Currency convert,
you need to set Rate according to
current exchange rate first.

Adding a city to your World
time
1 P ress Menu and select Tools,
then choose World time.
2 To find out the time of specific
city, press Options and select
Add city.
3 Scroll down the list or enter the
first letter of the city.
4 Press Select.
TIP! If you are abroad, you can
change your time zone from World
time by selecting Options, followed
by Change time zone. Choose your
required city as above.
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Browser
With 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,
Browser allows you to download the
latest music, ringtones, wallpapers
and games.

Accessing the web
1 P ress Menu 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 Press Menu 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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Saving a page
1 A
 ccess your required webpage as
described above.
2 Select Options and Save items,
then choose Save this page.
3 Enter a name for the webpage so
you can easily recognise it.
4 Select Save.

Accessing a saved page

Changing the web Browser
settings
1 P ress Menu 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.

1 P ress Menu and choose Browser.
2 Select Saved pages.
3 Select Open to connect to the
saved page.

Viewing your Browser history
1 P ress Menu 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.
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Connectivity
Changing your connectivity
settings
Your connectivit y settings have
already been set up by your network
operator, so you can enjoy your new
phone straightaway. If you want to
change any settings, use this menu.
Press Menu and select Connectivity.
Your options are:
Bluetooth - Set up your LG-GW305
for Bluetooth use. You can adapt your
visibility to other devices or search
through devices your phone is paired
with.
USB connection mode - You can
select the USB connection mode on
your phone for several uses.

Changing your Bluetooth
settings
1 P ress Menu and select
Connectivity.
2 Choose Bluetooth then Settings.
Make your changes to:

My device visibility - Set Visible
or Visible for 1 min so that other
devices can detect your phone when
they are searching for a Bluetooth
device. If you select Hidden, other
devices will not be able to detect your
phone when they are searching for a
Bluetooth device.
My device name - You can name or
rename your phone as it will appear on
other devices. Your phone’s name will
be shown on other devices only when
My device visibility is set to Visible.
Supported services - You can
view the list of devices such as
headsets and handsfree supported by
Bluetooth enabled phone.
My address - Check your Bluetooth
address here.
Note: To improve security, we
recommend that once you have
configured or paired with a device,
Visibility be set to Hidden. For
incoming connections, regardless of
whether or not the other device has
been paired with your phone, you
can choose to accept or reject the
connection.
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Pairing with another Bluetooth
device
By pairing your LG-GW305 and
another device, you can set up a
passcode protected connection. This
means your pairing is more secure.
1 Check your Bluetooth is Turn on
and Visible. You can change your
visibility in the Settings menu, by
selecting My device visibility,
then Visible.
2 From Bluetooth, choose Turn on
and select Search new device.
3 Your LG-GW305 will search for
devices. When the search is
completed Add and Refresh will
appear on screen.
4 Choose the device you want to pair
with, select Add and match the
passcode between your device and
selected device..
5 Your phone will then connect to the
other device, on which a default
passcode will be created for
bought devices.
6 Your passcode protected Bluetooth
connection is now ready.
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Using a Bluetooth headset
1 C
 heck your Bluetooth is Turn on
and Visible.
2 Follow the instructions that came
with your headset to place it
in pairing mode and pair your
devices.
3 Your LG-GW305 will automatically
connect to your Bluetooth headset
and switch to headset profile.

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.
Before you can start sharing files
using Bluetooth, you will need to pair
your phone with another Bluetooth
device. For information on pairing
devices, see Pairing with another
Bluetooth device.
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Connectivity
To switch Bluetooth on:
1 Press Menu and select
Connectivity then select
Bluetooth.
2 Select Turn on.
3 Select Turn off to switch Bluetooth
off.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo, video
or music file.
2 Select Options and choose Send,
then Bluetooth.
3 Select Yes to turn Bluetooth on if it
is not already activated.
4 Your LG-GW305 will automatically
search for other Bluetooth enabled
devices within range.
5 Choose the device you want to
send the file to and select OK.
To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth
must be both Turn on and Visible.

2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Select Yes to receive the file.
TIP! Keep an eye on the progress bar
to make sure your file is sent.
Note: The Bluetooth® word mark and
logos are owned by the Bluetooth SIG,
Inc. and any use of such marks by
LG Electronics is under licence. Other
trademarks and trade names are
those of their respective owners.
Note: When Music player or FM radio
is playing in background user will not
able to turn ON/OFF the bluetooth

Use your phone as a mass
storage device
Your phone can be used as a mass
storage device.
1 Connect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Select Mass storage from the
popup menu in your phone.
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3 C
 onnect your phone to your PC.
Do not disconnect during transfer.

Synchronise your phone with
your PC
You can synchronise your phone
with your PC to make sure all your
important details and dates match,
but also to backup your files to put
your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your
computer
1 Insert the supplied CD into your
PC.
2 LG PC Suite Installer will appear on
your screen. Click on LG PC Suite
Installer.
3 Select the language you would like
the installer to run in and click OK.
4 Follow the instructions on screen
to complete the LG PC Suite
Installer wizard.
5 Once installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on
your desktop.
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Connecting your phone and PC
1 C
 onnect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Select PC suite from the popup
menu in your phone.
3 Double click on the LG PC Suite
icon on your desktop.
4 Click on Connection Wizard, then
USB.
5 Click on Next, then Next again,
then choose Finish. Your phone
and PC are now connected.

Backing up and restoring your
phone’s information
1 C
 onnect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Select the PC suite from the
popup menu in your phone.
3 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
4 Mark the contents you would
like to back up or restore. Select
the location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click Start.
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Connectivity
5 Y our information will be backed up
or restored.

Viewing your phone files on
your PC
1 C
 onnect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Select the PC suite from the
popup menu in your phone.
3 After searching the phone it will be
connected automatically.

4 S elect Phone memory. Your PC
will export your contacts to your
handset.
5 Click on File and select Save. You
can now select where you would
like to save your contacts to.

TIP! Viewing the contents of your
phone on your PC helps you to
arrange files, organise documents and
remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts
1 C
 onnect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Select the PC suite from the
popup menu in your phone.
3 Click on the Contacts icon.
Your PC will now import and
display all contacts saved to your
SIM card and handset.
60
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Yahoo
You can access Yahoo Mobile Internet
Service. To access Yahoo services,
press Menu and select Yahoo!Search.
Note: You may be unable to
access Yahoo in some countries. This
is dependent on network services.
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Settings
Changing your profiles
1 P ress Menu and select Settings.
2 Select Profiles and then choose
the profile you want to edit.
3 Select Options and choose Edit.
4 You can change all of the tones,
its volumes and alert options from
here.

Languages - Change the
language of for your LG-GW305’s
display.
Power save - Choose to switch
the factory set power saving
settings Off, Night only or Always
on.
Information - View the technical
information for your LG-GW305.

Using flight mode

Changing your display settings

To turn on flight mode, press Menu
and then select Settings and
Profiles. Select Flight mode to
activate. Flight mode will not allow
you to make calls, connect to the
internet or send message.

1 P ress Menu and select Settings.
2 Select Screen and choose from:
Screen theme - Choose the
theme of your home screen or
start-up/shut down screen.
Menu style - Change the menu
view from List style or Grid style.
Dialling - Adjust the font style and
size for when you are dialling a
phone number.
Font - Adjust the font size.

Changing your phone settings
1 P ress Menu and select Settings.
2 Select Phone settings and choose
from the list below.
Auto key lock - Choose a duration
for locking the key automatically.
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Backlight - Choose how long the
backlight remains on. Also, use the
navigation keys to adjust the main
screen brightness.
TIP! 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 - After
selecting On, you can write a
welcome message. The message
will appear on screen whenever
you start-up the phone.

Changing the date & time
1 P ress Menu and select Settings.
2 Select Date & Time and choose
from the list below:
Time - You can enter the current
time. You can set the time format
to either 24 hours or 12 hours. You
can select a city as time zone.
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Date - You can enter the current
date. You can set the date format
(YYYY.MM.DD, DD.MM.YYYY, MM.
DD.YYYY).
Auto update date/time Select On, and the phone will
automatically update the date and
time. (This feature depends on the
your service operator.)
Daylight saving - Select whether
to activate the daylight saving
function or not. You can set the
summer time difference of selected
home city for 1 hour or 2 hours.

Changing your security
settings
Change your security settings to keep
your LG-GW305 and the important
information it holds protected.
1 Press Menu and select Settings.
2 Select Security and choose from
the list below:
PIN code request - Choose a PIN
code to be requested when you
turn your phone on.
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Settings
Handset lock - Choose a security
code to lock your phone When
switching on, If SIM changed or
Immediate.
Change codes - Change your PIN
code (This menu item will appear
if PIN code request is set to On),
PIN2 code, Security code or ATMT
code.
Anti Theft Mobile Tracker - When
the handset is stolen, handset
sends the SMS to the numbers
configured by real owner. To
activate the ATMT feature, you will
need to set ATMT on, and configure
the ATMT settings with name,
primary number and secondary
number. Default ATMT code is
“0000.” ATMT SMS will contain
information about the stolen phone
IMEI, current location (captured
as per Cell Broadcast message) &
number of the person who is using
that handset.

Note: Security code
The security code protects the
unauthorized use of your phone. The
default security code is set to ‘0000’
and the security code is required
to delete all phone entries and to
activate the Reset settings menu.
Also, the security code is required
to enable or disable the phone lock
function to prevent unauthorized
use of the phone. The security code
default setting can be modified from
the Security > Change codes.

Viewing memory status
Your LG-GW305 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 the memory manager to
determine how each memory is used
and see how much space is available.
Press Menu and select Settings,
choose Memory info. You will
then see the current status of the
memories in your LG-GW305.
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If you insert an external memory card
in your phone, you can also select
Primary storage settings then
choose the default location you prefer
items to be saved to.

full attention for the duration of the
upgrade process, please be sure to
check any instructions and notes
that appear at each step before
proceeding.

Resetting your phone

Please note that removing the
USB data communication cable or
batteries during the upgrade may
seriously damage your mobile phone.

Use Reset settings in Settings
menu to reset all the settings to the
factory definitions.
You need the security code to activate
this function. The default security
code is “0000”.

Software Upgrade

As the manufacturer takes no
responsibility for loss of data
during the upgrade process, you
are advised to note down any
important information in advance for
safekeeping.

LG Mobile Phone Software
Upgrade Program
For more information on installing
and using this program, please visit
http://update.lgmobile.com
This feature allows you to upgrade
your software to the latest version
quickly and conveniently on the
Internet without needing to visit our
service center.
As the mobile phone software
upgrade program requires the user’s
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“LG Service Center”
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.,
Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day: Mon-Fri
07:00 - 19:00
Call center: 0-2878-5757
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these
options according to your personal communication requirements.

Standard Battery

Hands free earmicrophone

Travel Adapter

Data cable and CD

Note
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do so may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions: please check with our regional
service company or agent for further information.
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Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging) +45°C (charging)
Min : -10°C
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Trouble Shooting
This chapter lists some problems that you might encounter while using your
phone. Some problems require that you call your service provider, but most of
problems you encounter are easy to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible Corrective measures

No
connection
to the
network

Signal weak
Outside mobile
network covarage.

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

Codes do
not match

When you want to
Codes are set 0000 as default.
change a security code You can change as your own.
you have to confirm the
Contact your service provider.
new code by entering
it again.

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.

Phone
cannot be
switched on

On/Off key pressed
too briefly
Battery empty
Battery contacts dirty

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

Possible causes

Possible Corrective measures

Charging
error

Battery totally empty
Temperature out of
range

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.

Contact problem

No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
Number not
permitted
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The fixed dial number
function is on.

Check settings.
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