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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ช่องเสียบหูฟงั สเตอริโอ

ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ปุม
่ ล็อค
เปิด/ปิดโทรศัพท์
หูฟงั
ช่องเซนเซอร์
ปุม
่ ย้อนกลับ
• กดหนึง่ ครัง้ เพือ
่ กลับสูห
่ น้าจอ
ก่อนหน้า
ปุม
่ เมนู
กดปุม
่ นีเ้ พือ
่ ตรวจสอบว่ามีตวั
เลือกใดทีส
่ ามารถใช้ได้ใน
แอปพลิเคชันนัน
้
ปุม
่ หน้าหลัก
ไปทีห
่ น้าจอหลัก

คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์หรือการนั่งทับ
อาจทำให้จอ LCD และการทำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้
ห้ามติดฟิล์มป้องกันบนเซนเซอร์รับสัญญาณของ LCD
เนื่องจากอาจทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติได้
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
อุปกรณ์ชาร์จ
สายเคเบิลข้อมูล
(สายเคเบิล USB)
เคล็ดลับ:ก่อนเชื่อม
ต่อสายเคเบิล USB
ให้รอจนกระทั่งโทร
ศัพท์เปิดเครื่องและ
ได้ลงทะเบียนกับ
เครือข่ายแล้ว

ปุม
่ ปรับระดับเสียง
เมือ
่ หน้าจอไม่ใช้งาน:
ระดับเสียงปุม
่
• ระหว่างการใช้สาย:
ระดับเสียงหูฟงั
• ขณะเล่นแทร็ค:
ควบคุมระดับเสียง
ต่อเนือ
่ ง
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ฝาปิดช่องใส่
การ์ด SD

มุม

ช่อ

ปุม
่ เพลง
• ไปทีเ่ พลงโดยตรง
ปุม
่ กล้องถ่ายรูป
• กดปุม
่ นีค
้ า้ งไว้เพือ
่
ไปยังเมนูกล้องโดยตรง

ไฟ

มุมมองภายใน

ช่องเสียบซิมการ์ด

ฝาปิดแบตเตอรี่

เลนส์กล้อง

รง
แบตเตอรี่
ไฟแฟลช

ช่องเสียบการ์ด
หน่วยความจำ
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มุมมองภายใน

ตำ

ตาร
ควา

Q

A

ตาร

ๆ
ปุ่มควบคุม
• ป้อนอักษรสัญลักษณ์
หรือตัวเลขบางตัว
เปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ
(ตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็ก)
ปุ่มสัญลักษณ์
• ป้อนตัวอักษรสัญลักษณ์
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ปุ่ม Enter
ปุ่มลบ
• กดเพื่อลบตัวอักษรแต่ละตัว
กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อลบข้อ
ความที่ป้อนไว้ทั้งหมด
ปุ่ม Space
• ใช้ในการป้อนที่ว่างเมื่อแก้ไข

ฟ

ตำแหน่งอักษรไทยบนคีย์บอร์ด
ตารางคีย์บอร์ด(อังกฤษ)
ความที่ป้อนไว้ทั้งหมด
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ตำแหน่งอักษรไทยบนคีย์บอร์ด

กา

ตารางคีย์บอร์ด(อักษรไทย Fn)กดปุ่มฟังค์ชันแล้วกดปุ่มที่ต้องการ
ความที่ป้อนไว้ทั้งหมด
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ตารางคีย์บอร์ด(อักษรไทยมัลติ)กดปุ่มค้างไว้แล้วตัวอักษรที่ซ่อนอยู่จะปรากฎ
Q
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แนะนำ
ถ้าท่านต้องการพิมพ์อักษรในลำดับถัดไปให้กดปุ่มนั้น
ซ้ำอีกครั้งตัวอักษรจะปรากฎ
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P

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่
1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
ใช้นว้ิ หัวแม่มอ
ื เปิดปุม
่ คลาย
ล็อคแบตเตอรีท
่ ด
่ี า้ นล่างโทร
ศัพท์จากนัน
้ ยกฝาปิดแบต
เตอรีข
่ น
้ึ

2. ถอดแบตเตอรีอ
่ อก
จับทีข
่ อบด้านบนของแบตเตอรี่
แล้วยกออกจากช่องใส่แบตเตอรี่

คำเตือน: ห้ามถอดแบต
เตอรี่ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสีย
หายได้
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การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่
3. ใส่ซม
ิ การ์ด
ใส่ซม
ิ การ์ดเข้าไปในช่องใส่ซม
ิ
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
หน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำ
ลง ในการถอดซิมการ์ด
ให้คอ
่ ยๆ ดันการ์ดจนได้ยน
ิ เสียง
คลิก ให้คอ
่ ยๆ ดึงออกมา
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4.
ใ
ข
ข
ด
เ
จ
แ

4. ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรีโ่ ดยให้ดา้ นบน
ของแบตเตอรีล
่ งไปทีด
่ า้ นบน
ของช่องใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ นตรวจ
ดูให้แน่ใจว่าขัว้ สัมผัสของแบต
เตอรีต
่ รงกับขัว้ ของโทรศัพท์
จากนัน
้ กดด้านล่างของ
แบตเตอรีใ่ ห้แน่นเข้าที่
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การชาร์จโทรศัพท์
เลือ
่ นฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จทีด
่ า้ นข้างของโทรศัพท์
GW620 เสียบอุปกรณ์ชาร์จ และ
เสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ
คุณต้องชาร์จโทรศัพท์ GW620
จนกว่าจะเห็น
หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ อ
้ งชาร์จจน
เต็มเมือ
่ เริม
่ ต้นใช้งานเพือ
่ ยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่

กา
หมายเหตุ: โทรศัพท์ GW620
มีเสาอากาศภายใน โปรดใช้ความ
ระมัดระวังเพือ
่ ไม่ให้ขด
ู ขีดหรือ
สร้างความเสียหายแก่บริเวณด้าน
หลังของโทรศัพท์ เนือ
่ งจากจะทำ
ให้สญ
ู เสียประสิทธิภาพใน
การทำงาน

กา
คุณ
จำบ
หน
หม
เป็น
เลือ
่
ไปใ
ตรว
ผัส

ค
ก

หม
การ
นท
แล
การ
นอ
โห
การ
แล
หม
หน
ออ
โปร
16

LG GW620 | คูม
่ อ
ื การใช้

การ์ดหน่วยความจำ
ม

น
ทำ

การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิม
่ ขนาดหน่วยความ
จำบนโทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ด
หน่วยความจำ
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำ
เป็นอุปกรณ์เสริม
เลือ
่ นการ์ดหน่วยความจำเข้า
ไปในช่องเสียบให้แน่นเข้าที่ โปรด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัม
ผัสสีทองคว่ำลง

และพืน
้ ทีจ่ ด
ั เก็บของโทรศัพท์
แตะที่ ยกเลิกการเชือ
่ มต่อการ์ด
SD เพือ
่ ถอดการ์ดออกอย่างปล
อดภัย

คำเตือน: ใส่การ์ดหน่วย
ความจำลงในช่องเสียบ มิฉะนั้น
การ์ดอาจเสียหายได้

หมายเหตุ: คุณต้องใส่
การ์ดหน่วยความจำ SD เพือ
่ บั
นทึกรูปภาพและวิดโี อ รูปภาพ
และวิดโี อจะบันทึกลงใน
การ์ดหน่วยความจำ SD เท่านัน
้
นอกจากนัน
้ คุณจะสามารถดาวน์
โหลดไฟล์จากเว็บได้กต
็ อ
่ เมือ
่ ใส่
การ์ดหน่วยความจำ SD
แล้วเท่านัน
้
หมายเหตุ: เมือ
่ คุณถอดการ์ด
หน่วยความจำ SD
ออกจากโทรศัพท์ GW620
โปรดเลือก ตัง้ ค่า > การ์ด SD
17

การ์ดหน่วยความจำ
การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจ
ฟอร์แมตแล้วหากยังไม่ได้ฟอร์แมต
คุณต้องฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำก่อน
จึงจะสามารถใช้งานการ์ดได้
หมายเหตุ: ไฟล์ทง้ั หมดในการ์ด
จะถูกลบออกเมือ
่ คุณฟอร์แมตการ์ด
1. เลือก ตัง้ ค่า
่ นไปและแตะที่ การ์ด SD
2. เลือ
และพืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บของโทร
ศัพท์ จากนัน
้ เลือ
่ นไป
และเลือก ฟอร์แม็ต การ์ด
SD
3. แตะที่ ฟอร์แม็ต การ์ด SD
แล้วยืนยันการเลือกของคุณ
4. ป้อนรหัสผ่าน
ถ้าคุณตัง้ ค่ารหัสผ่านไว้
การ์ดจะได้รบ
ั การฟอร์แมต
และพร้อมสำหรับการใช้งาน
หมายเหตุ: หากมีขอ
้ มูลอยูใ่ น
การ์ดหน่วยความจำของคุณโครง
สร้างโฟลเดอร์อาจจะแตกต่าง
ไปจากเดิมภายหลังการฟอร์แมต
เนือ
่ งจากไฟล์ทง้ั หมดถูกลบออก
18
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หน
การโอนรายชือ
่
ในการโอนรายชือ
่ จากซิมการ์ดไป
ยังโทรศัพท์:
1. แตะที่
แล้วกดปุม
่ เมนู
2. เลือก อิมปอร์ตรายชือ
่
3. เลือก เลือกทัง้ หมด
หรือเลือกทีละชือ
่

บน
งาน
ดูส
ได้อ

เคล

หน
ฝึกใ
สัม
ในก
ให้แ
•ไ
ส
แ
•ใ
ท
• เม
ใ
ห
• เม
G
ห

ป

หน้าจอหลักของคุณ
บนหน้าจอนีค
้ ณ
ุ สามารถเข้าใช้
งานตัวเลือกเมนูตา่ งๆ โทรออก
ดูสถานะของโทรศัพท์ และอืน
่ ๆ
ได้อก
ี มากมาย

เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
หน้าจอหลักเป็นทีท
่ ด
่ี เี ยีย่ มทีจ่ ะช่วย
ฝึกให้คณ
ุ เคยชินกับการใช้หน้าจอ
สัมผัส
ในการเลือกรายการ
ให้แตะทีก
่ ลางไอคอน
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอ
• ไม่ตอ
สัมผัสไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและ
แน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือก
ทีต
่ อ้ งการ ระวังอย่าแตะโดนปุม่ อืน่ ๆ
่ ไฟหน้าจอดับลง
• เมือ
ให้กดปุม
่ เปิด/ปิด
หรือกดปุม
่ เมนูคา้ งไว้
่ ไม่มก
ี ารใช้งานโทรศัพท์
• เมือ
GW620 เครือ
่ งจะกลับไปล็อค
หน้าจอ

ทำความรูจ
้ ก
ั กับ GW620
ของคุณ
เมนูสำหรับผูใ้ ช้แบ่งเป็นหน้าจอหลัก
2 ประเภท
ในการสลับระหว่างหน้าจอหลักต่างๆ
เพียงเลือ
่ นนิว้ บนหน้าจอจากซ้ายไป
ขวาหรือขวาไปซ้ายอย่างรวดเร็ว

การปลดล็อคหน้าจอ
เมือ
่ ล็อคหน้าจอ ให้กดปุม
่ เมนูคา้ งไว้
หรือแตะ
บนหน้าจอสัมผัสค้าง
ไว้เพือ
่ กลับไปยังหน้าจอหลัก
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หน้าจอหลักของคุณ
ตัวแสดงสถานะ

กา

แตะแถบสถานะค้างไว้ แล้วลาก
ลงด้านล่าง ในหน้าจอนี้
คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะ
Wi-Fi และบลูทธู
ตลอดจนการแจ้งเตือนอืน
่ ๆ

กา

หน้าจอสัมผัส
การควบคุมบนหน้าจอสัมผัสของ
GW620 จะเปลีย
่ นแปลงไปตาม
งานทีค
่ ณ
ุ กำลังทำ ในบางหน้าจอ
คุณสามารถเลือ
่ นหน้าจอขึน
้ และลง
หรือลากนิว้ จากซ้ายไปขวา
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การลากนิว้ จากซ้ายไปขวา

การเปิดแอปพลิเคชัน
ในการเปิดแอปพลิเคชันใดก็ตาม
เพียงแตะทีไ่ อคอนนัน
้

เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ

การลากนิว้ จากบนลงล่าง

หากมีการรับสายหรือโทรออก
เซนเซอร์นจ้ี ะปิดไฟหน้าจอโดยอัต
โนมัติ แล้วล็อคปุม
่ กดแบบสัมผัส
โดยการรับรูว้ ต
ั ถุเมือ
่ โทรศัพท์อยู่
ใกล้หู วิธน
ี จ้ี ะช่วยยืดอายุการใช้
งานแบตเตอรี่ และป้องกันไม่ให้ปม
ุ่
กดแบบสัมผัสทำงานโดยไม่ได้ตง้ั
ใจขณะโทรศัพท์ คุณไม่ตอ
้ ง
ปลดล็อคโทรศัพท์เพือ
่ ค้นหาสมุด
โทรศัพท์ขณะใช้สาย

ง

อ
ลง
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หน้าจอหลักของคุณ
ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของหน้าจอหลัก
โทรศัพท์ GW620 มีหน้าหลักของ Android และ LG คุณสามารถตัง้
ค่าหน้าจอหลักอืน
่ ๆ เป็นค่าเริม
่ ต้นได้ หลังจากทีต
่ ง้ั ค่าหน้าจอหลักทีเ่
คุณจะ
ป็นค่าเริม
่ ต้นแล้ว เมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ แตะ
กลับไปทีห
่ น้าจอทีเ่ ป็นค่าเริม
่ ต้น
ถ้าคุณต้องการเปลีย
่ นแปลงหน้าจอหลักทีเ่ ป็นค่าเริม
่ ต้น ให้เลือก
ตัวเลือกหน้าจอหลัก จากเมนู

คุณ
ในก
จา
หน

จา
ให้

ตัง้ ธีมหน้าจอหลัก
จากหน้าจอหลัก ให้กดปุม
่ เมนู
แล้วเลือก ตัง้ ธีมหน้าจอหลัก
เลือก ค่าเริม
่ ต้น หรือ Applet
เลือก ภาพพืน
้ หลัง + ไอคอน
หรือไอคอนเท่านัน
้ เพือ
่ ให้สา
มารถคงภาพพืน
้ หลังปัจจุบน
ั และ
เปลีย
่ นแปลงเฉพาะไอคอน
ถ้าคุณเลือก Applet และ
ภาพพืน
้ หลัง + ไอคอน หน้าจอ
จะแสดงรูปแบบของภาพพืน
้ หลัง
และไอคอนทีแ
่ ตกต่างจาก
เดิมโดยสิน
้ เชิง
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ย้าย
กล
ไว้
คุณ
อ
่ื ก
แล
แล
เลือ
กล

ตัง้
ทีเ่

คุณสามารถเพิม
่ ไอคอนให้กบ
ั หน้าจอหลัก
ในการเพิม
่ ปุม
่ ลัดให้กบ
ั หน้าจอหลัก:
จากหน้าหลัก Android: ในเมนู ให้แตะไอคอนค้างไว้เพือ
่ เพิม
่ ใน
หน้าจอหลัก
จากหน้าหลัก LG: ในเมนู ให้แตะไอคอนค้างไว้ และลากไปยัง
ในการลบปุม
่ ลัดทีเ่ พิง่ เพิม
่ จากหน้าจอหลัก
ให้แตะไอคอนค้างไว้ แล้วลากไปที่
ย้ายไอคอนไปยัง
กลุม
่ อืน
่ โดยแตะไอคอนนัน
้ ค้าง
ไว้ แล้วลากไปยังกลุม
่ อืน
่
คุณสามารถเปลีย
่ นช
อ
่ื กลุม
่ ได้ แตะทีช
่ อ
่ื กลุม
่ ค้างไว้
แล้วป้อนชือ
่ ใหม่ แตะทีป
่ ม
ุ่ เมนู
แล้วเพิม
่ กลุม
่ อืน
่ (สูงสุดหกกลุม
่ )
เลือก รีเซ็ตกลุม
่ ถ้าคุณต้องการ
กลับไปใช้กลุม
่ ทีเ่ ป็นค่าเริม
่ ต้น
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หน้าจอหลักของคุณ
หน้าหลัก LG

แต
เห็น

ปุม
่ ด่วน
ปุม
่ ด่วนบนหน้าจอหลักจะทำให้
สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้
บ่อยได้อย่างง่ายดายด้วยการกด
เพียงปุม
่ เดียว

แตะเพือ
่ แสดงปุม
่ หมายเลข
แบบสัมผัสสำหรับใช้โทร
ออก กดตัวเลข
แล้วแตะที่ โทร

แตะเพือ
่ เปิดรายชือ
่ ในการ
ค้นหาหมายเลขทีต
่ อ
้ งการ
โทรให้ปอ
้ นชือ
่ โดยใดย
ใช้ปม
ุ่ กด คุณยังสามารถ
สร้างรายชือ
่ ใหม่และแก้ไข
รายชือ
่ ทีม
่ อ
ี ยูไ่ ด้

คุณ
หน
เห็น
ไว้

หา
คล

หม

กล
ก่อ
แตะเพือ
่ เข้าใช้เมนู
ข้อความ
คุณสามารถสร้าง SMS
ใหม่ได้ทน
่ี ่ี
24
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แตะเพือ
่ เปิดเมนูบนสุด
ทัง้ หมด

แต
จะแ
พล

าร
าร

ไข

แตะทีห
่ น้าจอหลักค้างไว้ คุณจะ
เห็นตัวเลือกทีใ่ ช้ได้ 4 ตัว

คุณสามารถเพิม
่ ปุม
่ ลัด, Widget, โฟลเดอร์ หรือภาพพืน
้ หลังให้กบ
ั
หน้าจอหลัก เช่น เลือก โฟลเดอร์ แล้วเลือก โฟลเดอร์ใหม่ คุณจะ
เห็นโฟลเดอร์ใหม่บนหน้าจอหลัก ในการลบ ให้แตะโฟลเดอร์นน
้ั ค้าง
ไว้ แล้วลากไปที่
หากคุณเลือกภาพพืน
้ หลัง คุณสามารถกำหนดภาพพืน
้ หลังได้จาก
คลังภาพ หรือคลังภาพพืน
้ หลัง
หมายเหตุ: หน้าหลักของ Android และ LG จะมีฟงั ก์ชน
ั นี้

กลับไปทีแ
่ อปพลิเคชัน
ก่อนหน้า
แตะ
ค้างไว้ จากนัน
้ หน้าจอ
จะแสดงรายการป๊อปอัพของแอป
พลิเคชันทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ใช้กอ
่ นหน้านี้
25

หน้าจอหลักของคุณ
หน้าหลัก Android

กา

ใช้ ค้นหา Google
บนหน้าจอหลักของคุณ

ไอ

จากนัน
้ คุณจะเห็น
แตะที่
เมนูทง้ั หมด
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การติดต่อ
ไอคอน รายละเอียด
แตะเพื่อใช้เบราว์เซอร์
แตะเพื่อเปิดรายชื่อ
คุณยังสามารถสร้างรายชื่อใหม่และแก้ไขรายชื่อที่มีอยู่ได้
แตะเพื่อแสดงปุ่มหมายเลขแบบสัมผัสสำหรับใช้โทรออก
แตะเพื่อเข้าใช้เมนู อีเมล์ ตรวจสอบอีเมล์และ
เขียนอีเมล์ใหม่
แตะเพื่อบันทึกและจัดการรายชื่อที่ใช้บ่อย
แตะเพื่อเข้าใช้เมนู ข้อความ คุณสามารถสร้างข้อความ
SMS หรือ MMS ใหม่ได้จากที่นี่
ตรวจสอบและจัดการเครือข่ายชุมชนออนไลน์ได้อย่าง
ง่ายดาย
แตะเพื่อเข้าใช้คุณสมบัติโปรโตคอล Exchange
ให้การซิงค์แบบ 2 ทิศทางกับ Exchange Server
ตรวจสอบงานที่มีรายละเอียด
จัดการการซิงค์แบบใช้ปฏิทิน 2 ทิศทางกับ Exchange
Calendar
27

หน้าจอหลักของคุณ
ไอคอน รายละเอียด
แตะเพื่อจัดการตัวเลือกและการตั้งค่าสำหรับเมล์ รายชื่อ
ปฏิทิน และงานของ Moxier

มัลติมีเดีย
ไอคอน

รายละเอียด
แตะเพื่อเปิดช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป
แตะเพื่อฟังวิทยุ
เพื่อรวบรวม จัดการ และจัดประเภทไฟล์รูปภาพและวิดีโอ
บนการ์ดหน่วยความจำ
แตะเพื่อเปิดเครื่องเล่นมีเดีย
แตะเพื่อเข้าสู่เมนูเพลงโดยตรง
แตะเพื่อแก้ไขไฟล์วิดีโอ
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ยูท

ไอ

อ

ยูทิลิตี้
ไอคอน รายละเอียด
แตะเพื่อเข้าใช้เมนูตั้งปลุกโดยตรง
แตะเพื่อทำการคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น
การบวก การลบ การคูณ และการหาร
แตะเพื่อใช้ Quickoffice
แตะเพื่อบันทึกเสียงเตือนความจำหรือไฟล์เสียงอื่นๆ
แตะเพื่อปรับการตั้งค่าทั่วไปของโทรศัพท์ GW620
แตะเพื่อเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นของหน้าจอหลัก
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หน้าจอหลักของคุณ

หน

Google

กา

ไอคอน รายละเอียด
เพื่อตรวจสอบการนัดหมายและสร้างคำขอประชุม
ใช้บริการอีเมล์ผ่านเว็บของ Google บนโทรศัพท์
แตะเพื่อเข้าใช้ Google แผนที่ ที่ใช้ค้นหาสถานที่และ
ทิศทาง
ใช้ Google Talk เพื่อติดต่อกับบุคคลอื่นผ่านข้อความ
โต้ตอบแบบทันที

แถ
เพือ
่
เช่น
ข้อ
แล
ต่อ
ตาร
ควา
ทีป
่

แตะเพื่อเข้าใช้ Android Market เข้าใช้แอปพลิเคชั่น,
เกมส์, ค้นหา และโฟลเดอร์ข้อมูลดาวน์โหลดส่วนตัว
ใช้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอแบบออนไลน์เพื่อดูวิดีโอที่อัปโหลด
โดยบุคคลอื่น

ดาวน์โหลด
ในทีน
่ ้ี แอปพลิเคชัน
่ ทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดจากตลาด และแอปพลิเคชัน
่ ที่
เพิง่ ติดตัง้ จะถูกเพิม
่ ลงทีน
่ ่ี
ไอคอน รายละเอียด
แตะเพื่อติดตั้งเกมส์และแอปพลิเคชั่น Java

30

LG GW620 | คูม
่ อ
ื การใช้

ไอ

หน้าจอหลักของคุณ
การดูแถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพือ
่ แสดงข้อมูลโทรศัพท์
เช่น ความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่, อายุแบตเตอรี่
และบลูทธู ทีใ่ ช้งานและการเชือ
่ ม
ต่อข้อมูล
ตารางด้านล่างนีจ้ ะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ทีป
่ รากฏบนแถบสถานะ

ไอคอน รายละเอียด
ลำโพง
ปิดเสียงสนทนา
สายไม่ได้รบ
ั
เปิดบลูทธู
เชือ
่ มต่อบลูทธู แล้ว
คำเตือนระบบ

[แถบสถานะ]
ด

ท

ไอคอน รายละเอียด

การปลุก
ข้อความเสียงใหม่

ไม่มซ
ี ม
ิ การ์ด

โหมด Flight

ไม่มส
ี ญ
ั ญาณ

เงียบ

เปิด Wi-Fi

สัน
่

ชุดหูฟงั แบบใช้สาย

ไม่มก
ี าร์ด SD

โอนสาย

ชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว

พักสาย

กำลังชาร์จแบตเตอรี่
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หน้าจอหลักของคุณ
ไอคอน รายละเอียด
ข้อมูลเข้า
ข้อมูลออก
ข้อมูลเข้าและออก
USB กับคอมพิวเตอร์

กา

เค
ก
ห
ก

กา
1.
2.

ดาวน์โหลด
อัปโหลด
กำลังรับสัญญาณ GPS
เปิด GPS
ข้อความบริการ
ข้อความการตัง้ ค่า
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3.
4.

เค
เพ
ให
ก
ให

การโทร
เคล็ดลับ!
กดปุ่มเปิดปิดเพื่อล็อค
หน้าจอสัมผัสเพื่อป้องกัน
การโทรออกโดยไม่ตั้งใจ

การโทรออก
1. แตะ
เพือ
่ เปิดปุม
่ กด
2. ป้อนหมายเลขบนปุม
่ กด
ในการลบตัวเลข ให้กดปุม
่
Backspace
3. แตะที่ โทร เพือ
่ โทรออก
4. ในการวางสาย ให้แตะที่
วางสาย
เคล็ดลับ! ในการป้อน “+”
เพื่อโทรออกต่างประเทศ
ให้กดปุ่ม
ค้างไว้
การใช้ปุ่มกด QWERTY
ให้กดปุ่ม “0” ค้างไว้

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
1. แตะ
เพือ
่ เปิด รายชือ
่
2. เลือ
่ นดูรายชือ
่ หรือป้อนอักษร
ตัวแรกของรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การโทรโดยแตะที่
3. ในรายการ ให้แตะทีร่ ายชือ
่
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทร แล้วเลือก
หมายเลขทีจ
่ ะใช้หากรายชือ
่
นัน
้ มีหมายเลขมากกว่าหนึง่
หมายเลข

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมือ
่ โทรศัพท์ดงั ขึน
้ ให้กดปุม
่
[ยอมรับ] เพือ
่ รับสาย
กดปุม
่ [ปฏิเสธ]
เพือ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า
เคล็ดลับ! เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น
ให้กดปุ่ม เพิ่มและลดระดับเสียง
ถ้าคุณต้องการสลับไปที่โหมด
ปิดเสียงเรียกเข้า
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การโทร
ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย

กา
สา

– แตะเพือ
่ เปิดปุม
่ ตัวเลขสำหรับ
การป้อนตัวเลข (เช่น เมือ
่ โทรไปยังศูนย์
บริการหรือการบริการโทรศัพท์อต
ั โนมัติ
อืน
่ ๆ)
สลับสาย: สลับสายทีก
่ ำลังสนทนา

หา
การ
ด้าน

กา
1.

รวมการโทร:
รวมการสนทนาสองสาย
เพิม
่ สาย:
เพิม
่ บุคคลอืน
่ ในการสนทนา
โอนสาย: เชือ
่ มต่อสองสายทีก
่ ำลัง
สนทนา แล้ววางสายของคุณ

2. โ
3.
4.

บลูทธ
ู – โอนเสียงสนทนาไปยังบลูทธู
ลำโพง – แตะเพือ
่ เปิดลำโพง
ปิดเสียง – แตะเพือ
่ ปิดไมโครโฟน ดังนัน
้ บุคคลที่
กำลังคุยสายอยูจ่ ะไม่ได้ยน
ิ เสียงคุณ
พัก – แตะเพือ
่ พักสาย

5.

6.

โ
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า

ง

การปรับระดับเสียง
สายสนทนา

หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้
จ่ายในการโทรออกแต่ละสายด้วย

หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่าง
การใช้สาย ให้ใช้ปม
ุ่ ขึน
้ และลงทาง
ด้านซ้ายของโทรศัพท์

การเปิด DTMF

การใช้สายทีส
่ อง
1. ในระหว่างการโทรสายแรก
ให้กดปุม
่ เมนู แล้วแตะ
จากนัน
้ เลือกหมายเลขทีค
่ ณ
ุ
ต้องการโทรออก
้
2. โทรออกไปยังหมายเลขนัน
หรือค้นหารายชือ
่
่ ม
ุ่ [โทร] เพือ
่ โทรออก
3. แตะทีป
4. สายสนทนาทัง้ สองสายจะ
แสดงอยูใ่ นหน้าจอการโทร
สายสนทนาแรกจะล็อคและ
พักสายไว้
เพือ
่ สลับสาย
5. แตะ
หรือแตะที่
เพือ
่ ทำการประชุมสาย
่ ำลังสนทนา
6. นการวางสายทีก
ให้กด [วางสาย]
ถ้าไม่มส
ี ายทีก
่ ำลังสนทนา
โทรศัพท์จะวางสา
ยทีพ
่ ก
ั สายอยูแ
่ ทน
ในการวางทุกสายพร้อมกัน
ให้แตะที่ วางสาย

DTMF ทำให้คณ
ุ สามารถใช้คำสัง่
ตัวเลขเพือ
่ นาวิเกตในการโทรอัต
โนมัติ ค่าเริม
่ ต้นของ DTMF
ตัง้ ไว้ท่ี ปิด (ปิดปุม
่ หมายเลข)
ในการเปิด ให้แตะที่

การดูบน
ั ทึกการโทร
ในหน้าจอหลัก แตะที่
หรือ
แล้วเลือก บันทึกการโทร
ดูรายการสายทีโ่ ทรออก ได้รบ
ั
ไม่ได้รบ
ั และโทรด้วยเสียงทัง้ หมด
เคล็ดลับ! กดปุ่มเมนู แล้วแตะ
ลบข้อมูลการโทร เพื่อ
ลบรายการที่บันทึกไว้ทั้งหมด
เคล็ดลับ! แตะที่รายการบันทึก
การโทรรายการหนึ่งเพื่อดูวันที่,
เวลา และระยะเวลาในการโทร
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การโทร

รา

การใช้การส่งต่อสาย

กา

1. เลือก ตัง้ ค่า เลือก
ตัง้ ค่าการโทร
2. แตะที่ การส่งต่อสาย
3. เลือกจาก ส่งต่อเสมอ,
ส่งต่อเมือ
่ ไม่วา่ ง,
ส่งต่อเมือ
่ ไม่รบ
ั สาย หรือ
ส่งต่อเมือ
่ ติดต่อไม่ได้
่ อ
้ งการ
4. ป้อนหมายเลขทีต
ให้สง่ ต่อสาย
หมายเหตุ:
การโอนสายจะมีคา่ ใช้จา่ ย โปรด
ติดต่อผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ
สำหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม

คุณ
บน
1.

เค
ให
ขอ
ซึ่
ท

จา
1.
2.

กา
1.
2.

3.
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รายชื่อ
การค้นหารายชือ
่
คุณสามารถค้นหารายชือ
่ ได้ 2 วิธ:ี
บนหน้าจอหลัก
1. บนหน้าจอหลัก แตะที่
เพือ
่ เปิด รายชือ
่ แตะ
ค้นหารายชือ
่ และป้อนชือ
่ ผู้
ติดต่อโดยใช้ปม
ุ่ กด
เคล็ดลับ! ในการค้นหาตามกลุ่ม
ให้แตะที่ แท็บรายชื่อทีด
่ า้ นบน
ของหน้าจอ แล้วเลือก กลุ่ม
ซึ่งจะเป็นการแสดงรายการกลุ่ม
ทั้งหมดของคุณ

จากเมนูหลัก
จากนัน
้ แตะ
1. แตะที่
บนแท็บ การติดต่อ
่
2. แตะ ค้นหารายชือ

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1. บนหน้าจอหลัก แตะที่
แล้วแตะ
่ รูปภาพ
2. หากคุณต้องการเพิม
ให้กบ
ั รายชือ
่ ใหม่ ให้แตะที่
คุณสามารถใช้รป
ู ภาพ
ทีบ
่ น
ั ทึกไว้ หรือถ่ายรูปใหม่
่ และนามสกุลของราย
3. ป้อนชือ
ชือ
่ ติดต่อใหม่

4. ป้อนหมายเลขและระบุ
ประเภทของแต่ละหมาย
เลข โดยเลือกระหว่าง
เบอร์มอ
ื ถือ, เบอร์บา้ น,
ทีท
่ ำงาน และอืน
่ ๆ
่ วันเกิด,
5. คุณสามารถเพิม
บันทึก และเสียงเรียกเข้า
และถ้าคุณเลือก เวลารับสาย
สายนัน
้ จะถูกส่งไปทีว่ อยซ์
เมล์โดยตรง
6. แตะที่ เสร็จ
เพือ
่ บันทึกรายชือ
่
เคล็ดลับ! คุณสามารถสร้าง
กลุ่มที่กำหนดเองสำหรับ
รายชื่อของคุณได้ โปรดดูที่
การสร้างกลุ่ม

รายชือ
่ ทีใ่ ช้บอ
่ ย
คุณสามารถแยกผูต
้ ด
ิ ต่อทีโ่ ทรหา
บ่อยๆ ไว้ในกลุม
่ เพือ
่ นสนิท
1. บนหน้าจอหลัก แตะที่
แตะ เพิม
่ รายชือ
่
่ ทีใ่ ช้บอ
่ ยจาก
2. เลือกรายชือ
รายชือ
่
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รายชื่อ
3. คุณสามารถโทรออก
ส่งข้อความ หรือแก้ไข
รายชือ
่ ทีใ่ ช้บอ
่ ยได้
เครือ
่ งจะโทรออกโดยอัตโนมัติ
โดยทีค
่ ณ
ุ ไม่ตอ
้ งแตะที่
โทรด้วยเสียง

การสร้างกลุม
่
1. บนหน้าจอหลัก แตะที่
แล้วแตะที่ กลุม
่
2. แตะที่
แล้วป้อนชือ
่ ของกลุม
่ ใหม่
คุณสามารถตัง้ ค่าเสียงเรียก
เข้าสำหรับกลุม
่ ทีเ่ พิม
่ สร้าง
ขึน
้ ใหม่
่ บันทึกกลุม
่
3. แตะ เสร็จ เพือ
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุม
่ ราย
ชือ
่ ทีไ่ ด้รบ
ั การกำหนดให้กบ
ั กลุม
่ นัน
้
จะไม่หายไป แต่ยงั คงอยูใ่ นรายชือ
่
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขกลุ่ม
ที่มีอยู่แล้วโดยแตะที่กลุ่มที่เลือก
หนึ่งครั้ง เลือก ดูสมาชิก,
แก้ไขกลุ่ม, ส่งข้อความ
หรือลบกลุ่ม
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ข้อ
ตัวเลือกอืน
่ ๆ ของรายชือ
่

ข้อ

กดปุม
่ เมนูเพือ
่ ดูตวั เลือกต่างๆ เช่น
ค้นหา, รายชือ
่ ใหม่, ลบรายชือ
่ ,
ส่งข้อความ, แก้ไขกลุม
่ ซิงค์
และรายชือ
่ ในซิม ถ้าคุณเลือก
อิมปอร์ตรายชือ
่ โทรศัพท์ GW620
จะอิมปอร์ตรายชือ
่ จากซิมการ์ด
ของคุณ
หมายเหตุ:
ในการตรวจสอบรายชือ
่ ในซิม ให้
กดปุม
่ เมนูบนหน้าจอรายชือ
่ แตะที่
รายชือ
่ เพือ
่ คัดลอกไปยังโทรศัพท์
แตะค้างไว้เพือ
่ อิมปอร์ตหรือ
ลบรายชือ
่ ถ้าคุณต้องการแก้ไข
รายชือ
่ ในซิมให้คด
ั ลอกไปยัง
โทรศัพท์ จากนัน
้ แก้ไขข้อมูล แล้ว
คัดลอกกลับมายังซิมการ์ดอีกครัง้

โท
ขอ
MM
เมน
คุณ
2ว
1.

กา
1.

2.

3.

ช่น
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ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ GW620
ของคุณได้ผสมผสาน SMS และ
MMS ไว้ในเมนูทใ่ี ช้งา่ ยเพียง
เมนูเดียว
คุณสามารถเข้าสูศ
่ น
ู ย์ขอ
้ ความได้
2 วิธี ดังนี:้
1. บนหน้าจอหลัก แตะที่
หรือ
เลือ
่ นไปที่ ข้อความ
ในแท็บการติดต่อ

การส่งข้อความ
1. แตะที่
แล้วแตะ
ข้อความใหม่ เพือ
่ เปิดข้อความ
ว่างเปล่า
2. แตะที่ ถึง
เพือ
่ ป้อนหมายเลขผูร้ บ
ั
หรือเปิดรายชือ
่ คุณสามารถเพิม
่
รายชือ
่ หลายรายการได้ เมือ
่ คุณ
ดำเนินการเสร็จแล้ว ให้
แตะทีก
่ ล่องข้อความด้านล่าง
เพือ
่ เริม
่ เขียนข้อความ
3. หลังจากป้อนข้อความ แตะทีป
่ ม
ุ่
ส่ง ทีด
่ า้ นบนของข้อความนัน
้
เพือ
่ ส่ง SMS

เคล็ดลับ! คุณจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสำหรับข้อความ
ตัวอักษรในการส่งข้อความ
ให้กับผู้รับทุกคน

4. กดปุม
่ เมนู เพิม
่ เรือ
่ ง, แนบ,
ส่ง, แทรกสไมลีย,์ ยกเลิก
และเธรดทัง้ หมด
คำเตือน:
การจำกัดตัวอักษรที่ 160
ตัวอักษรอาจจะแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับวิธีการ
เข้ารหัส SMS
คำเตือน:
หากมีการใส่รูปภาพ, วิดีโอ
หรือไฟล์เสียงลงในข้อความ
SMS ข้อความดังกล่าวจะถูก
แปลงเป็นข้อความ MMS
โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะเสีย
ค่าใช้จ่ายตามนั้น

หมายเหตุ: เมือ
่ คุณได้รบ
ั ข้อความ
SMS ในระหว่างการโทรจะไม่มก
ี าร
แจ้งเตือน แต่คณ
ุ จะเห็นว่ามี
ข้อความเข้าบนแถบเครือ
่ งหมาย
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ข้อความ
การป้อนข้อความ
ปุม
่ กด
แตะเพือ
่ เปิดระบบป้อนข้อ
ความแบบช่วยสะกดคำ T9
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นภาษาทีใ่ ช้เขียน
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นปุม
่ กด
ระหว่างตัวเลข, สัญลักษณ์
และข้อความ แตะ
ค้างไว้เพือ
่ ดู ตัง้ ค่า Editor,
ภาษาทีใ่ ช้, วิธป
ี อ
้ นข้อมูล และ
พจนานุกรมผูใ้ ช้
ใช้
เพือ
่ เลือ
่ นดูแป้นพิมพ์
แบบต่างๆในโหมดป้อนข้อความ
แต่ละโหมด (เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่
หรือตัวพิมพ์เล็ก)
ในการเว้นวรรค ให้แตะที่

โหมดแสดงปุม
่ กด
ในการป้อนตัวอักษรพิเศษ
แตะ
ค้างไว้ และเลือก
ภาษาทีใ่ ช้ เลือกภาษาทีค
่ ณ
ุ
ต้องการใช้
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เช่น เลือก Français แล้วกลับไปที่
โหมดข้อความเพือ
่ เขียนข้อความ
ต่อ แตะที่
ค้างไว้เพือ
่ แสดง
ตัวอักษรพิเศษบนหน้าจอ

ระบ

ในโ
โหม
เคร
ตาม
ปุม
่
คุณ
คะเ
ารใ
ตัวอ
6,

กา

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปล
ย
่ี นแปลงการตัง้ ค่า LG IME
(ตัง้ ค่า ภาษาและข้อความ >
ตัง้ ค่าข้อความ) คุณจะไม่สามารถ
ใช้งานโหมดแสดงปุม
่ กด และจะ
ป้อนตัวอักษรพิเศษได้โดยใช้ปม
ุ่
กด QWERTY เท่านัน
้

ในโ
คุณ
เพือ
่
ในก
4ส
5อ

ปที่
ม
ง

ถ
ะ
ม

ระบบช่วยสะกดคำ T9

ปุม
่ กด QWERTY

ในโหมด T9 คุณจะเห็น
โหมด T9 จะใช้พจนานุกรมภายใน
เครือ
่ งเพือ
่ รับรูค
้ ำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ ป้อน
ตามลำดับการแตะปุม
่ เพียงแตะที่
ปุม
่ ตัวเลขทีส
่ ม
ั พันธ์กบ
ั ตัวอักษรที่
คุณจะป้อน พจนานุกรมจะคาด
คะเนได้ถงึ คำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องก
ารใช้
ตัวอย่างเช่น กด 8, 3, 5, 3, 7, 4,
6, 6 เพือ
่ เขียนคำว่า “telephone”

โหมดป้อนข้อความโดยใช้ปม
ุ่
กด QWERTY
เมือ
่ คุณต้องการป้อนข้อความ
(ตัวอย่างเช่น เมือ
่ เขียนข้อความ)
ปุม
่ กดจะเปลีย
่ นเป็นโหมด
ABC หากคุณกำลังป้อนตัวเลข
(ตัวอย่างเช่น เมือ
่ โทรออก) ปุม
่ ตัว
เลขของปุม
่ กดจะเปลีย
่ นเป็นตัวเลข
ในโหมด ABC คุณสามารถป้อนตัว
เลขได้โดยกดตัวเลขทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
กดเมนูเพือ
่ ตรวจสอบว่ามี
ตัวเลือกใดทีส
่ ามารถใช้
ได้ คุณสามารถค้นหารายชือ
่
เพิม
่ เรือ
่ ง แนบไฟล์
แทรกสไมลีย์ และยกเลิก
และตรวจสอบเธรดทัง้ หมด

การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
ในโหมด ABC
คุณต้องแตะทีป
่ ม
ุ่ ซ้ำๆ
เพือ
่ ป้อนตัวอักษร ตัวอย่างเช่น
ในการเขียนคำว่า “hello” ให้แตะ
4 สองครัง้ , 3 สองครัง้ , 5 สามครัง้ ,
5 อีกสามครัง้ แล้วกด 6 สามครัง้
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คุณสามารถแสดงการตัง้ ค่า
LG IME

1. กด
2. หรือกด

หนึง่ ครัง้ แล้วกด
สองครัง้ แล้วกด

3. หรือกด
ค้างไว้ แล้วกด
พร้อมกัน
แสดงเมนูปอ
๊ ปอัปสัญลักษณ์

1. กด
2. หรือกด
3. หรือกด

หนึง่ ครัง้ แล้วกด
สองครัง้ แล้วกด
ค้างไว้ แล้วกด
พร้อมกัน

คุณสามารถป้อนสัญลักษณ์ได้
โดยใช้ปม
ุ่ กด
ตัวอย่างเช่น ในการป้อน @:

1. กด
แล้วกด
2. หรือกด
สองครัง้ แล้วกด
3. หรือกด
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หมายเหตุ: ฟิลด์บางฟิลด์อาจใช้
โหมดป้อนข้อความได้โหมดเดียว
(เช่น หมายเลขโทรศัพท์ในฟิลด์
สมุดแอดเดรส)
การป้อนตัวพิมพ์ใหญ่

1. ในการป้อนตัวพิมพ์ใหญ่หนึง่
ตัว หรือกด
2. ในการป้อนตัวพิมพ์ใหญ่ซำ้ ๆ
สองครัง้
ให้กด
3. ในการกลับสูโ่ หมดการป้อน
ข้อความปกติ ให้กด
อีกครัง้
การป้อนตัวอักษรทีใ่ ช้สำหรับ
เน้นเสียง
เมือ
่ คุณเลือกภาษาฝรัง่ เศสหรือ
สเปนเป็นภาษาทีใ่ ช้ปอ
้ นข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวอักษรพิเศษ
ของภาษาฝรัง่ เศสหรือสเปนได้
(เช่น “ä”)
การใช้ปม
ุ่ กด QWERTY ให้กดปุม
่
ตัวอักษรทีค
่ ณ
ุ ต้องการค้างไว้
หลังจากทีต
่ วั อักษรทีเ่ กีย
่ วข้องหาย
ไป ให้กดปุม
่ เดิมซ้ำๆ จนกว่าคุณจะ
เห็นตัวอักษรพิเศษทีค
่ ณ
ุ ต้องการ

ตัว

ในก
ค้าง
หล
ให้
ปรา
อัก
อย

กา

ติด
ขณ
GW
ตัง้ ค
หรือ
ง่าย
1.
2.

เค
เค
เป

ช้
ว
ด์

ง

ๆ

ม

ม

าย
ณจะ
ร

ตัวอย่างเช่น

ในการป้อน “ä” ให้กดปุม
่ “a”
ค้างไว้
หลังจากทีต
่ วั อักษร “a” หายไป
ให้กดปุม
่ “a” ซ้ำๆ จนกระทัง่ “ä”
ปรากฏบนหน้าจอ ป้อนตัว
อักษรพิเศษโดยกดตัวอักษร
อย่างต่อเนือ
่ ง

การตัง้ ค่าอีเมล์
ติดต่อสือ
่ สารได้ตลอดเวลาแม้ใน
ขณะเดินทางโดยส่งอีเมล์จาก
GW620 ของคุณ ซึง่ สามารถ
ตัง้ ค่าอีเมล์แอคเคาท์แบบ POP3
หรือ IMAP4 ได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย
1. แตะที่ อีเมล์ ในแท็บการติดต่อ
2. หากยังไม่ได้ตง้ั ค่าอีเมล์แอค
เคาท์ ให้เริม
่ ต้นใช้งานทีว่ ซ
ิ าร์ด
การตัง้ ค่าอีเมล์
เคล็ดลับ! หากได้ตั้งค่าแอค
เคาท์อีเมล์ไว้แล้ว วิซาร์ดจะไม่
เปิดใช้อัตโนมัติ

การส่งอีเมล์โดยใช้
แอคเคาท์ใหม่
1. แตะที่ อีเมล์ ในแท็บการติดต่อ
แล้วแตะ ข้อความใหม่ เพือ
่ เปิด
ข้อความเปล่าใหม่
ั
2. ป้อนแอดเดรสผูร้ บ
แล้วเขียนข้อความของคุณ
คุณยังสามารถแนบภาพ, วิดโี อ,
ไฟล์เสียง และรูปแบบไฟล์เอก
สารชนิดต่างๆ ได้
่ ส่งอีเมล์ของคุณ
3. แตะที่ ส่ง เพือ
เคล็ดลับ!
ในระหว่างการเชื่อมต่อ Wi-Fi
จะมีการรับและส่งอีเมล์โดยใช้
Wi-Fi

การดึงข้อมูลอีเมล์
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่ใน
แอคเคาท์ของคุณแบบอัตโนมัติ
หรือด้วยตนเองได้
โปรดดูท่ี “เปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่า
อีเมล์” เพือ
่ ดูวธิ ต
ี รวจสอบโดย
อัตโนมัติ
ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:
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1. แตะที่ อีเมล์
่ อคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้อง
2. แล้วแตะทีแ
การใช้
3. เลือก รีเฟรช และโทรศัพท์
GW620 จะเชือ
่ มต่ออีเมล์แอค
เคาท์ และดึงข้อมูลข้อความ
ใหม่ของคุณ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอีเมล์
คุณสามารถเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่า
อีเมล์ตามความต้องการของคุณได้
1. แตะที่ อีเมล์ ในเมนู
คุณจะพบตัวเลือก
ตัง้ ค่าแอคเคาท์
2. เลือก อีเมล์

กล่องเธรด
ข้อความ (SMS, MMS) ทีแ
่ ลก
เปลีย
่ นกับบุคคลอืน
่ สามารถแสดง
เรียงตามลำดับเวลาเพือ
่ ให้คณ
ุ สา
มารถดูภาพรวมของการสนทนาได้
อย่างสะดวก
หมายเหตุ: เมือ
่ คุณส่งข้อความ
MMS จะไม่มรี ายงานผลการส่ง
แต่คณ
ุ จะเห็นไอคอน
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การใช้สไมลีย์
ทำให้ขอ
้ ความของคุณสนุกสนาน
มากขึน
้ ด้วยการใช้สไมลีย์
เมือ
่ เขียนข้อความใหม่ กดปุม
่ เมนู
แล้วเลือก แทรกสไมลีย์

IM
คุณสมบัตข
ิ อ
้ ความโต้ตอบแบบ
ทันทีจะใช้ได้เฉพาะกรณีทไ่ี ด้รบ
ั
การสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริการเครือ
ข่ายของคุณหรือระบบชุมชนออน
ไลน์ของคุณ เช่น Windows
Live™ และ Yahoo!®
Messenger สำหรับการรับส่งข้อ
ความโต้ตอบแบบทันทีเท่านัน
้
คุณต้องมี ID ผูใ้ ช้และรหัสผ่านที่
ถูกต้องเพือ
่ ล็อกอินเข้าสูร่ ะบบ
และแลกเปลีย
่ นข้อความ ตลอดจน
ตรวจสอบสถานะออนไลน์

บร
(S

จัด
สังค
GW
เดต
Fac
เลือ
เพิม
่
เพิม
่
Fac

โฮม
ล็อ
อัพ
อัพ
สอ

โปร
กด
จาก
5ต
อัป
รีเฟ
คุณ
แต
กล
แล

น

นู

อ
น

ที่

จน

บริการเครือข่ายสังคม
(SNS)
จัดการการตัง้ ค่าบริการเครือข่าย
สังคมของคุณโดยใช้โทรศัพท์
GW620 คุณสามารถดูขอ
้ มูลอัพ
เดตของเพือ
่ นๆ หรืออัพเดตสถานะ
Facebook ของคุณเอง
เลือก SNS แล้วแตะที่
เพิม
่ แอคเคาท์
เพิม
่ เครือข่ายชุมชนออนไลน์จาก
Facebook, Bebo และ Twitter
โฮม
ล็อกอิน จากนัน
้ คุณจะเห็นข้อมูล
อัพเดตสถานะของเพือ
่ นๆ ของคุณ
อัพเดตสถานะของคุณและตรวจ
สอบสถานะของบุคคลอืน
่
โปรไฟล์
กดปุม
่ เมนู
จากนัน
้ คุณจะเห็นตัวเลือก
5 ตัวได้แก่ แก้ไขสถานะ,
อัปโหลดภาพ, ไปที่ Facebook,
รีเฟรช และรายละเอียดข้อมูล
คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพโดย
แตะที่ อัปโหลดภาพ เลือก
กล้องถ่ายรูป หรือ คลังภาพ
แล้วป้อนความเห็น

เพือ
่ น
คุณจะพบเพือ
่ นๆ
ทุกคนของคุณได้ใน SNS
และดูโปรไฟล์ รูปภาพ และข้อ
ความบนกระดานของบุคคลเหล่า
นัน
้ ได้
คุณสามารถไปยังเว็บไซต์ชม
ุ ชน
ออนไลน์ของเพือ
่ น, ส่งข้อความ
SNS หรือบันทึกโปรไฟล์เป็นราย
ชือ
่ ของคุณได้
ข้อความ
หน้าจอนีจ้ ะแสดงข้อความ SNS
ทัง้ หมดของคุณ
ในหน้าแรกของ SNS คุณสามารถ
เปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าเวลาอัพเดต
ได้ กดปุม
่ เมนู แล้วเลือก
อัพเดตการตัง้ ค่า
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ข้อความ
Moxier Mail
Moxier Mail เป็นระบบ Push Mail
ของ Android™ ทีใ่ ช้โปรโตคอล
Microsoft® Exchange
ActiveSync® ร่วมกับ Exchange
Server 2003 และ 2007
ระบบนีย
้ งั มีเมนูสำหรับผูใ้ ช้ทใ่ี ช้งาน
ได้สะดวก, มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยทีส
่ นับสนุน SSL
และอีเมล์ HTML ทีใ่ ช้
Microsoft® Exchange Server
2007
ในหน้าจอต้อนรับ กด ถัดไป
เพือ
่ ดำเนินการต่อ
ป้อนอีเมล์แอดเดรสของบริษท
ั , ID
ผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน
หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลของคุณไม่
ถูกต้อง คุณจะได้รบ
ั ข้อความแสดง
ข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครัง้ หลัง
จากป้อนข้อมูลทีถ
่ ก
ู ต้อง ถ้าคุณได้
รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอีก
โปรดติดต่อผูด
้ แ
ู ลเซิรฟ
์ เวอร์ของ
คุณเพือ
่ ขอข้อมูลเพิม
่ เติม
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y Moxier Mail

Moxier Mail ช่วยให้คณ
ุ เข้า
ใช้งานคุณสมบัตโิ ปรโตคอล
ของ Exchange
ทัง้ หมดได้อย่างสะดวก อีเมล์
จะได้รบ
ั การจัดเรียงตามเวลา
กดปุม
่ เมนูและตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ
ต้องการเมือ
่ คุณสร้างข้อความ
ใหม่ ให้คน
้ หาและป้อนชือ
่ ผูร้ บ
ั
โดยใช้รายชือ
่ แอดเดรสรวม
(Global Address list : GAL)
และรายชือ
่ ใน Exchange
Contacts/Google Contacts
ไปทีเ่ มนู จากนัน
้ เพิม
่ Cc/Bcc
ตามต้องการ กำหนดลำดับ
ความสำคัญหรือแนบไฟล์
คุณสามารถตอบกลับหรือ
ส่งต่ออีเมล์ แก้ไขการตัง้ ค่า
ส่ง หรือการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ
ตามความต้องการ แต่ละแอป
พลิเคชันจะช่วยให้คณ
ุ เข้าใช้
งาน Moxier Sync ได้โดยตรง
ในการตัง้ ค่าของ
แอปพลิเคชัน ให้กดเมนู
แล้วกดปุม
่ ไปที่ Moxier Sync
เพือ
่ เข้าใช้งานโดยตรง

y

y

า
ล

มล์
า
ณ
าม
ผ้รบ
ั

AL)

ts
cc

อป
ช้
ตรง

nc

y รายชือ
่ ของ Moxier

รายชือ
่ ของ Moxier
จะให้การซิงค์แบบ 2
ทิศทางกับ Exchange
Server แตะทีร่ ายชือ
่ ค้างไว้
จากนัน
้ ตัวเลือก ลบรายชือ
่ ,
แก้ไขรายชือ
่ , โทร, ส่ง SMS,
ส่งอีเมล์ จะปรากฏขึน
้ ในการ
เพิม
่ ผูต
้ ด
ิ ต่อรายใหม่ กดปุม
่ เมนู
่ รายชือ
่
แล้วเลือก เพิม
y งานของ Moxier
รายการงานจะแสดง
รายละเอียด เช่น
วันทีค
่ รบกำหนด,
ลำดับความสำคัญของงาน
และชือ
่
รายการนีย
้ งั ระบุงานทีก
่ ำลัง
ดำเนินการ, งานทีล
่ า่ ช้า
(แสดงเป็นสีแดง)
และงานทีเ่ สร็จแล้ว

y ปฏิทน
ิ ของ Moxier

ปฏิทน
ิ ของ Moxier
จะช่วยให้สามารถซิงค์แบบ
2 ทิศทางกับ Exchange
Calendar และมีตวั เลือก
สร้าง, โฟลเดอร์, แก้ไข
และลบ คุณสามารถเปลีย
่ น
แปลงโหมดมุมมองหรือเพิม
่
เหตุการณ์ใหม่ เมือ
่ ยอมรับคำ
เชิญให้เข้าร่วมประชุม ปฏิทน
ิ
้ เป็นเหตุ
จะเพิม
่ การประชุมนัน
การณ์ในรายการเหตุการณ์
โดยอัตโนมัติ

Moxier Sync
Moxier Sync เป็นโปรแกรมจัด
การการซิงค์ ทีม
่ ต
ี วั เลือกสำหรับ
การซิงค์และตัง้ ค่าสำหรับเมล์
รายชือ
่ ปฏิทน
ิ และงานของ
Moxier กดปุม
่ เมนู แล้วดูตวั เลือก
y ซิงค์ทน
ั ที
ซิงค์เฉพาะแอปพลิเคชันที่
เลือกในตัวเลือก ซิงค์
y บันทึกรายงาน
ย้ายไปทีห
่ น้าจอเขียนข้อความ
ทีม
่ บ
ี น
ั ทึกข้อผิดพลาด
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ข้อความ
yข้อความประกาศทางกฎหมาย

ดูขอ้ ความประกาศทางกฎหมาย
y วิธใี ช้
นำคุณไปยังคำถามทีพ
่ บบ่อยใน
เว็บไซต์ www.moxier.com
y เกีย
่ วกับ
แสดงข้อมูลเกีย่ วกับ Moxier Mail
ทีต่ ดิ ตัง้ อยูใ่ นปัจจุบนั

กล

ทำ

ห
น
ภ
ก

เค
ภ
ก
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กล้องถ่ายรูป
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ
กลับ – แตะที่นี่เพื่อกลับ
ไปที่แผนผังเมนู
โหมดกล้องถ่ายรูป – แสดง
ให้ทราบว่ากล้องอยู่ในโหมด
กล้องวิดีโอหรือกล้องถ่ายรูป
และสามารถใช้ถ่ายรูปได้อีก
ด้วย
คลังภาพ – แตะที่ไอคอนนี้
เพื่อดูคลังภาพ
ตั้งค่า – แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่ “การใช้การตั้งค่าขั้นสูง” ในหน้า 51
มาโคร – เปิดใช้มาโครเพื่อถ่ายภาพระยะใกล้
สถานะแฟลช – ตั้งค่าการใช้โหมดแฟลชเป็น อัตโนมัติ, ปิดเสมอ
หรือ เปิดเสมอ
การรับแสง – โปรดดูที่ “การปรับการรับแสง” ในหน้า 51
ซูม – ซูมเข้าหรือซูมออก
หมายเหตุ:คุณต้องใส่การ์ดความจำก่อ
นเพื่อถ่ายภาพ ถ้าคุณไม่ใส่การ์ดหน่วยความจำ คุณจะไม่สามารถบันทึก
ภาพที่ถ่ายไว้ได้ โทรศัพท์ GW620 สามารถรองรับ
การ์ดหน่วยความจำสูงสุด 32 GB
เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกปุ่มลัดเพื่อให้หน้าจอช่องมอง
ภาพโล่งขึ้นได้ เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่องมองภาพหนึ่งครั้ง ในการเรีย
กใช้งานตัวเลือกใหม่ ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง
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กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน

เมือ
่ คุณถ่ายภาพแล้ว

กา

1. กดปุม
่ กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ น
ขวาของโทรศัพท์คา้ งไว้
2. ถือโทรศัพท์ในแนวนอน
แล้วหันเลนส์ไปทางวัตถุท่ี
ต้องการถ่ายภาพ
่ ถ่ายภาพลงเบาๆ
3. กดปุม
ช่องโฟกัสจะปรากฏขึน
้ ที่
กลางหน้าจอช่องมองภาพ
่ ให้
4. จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพือ
คุณสามารถมองเห็นวัตถุใน
ช่องโฟกัส
่ ช่องโฟกัสเป็นสีเขียว
5. เมือ
แสดงว่ากล้องได้จบ
ั โฟกัสที่
วัตถุแล้ว
่ ถ่ายภาพค้างไว้
6. กดปุม

ภาพทีถ
่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ
แตะเพือ
่ ส่งภาพเป็น
อีเมล์ โดยใช้ Gmail หรือใช้
ข้อความ, อีเมล์ของฉัน และอืน
่ ๆ

ค่าเ
แต
อืน
่
1.

หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้
จ่ายเพิม
่ เติมเมือ
่ ดาวน์โหลดข้อ
ความ MMS ขณะโรมมิง่

2.

เคล็ดลับ!
การติดตามหน้า
การติดตามหน้านี้ เป็นการตรวจ
จับและโฟกัสใบหน้าของมนุษย์
โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณถ่าย
ภาพได้คมชัด
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ส่ง

ตัง้ เป็น

พืน
้ หลัง

แตะเพือ
่ ใช้ภาพนีเ้ ป็น

อ
ป
ห
ท
เ
ป
ต
ก
พ

แก้ชอ
่ื
แตะเพือ
่ แก้ไขชือ
่ ของ
ภาพทีเ่ ลือก
แก้ไข แตะเพือ
่ แก้ไขภาพโดย
ใช้เครือ
่ งมือต่างๆ

แตะเพือ
่ กลับไปทีเ่ มนูกอ
่ นหน้า
แตะเพือ
่ ลบภาพ
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที
โดยทีภ
่ าพปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั
การบันทึกไว้
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

3.

4.

นๆ

ใช้

ย

น้า

รับ

ไว้

การใช้แฟลช

การปรับการรับแสง

ค่าเริม
่ ต้นของแฟลช คือ อัตโนมัติ
แต่คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าด้วยตัวเลือก
อืน
่ ได้
1. เลือก
บนด้านซ้ายของ
ช่องมองภาพเพือ
่ เข้าสูเ่ มนู
ย่อยแฟลช
2. มีตวั เลือกแฟลชให้เลือก 3
ตัวเลือก คือ:
อัตโนมัติ – กล้องของคุณจะ
ประเมินแสงทีม
่ แ
ี ละใช้แฟลช
หากจำเป็น เพือ
่ ให้ได้ภาพถ่าย
ทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ
เปิด – กล้องจะใช้แฟลชเสมอ
ปิด – กล้องจะไม่ใช้แฟลชเลย
ตัวเลือกนีจ้ ะเป็นประโยชน์ใน
กรณีทค
่ี ณ
ุ ต้องการประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่
่ อ
้ งการ
3. หลังจากแตะตัวเลือกทีต
เมนูแฟลชจะปิดโดยอัตโนมัติ
เพือ
่ ให้คณ
ุ ถ่ายภาพได้ทน
ั ที
4. ไอคอนสถานะแฟลชในช่อง
มองภาพจะเปลีย
่ นแปลง ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั โหมดแฟลชใหม่

การรับแสงเป็นตัวกำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ
ภาพทีม
่ รี ะดับความเข้มต่ำจะมี
ลักษณะมัว ในขณะทีภ
่ าพทีม
่ ค
ี วาม
เข้มสูงจะมีลก
ั ษณะทีค
่ มชัดกว่า
1. แตะที่
2. เลือ
่ นตัวบ่งชีค
้ วามเข้มตาม
เพือ
่ ให้
แถบไปทางด้าน
ได้ภาพทีม
่ ก
ี ารรับแสง
ลดลงและมัวมากขึน
้ หรือ
ไปทางด้าน
เพือ
่ ให้ได้
ภาพทีม
่ ก
ี ารรับแสงสูงขึน
้ และ
คมชัดยิง่ ขึน
้

การปรับการซูม
คุณยังสามารถซูมเข้าหรือซูมออก
ได้ แตะที่
เพือ
่ ปรับการซูม

การถ่ายภาพต่อเนือ
่ ง
1. ในช่องมองภาพ ให้แตะที่
เพือ
่ เปิดตัวเลือกขัน
้ สูง
ทัง้ หมด จากนัน
้ เลือกโหมด
ช็อต แล้วเลือก ช็อตต่อเนือ
่ ง
ั ถุอยูใ่ นช่องมองภาพ
2. จัดให้วต
แล้วกดปุม
่ ถ่ายภาพเหมือน
กับการถ่ายภาพปกติ
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กล้องถ่ายรูป
3. กล้องจะถ่ายภาพต่อเนือ
่ ง
อย่างรวดเร็ว

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง

โหมดช็อต – เลือกระหว่าง
ปกติ, ช็อตต่อเนือ
่ ง,
ถ่ายภาพสวยงาม, เฟรมช็อต หรือ
พาโนรามาอัตโนมัติ

ในช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิดตัวเลือกขัน
้ สูงทัง้ หมด
คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่ากล้อง
ถ่ายรูปได้โดยเลือ
่ นปุม
่ หมุน
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุม
่
กลับ

ตัวตัง้ เวลา – ตัวตัง้ เวลาทำให้คณ
ุ
สามารถตัง้ ช่วงเวลาหน่วงหลังจาก
ทีก
่ ดชัตเตอร์แล้ว เลือก ปิด, 3
วินาที, 5 วินาที หรือ 10 วินาที
ซึง่ เป็นวิธก
ี ารทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ ถ่ายรูป
ตนเองได้

ขนาดภาพ – เปลีย
่ นขนาดรูปภาพ
เพือ
่ ประหยัดหน่วยความจำ

ISO – ISO กำหนดความไวข
องเซนเซอร์แสงในกล้อง ISO
ทีม
่ ากขึน
้ ความไวของกล้องก็มาก
ขึน
้ เท่านัน
้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์
สำหรับสภาพแวดล้อมทีม
่ ด
ื ใน
ขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่สามารถใช้แฟลช
ได้ เลือกจากค่า ISO ทีม
่ ไี ด้แก่
อัตโนมัต,ิ 100, 200 และ 400

คุณภาพของภาพ
– เลือกระหว่าง ละเอียดมาก,
ละเอียด และ ปกติ ค
ณ
ุ ภาพทีล
่ ะเอียดมากขึน
้ เท่าใด
ความคมชัดของรูปภาพก็มาก
ขึน
้ เท่านัน
้ อย่างไรก็ตาม
ขนาดไฟล์จะเพิม
่ ตามไปด้วย ซึง่
หมายความว่าคุณจะสามารถจัดเก็บ
รูปภาพในหน่วยความจำได้นอ
้ ยลง
สมดุลแสง – เลือกระหว่าง
อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์
และ มืดครึม
้

52

LG GW620 | คูม
่ อ
ื การใช้

โหมดถ่ายภาพ
– เลือกจากอัตโนมัต,ิ รูปคน,
ทิวทัศน์, กีฬา และกลางคืน
เอฟเฟกต์สี – เลือกโทนสีสำหรับ
รูปภาพใหม่
โฟกัส – เลือกอัตโนมัตห
ิ รือ
กำหนดเอง

ใบห
กล
ปิด

y

y

y

แส
ตรว

หน
กร

ชัต
เสีย

จีโอ
บริก
ภาพ
ด้วย
โห
Blo
เห็น

รอ

ณ
าก

ที
ป

าก

0

รับ

ใบหน้า – เลือกว่าต้องการให้
กล้องโฟกัสอย่างไร เลือกระหว่าง
ปิด, ติดตาม หรือ ถ่ายภาพยิม
้
y ปิด – ปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ
เพือ
่ ให้ได้ภาพทีค
่ มชัด
y ติดตาม – กล้องของคุณจะ
ระบุใบหน้าโดยอัตโนมัติ และ
แสดงพืน
้ ทีส
่ เ่ี หลีย
่ มอืน
่ เพือ
่ การ
โฟกัสทีด
่ ย
ี ง่ิ ขึน
้
y ถ่ายภาพยิม
้ –
เปิดหรือสมาร์ทไลท์ ถ่ายภาพ
โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คนในภาพยิม
้
แสดงภาพทีจ
่ บ
ั – เลือกเปิดเพือ
่
ตรวจสอบภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่ายทันที
หน้าจอกริด – เลือกระหว่าง ปิด,
กริด 2x2 หรือ กริด 3x3
ชัตเตอร์ – เลือกเสียงชัตเตอร์
เสียงใดเสียงหนึง่ จากสีเ่ สียง
จีโอแท็ก – เปิดฟังก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ใช้
บริการตามพืน
้ ทีข
่ องโทรศัพท์ถา่ ย
ภาพในทีท
่ ต
่ี อ
้ งการและ แท็กภาพ
ด้วยตำแหน่งทีถ
่ า่ ยภาพหากคุณอัป
โหลดรูปภาพทีแ
่ ท็กไปยัง
Blog ทีส
่ นับสนุนจีโอแท็ก คุณจะ
เห็นรูปภาพนัน
้ แสดงบนแผนที่

หมายเหตุ: ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะใช้ได้เมือ
่
เปิดใช้งาน GPS เท่านัน
้
ซ่อนไอคอน – เลือกซ่อนไอคอน
ตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูปเองหรือโดย
อัตโนมัติ
รีเซ็ต – เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต้น
ของกล้องถ่ายรูป
เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจากกล้อง
การตั้งค่าทั้งหมดจะกลับสู่ค่าเริ่มต้
น ยกเว้นขนาดภาพและคุณภาพ
การตั้งค่าที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นจะต้อง
ถูกรีเซ็ต เช่น โทนสีและ ISO
ตรวจสอบค่าเหล่านี้ ก่อนที่
คุณจะถ่ายภาพครั้งถัดไป

การดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้
1. คุณสามารถเข้าดูรป
ู ภาพที่
บันทึกไว้จากภายในโหมด
กล้องถ่ายรูปได้ เพียงแตะที่
และคลังภาพของคุณจะ
ปรากฏบนหน้าจอ
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กล้องวิดีโอ
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ

กา
1.
กลับ – แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่
หน้าจอหลัก
เริ่มการบันทึก
คลังภาพ – แตะที่ไอคอนนี้
เพื่อดูคลังภาพ

2.
3.
4.
5.
6.

ตั้งค่า – แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่ “การใช้การตั้งค่าขั้นสูง” ในหน้า 56
สถานะแฟลช – ตั้งค่าหรือปิดการใช้แฟลช

7.

การรับแสง – โปรดดูที่ “การปรับการรับแสง” ในหน้า 55
ซูม – ซูมเข้าหรือซูมออก
เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกปุ่มลัดเพื่อให้หน้าจอช่องมองภาพโล่ง
ขึ้นได้ เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่องมองภาพหนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งาน
ตัวเลือกใหม่ ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง
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หล

ภาพ
ปรา

ส

อีเม
ข้อ
แล

การถ่ายวิดโี อด่วน
ที่

นี้

พิ่ม

ง

1. กดปุม
่ กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นขวา
ของโทรศัพท์คา้ งไว้
้ สลับไปยัง
2. จากนัน
3. ช่องมองภาพของกล้องวิดโี อ
จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
ื โทรศัพท์ในแนวนอน
4. ให้ถอ
และหันไปทางสิง่ ทีจ่ ะถ่าย
่ ถ่ายภาพหนึง่ ครัง้ เพือ
่ เริม
่
5. กดปุม
การบันทึก
้ ทีด
่ า้ นล่าง
6. REC จะปรากฏขึน
ของช่องมองภาพพร้อมทัง้ ตัวตัง้
เวลาเพือ
่ แสดงระยะเวลา
ของวิดโี อ
บนหน้าจอเพือ
่ หยุด
7. แตะที่
การบันทึก

หลังการถ่ายวิดโี อ
ภาพนิง่ ทีแ
่ สดงวิดโี อของคุณจะ
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
ส่ง
แตะเพือ
่ ส่งภาพเป็น
อีเมล์ โดยใช้ Gmail หรือใช้
ข้อความ, อีเมล์ของฉัน, YouTube
และอืน
่ ๆ

หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่า
ใช้จา่ ยเพิม
่ เติมเมือ
่ ดาวน์โหลด
ข้อความ MMS ขณะโรมมิง่
เล่น

แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อ

แตะเพือ
่ แก้ไขชือ
่ ของ
ภาพทีเ่ ลือก
แก้ชอ
่ื
แก้ไข

พืน
้ หลัง

แตะเพือ
่ ใช้ภาพนีเ้ ป็น

แตะเพือ
่ กลับไปทีเ่ มนูกอ
่ นหน้า
แตะเพือ
่ ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่
ถ่ายไว้ และยืนยันโดยการแตะ ใช่
ช่องมองภาพจะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
แตะเพือ
่ ถ่ายวิดโี ออืน
่ ต่อ
โดยทีว่ ด
ิ โี อปัจจุบน
ั ของคุณจะได้
รับการบันทึกไว้
แตะเพือ
่ ดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้
และคลังภาพวิดโี อ

การปรับการรับแสง
การรับแสงเป็นตัวกำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ
ภาพทีม
่ รี ะดับความเข้มต่ำจะมี
ลักษณะมัว ในขณะทีภ
่ าพทีม
่ ค
ี วาม
เข้มสูงจะมีลก
ั ษณะทีค
่ มชัดกว่า
55

กล้องวิดีโอ
1. แตะที่
2. เลือ
่ นตัวบ่งชีก
้ ารรับแสงตาม
เพือ
่ ให้
แถบไปทางด้าน
ได้ภาพทีม
่ ก
ี ารรับแสงลดลงและ
มัวมากขึน
้ หรือไปทางด้าน
เพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ก
ี ารรับแสง
สูงขึน
้ และคมชัดยิง่ ขึน
้

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ให้ใช้ชอ
่ งมองภาพ แล้วแตะที่
ตัง้ ค่า เพือ
่ เปิดตัวเลือกขัน
้ สูง
ทัง้ หมด
ปรับการตัง้ ค่ากล้อง
ถ่ายรูปได้โดยเลือ
่ นปุม
่ หมุน
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุม
่
กลับ
ขนาด – เปลีย
่ นขนาดของวิดโี อ
เพือ
่ ประหยัดหน่วยความจำ
โปรดดูท่ี
“การเปลีย
่ นขนาดของภาพ
วิดโี อ” ในหน้า 64
ภาพ – เลือกระหว่าง ปกติ และ
กลางคืน
เอฟเฟกต์สี – เลือกโทนสีเพือ
่
ใช้กบ
ั รูปภาพมุมมองใหม่
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ความสมดุลแสง – สมดุลแสง
จะช่วยให้มน
่ั ใจได้วา่ ส่วนทีเ่ ป็นสี
ขาวทีป
่ รากฏในวิดโี อจะสวยสมจริง
เพือ
่ ให้กล้องของคุณปรับความ
สมดุลแสงได้อย่างถูกต้อง คุณอาจ
จำเป็นต้องกำหนดสภาวะแสง
ก่อน เลือกระหว่าง อัตโนมัต,ิ
หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึม
้
ระยะเวลา – ตัง้ ค่าจำกัดระยะเวลา
สำหรับวิดโี อของคุณ เลือกระหว่าง
ปกติ และ MMS เพือ
่ จำกัดขนาด
วิดโี อให้สามารถส่งเป็นข้อความ
MMS ได้
เคล็ดลับ! เมื่อระยะเวลาแบบ
MMS การเลือกคุณภาพของภาพ
ที่ต่ำลงจะช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอ
ได้ยาวนานขึ้น

เสียง – เลือก ปิดเสียง เพือ
่ บันทึก
วิดโี อโดยไม่มเี สียง
ซ่อนไอคอน – เลือกว่าจะซ่อน
ไอคอนในเมนูกล้องถ่ายรูปโดย
อัตโนมัตห
ิ รือกำหนดด้วยตนเอง
รีเซ็ต – รีเซ็ตการตัง้ ค่ากล้องถ่าย
วิดโี อทัง้ หมด

กา
1.
2.
3.

ส
จริง

อาจ

การดูวด
ิ โี อทีบ
่ น
ั ทึกไว้
1. ในช่องมองภาพ ให้แตะที่
2. คลังภาพของคุณจะปรากฏบน
หน้าจอ
3. แตะทีว่ ด
ิ โี อหนึง่ ครัง้ เพือ
่ แสดง
วิดโี อทีด
่ า้ นหน้าสุดของคลัง
ภาพวิดโี อทีเ่ ลือกจะเล่น
อัตโนมัติ

ลา
วาง
าด

พ
อ

ทึก

าย
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รูปภาพและวิดีโอ
การดูรป
ู ภาพและวิดโี อ
1. แตะที่
บนหน้าจอดูตวั อย่าง
ในกล้องถ่ายรูป
2. คลังภาพของคุณจะปรากฏบน
หน้าจอ
ิ โี อหรือรูปภาพเพือ
่
3. แตะทีว่ ด
เปิดทัง้ ไฟล์
เคล็ดลับ! กดปุ่มไปทางซ้าย
หรือทางขวาเพื่อดูรูปภาพ
หรือวิดีโออื่น

การใช้การซูมขณะดูวด
ิ โี อ
หรือภาพถ่าย
เมือ
่ ดูภาพถ่ายหรือวิดโี อ คุณสา
มารถซูมเข้าหรือออกได้โดยใช้

การปรับระดับเสียงขณะดู
วิดโี อ
ในการปรับระดับเสียงของวิดโี อ
ขณะเล่น ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงที่
ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

การตัง้ ค่ารูปภาพเป็นพืน
้
หลัง
ู ภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัง้
1. แตะทีร่ ป
ค่าเป็นพืน
้ หลังเพือ
่ เปิด
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2. แตะทีห
่ น้าจอเพือ
่ เปิดเมนูตวั
เลือก
้ แตะที่
3. แตะที่ ใช้เป็น จากนัน
ตัง้ ภาพพืน
้ หลัง
4. หน้าจอจะสลับไปเป็นโหมด
แนวตัง้

การแก้ไขรูปภาพ
คุณสามารถใช้คณ
ุ สมบัตท
ิ ย
่ี อด
เยีย
่ มมากมายในการเปลีย
่ นแปลง
รูปภาพ เพิม
่ หรือทำให้รป
ู ภาพมี
ชีวต
ิ ชีวาขึน
้
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
1. เปิดภาพทีค
แล้วกดปุม
่ เมนู
่ เปลีย
่ นแปลง
2. แตะที่ แก้ไข เพือ
รูปภาพของคุณ:

ต

เ

เ

อ

ล
เ
ต
ต

หมุนและพลิก – หมุนหรือ
พลิกรูปภาพเพือ
่ ความสนุกสนาน
หรือเพือ
่ ให้ดส
ู วยงามขึน
้

ง่
เ
แ
ต

คร็อป – คร็อปภาพของคุณ
เลือกพืน
้ ทีแ
่ บบสีเ่ หลีย
่ มหรือวง
กลม แล้วเลือ
่ นนิว้ ของคุณไป
ตามหน้าจอเพือ
่ เลือกพืน
้ ที่

ย

ปรับ – ช่วยให้คณ
ุ ปรับรูป
ได้โดยใช้ส,ี ความสว่างอัตโนมัติ
และอืน
่ ๆ

ค

ง

ลง

เอฟเฟกต์ – แตะเพือ
่ ใช้
ตัวเลือกเอฟเฟกต์กบ
ั รูปภาพ

การหมุนรูปภาพของคุณ
1.

หมุน 90° ทวนเข็มนาฬิกา

เฟรม –
เพิม
่ เฟรมให้กบ
ั รูปภาพ

2.

หมุน 90° ตามเข็มนาฬิกา

ข้อความ –
เพิม
่ ข้อความให้กบ
ั รูปภาพ

3.

พลิกภาพตามแนวตัง้

4.

พลิกภาพตามแนวนอน

คลิปอาร์ต – เพิม
่ คลิป
อาร์ตให้กบ
ั รูปภาพ

การเพิม
่ ข้อความลงในรูป
ภาพ

กระดานวาด – วาดภาพ
ลงบนภาพถ่ายได้อย่างอิสระ
เลือกความหนาของเส้นจาก 4
ตัวเลือก จากนัน
้ เลือกสีทค
่ี ณ
ุ
ต้องการ

1. ในหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2. เลือกสีของข้อความ แล้วเลือก
รูปทรงลูกโป่งหนึง่ ทีต
่ อ
้ งการ
ุ่ กด
3. ป้อนข้อความโดยใช้ปม
และแตะที่ เสร็จ
่ นข้อความโดยแตะทีข
่ อ
้
4. เลือ
ความแล้วเลือ
่ นไปยังบริเวณที่
คุณต้องการ

หรือ
าน

สแตมป์ – ตกแต
ง่ รูปภาพของคุณด้วยสแตมป์
เลือกจากสแตมป์ตา่ งๆ ทีม
่ อ
ี ยู่
แล้วแตะทีร่ ป
ู ภาพในบริเวณทีค
่ ณ
ุ
ต้องการติดสแตมป์

คุณ
ง

ย่อขยาย –
ย่อขยายรูปภาพ

ป
มัติ

บันทึกการเปลีย
่ นแปลงที่
คุณทำกับรูปภาพ
ลบการแก้ไขภาพถ่าย

การเพิม
่ เอฟเฟกต์ลงใน
รูปภาพ
1. ในหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2. คุณสามารถใช้ตวั เลือกต่างๆ
กับรูปภาพ
3. ในการเลิกทำเอฟเฟกต์
เพียงแค่แตะที่
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การคร็อปรูปภาพ

การเพิม
่ เฟรม

กา

1. ในหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2. เลือกรูปร่างทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ใช้เพือ
่ คร็อปรูปภาพ
3. ลากกรอบไปทีพ
่ น
้ื ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ต้อง
การคร็อป เลือกพืน
้ ทีท
่ เ่ี ลือก
โดยการลาก
4. เมือ
่ คุณเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้แตะที่ เสร็จ

1. ในหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
หรือ
2. แตะที่
เพือ
่ เลือกเฟรม
3. แตะที่
เพือ
่ ตรวจสอบเฟรมทัง้ หมด

1.
2.

การปรับรูปภาพของคุณ
1. ในหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
ใช้แถบเครือ
่ งมือการปรับเพือ
่ แก้ไข
การปรับรูปภาพตามทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
เลือกเพือ
่ แก้ไขการตัง้ ค่า
1.
การปรับโดยอัตโนมัติ
เลือกเพือ
่ เปรียบเทียบก่อน
2.
และหลังการปรับ
ปรับความสว่างและความ
3.
คมชัดของรูปภาพ
ปรับไฮไลต์และเงา
4.
จัดสมดุลสีของรูปภาพ
5.
6.
ปรับความสดของสีของรูปภาพ
7.
ปรับความคมชัดของรูปภาพ
ลดสัญญาณรบกวน
8.
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การเพิม
่ คลิปอาร์ต

กา

คุณ
วิดโี

บนหน้าจอการแก้ไข
1. แตะที่
แล้วเลือกคลิปอาร์ต
2. แตะที่
3. ปรับขนาดของคลิปอาร์ต
4. หมุนคลิปอาร์ตโดยใช้
และ

กา

การใช้กระดานวาด

3.

บนหน้าจอการแก้ไข
1. แตะที่
เพือ
่ เลือกรูปทรง
2. แตะที่
3. รวมทัง้ กำหนดสีและความหนา
่ ณ
ุ
4. คุณสามารถลบภาพวาดทีค
เพิม
่ ได้โดยใช้

การเพิม
่ สแตมป์
บนหน้าจอการแก้ไข
1. แตะที่
เพือ
่ ดูวา่ มีสแตมป์
2. แตะที่
ใดทีส
่ ามารถใช้ได้
่ น้าจอบริเวณทีค
่ ณ
ุ ต้อง
3. แตะทีห
การเพิม
่ สแตมป์ให้กบ
ั รูปภาพ
4. แก้ไขสีโดยใช้

1.
2.

กา
นภ
1.
2.

ก้ไข
ร์ต

ก้ไข

า
ณ

ก้ไข
ป์

ง

การย่อขยาย

คุณสมบัตก
ิ ารแก้ไขวิดโี อใช้ได้กบ
ั
วิดโี อในรูปแบบ MPEG-4

3. แตะ เสร็จ เพือ
่ บันทึกการเปลีย
่
นภาพแตะ
ทีใ่ ช้เท่านัน
้ เพือ
่ ใช้การเปลีย
่ น
ภาพทีเ่ ลือกในขณะนัน
้ เลือก
ใช้กบ
ั ทัง้ หมด เพือ
่ ใช้การเปลีย
่ น
ภาพทีเ่ ลือกในขณะนัน
้ กับไฟล์
วิดโี อทัง้ หมดในสตอรีบ
่ อร์ด

การตัดความยาวของวิดโี อ

การใช้ซบ
ั ไตเติล
้

1. แตะที่
บนหน้าจอการแก้ไข
2. เลือ
่ นแถบเพือ
่ ย่อขยายรูปภาพ

การแก้ไขวิดโี อ

1. เลือก แก้ไข แล้วเลือก
เลือกตัง้ ค่าจุดเริม
่
2. แตะที่
ต้นและสิน
้ สุดใหม่โดยแตะที่
อีกครัง้
3. แตะที่ เสร็จ หรือแตะที่
เพือ
่ ย้อนกลับไปทีค
่ ลังภาพและ
ยกเลิกการเปลีย
่ นแปลง

การเลือกรูปแบบการเปลีย
่
นภาพ
1. เลือกรูปแบบการเปลีย
่ นภาพ
จากนัน
้ แตะที่
เพือ
่ ดูตวั อย่าง
2. แตะที่
แล้วลากแถบเพือ
่
ปรับระยะเวลา

1. เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
2. เลือก แก้ไข แล้วเลือก
เพือ
่ เพิม
่ ซับไตเติล
้ ให้กบ
ั วิดโี อ
แล้วหยุดการเล่นชัว่
3. แตะที่
คราวเพือ
่ กำหนดจุดเริม
่ ต้นทีจ่ ะ
ให้ขอ
้ ความปรากฏขึน
้
่
4. แตะที่ เริม
แล้วเลือกรูปแบบข้อความ
ป้อนข้อความโดยใช้ปม
ุ่ กด
แล้วเลือก เสร็จ
่ ริเวณหน้าจอทีค
่ ณ
ุ ต้อง
5. แตะทีบ
การให้ขอ
้ ความปรากฏขึน
้
แล้วแตะ เสร็จ
6. แตะที่ บันทึก บันทึกทับไฟล์
ทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ล้วหรือบันทึกเป็น
ไฟล์ใหม่
้ ตอนเหล่านีเ้ พือ
่ เพิม
่
7. ทำซ้ำขัน
ข้อความอืน
่ ๆ
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การเพิม
่ เอฟเฟกต์การแก้ไข
1. เปิดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
2. เลือก แก้ไข , แล้วเลือก
.
่ ให้กบ
ั
3. เลือกเอฟเฟกต์ทจ่ี ะเพิม
รูปภาพ

การจับเฟรมภาพ
จับภาพจากวิดโี อ
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
1. เปิดวิดโี อทีค
้ เลือก
2. เลือก แก้ไข จากนัน
3. เล่นวิดโี อ แล้วแตะที่
เพือ
่ จับภาพหน้าจอทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การขณะเล่นวิดโี อ
้ จะถูกบันทึกไว้
4. เฟรมของภาพนัน
ในโทรศัพท์เหมือนไฟล์ภาพนิง่

การเพิม
่ เสียงอัดให้กบ
ั วิดโี อ
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข
1. เปิดวิดโี อทีค
2. เลือก แก้ไข แล้วเลือก
โฟลเดอร์
3. แตะที่
เสียงส่วนตัว จะเปิดขึน
้ เลือก
แทร็คทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพิม
่ ในวิดโี อ
4. เสียงต้นฉบับในวิดโี อจะถูก
ลบออก
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มัล
5. หากเสียงสัน
้ กว่าวิดโี อ
ให้เลือกว่าจะเล่น ครัง้ เดียว
หรือ ซ้ำ
่ี อ
ี ยูแ
่ ล้วหรือ
6. บันทึกทับไฟล์ทม
บันทึกเป็นไฟล์ใหม่
7. หรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่และใส่
การพากย์สด โดยแตะที่
่ บันทึกเสียงอัด
8. แตะ เสร็จ เพือ
ปัจจุบน
ั

คุณ
ลงใ
ถึงไ
ง่าย
ในก
ให้แ
ในแ
ราย
เก็บ

หม
าร
โท
เข
หา
โท
วิด

มีแ
แถ
ทัง้
วิดโี
ราย
รูปภ
เลือ
รูปภ
ราย
วิดโี

อ

ส่

ด

มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดีย
ลงในการ์ดหน่วยความจำเพือ
่ เข้า
ถึงไฟล์รป
ู ภาพและวิดโี อได้อย่าง
ง่ายดาย
ในการเข้าใช้งานเมนูมล
ั ติมเี ดีย
ให้แตะที่
แล้วเลือก คลังภาพ
ในแท็บมัลติมเี ดีย คุณสามารถเปิด
รายการของแถบแคตาล็อกทีค
่ ณ
ุ
เก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียทัง้ หมดได้
หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งก
าร์ดหน่วยความจำลงใน
โทรศัพท์เพื่อบันทึกรูปภาพและ
เข้าใช้รูปภาพทั้งหมดของคุณ
หากไม่มีการ์ดหน่วยความจำ
โทรศัพท์จะไม่แสดงรูปภาพหรือ
วิดีโอใดๆ

มีแถบแคตาล็อก 5
แถบดังทีแ
่ สดงด้านล่าง
ทัง้ หมด
: แสดงรูปภาพและ
วิดโี อทัง้ หมด
รายการโปรด
: ถ้าคุณแตะ
รูปภาพหรือวิดโี อค้างไว้ หน้าจอตัว
เลือกจะปรากฏขึน
้ เพือ
่ ให้คณ
ุ แท็ก
รูปภาพนัน
้ เป็นรายการโปรด แถบ
รายการโปรดจะแสดงรูปภาพและ
วิดโี อทีเ่ ป็นรายการโปรดของคุณ

วิดโี อ
:
แสดงวิดโี อทัง้ หมดของคุณ
การแท็ก
:
เช่นเดียวกับแถบรายการโปรด
คุณสามารถแท็กรูปภาพได้ แถบ
นีจ้ ะแสดงรูปภาพและวิดโี อทีค
่ ณ
ุ
แท็กไว้
บุคคล
: ในขณะถ่ายรูป
ถ้าคุณกำหนด ตัง้ ค่า > ใบหน้า
> การติดตาม และถ่ายรูปไว้
รูปนัน
้ จะอยูบ
่ นแถบบุคคล
คุณสามารถตัง้ ชือ
่ เล่นให้กบ
ั บุคคล
ในภาพได้ หรือเชือ
่ มต่อกับ รายชือ
่
เพือ
่ จับคูร่ ป
ู ภาพนัน
้ เข้ากับผูต
้ ด
ิ ต่อ

มุมมองตามลำดับเวลา
คลังภาพใน GW620 จะแสดงมุม
มองของรูปภาพและวิดโี อตามลำ
ดับเวลา ทางด้านซ้ายของหน้าจอ
จะปรากฏวันทีค
่ ณ
ุ ถ่ายภาพโดย
เริม
่ จากภาพเก่าทีส
่ ด
ุ ไปจนถึงภาพ
ใหม่ทส
่ี ด
ุ ถ้าคุณเลือกวันทีร่ ะบุ รูป
ภาพทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ถ่ายในวันนัน
้ จะ
ถูกจัดกลุม
่ บนพืน
้ หลังสีขาว
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เมนูตวั เลือกภาพส่วนตัว

การใช้รป
ู ภาพ

เคร

เลือกรูปภาพ จากนัน
้ แตะค้างไว้
เพือ
่ ดูตวั เลือกทีส
่ ามารถใช้ได้

เลือกรูปภาพทีต
่ อ
้ งการใช้เป็นภาพ
พืน
้ หลังหรือระบุผโู้ ทร
้ ค้างไว้ แล้วเลือก
1. แตะภาพนัน
ตัง้ เป็น
้ หลัง หรือ ID
2. เลือก ภาพพืน
ภาพ

โฟ
ราย
บัน
การ
1.

การส่งรูปภาพ
1. ในการส่งรูปภาพ ให้แตะ
ภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการค้างไว้
2. เลือก แบ่งปัน
เลือกอีเมล์หรือข้อความ
่ คุณเลือก อีเมล์ หรือ
3. เมือ
ข้อความ วิดโี อของคุณจะ
ถูกแนบไปกับข้อความ จาก
นัน
้ คุณสามารถเขียนและส่ง
ข้อความได้ตามปกติ

การส่งวิดโี อ
1. ในการส่งวิดโี อ ให้แตะวิดโี อ
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการค้างไว้
2. เลือก แบ่งปัน
เลือกอีเมล์หรือข้อความ
เมือ
่ คุณเลือก อีเมล์ หรือ
ข้อความ วิดโี อของคุณจะ
ถูกแนบไปกับข้อความ จาก
นัน
้ คุณสามารถเขียนและส่ง
ข้อความได้ตามปกติ
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การสร้างภาพสไลด์
หากคุณต้องการดูภาพทัง้ หมดบน
โทรศัพท์ คุณสามารถสร้างภาพ
สไลด์เพือ
่ ให้ไม่ตอ
้ งเปิดและปิด
ภาพแต่ละภาพ
้ ค้างไว้ แล้วเลือก
1. แตะภาพนัน
ภาพสไลด์

ารตรวจสอบรูปภาพของคุณ
คุณสามารถดูขอ
้ มูลรายละเอียด
ของรูปภาพ เช่น ชือ
่ , วันที,่
เวลา, ความละเอียด, ขนาด,
ประเภท และแท็ก
้ ค้างไว้ แล้วเลือก
1. แตะภาพนัน
ข้อมูล

2.

เค
ส
D
เน

กด
สาม
เพล
หรื

กา

มีต
1.

พ

อก

D

น

อก

ณ

ด

อก

เครือ
่ งเล่นมีเดีย
โฟลเดอร์ เครือ
่ งเล่นมีเดีย แสดง
รายการวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดหรือ
บันทึกในโทรศัพท์ของคุณ
การดูวด
ิ โี อ
่ งเล่นมีเดีย
1. เลือก เครือ
ในแท็บมัลติมเี ดีย
่ เล่น
2. เลือกวิดโี อเพือ
เคล็ดลับ! โทรศัพท์ GW620
สนับสนุนการเล่นวิดีโอรูปแบบ
DivX เพื่อความหลากหลายของ
เนื้อหาที่ดียิ่งขึ้น

กดปุม
่ เมนู แล้วเลือก เพลง คุณ
สามารถเล่นเพลง,จัดประเภท
เพลงแยกตามอัลบัม
้ และศิลปิน
หรือสร้างรายการเพลงได้

การตัง้ ค่าเสียงเรียกเข้า
มีตวั เลือก 3 ตัวได้แก่
1. ตะไฟล์เพลงในรายการเพลง
หรือ เครือ
่ งเล่นมีเดีย ค้างไว้
เลือก ใช้เป็น จากนัน
้ ตัง้ ค่า
เสียงเรียกเข้าโดยใช้ตวั
เลือกป๊อปอัป

2. บันทึกข้อความเสียงโดยใช้
บันทึกเสียง แล้วตัง้ ค่าเป็น
เสียงเรียกเข้า
3. เลือกจาก ตัง้ ค่า >
เสียงและการแสดง > เสียง
เรียกเข้าของโทรศัพท์

โปรแกรมแก้ไขวิดโี อ
1. แตะที่
แล้วเลือก
โปรแกรมแก้ไขวิดโี อ

สตอรีบ
่ อร์ด
1.

ตัง้ ค่า BGM – เพิม
่ เพลง
แบ็คกราวด์ให้กบ
ั สตอรีบ
่ อร์ด
หรือเปลีย
่ นแปลงเสียง
2.
อิมปอร์ตไฟล์ – เพิม
่
ไฟล์มเี ดียให้กบ
ั สตอรีบ
่ อร์ด
คุณสามารถเพิม
่ ไฟล์มเี ดียได้
สูงสุด 32 ไฟล์
3.
โปรแกรมจัดการคลิป
– จัดการไฟล์มเี ดียทีเ่ พิม
่
ไว้ ถ้าไม่มไี ฟล์มเี ดียใดๆ
ถูกเพิม
่ เข้ามา
ปุม
่ นีจ
้ ะใช้งานไม่ได้
4.
ดูตวั อย่าง – ดูตวั อย่าง
ไฟล์วด
ิ โี อทีค
่ ณ
ุ สร้าง
บันทึก – บันทึกไฟล์วด
ิ ี
5.
โอทีค
่ ณ
ุ สร้าง
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6.

เพิม
่ ข้อความ – เพิม
่
กรอบข้อความให้กบ
ั สตอรีบ
่ อร์ด
คุณต้องแตะที่
ก่อนเพือ
่ แก้ไขวิดโี อ

– แตะเพือ
่ เลือกไฟล์ทง้ั หมด
โดยมีจำนวนสูงสุด 32 ไฟล์
– แตะเพือ
่ ยกเลิกการเลือ
กไฟล์
0/185 – ตัวเลขนีแ
้ สดงจำนวนไฟ
ล์ทเ่ี ลือกไว้
แตะเพือ
่ ไปทีข
่ น
้ั ตอนถัดไป
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ภาพยนตร์เพลง
1. พลิกซ้ายและขวาเพือ
่
ตรวจสอบรูปแบบต่างๆ
สำหรับภาพยนตร์เพลง
คุณสามารถเลือกได้เฉพาะ
รูปภาพเท่านัน
้
– กลับไปทีห
่ น้าจอโปร
แกรมแก้ไขวิดโี อ
– แสดงชือ
่ รูปแบบและ
คำอธิบาย
– ดูตวั อย่างรูปแบบ
– แตะเพือ
่ เลือกรูปภาพ
่ ณ
ุ เลือกรูปภาพ
2. หลังจากทีค
แตะที่
เพือ
่ ไปยังขัน
้ ตอนถัดไป
– แตะเพือ
่ สลับไปที่
โหมดสุม
่
– แตะเพือ
่ สลับไปที่
โหมดต้นฉบับ
– แตะเพือ
่ สลับไปที่
โหมดมุมมอง

3.

4.
5.
6.
7.

ตัด

มีส
แบ
แล
1.
ไ
2.
ไ
3.

ะ

พ

3. แตะที่
เพือ
่ เลือกรูปภาพทัง้ หมด
แล้วแตะ
4. เลือกเพลง จากนัน
้ ตัง้ ค่าเพลง
นัน
้ เป็นเพลงแบ็คกราวด์
5. เพิม
่ ชือ
่ ภาพยนตร์โดยใช้ปม
ุ่
กด QWERTY แล้วบันทึกค่า
เพือ
่ เล่นไฟล์วด
ิ โี อ
6. แตะที่
ทีส
่ มบูรณ์
เพือ
่ บันทึกไฟล์
7. แตะที่
วิดโี อทีค
่ ณ
ุ สร้างขึน
้

ตัดอัตโนมัติ
มีสไตล์อต
ั โนมัตใิ ห้เลือก 3
แบบได้แก่ แนวตัง้ , แนวนอน
และวัตถุเคลือ
่ นไหว
แล้วเลือกวิดโี อ
1. แตะที่
ไปทีข
่ น
้ั ตอนถัดไป
เพือ
่ ดูตวั อย่าง
2. แตะที่
ไฟล์วด
ิ โี อ
เพือ
่ บันทึกไฟล์
3. แตะที่

การเล่นเกมส์
1. โทรศัพท์ GW620
มีเกมส์ให้เล่นมากมาย
คุณยังสามารถดาวน์โหลด
เกมส์เพิม
่ เติมได้จากตลาด
่ เริม
่ เพือ
่ เริม
่ ต้น
2. แตะปุม
เกมส์หรือแอปพลิเคชัน
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้
จ่ายเพิม
่ เติมเมือ
่ ใช้บริการดาวน์
โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชันที่
ต้องเสียค่าใช้จา่ ย
หมายเหตุ: คุณสามารถติดตัง้
เกมส์และแอปพลิเคชัน Java
ผ่านเว็บเท่านัน
้

การโอนไฟล์โดยใช้อป
ุ กรณ์
จัดเก็บข้อมูล USB
ในการโอนไฟล์โดยใช้อป
ุ กรณ์
USB:
่ มต่อโทรศัพท์ GW620
1. เชือ
เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช่
สายเคเบิล USB
2. เลือก ตัง้ ค่า > การ์ด SD
และพืน
้ ทีจ่ ด
ั เก็บของโทรศัพท์
> ใช้ทเ่ี ก็บข้อมูลเท่านัน
้
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3. ในแถบสถานะ
ให้ลากไอคอน USB
่ มต่อ USB แล้ว
4. เลือก เชือ
และ เชือ
่ มต่อ
้ หาทีจ
่ ด
ั
5. คุณสามารถดูเนือ
เก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
และโอนไฟล์
หมายเหตุ: คุณต้องติดตัง้ การ์ด
SD ก่อน หากไม่มก
ี าร์ด SD
คุณจะไม่สามารถใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล
USB ได้

เพลง
โทรศัพท์ LG GW620 มีเครือ
่ ง
เล่นเพลงภายในตัวทีใ่ ห้คณ
ุ
สามารถเล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบ
ทัง้ หมดได้ในการเข้าใช้งาน
เครือ
่ งเล่นเพลง ให้แตะที่
จากขัน
้ ตอนนี้ คุณสามารถเข้าใช้
งานโฟลเดอร์ตา่ งๆ ดังนี:้
ศิลปิน – เบราส์ดรู ายการเพลงที่
เก็บไว้ตามศิลปิน
อัลบัม
้ – เบราส์ดรู ายการเพลงที่
เก็บไว้ตามอัลบัม
้
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เพลง – ประกอบด้วยเพลงทัง้ หมด
ทีม
่ ใี นโทรศัพท์
รายการ – ประกอบด้วยรายการ
เพลงทีค
่ ณ
ุ สร้างไว้

การเล่นเพลง
1. เลือก เพลง
ในแท็บมัลติมเี ดีย
2. แตะที่ เพลง
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
3. เลือกเพลงทีค
เพือ
่ หยุดเล่นเพลง
4. แตะ
ชัว่ คราว
5. แตะที่
เพือ
่ ข้ามไปทีเ่ พลงถัดไป
เพือ
่ ย้อนไปยัง
6. แตะที่
ช่วงแรกของเพลงนัน
้ แตะที่
เพือ
่ ย้อนไปทีเ่ พลงก่อ
นหน้า
หากต้องการเปลีย
่ นระดับเสียงใน
ขณะทีฟ
่ งั เพลง ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับ
เสียงขึน
้ และลงทีอ
่ ยูด
่ า้ นข้างซ้าย
ของโทรศัพท์

แต
ค้าง
เล่น
ใช้เ
แล

หม
จะไ
สัญ
ลิข
ดังน
อน
หรือ
บาง
ลอ
ก่อ
โปร
ประ
ต่าง

กา

โท
มีค
คุณ
ชอ
หม
เพือ
่
ช่อ

มด

ร

ล่น
ง

ที่

น
ดับ
ย

แตะเพลงหนึง่ ในรายการเพลง
ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงตัวเลือก
เล่น, เพิม
่ ในรายการเพลง,
ใช้เป็นเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์, ลบ
และค้นหา
หมายเหตุ: ลิขสิทธิข
์ องไฟล์เพลง
จะได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตามสนธิ
สัญญานานาชาติและกฎหมาย
ลิขสิทธิข
์ องแต่ละประเทศ
ดังนัน
้ อาจจำเป็นทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั
อนุญาตหรือได้สท
ิ ธิใ์ นการทำซ้ำ
หรือคัดลอกเพลงในกฎหมายของ
บางประเทศมีขอ
้ ห้ามในการคัด
ลอกสือ
่ ทีม
่ ล
ี ข
ิ สิทธิด
์ ว้ ยตนเอง
ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์
โปรดตรวจสอบกฎข้อบังคับของ
ประเทศนัน
้ ๆเกีย
่ วกับการใช้สอ
่ื
ต่างๆ

การใช้วท
ิ ยุ
โทรศัพท์ LG GW620
มีคณ
ุ สมบัตวิ ท
ิ ยุ FM ในตัว ดังนัน
้
คุณสามารถค้นหาสถานีทค
่ี ณ
ุ ชืน
่
ชอบและรับฟังวิทยุได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟงั
เพือ
่ รับฟังวิทยุ เสียบหูฟงั เข้าใน
ช่องเสียบหูฟงั

ในการค้นหาสถานีอต
ั โนมัติ
1. เลือก วิทยุ FM
่ เมนู
2. กดปุม
3. แตะที่ สแกนอัตโนมัติ
แล้วแตะที่ ใช่ ระบุสถานีทพ
่ี บ
ไว้ในหมายเลขช่องสถานีโดย
เลือก ตัง้ ค่า, ข้าม หรือ หยุด
หมายเหตุ: คุณสามารถค้น
หาสถานีดว้ ยตนเองได้อก
ี ด้วย
โดยการใช้ปม
ุ่ หมุนทีแ
่ สดงขึน
้ ถัด
จากความถีว่ ท
ิ ยุ

การรีเซ็ตสถานี
1. เลือก วิทยุ FM
2. เลือก สแกนอัตโนมัติ เพือ
่ รีเซ
ต
็ ช่องสถานีปจั จุบน
ั
หรือเลือก รีเซ็ตทุกช่อง
เพือ
่ รีเซ็ตช่องสถานีทง้ั หมด
หากคุณรีเซ็ตทุกช่องสถานี
แต่ละช่องจะกลับไปเริม
่ ต้น
ทีค
่ วามถี่ 87.5 Mhz
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เคล็ดลับ! ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับสัญญาณ
วิทยุ ให้ยืดสายชุดหูฟังซึ่ง
ทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ
คำเตือน! หากคุณเชื่อมต่อชุดหู
ฟังที่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อใช้รับ
สัญญาณวิทยุ การรับสัญญาณ
วิทยุอาจถูกคลื่นรบกวนได้
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แอ
1.
2.

Go

ตรว
และ
ทิศ
โทร
Wiหม
บริก
และ
หม
สถา
โหม

แอปพลิเคชันใน Google
1. ขัน้ แรก ให้สร้างแอคเคาท์ Google
ป้อนชือ่ ผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
2. หลังจากเข้าสูร่ ะบบ รายชือ่ อีเมล์
และปฏิทนิ ในแอคเคาท์ Google
จะซิงโครไนซ์กบ
ั โทรศัพท์
GW620 ของคุณโดยอัตโนมัติ

Google แผนที่
ตรวจสอบสถานทีป
่ จั จุบนั ของคุณ
และสภาพการจราจร รวมทัง้ รับข้อมูล
ทิศทางเพือ่ ไปยังปลายทางของคุณ
โทรศัพท์ GW620 ต้องเชือ่ มต่อกับ
Wi-Fi หรือ 3G/GPRS
หมายเหตุ: Google แผนที่ ไม่ได้ให้
บริการครอบคลุมทุกเมือง
และทุกประเทศ
หมายเหตุ: ขณะดูมมุ มองถนนของ
สถานทีห
่ นึง่ ให้กดเมนู แล้วแตะที่
โหมดเข็มทิศ เพือ่ เปิดโหมดเข็มทิศ

Market
ลาดช่วยให้คณ
ุ ดาวน์โหลดแอปพลิ
เคชันและเกมส์ทม่ี ป
ี ระโยชน์ ถ้าคุณ
ติดตัง้ แอปพลิเคชันและเกมส์จาก
ตลาด โปรแกรมเหล่านัน้ จะปรากฏใน
เมนูของ GW620
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกีย่ ว
กับแอปพลิเคชันหรือทำเครือ่ งหมาย
ไว้ ถ้าพบว่าไม่สามารถใช้งานได้กบ
ั
โทรศัพท์ GW620
1. เลือกประเภทเพือ่ เบราส์เนือ้ หา
2. เลือกแอปพลิเคชันเพือ่ ติดตัง้
หมายเหตุ: เมือ่ คุณต้องการสิน้ สุด
เกมส์ ให้ใช้ปมุ่ โฮม หรือ กลับ
คุณจะกลับสูห
่ น้าจอสแตนด์บาย
หรือใช้ปมุ่ เมนูของเกมส์

Gmail
Gmail ได้รบ
ั การกำหนดค่าเมือ่ คุณตัง้
ค่าโทรศัพท์เป็นครัง้ แรก Gmail
บนโทรศัพท์ของคุณจะซิงโครไนซ์
กับแอคเคาท์ Gmail
ของคุณบนเว็บโดยอัตโนมัติ ขึน้ อยูก่ บ
ั
การตัง้ ค่าการซิงโครไนซ์ของคุณ ราย
การสนทนาในกล่องข้อความเข้าเป็น
ค่าเริม่ ต้นของมุมมอง Gmail
กดปุม่ เมนู แล้วแตะ รีเฟรช เพือ่ ส่ง
หรือรับอีเมล์ใหม่ และซิงโครไนซ์อเี มล์
ของคุณกับแอคเคาท์ Gmail บนเว็บ
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แอปพลิเคชันใน Google

ยูท

Google Talk

กา

Google Talk เป็นโปรแกรมข้อ
ความโต้ตอบแบบทันทีของ Google
ซึง่ ช่วยให้คณ
ุ ติดต่อสือ
่ สารกับ
บุคคลอืน
่ ทีใ่ ช้ Google Talk เช่นกัน

การเพิม
่ เหตุการณ์ลงในป
ฏิทน
ิ
1. เลือก ปฏิทน
ิ
2. ขัน
้ แรก คุณต้องสร้างแอคเคาท์
Google เพือ
่ ใช้ปฏิทน
ิ
3. เลือกวันทีท
่ ต
่ี อ
้ งการเพิม
่
เหตุการณ์
4. กดปุม
่ เมนู แล้วแตะ
เหตุการณ์ใหม่
5. แตะที่ อะไร
แล้วป้อนชือ
่ เหตุการณ์ ตรวจ
สอบวันทีแ
่ ละป้อนเวลาทีเ่ หตุ
การณ์เริม
่ ป้อนวันทีแ
่ ละเวลา
ทีส
่ น
้ิ สุดเหตุการณ์นน
้ั ในช่องวันที่
และเวลาทีอ
่ ยูถ
่ ด
ั ลงมา
6. แตะที่ ทีใ่ ด แล้วป้อนสถานที่
ั ทึกลง
7. หากคุณต้องการใส่บน
ในเหตุการณ์ของคุณ ให้แตะที่
คำอธิบาย แล้วป้อนรายระเอียด
8. ถ้าคุณต้องการให้สง่ เสียงเตือน
ซ้ำ ให้ตง้ั ค่า การทำซ้ำและตัง้ ค่า
เตือนความจำ ถ้าจำเป็น
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9. แตะ บันทึก เพือ
่ บันทึกเหตุการ
ณ์ในปฏิทน
ิ วันทีท
่ ม
่ี ก
ี ารบันทึก
เหตุการณ์ไว้จะมีเครือ
่ งหมาย
กรอบสีเ่ หลีย
่ มสีในปฏิทน
ิ กำกับ
อยู่ เสียงเตือนจะดังขึน
้ เมือ
่ ถึง
เวลาเริม
่ ต้นของเหตุการณ์เพือ
่ ให้
คุณไม่พลาดกำหนดการณ์ตา่ งๆ

การเปลีย
่ นมุมมองเริม
่ ต้น
ของปฏิทน
ิ
1. เลือก ปฏิทน
ิ ในแท็บ Google
กดปุม
่ เมนู
2. เลือกมุมมองปฏิทน
ิ ของวัน
สัปดาห์ หรือเดือนทีต
่ อ
้ งการ

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

าร
ก

บ

ให้
งๆ

e

ยูทิลิตี้
การตัง้ เวลาการปลุก

การใช้เครือ
่ งคิดเลข

1. เลือก นาฬิกาปลุก
2. ถ้าคุณต้องการเพิม
่ การตัง้ ปลุก
ใหม่ แตะที่ เพิม
่ การปลุก มี
การปลุกทีต
่ ง้ั ค่าล่วงหน้าซึง่ คุณ
สามารถเปิดใช้งานได้
3. แตะเพือ
่ เปิดใช้การปลุก แล้วกำ
หนดเวลาทีต
่ อ
้ งการให้สง่ เสียง
ปลุกหลังจากทีก
่ ำหนดเวลาแล้ว
โทรศัพท์ GW620 จะแสดง
เวลาทีเ่ หลืออยูก
่ อ
่ นการส่งเสียง
ปลุก
่
4. เลือกเสียงเรียกเข้า และเปิดสัน
ถ้าต้องการ ตัง้ ค่าการปลุกซ้ำ
ไอคอนจะบ่งชีว้ น
ั ทีค
่ ณ
ุ เลือก
่ ตัง้ ชือ
่ การปลุก
5. เลือกเลเบลเพือ
่ โทรศัพท์สง่ เสียงปลุกสา
6. เมือ
มารถเลือ
่ นการปลุกออกไปอีก
10 นาทีหรือยกเลิกการปลุกได้
7. แตะที่
แล้วย้อนกลับไป
ทีห
่ น้าจอการปลุกแรก
8. แตะรูปนาฬิกาค้างไว้หน้าจอ
จะแสดงนาฬิกาชนิดต่างๆ
เลือกนาฬิกาทีต
่ อ
้ งการ
9. คุณสามารถลบการปลุกทัง้
หมดโดยกดปุม
่ เมนูและเลือก
ลบการปลุก

1. เลือก เครื่องคิดเลข
ในแท็บยูทิลิตี
่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อน
2. ให้แตะปุม
ตัวเลข
3. สำหรับการคำนวณอย่างง่าย ให้
แตะทีฟ
่ งั ก์ชน
ั ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ (+,
–, x หรือ ÷) แล้วตามด้วย =
่ บ
ั ซ้อน
4. สำหรับการคำนวณทีซ
กดปุม
่ เมนู แตะทีพ
่ าเนลขัน
้ สูง
แล้วเลือก sin, cos, tan, log
และอืน
่ ๆ

Quickoffice
คุณสามารถจัดการและดูไฟล์เอก
สารได้ประเภทไฟล์ทส
่ี นับสนุนได้
แก่ PDF, DOC, TXT, XLS และ
ZIP
1. เลือก การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถดูไฟล์และรายการ
โฟลเดอร์
2. ถ้าคุณเลือก เอกสารล่าสุด
ไฟล์ทค
่ี ณ
ุ เพิง่ ดูจะปรากฏขึน
้
3. แตะไฟล์หนึง่ ค้างไว้
หน้าจอจะปรากฏตัวเลือก
แก้ชอ
่ื , คุณสมบัติ และลบ
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ยูทิลิตี
่ เมนูเพือ
่
4. เลือกไฟล์ แล้วกดปุม
ดูตวั เลือก
เปิด, ลงทะเบียน, อัปเดต,
คุณสมบัติ และเกีย
่ วกับ
นอกจากนัน
้ ยังอาจมีตวั เลือก
เพิม
่ เติม ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทไฟล์
PDF: ไปทีห
่ น้า, พอดีกบ
ั เพจ,
พอดีกบ
ั ความกว้าง
DOC/TXT: ค้นหา
XLS: เวิรค
์ ชีต – เลือกมุมมอง
สรุป หรือมุมมองแบบเต็ม

บันทึกเสียง
ใช้ บันทึกเสียง เพือ
่ บันทึกเสียง
เตือนความจำหรือไฟล์เสียงอืน
่ ๆ

การบันทึกเสียง
หรือเสียงพูด
1. แตะที่ บันทึกเสียง
2. แตะที่ บันทึก
3. แตะที่
เพือ
่ เริม
่ บันทึก
4. แตะที่
เพือ
่ จบการบันทึก
5. แตะที่ ใช้เป็น เพือ
่ ตัง้ ค่าเป็น
เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์
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เว
การส่งรายการบันทึกเสียง

เบร

1. เมือ
่ คุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
คุณสามารถส่งคลิปเสียงได้
โดยแตะที่ แบ่งปัน
่ ใน
2. การบันทึกจะถูกเพิม
ข้อความทีค
่ ณ
ุ เขียนและ
ส่งตามปกติ

เบร
ถึงโ
ควา
โดย
จะอ

กา
1.

2.
หม
จ่าย
เหล
โปร
จ่าย
ขอ

กา

แต
1.
2.
3.

ง

เว็บไซต์
เบราเซอร์
เบราว์เซอร์ ช่วยให้คณ
ุ เข้า
ถึงโลกของเกมส์ เพลง ข่าว กีฬา
ความบันเทิง และอีกมากมายได้
โดยตรงถึงโทรศัพท์ของคุณ ไม่วา่
จะอยูท
่ ไ่ี หนหรือกำลังทำอะไร

การเข้าใช้เว็บ
1. เลือก เบราว์เซอร์
ในแท็บการติดต่อ
2. คุณจะเข้าสูเ่ ว็บไซต์
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้
จ่ายเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ มต่อบริการ
เหล่านีแ
้ ละดาวน์โหลดเนือ
้ หา
โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้
จ่ายกับผูใ้ ห้บริการเครือข่าย
ของคุณ

การใช้แถบเครือ
่ งมือเว็บ
แตะที่
เพือ
่ เปิดแถบเครือ
่ งมือ
เพือ
่ รีเฟรชเว็บเพจ
1. แตะที่
2. แตะที่
เพือ
่ ไปข้างหน้าหนึง่ เพจ
3. แตะที่
เพือ
่ ย้อนกลับหนึง่ เพจ

4. แตะที่
เพือ
่ เพิม
่ /
แสดงบุค
๊ มาร์ค, แสดงประวัติ
และแสดงเว็บไซต์ทเ่ี ข้าชมบ่อย
สุด
เพือ
่ เปิดเว็บไซต์อน
่ื
5. แตะที่
ในหน้าต่างใหม่
เพือ
่ เปลีย
่ นการตัง้
6. แตะที่
ค่าเบราว์เซอร์

การใช้ตวั เลือก
กดปุม
่ เมนูเพือ
่ ดูตวั เลือก
ดำเนินการ –
ป้อนเว็บแอดเดรส และไปทีเ่ พจนัน
้
ออก – ปิดเบราว์เซอร์
ค้นหาเพจ – ทำเครือ
่ งหมาย
ตัวอักษรทุกตัวทีค
่ ณ
ุ ป้อน
เลือกข้อความ – แตะและ
เลือกบรรทัดทีค
่ ณ
ุ ต้องการคัดลอก
คุณสามารถวางข้อความในช่อง
ป้อนข้อความ
ดาวน์โหลด –
แสดงประวัตก
ิ ารดาวน์โหลด
ข้อมูล
y บุค
๊ มาร์ค – เพิม
่ /
แสดงบุค
๊ มาร์ค, แสดงประวัติ
และแสดงเว็บไซต์ทเ่ี ข้าชม
บ่อยสุด
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เว็บไซต์
y ภาพรวมหน้าต่าง – แสดง
หน้าต่างทีเ่ ปิดอยูท
่ ง้ั หมด
y ข้อมูลเพจ – แสดงข้อมูลเพจ
y แบ่งปันเพจ – ส่งเพจโดยใช้
อีเมล์หรือข้อความ
y ตัง้ ค่า – กำหนดการตัง้ ค่า
เบราว์เซอร์

การเพิม
่ และการใช้บค
ุ๊ มาร์ค
เพือ
่ การเข้าถึงเว็บไซต์ทค
่ี ณ
ุ ชืน
่
ชอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสามารถเพิม
่ บุค
๊ มาร์คและ
บันทึกเว็บเพจได้
1. เลือก เบราว์เซอร์
ในแท็บการติดต่อ
2. เลือกเมนู แล้วเลือก ข้อมูล >
บุค
๊ มาร์ค หรือกด
รายการบุค
๊ มาร์คของคุณจะ
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
่ บุค
๊ มาร์ค แล้วป้อน
3. เลือก เพิม
ชือ
่ สำหรับบุค
๊ มาร์คนัน
้ ตามด้วย
URL
่ เสร็จ บุค
๊ มาร์คของคุณจะ
4. กดปุม
ปรากฏขึน
้ ในรายการบุค
๊ มาร์ค
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ตั้ง
5. ในการเข้าใช้งานบุค
๊ มาร์ค
เพียงแตะทีบ
่ ค
ุ๊ มาร์ค แล้วแตะที่
เชือ
่ มต่อ เครือ
่ งจะเชือ
่ มต่อเข้า
กับเพจทีบ
่ ค
ุ๊ มาร์คไว้ของคุณ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
เว็บเบราว์เซอร์
เลือกเมนู แล้วเลือก ข้อมูล >
ตัง้ ค่า หรือกด
คุณสามารถเปลีย
่ นแปลงเลย์เอา
ต์ของเพจ (เช่น ขนาดข้อความ,
การเข้ารหัสข้อความ),
เปลีย
่ นแปลงโฮมเพจ, จัดการแคช,
คุกกี้ และการตัง้ ค่าความปลอดภัย
และอืน
่ ๆ

กด
หรือ

กา

ในห
Wiตัง้
เคร

Wi
ตัง้
เคร
บล
ตัง้
&ค
เคร
–ต
เคร
โห
โหม
ข่าย

ะที่
า

คช,
ภัย

ตั้งค่า
กดปุม
่ เมนู แล้วเลือก ตัง้ ค่า
ในเมนู
หรือแตะที่

การควบคุมไร้สาย
ในหน้าจอนี้ คุณจะสามารจัดการ
Wi-Fi และบลูทธู รวมถึง
ตัง้ ค่าโหมดเครือ
่ งบิน และ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
Wi-Fi – เปิด Wi-Fi
ตัง้ ค่า Wi-Fi – ตัง้ ค่าการแจ้งผ่าน
เครือข่าย หรือเพิม
่ เครือข่าย Wi-Fi
บลูทธ
ู – เปิดบลูทธู
ตัง้ ค่าบลูทธ
ู – กำหนดชือ
่ อุปกรณ์
& ค้นหาได้, สแกนหาอุปกรณ์อน
่ื ๆ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
– ตัง้ ค่าตัวเลือกสำหรับโรมมิง่ ,
เครือข่าย และ APN
โหมดเครือ
่ งบิน – หลังจากตัง้ ค่า
โหมดเครือ
่ งบิน การเชือ
่ มต่อเครือ
ข่ายทัง้ หมดจะใช้งานไม่ได้

หมายเหตุ: “นโยบายการปิด
Wi-Fi” จะไม่รวมอยูใ่ นกรณีน้ี
เมือ
่ โทรศัพท์เข้าสูก
่ ารล็อคหน้าจอ
Wi-Fi จะปิดลง เมือ
่ หน้าจอเปิดขึน
้
Wi-Fi จะเปิดขึน
้ เองโดยอัตโนมัติ
ทัง้ นีเ้ พือ
่ ประหยัดการใช้พลังงาน
แต่ในกรณีทแ
่ี อปพลิเคชัน
ได้รบ
ั ข้อมูลผ่านทาง Wi-Fi
โทรศัพท์จะไม่ปด
ิ Wi-Fi แม้วา่ หน้า
จอจะล็อคอยูก
่ ต
็ าม

ตัง้ ค่าการโทร
ตัง้ ค่าข้อความเสียงและการตัง้ ค่า
การโทรอืน
่ ๆ
โปรดดูท่ี “ตัง้ ค่าการโทร”

เสียงและหน้าจอ
โหมดเงียบ
– เสียงทัง้ หมดจะถูกปิด
ยกเว้นมีเดียและการปลุก
การตัง้ ค่าเสียง
โหมดเงียบ – ปิดเสียงทัง้ หมด
ยกเว้นมีเดียและการปลุก
ระดับเสียงดังของโทรศัพท์
– ตัง้ ระดับเสียงของสายเรียกเข้า
และการแจ้งเตือน
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ตั้งค่า
ระดับเสียงมีเดีย – ตัง้ ค่าระดับ
เสียงสำหรับเพลงและวิดโี อ
เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์
– ตัง้ ค่าเสียงเรียกเข้าเริม
่ ต้น
โทรศัพท์สน
่ั – ตัง้ ค่าสัน
่ สำหรับ
สายเรียกเข้า
เสียงเรียกเข้าของการแจ้ง – ตัง้
ค่าเสียงเรียกเข้าเริม
่ ต้นของการแจ้ง
เสียงสัมผัส – ตัง้ ค่าเสียงเมือ
่ ใ
ช้ปม
ุ่ กด
การเลือกเสียง – ตัง้ ค่าเสียงเมือ
่
คุณเลือกหน้าจอ
การตอบสนองการสัน
่
– ตัง้ ค่าการตอบสนองการสัน
่
การแจ้งการ์ด SD – ปิดเสียงการ
แจ้งเกีย
่ วกับการ์ด SD
ตัง้ ค่าการแสดงผล
การวางแนว – ตัง้ ค่าเพือ
่ สลับการ
วางแนวโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณหมุน
โทรศัพท์
แอนิเมชัน – ตัง้ ค่าเพือ
่ แสดงแอนิ
เมชัน เมือ
่ คุณเปิดหรือปิดหน้าต่าง
โหมดเซนเซอร์ความสว่าง
– แตะเพือ
่ เปิดโหมดเซนเซอร์
ความสว่าง
78

LG GW620 | คูม
่ อ
ื การใช้

ความสว่าง – ปรับความสว่างของ
หน้าจอหลังจากทีค
่ ณ
ุ ปิดโหมดเซน
เซอร์ความสว่าง
ไทม์เอาต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าเวลา
ไทม์เอาต์หน้าจอ

การซิงโครไนซ์ขอ
้ มูล
เลือกว่าจะซิงโครไนซ์กบ
ั แอป
พลิเคชันใด

การรักษาความปลอดภัย
และตำแหน่ง
แหล่งทีม
่ าของตำแหน่งของฉัน
ใช้เครือข่ายไร้สาย – ดูทต
่ี ง้ั โดย
ใช้เครือข่ายไร้สาย
ใช้งานดาวเทียม GPS – ตัง้ ค่า
เริม
่ ต้นเพือ
่ ให้ความแม่นยำระดับ
ถนนเมือ
่ กำหนดตำแหน่ง
แบบปลดล็อคหน้าจอ – ตัง้ ค่า
แบบปลดล็อคเพือ
่ รักษาความ
ปลอดภัยโทรศัพท์ของคุณ

ล็อคซิมการ์ด
ตัง้ ค่าล็อคซิมการ์ดหรือเปลีย
่ น PIN
ของซิม

รห

แส

หล

คุณ
แล
รวด
แห
ต้น
มาจ
เริม
่
บน
พล
แอ
แล
แบ
จัด
แล
กา
สำห
เช่น
อน

อง
ซน

ดย

า

า

PIN

รหัสผ่านทีม
่ องเห็นได้
แสดงรหัสผ่านขณะทีค
่ ณ
ุ พิมพ์

หลายรายการ
คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน
และตัง้ ค่าปุม
่ ลัดการเริม
่ ต้นอย่าง
รวดเร็ว
แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั – ตัง้ ค่าเริม
่
ต้นเพือ
่ ติดตัง้ แอปพลิเคชันทีไ่ ม่ได้
มาจากตลาด
เริม
่ ต้นแบบรวดเร็ว – ตัง้ ค่าปุม
่ ลัด
บนแป้นพิมพ์เพือ
่ เริม
่ ต้นแอป
พลิเคชัน เลือกเพือ
่ ดูคา่ เริม
่ ต้นของ
แอปพลิเคชันทีเ่ ริม
่ ต้นแบบรวดเร็ว
และตัง้ ค่าแอปพลิเคชันทีเ่ ริม
่ ต้น
แบบรวดเร็วอืน
่ ๆ
จัดการแอปพลิเคชัน – จัดการ
และลบแอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้
การพัฒนา – ตัง้ ค่าตัวเลือก
สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
เช่น ดีบก
ั USB, ตืน
่ เสมอ และ
อนุญาตตำแหน่งจำลอง

การ์ด SD และพืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บ
ของโทรศัพท์
โหมดการเชือ
่ มต่อ USB
– ทีเ่ ก็บข้อมูลเท่านัน
้
การ์ด SD – ตรวจสอบพืน
้ ที่
ทัง้ หมดและพืน
้ ทีท
่ ใ่ี ช้ได้ แตะที่
ยกเลิกการเชือ
่ มต่อใช้งานการ
ด
์ SD เพือ
่ ถอดอย่างปลอดภัย
ฟอร์แมตการ์ด SD หากจำเป็น
พืน
้ ทีก
่ ารจัดเก็บภายใน
โทรศัพท์ –ตรวจสอบพืน
้ ทีท
่ ใ่ี ช้ได้
เลือก รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน
ถ้าคุณต้องการลบข้อมูลทัง้ หมด
จากโทรศัพท์

วันทีแ
่ ละเวลา
ตัง้ ค่าวันที,่ เวลา, โซนเวลา และ
รูปแบบ

ภาษาและข้อความ
เลือกตัวเลือกภาษาท้องถิน
่
และเขตพืน
้ ที,่ ใส่ตวั อักษร
และแก้ไขอัตโนมัติ

เกีย
่ วกับโทรศัพท์
ดูขอ
้ มูลทางกฎหมาย และตรวจ
สอบสถานะโทรศัพท์และเวอร์ชน
ั
ซอฟต์แวร์
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ตั้งค่า

W

การลงทะเบียน DivX VOD

ตัวจ
จัด
ด้วย
ขอ
เชือ
่
หรือ
Wiเทค
ให้ส
อิน
หม
สน
W
หา
ระบ
ารห
ภัย
าต่า
หา
หน
คุณ
Wiขอ

สร้างรหัสการลงทะเบียน DivX
VOD
โปรดไปที่ http://vod.divx.com/
เพือ
่ ลงทะเบียนและการสนับสนุน
ทางเทคนิค
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Wi-Fi
ตัวจัดการไร้สายช่วยให้คณ
ุ สามารถ
จัดการการเชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต
ด้วย Wi-Fi (Wireless LAN)
ของโทรศัพท์ โดยให้โทรศัพท์
เชือ
่ มต่อเครือข่ายไร้สายในท้องถิน
่
หรือเข้าใช้อน
ิ เตอร์เน็ตแบบไร้สาย
Wi-Fi เร็วกว่าและมีชว่ งกว้างกว่า
เทคโนโลยีไร้สายบลูทธู ซึง่ จะช่วย
ให้สามารถส่งอีเมล์และเบราส์
อินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: โทรศัพท์ GW620
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
WEP และ WPA-PSK/2
หากผูใ้ ห้บริการ Wi-Fi หรือผูด
้ แ
ู ละ
ระบบเครือข่ายของคุณตัง้ ค่าการเข้
ารหัสสำหรับการรักษาความปลอด
ภัยเครือข่ายไว้ ต้องป้อนรหัสในหน้
าต่างป๊อปอัป
หากไม่ได้มก
ี ารตัง้ ค่าการเข้ารหัสไว้
หน้าต่างป๊อปอัปนีจ้ ะไม่ปรากฏขึน
้
คุณสามารถขอรหัสจากผูใ้ ห้บริการ
Wi-Fi หรือผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่าย
ของคุณ

1. วิธก
ี ารตัง้ ค่า Wi-Fi
1. แตะที่ Wi-Fi ในแท็บตัง้ ค่า
แล้วเปิด Wi-Fi
่ มต่อ)
2. ค้นหา AP (จุดเชือ
่ มต่อกับ
– ค้นหาว่าสามารถเชือ
AP ใดได้บา้ ง
่ มต่อ AP
3. เชือ
่ มต่อ AP
– เชือ
ทีต
่ อ
้ งการจากรายการค้นหา
AP
– หาก AP คือประเภทการ
รักษาความปลอดภัย
WEP หรือ WPA-PSK/2
ให้ปอ
้ นรหัสความปลอดภัย

2. การสนับสนุนโปรไฟล์
เครือข่าย Wi-Fi
1. การสนับสนุนโปรไฟล์ WiFi (การเชือ
่ มต่อกับ AP
ทีใ่ ช้บอ
่ ยหรือ AP ซ่อน)
1. หาก AP
ไม่ปรากฏในรายการค้นหา
คุณสามารถเชือ
่ มต่อกับ
AP นัน
้ ได้โดยบันทึก AP
นัน
้ เป็นโปรไฟล์
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Wi-Fi
่ ยเป็น
2. การบันทึก AP ทีใ่ ช้บอ
โปรไฟล์ชว่ ยให้สะดวกใน
การป้อนรหัสความปลอดภัย
เมือ
่ เชือ
่ มต่อกับ AP
ทีม
่ ป
ี ระเภทการรักษา
ความปลอดภัยดังกล่าว
3. หาก AP
นัน
้ ไม่สนับสนุน DHCP
คุณสามารถเชือ
่ มต่อกับ AP
ได้โดยใช้ IP แอดเดรสคงที่
2. คำอธิบายฟิลด์แต่ละฟิลด์ใน
โปรไฟล์ Wi-Fi
่ เครือข่าย: SSID (ID)
1. ชือ
2. ประเภทการรักษา
ความปลอดภัย: สนับสนุน
WEP และ WPA-PSK/2
3. รหัสความปลอดภัย:
บันทึกรหัสความปลอดภัย
4. การตัง้ ค่า IP/DNS: สามารถ
ตัง้ เป็นอัตโนมัตห
ิ รือคงทีไ่ ด้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ว่า AP สนับสนุน
DHCP หรือไม่
สำหรับคงที่
ให้ปอ
้ นค่าฟิลด์ของ IP
แอดเดรส และเซิรฟ
์ เวอร์
DNS เพือ
่ ใช้กบ
ั IP แอด
เดรสคงทีเ่ มือ
่ มีการเชือ
่ มต่อ
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กา
3. การบันทึกโปรไฟล์ Wi-Fi
1. เลือกเมนูเพิม
่ เครือข่าย WiFi ทีด
่ า้ นล่างของเครือข่าย
Wi-Fi แล้วป้อน SSID
และประเภทการรักษาความ
ปลอดภัย
่ มต่อ AP ด้วย
2. หลังจากเชือ
ประเภทการรักษาความ
ปลอดภัยนีแ
้ ล้ว โปรไฟล์
จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

3. การดู MAC แอดเดรส
ในการเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายไร้สาย
บางเครือข่ายด้วยฟิลเตอร์
MAC คุณจำเป็นต้องป้อน
MAC แอดเดรสของ GW620
ลงในเราเตอร์
1. คุณสามารถค้นหา MAC
แอดเดรสได้ในเมนูสำหรับผู้
ใช้ตอ
่ ไปนี:้
2. ตัง้ ค่า > การควบคุมไร้สาย
> ตัง้ ค่า Wi-Fi > เมนู >
ขัน
้ สูง > MAC แอดเดรส

กา

โปร
ศัพ
สำห
การ
นี้ โ
lgm
คุณ
ขอ
สะด
โดย
เนือ
่
แวร
ดำเ
โปร
หม
แต่
ไป
เคเ
แบ
เดต
หา
ชอ
กระ
ข้อ

iย

ม

าย

ผู้

ย

การอัปเดตซอฟต์แวร์
การอัปเดตซอฟต์แวร์
โปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์โทร
ศัพท์มอ
ื ถือ LG
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การติดตั้งและการใช้โปรแกรม
นี้ โปรดไปที่ http://update.
lgmobile.com
คุณสมบัตินี้ให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์
ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วบนอินเตอร์เน็ต
โดยไม่ต้องไปที่ศูนย์บริการของเรา
เนื่องจากโปรแกรมอัปเดตซอฟต์
แวร์โทรศัพท์มือถือต้องการให้ผู้ใช้
ดำเนินการอัปเดตอย่างระมัดระวัง
โปรดตรวจสอบคำแนะนำและ
หมายเหตุทั้งหมดที่ปรากฎขึ้นใน
แต่ละขั้นตอนก่อนดำเนินการขั้นต่อ
ไป โปรดทราบว่าการถอดสาย
เคเบิลการสื่อสารข้อมูล USB หรือ
แบตเตอรี่ระหว่างกระบวนการอัป
เดตอาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสีย
หายได้ เนื่องจากผู้ผลิตจะไม่รับผิด
ชอบต่อการสูญเสียข้อมูลระหว่าง
กระบวนการอัปเดต คุณควรสำรอง
ข้อมูลสำคัญเก็บไว้ก่อน

DivX Mobile
เกีย่ วกับ DIVX VIDEO: DivX®
เป็นฟอร์แมตวิดโี อดิจต
ิ อลสร้าง
โดย DivX, Inc อุปกรณ์นไ้ี ด้
รับการรับรอง DivX Certified
ซึง่ สามารถเล่นวิดโี อ DivX ได้
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมและ
เครือ
่ งมือซอฟต์แวร์อน
่ื ๆ ทีใ่ ช
ใ้ นการแปลงไฟล์เป็นวิดโี อ DivX
โปรดไปที่ www.divx.com
เกีย่ วกับ DIVX VIDEO–ON–
DEMAND: อุปกรณ์ DivX
Certified® นีต
้ อ
้ งทำการลงทะเบียน
เพือ
่ ทีจ่ ะสามารถเล่นเนือ
้ หา DivX
Video–on–Demand (VOD) ได้
ในการสร้างรหัสการลงทะเบียน
ให้ไปทีส
่ ว่ น DivX VOD
ในเมนูตง้ั ค่าอุปกรณ์ ไปที่ vod.
divx.com โดยใช้รหัสนีเ้ พือ
่ ทำการ
ลงทะเบียน และเรียนรูเ้ พิม
่ เติมอืน
่ ๆ
เกีย่ วกับ DivX VOD

DivX Certified
สำหรับเล่นวิดโี อ DivX®
ไม่เกิน 320x240
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อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ นีม
้ อ
ี ป
ุ กรณ์เสริมหลากหลายให้คณ
ุ เลือกใช้ ซึง่ อุป
กรณ์เสริมบางชิน
้ อาจมีการแยกขาย เลือกใช้อป
ุ กรณ์เสริมเหล่านีต
้ าม
ความต้องการในการสือ
่ สารส่วนตัวของคุณ โปรดสอบถามเกีย
่ วกับอุปกรณ์
เสริมทีม
่ จี ำหน่ายได้จากตัวแทนจำหน่ายในพืน
้ ทีข
่ องคุณ (รายการต่างๆ
ทีอ
่ ธิบายด้านล่างนีเ้ ป็นตัวเลือก)
อุปกรณ์
ชาร์จ

แบตเตอรี่

ชุดหูฟงั
สเตอริโอ

สายเคเบิล
ข้อมูล
เชือ
่ มต่อ
โทรศัพท์
GW620
ของคุณเข้ากับ
คอมพิวเตอร์

ทัว่
ชือ
่
ระบ
GS
DC
WC

อุณ
สูงส

ต่ำส

คูม
่ อ
ื การใช้
เรียนรูเ้ พิม
่ เติม
เกีย
่ วกับโทร
ศัพท์ GW620

ศูน
(ป
คูม
่ อ
ื การใช้ GW620

ไทย

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
• การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะนำนีอ
้ าจมีผลให้การรับประกันของเครือ
่ งโทร
ศัพท์สน
้ิ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่
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ศูน
72/
แข
กรุง
วันแ
Ca

รณ์
งๆ

ทัว่ ไป
ชือ
่ ผลิตภัณฑ์: GW620
ระบบ:
GSM 850/ E-GSM 900/
DCS 1800/PCS 1900
WCDMA 900MHz / 2100MHz
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: –10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจีอเี ลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ
่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน
72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์ -อาทิตย์, 07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757
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โปร
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R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
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Notified Body Identification Number : 0168
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กา
ถีว่

ข้อ
ควา
Abs
โท
ได้ร
หน
งาน
คล
หล
ร่ วม
นีเ้ พ
โดย
•แ
L
แ
อ
ง
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โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไป
นี้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำ
เหล่านีอ
้ าจทำให้เกิดอันตรายหรือ
ผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความ
ถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ GW620 นี้
ได้รบ
ั การออกแบบตรงตามข้อกำ
หนดเรือ
่ งความปลอดภัยในการใช้
งานอันเกีย
่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อกำหนดนีใ้ ช้
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที
ร่ วมถึงการกำหนดค่าเผือ
่ ไว้ทง้ั
นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและสุขภาพ
• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์
LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทก
ุ รุน
่ จะได้รบ
ั การออกแบบให้
อยูภ
่ ายในข้อกำหนดการรับพลัง
งานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ

• ข้อจำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย
International Commission
on Non–Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2
วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ตามเนือ
้ เยือ
่
หนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์
รุน
่ นี้ ซึง่ ทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคอ
ื
0.819 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ 1.07
วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผูท
้ อ
่ี ยูใ่ นประเทศ/
พืน
้ ทีท
่ ย
่ี อมรับข้อจำกัด SAR
ซึง่ แนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6
วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่
1 กรัม
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การดูแลและการบำรุงรักษา
เครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการ
รับรองให้ใช้กับโทรศัพท์ รุ่นนี้
เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภท
อื่นๆ อาจทำให้การรับรองหรือ
การรับประกันของเครื่องสิ้นสุดล
ง หรือก่อให้
เกิดอันตรายได้

• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ ง
โทรศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทค
นิคผูม
้ ค
ี วามรูเ้ มือ
่ จำเป็นต้องมี
การตรวจซ่อม
• การซ่อมแซมภายใต้การรับประ
กันเป็นการตัดสินใจของ LG ซึง่
อาจรวมถึงการเปลีย
่ นชิน
้ ส่วน
หรือแผงวงจรทีเ่ ป็นของใหม่หรือ
ของทีป
่ รับสภาพ โดยมีประสิทธ
ภ
ิ าพในการทำงานเทียบเท่าชิน
้
ส่วนทีถ
่ ก
ู เปลีย
่ น
่ ง
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
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• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว
ห
้ า่ งจากแหล่งความร้อน เช่น
เครือ
่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
่ งโทรศัพท์ไว้ใน
• ไม่ควรนำเครือ
ทีท
่ ม
่ี ก
ี ารสัน
่ สะเทือนหรือการ
กระแทก
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ี
• ปิดเครือ
ข้อบังคับพิเศษว่าห้ามใช้ เช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทไ่ี ว
ต่อสัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่
เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดและ
อาจทำให้เ์ ครือ
่ งชำรุดเสียหายได้
ั ถุไวไฟ
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร้อนและ
ทำให้ตด
ิ ไฟ ซึง่ อาจทำให้เกิด
เพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครือ
่ งโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)

•อ
พ
•ช
ถ
•ไ
ท
•อ
ห
เพ
ข
•อ
เพ
โ
•ว
ข
•ใ
ด
ต

าพ

มี

ล
าน
ว

ยก

ได้
ไฟ
ะ

ซน

• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บน
พืน
้ ผิวอ่อนนุม
่
่ ก
ี าร
• ชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
ถ่ายเทอากาศดี
่ งโทรศัพท์ไว้ใน
• ไม่ควรนำเครือ
ทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ่ หรือควันมากเกินไป
ั รเครดิต
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
หรือบัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อ
ข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
ี ม
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจาก
• วางเครือ
ของเหลวหรือความชืน
้
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั
• ใช้อป
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะ
ต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น

การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ ง
สามารถส่งคลืน
่ รบกวนได้ ทำให้มี
ผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ตา่ งๆ
่ นทีใ่ กล้อป
ุ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั
อนุญาตเสียก่อน หลีกเลีย
่ งการ
วางโทรศัพท์เหนือเครือ
่ งควบคุม
จังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสือ
้ เป็นต้น
่ นทีบ
่ างเครือ
่ งอาจ
• โทรศัพท์เคลือ
ก่อให้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบกวน
กับเครือ
่ งช่วยฟังได้
้ โทรทัศน์ วิทยุ
• ดังนัน
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้
รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับว่าด้วยเรือ
่ งการใช้โทรศัพท์
เคลือ
่ นทีข
่ ณะขับขีย
่ านพาหนะใน
พืน
้ ทีน
่ น
้ั
ื ถือในขณะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ขับรถ
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่ ว้ ยความระมัดระวังอย่าง
• ขับขีด
เต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากสภาพ
การขับขีท
่ ำให้จำเป็นต้องดำเนิน
การดังกล่าว
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจ
• พลังงานคลืน
มีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอ
นิกส์บางชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุตด
ิ รถยนต์อป
ุ กรณ์เพือ
่ ความ
ปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพา
แบบไร้สายซึง่ ขัดขวางการ
ทำงานของถุงลมซึง่ อาจทำให้ถงุ
ลมไม่ทำงาน หรืออาจทำให้คณ
ุ
ได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ ง
จากการทำงานผิดปกติของถุง
ลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะ
อยูข
่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับ
เสียงอยูท
่ ร่ี ะดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่
ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยน
ิ เสียงจาก
รอบข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน
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หลีกเลีย
่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ

บน

ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูก
ทำลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็น
ระยะเวลานาน ดังนัน
้ เราขอแนะนำ
ว่าคุณไม่ควรเปิดหรือปิดเครือ
่ งใกล้
กับหูของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตัง้
ระดับเสียงเพลงและระดับเสียงสาย
สนทนาไว้ในระดับทีเ่ หมาะสม

อุป
คล
•ป
ห
ก
•อ
จ
จ

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้

เด็

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยู่
ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ิ
ตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด และทำ
ตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิด
การระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติม
น้ำมันเชือ
้ เพลิง
้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มันเชือ
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของ
เหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือระเบิด
ได้ในห้องโดยสารของรถ ซึง่ คุณ
ใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุป
กรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

เก็บ
ห่าง
ขน
เด็ก

กา

การ
กับ
หม
เพีย
ให้ต
ทีข
่

าพ

ม

บนเครือ
่ งบิน

ก
น
นำ
กล้
รตัง้
าย

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด
คลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
ื ถือของคุณ
• ปิดโทรศัพท์มอ
หรือเปิดใช้งานโหมด Flight
ก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
่ เครือ
่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
จอดทีพ
่ น
้ื ก่อนได้รบ
ั การอนุญาต
จากพนักงานประจำเครือ
่ ง

ด้

เด็ก

บัติ
ทำ
งๆ

เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและ
ห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วน
ขนาดเล็กซึง่ อาจทำอันตรายหาก
เด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน

อ
อง

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้
กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ง้ั
หมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์น้ี
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
ให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการในพืน
้
ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุ
แบตเตอรีอ
่ อกจนหมดก่อนเริม
่
การชาร์จ แบตเตอรีน
่ ต
้ี า่ งจาก
แบตเตอรีอ
่ น
่ื เนือ
่ งจากไม่มี
Memory Effect ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
่ ละทีช
่ าร์จ
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
ของ LG เท่านัน
้ เครือ
่ งชาร์จแบต
เตอรีข
่ อง LG ได้รบ
ั การออกแบบ
มาเพือ
่ ยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
้ ส่วนหรือทำให้แบต
• อย่าถอดชิน
เตอรีล
่ ด
ั วงจร
• รักษาความสะอาดของหน้า
สัมผัสแบตเตอรี่
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที
• เปลีย
เมือ
่ ประสิทธิภาพการใช้งานลด
ต่ำลงจนถึงระดับทีไ่ ม่อาจใช้งาน
ต่อได้ แบตเตอรีน
่ ส
้ี ามารถชาร์จ
ใหม่ได้หลายร้อยครัง้ จนกว่าจะ
จำเป็นต้องเปลีย
่ นก้อนใหม่

คุณ

91

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

กา

ี ครัง้
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพือ
่
เพิม
่ เวลาการใช้งาน
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดน
• อย่าให้เครือ
แสงแดดโดยตรง หรือใช้ใน
สภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เช่น
ในห้องน้ำ
่ ง้ิ ไว้ใน
• อย่าวางแบตเตอรีท
สภาพอากาศทีร่ อ
้ นหรือเย็น
เพราะประสิทธิภาพของแบต
เตอรีอ
่ าจด้อยลง
• หากมีการใส่
แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผู้
• ควรปฏิบต
ผลิตในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้
แล้ว โปรดรีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้
ห้ามทิง้ ในถังขยะครัวเรือน
่ นแบตเตอรี่
• หากคุณต้องเปลีย
โปรดนำไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัว
แทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้
จาก LG Electronics ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ
เพือ
่ ขอความช่วยเหลือ

เนือ
้
คุณ
ส่วน
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• ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต้าเสียบทุกครัง้ หลังจากแบต
เตอรีโ่ ทรศัพท์เต็มแล้ว เพือ
่ ลด
การใช้พลังงานสิน
้ เปลืองของ
อุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่
จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั การกำหนดค่า
เครือข่าย, การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม

ข

ข้อ
ดข

ไม
ต่อ

รห

ตัง้
ไม

ไม
โท

เป
โท

าพ

การแก้ปัญหา

ก

เนือ
้ หาในบทนีจ้ ะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบในขณะใช้โทรศัพท์
คุณอาจต้องสอบถามผูใ้ ห้บริการเพือ
่ แก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปญ
ั หา
ส่วนใหญ่คณ
ุ สามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย

ด

ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข้อผิดพลา
ดของซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซมิ การ์ดในโทร
ศัพท์ หรือใส่ซมิ การ์ด
ไม่ถกู ต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซมิ การ์ด
อย่างถูกต้อง

ไม่มกี ารเชือ่ ม
ต่อกับเครือข่าย

สัญญาณอ่อน
อยูน่ อกพืน้ ทีเ่ ครือข่าย
GSM

ย้ายตำแหน่งไปยังบริเวณทีใ่ กล้กบั หน้าต่าง
มากขึน้ หรืออยูใ่ นทีเ่ ปิดโล่ง ตรวจสอบพืน้
ทีใ่ ห้บริการกับผูใ้ ห้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลีย่ นรหัสป้อง
กัน คุณต้องยืนยันรหัสใหม่
โดยป้อนรหัสใหม่อกี ครัง้

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ตัง้ ค่าฟังก์ชนั
ไม่ได้

ผูใ้ ห้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ไม่สามารถ
โทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการโทรออก
มีการใส่ซมิ การ์ดใหม่ ถึงขีด
จำกัดการโทรของคุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้รบั อนุญาต
ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่ ติดต่อผูใ้ ห้บริการ
หรือตัง้ ค่าการจำกัดการโทรใหม่โดยใช้รหัส
PIN 2

เปิดเครือ่ ง
โทรศัพท์ไม่ได้

กดปุม่ เปิด/ปิดไม่นานพอ
แบตเตอรีห่ มด
ขัว้ สัมผัสแบตเตอรีส่ กปรก

กดปุม่ เปิด/ปิดอย่างน้อยสองวินาที

ฑ์,

เสียบอุปกรณ์ชาร์จให้นานขึน้
ทำความสะอาดขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
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การแก้ปัญหา
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
เกีย่ วกับการชาร์จ

แบตเตอรีห่ มดโดยสิน้ เชิง

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมสิ งู หรือต่ำเกินไป

ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยูใ่ นอุณหภูมแิ วดล้อม
ทีเ่ หมาะสม รอสักครู่ จากนัน้ ชาร์จแบต
เตอรีอ่ กี ครัง้

มีปญ
ั หาทีข่ ว้ั สัมผัส

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและการเชือ่ มต่อ
กับโทรศัพท์ ตรวจสอบขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
และทำความสะอาดหากจำเป็น

ไม่มกี ระแสไฟฟ้า

เสียบปลัก๊ เข้ากับเต้าเสียบอืน่ หรือตรวจ
สอบแรงดันไฟฟ้า

อุปกรณ์ชาร์จชำรุด

หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน ให้เปลีย่ น
อุปกรณ์ชาร์จใหม่

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถกู ต้อง

ใช้อปุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน้

แบตเตอรีช่ ำรุด

เปลีย่ นแบตเตอรี่

สัญญาณเครือ
ข่ายขาดหายไป

สัญญาณอ่อนเกินไป

การเชือ่ มต่อกับผูใ้ ห้บริการอืน่ เป็นไป
โดยอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์
ใช้โทรออก
ไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชนั
กำหนดหมายเลข
โทรออก

ตรวจสอบการตัง้ ค่า
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Some of the contents in this
manual may differ from your
phone depending on the
software of the phone or your
service provider.
This handset is not
recommended for blind
disability person due to touch
screen keypad.

GW620 User Guide
3G 900/2100 MHZ

Co
Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GW620 phone by
LG, designed to operate with the latest
digital mobile communication technology.
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Getting to know your phone
Stereo earphone connector

Power /Lock key
Turns the phone on/off.
Earpiece
Sensor window
Back key
• Press once to return to the
previous screen.
Menu key
Press this key to check what
options are available in that
applications.
Home Key
Go to Home screen.

WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it
can damage its LCD and touch screen functionality.
Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD.
It can be caused the malfunction of sensor.

7

Getting to know your phone

O

Charger, Data cable
(USB cable)
TIP: Before
connecting the
USB cable, wait
until the phone has
powered up and has
registered on the
network.

Volume keys
• When the screen
is idle: key tone
volume.
• During a call:
earpiece volume.
• When playing
a track: controls
volume continuously.
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SD Card Cap

SIM

Music Key
• Go to Music directly.
Camera key
• Go to the camera
menu directly by
pressing and holding
the key.

Fla

y.

Open view

SIM card socket

Battery cover

Camera lens

ng
Battery
Flash light

Memory card
socket

9

Open view

In
1.

U
t
t
l

Control key
• Enters symbolic
character or certain
number
Change the text
input mode
(capital/ small)
Symbol key
• Enters symbolic character
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Enter key
Clear key
• Clears a character each time
it is pressed. Hold the key
down to clear all input.

Space key
• Use to enter a space when
editing.

e

Installing the SIM and battery
1. Remove the battery cover
Use your thumbnail to open
the battery release button on
the bottom of the phone and
lift off the battery cover.

2. Remove the battery
Hold the top edge of the
battery and lift it away 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
3. Install the SIM card
Slide the SIM card into the
SIM card holder. Make sure
the gold contact area on the
card is facing downwards. To
remove the SIM card, gently
push it until it clicks. Gently
pull it out.

12
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4.

I
i
b
E
c
p
b
u

4. Install the battery
Insert the top of the battery
into the top edge of the
battery compartment first.
Ensure that the battery
contacts align with the
phone’s terminals. Press the
bottom of the battery down
until it clips into place.
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Charging your phone
Slide back the cover of the
charger connector on the side
of your GW620. Insert the
charger and plug it into a mains
electricity socket. Your GW620
must be charged fully until you
can see .
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve
battery lifetime.

M
NOTE: GW620 has an internal
antenna. Be careful not to
scratch or damage this rear
part as it will cause loss of
performance.
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the available
memory space on your phone by
using a memory card.
NOTE: A memory card is an
optional accessory.
Slide the memory card into the
slot at the top, until it clicks into
place. Make sure the gold contact
area is facing downwards.
WARNING: Slide into
the memory card to the slot,
otherwise, the card can be
damaged.

NOTE: You need to insert SD
memory card to take photo and
video. Photos and Videos only
will be saved to SD Memory card.
Also You can only download files
from Web with SD memory card
inserted.
NOTE: When you remove SD
memory card from GW620,
Choose Settings - SD card &
Phone storage. Touch Unmount
SD card for safe removal.
15

Memory card

Yo

Formatting the memory
card

Fro
me
the
mu

Your memory card may already
be formatted. If it isn’t, you will
need to format it before you can
start to use it.
NOTE: All files get deleted while
formatting.
1. Select settings.
2. Scroll and touch SD card &
phone storage. then scroll
and select Format SD card.
3. Touch Format SD card and
then confirm your choice.
4. Enter the password, if one has
been set. The card will then be
formatted and ready to use.
NOTE: If there is existing content
on your memory card, the folder
structure may be different after
formatting since all files will have
been deleted.
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Your home screen
From this screen you can access
menu options, make a call, view
the status of your phone and
much more.

Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get used to using the
touch screen.
To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not to press too hard; the
touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful
not to touch any other keys.
• When the screen light is off,
either press the power key or
press the Menu key twice.
• Whenever your GW620 is not
in use, it will return to the lock
screen.

Unlocking the screen
When the screen is locked, either
press the Menu key twice or touch
and hold the
.
on the touch screen to return the
home screen.
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Your home screen

Flic

Annunciator
Touch and hold status bar part
on the screen, drag
down.
At here you can check WiFi and
Bluetooth status and other
notifications.

Flic

Touch screen
The controls on the GW620
touch screen change
dynamically, depending on the
task you are carrying out. On
some screens,
you can scroll up and down, or
flick left to right.

18
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e

Flicking left & Right

Opening Applications
To open any Application, simply
touch its icon.

Proximity sensor

Flicking up & Down

When receiving and making
calls, this sensor automatically
turns the backlighting off and
locks the touch keypad by
sensing objects when the phone
is near the ear. This makes the
battery life last longer and
prevents the touch keypad
from malfunctioning through
automatic key locking during
calls. Users, therefore, do not
have the inconvenience of
unlocking the phone when
searching the phonebook during
calls.

r
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Your home screen
Set default Home setting
GW620 has Android Home and LG Home. You can set other
Home as default setting. After you set a default Home screen,
it will go back to the default one.
whenever you touch
If you want to change default home setting, choose Home screen
selecter from menu.

You
To
Fro
be

Fro

Ho

Set Home theme
From Home screen, press
Menu key and select Set Home
theme. Choose from Default
and Appet. Select Wallpaper
+ Icon or Icon only so you can
leave current wallpaper and
change Icon only.
If you select Appet and
Wallpaper + Icon, it will show
you a completely different
styles of wallpaper and icons.
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You can add some icons on the Home screen.
To add shortcuts on the Home screen,
From Android Home : From menu, Long touch a icon and it will
be added on the Home screen
en

From LG Home : From Menu, long touch a icon and draw it to
. To remove newly added shortcuts from the
.
Home screen, long touch the icon and draw it to

You can move icon to other
group, simply touch and hold
the icon and draw it to other
group. Also you can change
group name. Touch and hold
the group name and enter new
name. Press Menu key then you
can add other groups up to 6.
Select Reset groups if you want
to turn it as default groups.
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Your home screen
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LG Home
Quick keys
The quick keys on your home
screen provide easy, one-touch
access to the functions you use
the most.

Touch to bring up the
touch dialling pad, which
lets you make a call. Enter
the number and touch
Call.

Touch to access the
Messaging menu. From
here you can create a
new SMS.
22
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Touch to open your
contacts. To search for
the number you want
to call: Enter the name
of the contact using the
touchpad. You can also
create new contacts and
edit existing ones.
Touch to open the full
Top menu.
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Long click the home screen
and you will see four available
options

You can add Shortcuts, Widgets, Folders or Wallpaper, on the
Home screen. For example, select Folders and choose New folder.
You will see a new folder on the Home screen. To delete it, long
.
touch the folder and draw it to
If you select Wallpapers, you can set wallpaper from Gallery or
Wallpaper gallery.

e
d

NOTE: Android Home and LG Home provide this function.

Getting back to your
previous application
Touch and hold
, the
screen will show you a pop
up with applications you used
recently.
23

Your home screen
Android Home

Co

You can use Google search on
your homescreen

Ico

Touch
, then you can see
the whole menu.
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Communication
Icon

Description
Touch to access Browser.
Touch to open your contacts.
You can also create new contacts and edit existing ones.
Touch to bring up the touch dialling pad, which lets you
make a call.
Touch to access the Email menu. You can check your
received Email and create new Email.
Touch to keep and manage your favorite contacts.
Touch to access the Message menu. From here you can
create a new SMS or MMS.
Easily check and manage your Social Network
Communities.
Touch to conveniently access Exchange protocol features.
Provides 2way sync with Exchange server.
Check your tasks categorized in detail.
Manage your calendar enabled 2 way sync with Exchange
Calendar.
25

Your home screen
Icon

Description
Touch to manage and options and settings for all Moxier
Mail, Contacts, Calendar and Tasks.

Multimedia
Icon

Description
Touch to open your camera viewfinder.
Touch to listen to the radio
To collect, organise and sort picture and video files of a
memory card.
Touch to open Media Player
Touch to enter the Music menu directly.
Touch to edit your video files.
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Utilities
Icon

Description
Touch to access the Alarm menu directly
Touch to perform basic arithmetic calculations such as
addition, subtraction, multiplication and division.
Touch to access Quickoffice.
Touch to record voice memos or other audio files.
Touch to choose your default Home setting.
Touch to adjust General settings of your GW620.
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Your home screen
Google

Do

Icon

At
and

Description
To keep track of your appointments and creates meeting
requests.
Use Google’s web-based email service on your phone.
Touch to access Google maps, you can search locations
and directions.
Use Googles’ IM program and communicate with other
people.
Touch to access Android Market. You can access
Applications, Games, Search and My downloads folder.
Use online video streaming service that allows you to
review videos uploaded by others.
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Ico

Downloads
At this category, the applications you downloaded from Market
and other newly installed applications will be added.

g
Icon

Description
Touch to Install a Java game and application.
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Your home screen
Viewing the status bar
The status bar uses different
icons to show conditions
such as signal strength, new
messages and battery life as well
as whether Bluetooth or data
connections is active.
Below is a table which explains
the meaning of icons you’re
likely to see in the status bar.

Icon

Description
Speaker phone
Call mute
Missed call
Bluetooth on
Bluetooth connected
system warning

[Status bar]
Icon

30

Alarm

Description

New voicemail

No SIM card

Flight mode

Signal null

Silent

Wi-fi is on

Vibrate

Wired headset

No SD card

Call forward

Battery fully charged

Call hold

Battery is charging

LG GW620 | User Guide

Ico

Icon

Description
Data in
Data out
Data in and out
USB to PC
Download
Upload
GPS is acquring
GPS is on
Service message
Setting message
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Calls
TIP! Press the power key to lock
the touchscreen to prevent calls
being made by mistake.

Making a call
1. Touch
to open the
keypad.
2. Type in the number on the
keypad. To delete a digit,
press the backspace button.
3. Touch Call to make the call.
4. To end the call, touch End call.
TIP! To enter + in order to
make international calls hold
down
. On the Qwerty
keypad, press and hold 0 key.

Calling your contacts
1. Touch
to open your
Contacts.
2. Scroll through the contact list
or enter the first letter(s) of
the contact you want to call
.
by touching
3. From the list, touch the
contact you want to call and
select the number to use if
there is more than one for
that contact.

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press
the [Accept] button to answer.
Press the [Reject] button to
reject button an incoming call.
TIP! When phone rings, press
volume up or down key if you
want to switch it to silent ringer
mode.
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In-call options
- Touch to open a numerical
keypad for typing in numbers, e.g.
when dialling call centres or other
automated telephone services.
Swap calls : To change between
the calls
Merge calls : To merge two lines
Add call : Choose to add another
person to the call
Transfer call : Connect the two
calls online and quit the user’s call.

Bluetooth - Call audio transfer to bluetooth
Speaker - Touch to turn the speaker phone on.
Mute - Touch to turn the microphone off so the
person you are talking to cannot hear you.
Hold - Touch to put a call on hold.
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Calls
Adjusting call volume
To adjust the volume during a
call, use the up and down button
on the left side of the phone.

Making a second call
1. During your initial call, press
.
Menu key and touch
Then, select the number you
want to call.
2. Call the number or search
your contacts.
3. Touch [Call] button to connect
the call.
4. Both calls will be displayed
on the call screen. Your initial
call will be locked and put
on hold.
5. Touch
to toggle between
calls. Or touch
to make a
conference call.
6. To end active calls press [End
call]. If there is no active call,
it will end Hold call. To end all
calls at the same time, touch
End call.
34
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NOTE: You will be charged for
each call you make.

Turning on DTMF
DTMF lets you use numerical
commands to navigate within
automated calls. DTMF default is
set to off.
To turn it on, touch
.

Us
1.

2. T
3.

4.

Viewing your call logs
From the home screen, touch
or
then choose Call log.
View a complete list of all dialled,
received and missed calls and
voice calls.
TIP! Press Menu and touch
Clear call log to delete all the
recorded items.
TIP! Touch any single call log
entry to view the date, time and
duration of the call.

NO
cha
net

Using call forwarding

is

g.
ed,

1. Choose Settings. Choose Call
settings.
2. Touch Call forwarding.
3. Choose from Always forward
or Forward when busy or
Forward when unanswered or
Forward when unreachable.
4. Enter the number to forward
to.
NOTE: Divert calls will incur
charges. Please contact your
network operator for details.

d
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Contacts
Searching for a contact

Adding a new contact

Fav

There are two ways to search for
a contact:
From the home screen
1. From the home screen, touch
to open your Contacts.
Touch Search contacts and
enter the contact name using
the key pad.

1. From the home screen, touch
then touch
.
2. If you want to add a picture to
.
the new contact, touch
You can use a saved pictures
or take a new picture.
3. Enter the first and last name
of your new contact.
4. Enter up numbers and assign
a type to each of them,
choosing between Mobile,
Home, Work and others.
5. You can also add a Birthday
and a notes, Ringtone.
6. Touch Done to save the
contact.

You
cal
1.

TIP! You can search by group by
touching the Contacts tab at the
top of the screen and selecting
Groups. This will bring up a list
of all your groups.

From the main menu
, then touch
on
1. Touch
the Communication tab.
2. Touch Search contacts.
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TIP! You can create customised
groups for your contacts. See
Creating a group.

2.
3.
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Favorite Contacts

Other contact options

You can assign a frequentlycalled contact.
1. From the home screen touch
. Touch Add contact.
2. Assign your favorite contacts
from the contact list.
3. You can call, send message or
edit the favorite contacts.

Press Menu key then you can see
options like Search, New contact,
Delete contacts, Send message,
Edit sync groups, SIM contacts.
If you choose Import contacts,
GW620 will import contacts from
your SIM card.
NOTE: To check SIM contact,
press Menu key from Contact
screen and select SIM contacts.
Touch the contact to copy it to
phone. Touch and hold to import
or delete the contact. If you want
to edit the SIM contact, copy
it to phone, edit and copy it to
SIM again.

Creating a group
1. From the home screen, touch
and then touch Groups.
2. Touch
Enter a name
for the new group You can set
a ringtone for newly created
group.
3. Touch Done to save the
group.
NOTE: If you delete a group, the
contacts assigned to that group
will not be lost. They will remain
in your contacts.
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Messaging
Messaging
Your GW620 combines SMS,
MMS into one intuitive, easy-touse menu.
There are two ways of entering
the messaging centre:
1. From the home screen,
or
, then
touch
scroll to Messaging on the
Communication tab.

Sending a message
1. Touch
then New message
to open a blank message.
2. Touch To to enter the
recipient’s number, or open
your contacts. You can add
multiple contacts. When
you are finished, touch the
message box below to start
composing the message text.
3. After entering the text, you
can send the SMS by touching
the send button on top of the
message.
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TIP! You will be charged for a
text message for every person
you send the message to.

4. Press Menu key to Call, Add
subject, Attach, Insert smiley
Discard thread, All threads
and Add to Contacts.
WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is coded.
WARNING: If an image,
video or audio file is added to
an SMS it will be automatically
converted to an MMS, and you
will be charged accordingly.

NOTE: When you get SMS during
the call, no alert will be heard
but notification will be shown in
indicator area.
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Entering text
Keypad.

y
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Touch to turn on T9
predictive texting.
Touch to change the writing
language.
Tap to change between
the number, symbol and text
keypads. Touch and hold
then you will see Editor settings,
Wrighting language, Input
Method and User dictionary.
Use
to scroll through the
different keyboards in each text
entry mode (e.g. capital or lower
case letters).
To enter a space touch
.

Show key mode
ng
in

To input a special letter, Touch
and hold
,choose Writing
language. Select the language
you want to input.

For example, choose
Français,and return back to
entering text mode. Touch and
, you will see the
hold
special letters on the screen.

NOTE: If you changed LG IME
setting, (Settings Locale & text
- Text settings) this Show key
mode is not available and you
can only input special letter on
the qwerty keypad.
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Messaging
T9 predictive

Qwerty Keypad

You

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

Text input mode using the
Qwerty Keypad
When you are required 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. In ABC mode you can
enter numbers by first pressing
the number you require.
Press Menu to check which
options are available. You can
search contacts, add subject,
attach files, Insert smiley, discard
and check all threads.

1.

Abc manual
In Abc mode you have to touch
the key repeatedly to enter a
letter. For example, to write
‘hello’, touch 4 twice, 3 twice, 5
three times, 5 three more times,
then 6 three times.
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1. Press
once and press
.
twice
2. Or press
continuously and press
.
and
3. Or press and hold
press
together
You can pop up symbol pop
up.

1. Press

once and press

.
twice
2. Or press
continuously and press
.
and
3. Or press and hold
press
together.

You can input symbol on the
key pad
For example, to input @,

1. Press
and press
.
2. Or press
twice
continuously and press
.
and
3. Or press and hold
press
.
NOTE: Some fields may allow
only one text input mode (e.g.
telephone number in Address
Book fields).
When you input capital letter

1. To input one capital letter,
press
.
2. To input capital letters
continuously, press
twice .
3. To go back to normal input
mode, press
again
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Messaging
When you input a letter with
accent
When you select French or
Spanish as text entry language,
you can input French or Spanish
special character (ex : ä).
From the Qwerty Keypad,
in order to input special
characters, press and hold
the corresponding alphabet
character key.
After the corresponding
alphabet character is removed,
press the same key repetitively
until you can see the special
character you want to input.

For example

To input “ä”, press and hold
“a” key.
After “a” character is erased,
press “a “ key repetitively
until “ä” is displayed on the
screen. You can input special
characters by pressing it
continuously.
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Setting up your email
You can keep in touch on the
move by using your GW620 to
send emails. It’s quick and simple
to set up a POP3 or IMAP4 email
account.
1. Touch Email on the
Communication tab.
2. If the email account is not
set up, start the email set up
wizard.
TIP! If an email account is
already set up, the wizard is not
activated automatically.
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Sending an email using your Retrieving your email
new account
You can automatically or
1. Touch Email on the
Communication tab, then
touch New message to open
a new blank message.
2. Enter the recipient’s address
and write your message.
You can also attach images,
videos, audio files and
document file types.
3. Touch Send to send your
email.
TIP! During an active Wi-Fi
connection, emails are sent and
received via Wi-Fi.

manually check your account for
new email.
See ‘Change your email settings’
to check automatically.
To check manually:
1. Touch then Email.
2. Touch the account you want
to use then.
3. Choose Refresh and your
GW620 will connect to your
email account and retrieve
your new messages.

p

ot
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Messaging
Changing your email
settings
You can change your email
settings based on your own
preferences.
1. Touch Email. In the menu,
there is an option - Account
settings.
2. Select Email.

Threaded box
Messages(SMS, MMS) exchanged
with another party can be
displayed in chronological order
so that you can conveniently
see an overview of your
conversation.
NOTE: When you send MMS, it
will have no delivery report but
show you
icon.

Using smiley
Liven up your messages using
smiley.
When writing a new message,
press Menu key and choose
Insert smilely.
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IM
The Instant Messaging feature
can only be used with the
support of the network operator
or communities such as Windows
Live™ and Yahoo!® Messenger
For Instant Messaging users, a
valid User ID and Password will
be required in order to login and
exchange messages as well as
checking the online status.

SNS
You can manage your Soical
Network Settings on GW620. You
can view your friends’ updates
and also update your own
Facebook status.
Select SNS and touch Add
account.
Add communities from
Facebook, Bebo and Twitter.
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Home
Log in and you will see your
friend’s status update. Input your
comment about new status or
check others.
Profile
Press Menu key then you will
see five options like Edit status,
Upload Photo, Go to Facebook,
Refresh and Info Details.
You can upload the photo by
touching Upload Photo. Choose
from Camera or Gallery and
input some comment.
Friends
You can see all your friends in
SNS and view their Profile, Photo
and Wall.
You can go to a friend’s
community website , send
SN message or save profile as
contact.

Message
It will show all your SNS
message.
From the SNS first page, you can
change the update time setting.
Press Menu key and select
Update setting.

Moxier Mail
Moxier Mail is a push mail client
for Android™ using Microsoft®
Exchange ActiveSync® protocol
with Exchange server 2003 and
2007.
Also it provides convenient
UI, secure environment with
SSL support, HTML e-mail with
Microsoft® Exchange server 2007
From the welcome screen, press
next to proceed.
Enter your corporate e-mail
address, user ID and a password.
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Messaging
NOTE: If your information is
incorrect, you will get an error
message. please try again by
entering the correct information.
If you get the error message
again, please contact your
server administrator for more
information.
y Moxier Mail

Moxier Mail provides
convenient access to all
exchange protocol features.
You will see emails are
organized in the timely
manner.
Press Menu key and use
options you need.
When you create a new
message, search and
enter recipients by using
Global Address list (GAL) &
Exchange Contacts/Google
Contacts list. Go to Menu
and add Cc/Bcc if necessary.
Adjust priority or attach files.
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You can reply or forward
email. Adjust Send settings
or Other settings if
necessary. Each application
provides direct access to
Moxier Sync. From the
application’s Settings, press
Menu then Go to Moxier
Sync button to go directly.
y Moxier Contacts
Moxier Contacts provide 2way sync with the Exchange
server. Touch and hold a
contact, Delete contact,
Edit contact, Call, Send
SMS, Send e-mail option
will appear. To add a new
contact, press Menu key and
select New contact.
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y Moxier Tasks

Task list shows the details
such as the bound dates,
task priority and the title.
List also distinguishes tasks
in progress, delayed (in red)
and completed.
y Moxier Calendar
Moxier Calendar enables 2way sync with the Exchange
Calendar with New, Folders,
Edit and Delete options. You
can change the view mode
or add a new event. When
accepting the meeting
invitation, it automatically
adds the meeting as an
event in the Event List.

Press Menu key and check
options.
y Sync now
Syncs only checked
applications in Sync options.
y Report logs
Moves to the compose
window containing the error
logs.
y Legal notice
Check legal notice.
y Help
Takes you to the www.
moxier.com FAQ website.
y About
Displays information on
current Moxier Mail.

Moxier Sync
Moxier Sync is a sync manager
providing options for sync and
settings for all Moxier Mail,
Contacts, Calendar and Tasks.
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Camera
Getting to know the viewfinder

Tak
1.
Back - Touch here to return
to the menu map.
Camera mode - Shows
whether the camera is in
video or photo mode, and
can also be used to take
photos.

2.

3.

Gallery - Touch this icon to
view the gallery.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using
the advanced settings on page 51 for details.
Macro - Switch this on to take close up shots.
Flash status - Set flash light mode to Auto, Always off or Always
on.
Exposure - See Adjusting the Exposure on page 50.
Zoom - zoom in or zoom out.

4.

5.

6.
Note You need to insert a Memory card first to take a picture.
Without inserting a memory card, you will not be able to save the
picture you had taken. GW620 will support up to 32GB.
TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder
screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the
options, touch the screen again.
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Taking a quick photo
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1. Press and hold down the
camera key on the right side
of the phone.
2. Holding the phone
horizontally, point the lens
towards the subject you want
to take a picture of.
3. Press the capture button
lightly and a focus box will
appear in the centre of the
viewfinder screen.
4. Position the phone so you can
see the photo subject in the
focus box.
5. When the focus box turns
green, the camera has
focused on your subject.
6. Press the capture button and
hold it down.
TIP! Face Tracking
This automatically detects and
focuses on human faces to
help you take clearer pictures.

Once you’ve taken the
photo
Your captured photo will appear
on the screen.
Send Touch to send the photo
as a Email, Gmail, Messaging,
My e-mail and etc.

NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded
when roaming.
Set as Touch to use the image
as wallpaper.
Rename Touch to edit the name
of the selected picture.
Edit Touch to edit the image
using various tools.

Touch to return to the
previous menu.
Touch to delete the image.
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Camera
Touch to take another photo
immediately. Your current photo
will be saved.

4. The flash status icon in the
viewfinder will change, based
on the new flash mode.

Touch to view a gallery of
your saved photos.

Adjusting the exposure

Using the flash
The default flash setting is auto,
but there are other options.
1. Select
from the left side
of the viewfinder to enter the
flash sub-menu.
2. There are three flash options:
Auto - Your camera will assess
the light available for a good
picture and use the flash as
necessary.
On - The camera will always
flash.
Off - The camera will never
flash. This is useful if you want
to save battery power.
3. When you touch the option
you want, the flash menu
will automatically close,
allowing you to take a picture
immediately.
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The exposure defines the
difference between light and dark
areas in an image. A low contrast
image will appear foggy, whereas
a high contrast image will appear
much sharper.
1. Touch
.
2. Slide the contrast indicator
along the bar towards
for a lower exposure and
hazier image or towards
for a higher exposure and a
sharper image.

Adjusting the zoom
You can also zoom in or zoom
out. Touch
and adjust the
zoom.
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Taking a continuous shot
1. From the viewfinder, touch
to open all advanced
settings options and select
Shot mode and Continuous
shot.
2. Position the subject in the
viewfinder and press the
capture button as if taking a
normal photo.
3. The camera will take shots in
quick succession.

Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to open all advanced settings
options.
You can change the camera
setting by scrolling the wheel.
After selecting the option, touch
the Back key.

Image quality - Choose
between Super fine, Fine and
Normal. The finer the quality, the
sharper the photo. However, the
file size will increase as a result,
which means you’ll be able
to store fewer photos in your
memory.
White balance - Choose
between Auto, Incandescent,
Sunny, Fluorescent and Cloudy.
Shot mode - Choose the normal
continuous shot, Beauty shot,
Frame shot or Auto panorama.
Timer - The self-timer allows you
to set a delay after the shutter is
pressed. Select Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. This is
ideal if you want to be included
in a photo.

Image size - Change the size
of the photo to save memory
space.
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Camera
ISO - The ISO rating determines
the sensitivity of the camera’s
light sensor. The higher the ISO,
the more sensitive the camera
will be. This is useful in darker
conditions when you can not use
the flash. Select the ISO value
from Auto, 100, 200 and 400.
Scene mode - Choose from
Auto, Portrait, Landscape, Sports
and Night.
Colour effect - Choose a colour
tone to use on your new photo.
Focus - Choose between Auto
and Manual.
Face - Select the way the camera
will focus. Choose between
None, Tracking, or Smile shot.
y None - Automatically adjust
the focus for a clear, sharp
image.
y Tracking - Your camera can
automatically identify face
and have another rectangular
for better focus.
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y Smile shot - Turn smart
lighting On or Off. Shot
automatically when person
or people smile.

Show captured image Choose On to check the picture
you took immediately.
Grid screen - Choose between
Off, 2x2 grid or 3x3 grid.
Shutter sound - Select one of
the four shutter sounds.
Geo-tagging - Activate to use
your phone’s location based
services. Take pictures wherever
you are and tag them with the
location. If you upload tagged
pictures to a blog that supports
Geo-tagging, you can see the
pictures displayed on a map.
NOTE: This function is only
available when GPS is active.
Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden
manually or automatically.
Reset - Restore all camera
default settings.
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TIP! When you exit the camera
all settings will return to their
defaults, except image size and
image quality. Any non-default
settings will need to be reset,
such as colour tone and ISO.
Check these before you take
your next photo.
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Viewing your saved photos
1. You can access your saved
photos from within the
camera mode. Just touch
and your gallery will appear
on the screen.

ts

ra

53

Video camera
Getting to know the viewfinder

Sh
1.
Back - Touch here to return
to the home screen.
Start recording
Gallery - Touch this icon to
view the gallery.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using
the advanced settings on page 56 for details.

2. T
3. T
4.

5.
6.

Flash status - Set or turn off the flash.
Exposure - See Adjusting the Exposure on page 56.
Zoom - Zoom in or zoom out.
TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder
screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the
options, touch the screen again.
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Shooting a quick video

After shooting a video

1. Press and hold down the
camera key on the right side of
the phone.
.
2. Then, switch to
3. The video camera’s viewfinder
will appear on the screen.
4. Holding the phone
horizontally, point the lens
towards the subject of the
video.
5. Press the capture button once
to start recording.
6. REC will appear at the bottom
of the viewfinder with a timer
showing the length of the
video.
7. Touch
on the screen to
stop recording.

A still image representing your
video will appear on the screen.
Send Touch to send the photo
as a Email, gmail, Messaging, My
e-mail, YouTube and etc.
NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded
when roaming.
Play

Touch to play the video.

Rename Touch to edit the name
of the selected picture.
Edit Touch to use the image
as wallpaper.

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

55

Video camera
Touch to view the saved
videos and pictures gallery.

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

Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
Settings to open all the
advanced settings options.
You can adjust the video camera
setting by scrolling the wheel.
After selecting the option, touch
the Back key.
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Size - Change the size of the
video to save memory space.
Scene - Choose between
Normal or Night.
Colour effect - Choose a colour
tone to use on your new view.
White balance - The white
balance ensures any white parts
of your video are realistic. To
enable your camera to adjust
the white balance correctly, you
may need to determine the light
conditions. Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent or Cloudy.
Duration - Set a duration limit
for your video. Choose between
Normal and MMS to limit the
maximum size to send as an
MMS.
TIP! If you choose MMS
duration, choosing a lower
image quality will enable you to
shoot a longer video.
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Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Hide icons - Select whether to
hide the icons on the camera
menu automatically or manually.
Reset - Reset all the video
camera settings.

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

t
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos

Setting a photo as
wallpaper

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

1. Touch the photo you want to
set as wallpaper to open it.
2. Touch the screen to open the
options menu.
3. Touch Use as and touch Set
Wallpaper.
4. The screen will switch to
portrait mode.

TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.

Using zoom when viewing a
video or photo
When viewing photos or videos,
you can zoom in and out by
.

Adjusting the volume when
viewing a video
To adjust the volume of a video
while it is playing, use the
volume keys on the left side of
the phone.
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Editing your photos
You can do lots of great things
to your photos to change them,
add to them or liven them up.
1. Open the photo you want to
edit and Press Menu key.
2. Touch Edit to alter your photo:
Rotate & Flip - Rotate
or flip your photo for fun or
better view.
Crop - Crop your photo.
Choose a square area and
move your finger across the
screen to select the area.
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Save the changes you
made to the photos.

Tuning - This helps to
adjust a picture taken using
automatic colour, brightness
etc.
Effect - Touch to apply
the effect options to a photo.
Frame - You can add
frames on the the photo.
Text - Adding text on a
picture.
Clipart - You can add
some clipart on the photo.
Drawpad - Draw
something on your photo,
freehand. Select the line
thickness from the four
options, then the colour you
want to use.
Stamp - Decorate your
photo with stamps. Choose
from the different stamps and
touch your photo where you
want to place them.

Erase the editing you
have done to the photo.

Rotating your photo
1.

Choose to rotate 90 CCW

2.

Choose to rotate 90 CW

3.

Choose to flip vertically

4.

Choose to flip
horizontally.

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

Resize - Resize your
photo.
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Your photos and videos
Adding an effect to a photo

Tuning your photo

Ad

1. From the editing screen,
touch
.
2. You can apply any of the
various options to the photo
3. To undo an effect simply
.
touch

1. From the editing screen,
touch
.
Use tuning toolbar and adjust
your photo’s tuning as you like.
Choose to adjust tue
1.
tuning settings automatically.
Choose to compare
2.
Before & After tuning.
Adjust brightness &
3.
Contrast of the photo.
Choose to adjust
4.
highlights and shadows.
5.
Balance the colour of
your photo.
Choose to adjust
6.
saturation of your photo.
Adjust your photo
7.
sharpness.
Denoise.
8.

1.

Cropping a photo
1. From the editing screen,
.
touch
2. Choose the shape you want
to use to crop the picture.
3. Drag the box over the
area you want to crop. The
selected part will be moved
by dragging.
4. When you are finished with
your selection, touch Done.
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Adding Frame

Adding stamp

1. From the editing screen,
touch
.
or
to choose
2. Touch
a frame.
to check whole
3. Touch
frame.

1. Touch
from editing
screen.
to see which
2. Touch
stamps are available.
3. Touch screen to the place you
want to add stamp on the
photo.
4. You can adjust colour using
.

Adding clipart
from editing
1. Touch
screen.
and select a clipart.
2. Touch
3. Adjsut the size of clipart.
4. You can rotate clipart using
,
.

Using drawpad
1. Touch
from editing
screen.
2. Touch
to select shape.
3. Also set colour and thickness.
4. You can erase the drawing
you added using
.

Resizing
from editing
1. Touch
screen.
2. Scroll the bar to resize the
photo.

Editing your videos
The video editing features are
available for MPEG4 types.
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Your photos and videos
Trimming the length of the
video
1. Select Edit and choose
.
2. Touch
and set the new
start and end points touching
again.
3. Touch Done or, alternatively,
to return to the
touch
gallery and discard the
changes.

Selecting Transition style
1. Select a transition style, and
touch
to preview.
and drag the bar to
2. Touch
adjust the duration time
3. Touch Done to save the
transition. Touch Apply only
to apply the current selected
transition. Choose Apply to all
to apply the current selected
transition to all video files in
the Story board.
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Adding a subtitle

Ad

1. Open the video you want to
edit.
2. Select Edit and select
to input subtitles on the
video.
and pause playback
3. Touch
for setting the start point for
text appearance.
4. Touch Start and choose the
text styles. Enter your text
using the keypad and select
Done.
5. Touch the area of the screen
you want the text to appear
and touch Done.
6. Touch Save. Replace the
existing file or save as a new
file.
7. Repeat these steps to add
more text.
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Adding edit effect
1. Open the video you want to
edit.
2. Select Edit and select
.
3. Select an effect you want to
add on the photo.

Grabbing a Frame
You can capture a picture from
the video.
1. Open the video you want to
edit.
2. Select Edit and select
.
3. Play the the video and touch
to capture the scene
you want while the video is
playing.
4. The frame is saved to the
phone as a still image file.

Adding a dubbling to your
video
1. Open the video you want to
edit.
2. Select Edit and choose
.
3. Touch
The My sounds
folder will open. Choose the
track you want to add to your
video.
4. The original audio track on
your video will be erased.
5. If the audio is shorter than the
video, choose whether to play
it Once or to Repeat it.
6. Replace the existing file or
save as a new file.
7. Or you can record new file
and insert live dubbling by
touch
.
8. Touch Done to save the
current dubbling.
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Multimedia
You can store multimedia files
to a memory card so you have
easy access to all your image and
video files.
To access the Multimedia menu,
touch
select Gallery from
Multimedia tab. You can open a
list of catalog bar that store all
your multimedia files.
Note Please make sure you install
a memory card on to the phone
to save photo and access to all
your pictures. Without a memory
card, the phone will not show any
photo or video at all.
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There are five catalog bar as
below.
All
: Show all your pictures
and videos.
: If you long touch
Favorite
a photo or video, the option
screen will appear, select Favorite
for the photo you want to keep
as favorites. This Favorite bar will
show your favorite photos and
videos.
Video
: Show you all your
videos
Tagging
: Like favorite
bar, you can tag some photos
and this bar show your tagged
photos and videos.
People
: From camera, if
you set Setting-Face-Tracking
and take photo, that will go to
People bar. You can give new
nick name to the person of the
photo. Or connect from contacts
to match the photo with the
contact.
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Timeline view

Sending a video

GW620 Gallery provides timeline
view of your photos and videos.
From the left side of the screen,
the date you had taken photos
will be displayed from old to
new. If you select a specific date,
all the photos you had taken
that day will be grouped in white
background.

1. To send a video just long
touch a video you want.
2. Select Share. Choose from
Email or Messaging.
If you choose Message or
Email, your video will be
attached to a message and
you can write and send the
message as normal.

My images options menu

Using an image

Select a photo and long touch to
check what options are available.

You can choose images to use
as wallpapers or even to identify
a caller.
1. Long touch a photo and
select Set as.
2. Choose between Wallpaper
and Picture ID.

Sending a photo
1. To send a photo just long
touch a photo you want.
2. Select Share. Choose from
Email or Messaging.
3. If you choose Message or
Email, your video will be
attached to a message and
you can write and send the
message as normal.
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Multimedia
Creating a slide show

Media Player

Set

If you want to view all the
images on your phone, you can
create a slide show to save you
having to open and close each
individual image.
1. Long touch a photo and
select Slide show.

The Media Player folder
shows a list of videos you have
downloaded or recorded on your
phone.
Watching a video
1. Select Media Player on the
Multimedia tab.
2. Select a video to play.

The
1.

Checking your photo
You can check photo’s detail
information like Name, date,
Tome, Desolution, Size, Type
and Tag.
1. Long touch a photo and
select Detail.

66

LG GW620 | User Guide

TIP! GW620 supports both
DivX video format playback
to ensure greater content
availability.

Press Menu key and select
Music. You can play songs,
categorize songs by Album
and Artist or create a Playlist.

2.

3.

Vid

1. T
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Setting a ringtone

Storyboard

There are three options.
1. Lone key a music file from
Music list or Media player,
select Use as and set as
ringtone from pop up
options.
2. Recorde a voice memo using
Voice recorder and set as
ringtone.
3. Select from Settings - Sound
& display -Phone ringtone.

1.

Video editor
1. Touch
editor.

then select Video

2.

3.

4.
5.
6.

Set BGM-Choose to add
music into the storyboard or
change the sound.
Import files- Choose
to add media files into the
storyboard. You can add up to
32 media files.
Clip manager - Choose
to manage the added media
files. when no media file was
added, the button is disabled.
Preview- Preview the
video file you made.
Save- Save the video file
you made.
Add text- Choose to add
a text frame into story board.
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Multimedia
You need to touch
edit the video.

first to

- Touch to mark all the files,
but the maximum is 32 files.
- Touch to unmark all the
files
0/185 - It shows selected file
number
Touch to go to the next step.
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Music Movie
1. Flip left and right to check the
various style. For Music Movie,
you can select only photos.
- Go back to the Video
editorv screen.
– Show the style name
and the description of it.
– Preview the style.
- Touch to select the
Select photos.
2. After you selected photos,
touch
and proceed to the
next step.
- Touch to toggle to
random mode.
- Touch to toggel to
original mode.
- Touch to toggle to view
mode.
to select all the
3. Touch
photos and touch
.
4. Select the music and set it as
the background music.
5. Add movie title using qwerty
key pad and save it.
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to play the
6. Touch
complete video file.
to save the video
7. Touch
file you made.

Auto cut
There are three types style
templates, Portrait, Landscape
and Motion object.
and select a video.
1. Touch
Go to the next step.
2. Touch
to preview the
video file.
3. Touch
to save the file.

Playing a game
1. GW620 provides some default
games. You can download
games from Market.
2. Touch Launch button
to launch a game or an
application.
NOTE: Additional cost may occur
when using this service if you
download games or application
with charge.

NOTE: Java game and
application installation are only
possible through Web.

Transferring files using USB
mass storage
To transfer file using UMS:
1. Connect GW620 with PC
using USB cable.
2. Choose Settings - SD card &
phone storage - activate Mass
storage only.
3. From the status bar, drag
USB icon.
4. Choose USB connected and
Mount.
5. You can check mass storage
contents from PC and transfer
files.
NOTE: You need to install SD
card first. Without SD card, you
can not use USB mass storage.
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Multimedia
Music

Playing a song

Your LG GW620 has a built-in
music player that lets you play all
your favourite tracks. To access
the music player, touch
.
From here, you can access a
number of folders:
Artists - Browse your music
collection by artist.
Albums - Browse your music
collection by album.
Songs - Contains all the songs
you have on your phone.
Playlists - Contains the playlists
you have created.

1. Select Music from the
Multimedia tab.
2. Touch Songs.
3. Select the song you want
to play.
to pause the song.
4. Touch
to skip to the next
5. Touch
song.
to go back to
6. Touch
the first part of the song.
Touch
to go back to the
previous song.
To change the volume while
listening to music, press up and
down volume key on the left
side of the phone.
Long touch any song from the
list. It will show you Play, Add to
playlist, Use as phone ringtone,
Delete and Search as options.
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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
legislation of the applicable
country concerning the use of
such material.

d

Using the radio

to
e,

Your LG GW620 has an built-in
FM radio feature so you can tune
into your favourite stations and
listen on the move.
NOTE: You will need to attach
your headphones to listen to
the radio. Insert them into the
headphone socket.

To tune automatically
1. Select FM radio.
2. Press Menu key.
3. Touch Auto scan then Yes.
The stations found will be
allocated to channel numbers
in your phone by selecting
Set, Skip and Stop.
NOTE: You can also manually
tune to a station by using the
wheel displayed next to the
radio frequency.

Resetting channels
1. Select FM radio.
2. Choose Auto scan to reset
the current channel or choose
Reset all channels to reset all
of the channels. If you reset all
of the channels, each channel
will return to the starting
87.5Mhz frequency.
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Multimedia

Go
1.

TIP! To improve radio reception,
extend the headset cord, which
functions as the radio aerial.

Warning! If you connect the
headset not specifically made
for it to the phone, the radio
reception can be interfered.
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Google Applications
1. Set up a Google account first.
Enter your user name and
password.
2. After sign in , Contacts, email
and calendar on your Google
account will automatically
synchronize with GW620.

Google Maps
You can check your current
location, traffic situation and
recieve directions to your
destination. GW620 needs to be
connected Wi-Fi or 3G/GPRS.
NOTE: The Google Maps does
not cover all cities nor all
countries.
NOTE: While viewing a Street
View of a location, press MENU
and then touch Compass mode
to turn Compass mode on.

Market
From Market, you can download
useful applications and games.
If you install applications and
games from Market, you will see
those from GW620 menu.
You can send comments about
an application or flag it if you
find it incompatible with GW620.
1. Select a category to Browser
its contents.
2. Choose an application you
want to install.
NOTE: When you want to finish
the game, use Home key or Back
key. You will return to standby
screen. Or use menu key from
the game.
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Google Applications
Gmail
Gmail is configured when
you first set up your
phone. Depending on your
synchronization settings, Gmail
on your phone is automatically
synchronized with your
Gmailaccount on the web. The
Inbox conversations list is your
default Gmail view.
Press Menu key and touch
Refresh to send or receive new
emails and to synchronize your
emails with your Gmail account
on the web.

Google Talk
Google Talk is Google’s instant
messaging program. It lets you
communicate with other people
who also use Google Talk.
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Adding an event to your
calendar
1. Select Calendar.
2. You need to create a Google
account first to use Calendar.
3. Select the date to which you
want to add an event.
4. Press Menu key and touch
New event.
5. Touch What and enter the
event name. Check the date
and enter the time you want
your event to begin. You can
enter the time and date the
event finishes in the lower
date and time boxes
6. Also touch Where and enter
the location.
7. If you would like to add a
note to your event, touch
Description and type in the
details.
8. If you want to repeat the
alarm, set Repetition and set
reminders if necessary.
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9. Touch Save to save the event
in the calendar. A coloured
square in the calendar will
mark all days that have saved
events, and an alarm will
sound at the event start time,
to help you staying organised.

Changing your default
calendar view
1. Select Calendar on the
Google tab. Press Menu key.
2. Touch You can select the
calendar view for 1day, a
week or a month.
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Utilities
Setting your alarm
1. Select Alarm Clock.
2. If you want add a new alarm,
touch Add alarm. There are
some preset alarms, you can
activate one of them.
3. Touch to Turn on alarm and
Set the time you would like
the alarm to sound. After you
set the time, GW620 will let
you know how much time is
left for alarm to start.
4. Choose a ringtone and turn
on Vibrate if you want. set the
repeat.
The icons indicate the
weekday you select.
5. You can name the alarm by
choosing Label.
6. When Alarm start, you can
snooze it for 10 minutes or
dismiss it.
7. Touch
and return to the
first alarm screen.
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8. Touch and hold the clock on
the screen, and you will see
different types of clock. You
can choose one of them
9 You can delete all alarms by
pressing central menu key and
Delete Alarm, All alarm screen
displayed and select manually
by touch and then press
Delete Alarm at the top.

Qu

Using your calculator

3. T

1. Select Calculator on the
Utilities tab.
2. Touch the number keys to
enter numbers.
3. For simple calculations, touch
the function you require (+, –,
x or ÷), followed by =.
4. For more complex
calculations, Press Menu key
and touch Advanced panel
and choose between sin, cos,
tan, log, etc..
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Quickoffice

Voice recorder

You can manage and view
document files . Available files
are pdf, doc, txt, xls and zip file.
1. Choose Memory card . You
can see the files and folder
list.
2. If you choose Recent
documents, it will show you
files you recently viewed.
3. Touch and hold any file, it will
show Rename, Properties and
Delete options.
4. Choose a file and press Menu
key to open Open, Register,
update, Properties and About
options. According to file
type, there are more options.
pdf : Go to page, Fit page,
Fit width
doc/txt : Search
xls : Worksheet - Choose
between Summary view and
Full view.

Use your voice recorder to record
voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice
1. Touch Voice recorder.
2. Touch Record.
to begin
3. Touch
recording.
4. Touch
to end recording.
5. Touch Use as to set as phone
ringtone.

Sending the voice recording
1. Once you have finished
recording, you can send the
audio clip by touching Share.
2. The recording will be added
to the message which you can
write and send it as normal.
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The web
Browser

Using web tool bar

Us

Browser gives you a fast, fullcolour world of games, music,
news, sport, entertainment and
loads more, straight to your
mobile phone. Wherever you are
and whatever you’re into.

Touch
to open the toolbar.
1. Touch
to refresh the web
page.
to go forward
2. Touch
one page.
to go backward
3. Touch
one page.
to Add/Show
4. Touch
Bookmark, Show history and
Show most visited site.
5. Touch
to open another
web site with new window.
6. Touch
to change
browser settings.

Pre

Accessing the web
1. Select Browser on the
Communication tab.
2. You will move to web site.
NOTE: You will incur extra cost
by connecting to these services
and downloading content. Check
data charges with your network
provider.
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Using options
Press Menu key to check options
Go - Enter web address and
go to that page
Exit - Close Browser.
Find on page. - Mark all
letter you input
Select text - Touch and line
the sentences you want to copy.
You can paste it every input box.
Downloads - Show
download history
More
y Bookmarks - Add/Show
Bookmark, Show history and
Show most visited site.
y Window overview - Show all
your open windows.
y Page info - Show page
information.
y Share page - Send page by
Email or Messaging.
y Setting - Set browser
settings.

Adding and accessing
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1. Select Browser on the
Communication tab.
2. Select menu, select More and
.
Bookmarks or Touch
using web tool bar Icon
.
A list of your Bookmarks will
appear on the screen.
3. Select Add Bookmarks
and Enter a name for the
bookmark followed by its URL.
4. Press OK button. Your
Bookmark will now appear in
the bookmark list.
5. To access the bookmark
simply touch the bookmark.
You will be connected to the
bookmark.
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The web

Se

Changing web browser
settings

Pre
set
Me

Select menu, select More and
Settings or Touch
using web
tool bar Icon
.
You can change page layout (ex
Text size, text encoding), change
home page, control cache and
cookie settings, security settings,
and advanced settings.
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Settings
Press Menu key and select
from
settings. Or Touch
Menu.

data through Wi-Fi, Wi-Fi will not
be turned off even after phone
screen is locked.

Wireless Controls

Call settings

At here, you can manage Wi-Fi
and Bluetooth. Also set airplane
mode and mobile networks.

Set up voicemail and set other
call settings.
Please see Call settings.

Wi-Fi – Turn on Wi-Fi
Wi-Fi settings – Set Network
notification or add Wi-Fi network.
Bluetooth – Turn on Bluetooth.
Bluetooth settings - Set device
Name & Discoverable, Scan for
other devices.
Mobile networks – Set options
for roaming ,network and APNs.
Airplane mode – After set
Airplane mode, all wireless
connection will be disabled.
NOTE: “Wi-Fi Sleep Policy” is not
included. When the phone goes
to screen lock, Wi-Fi is turned
off. When screen on, it is also
turned on automatically. This is
to reduce power consumption.
But , if some applications receive

Sound & display
Silent mode – All sounds except
media & alarms.
Sound settings
Silent mode – Turn on to set all
sounds except media & alarms
are silenced.
Ringer volume - Set volume
for incoming calls and other
notifications.
Media volume - Set volume for
music and videos.
Phone ringtone - Set your
default Incoming call ringtone.
Phone vibrate – Set vibrate for
incoming calls.
Notification ringtone – Set
default notification ringtone.
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Settings
Audible touch tones – Set to
sound when you use dial pad.
Audible selection – Set to
sound when you make screen
selection.
Vibration feedback – Set to use
vibration feedback.
SD card notification- Disable SD
card notification sounds.
Display settings
Orientation – Set to switch
orientation automatically when
you rotate phone.
Animation - Set to show
animation when you open or
close windows.
Luminance Sensor Mode Touch to turn Luminance Sensor
Mode on.
Brightness - Adjust the
brightness of the screen after
you turn off Luminance Sensor
Mode.
Screen timeout - Set the time
for screen timeout.
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Data synchronization

Ap

Select which applications are
synchronized.

Set up SIM card lock or change
SIM PIN

You
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US
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Visible passwords

SD

Security & location
My location sources
Use wireless networks
– See locations using wireless
networks.
Enable GPS satellites – Default
setting to accurate to street level
when locating.
Screen unlock pattern
Set unlock pattern to secure your
phone

SIM card lock

Show you the password while
you type

US
sto
SD
Ava
Un
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lt
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e

Applications
You can manage applications
and set up quick launch
shortcuts.
Unknown sources – Default
setting to install of non-Market
applications.
Quick launch – Set keyboard
shortcuts to launch applications.
Choose to check default quick
launch and set other quick
launch.
Manage applications - Manage
and remove of installed
applications.
Development – Set options for
application development like
USB debugging, Stay awake, and
Allow mock locations.

SD card & Phone storage
USB connection mode – Mass
storage only.
SD card – Check total space,
Available space. Also touch
Unmount the SD card for safe
removal. Format the SD card if
necessary.

Internal phone storage – Check
Available space . Choose Factory
data reset if you want to delete
all data from the phone.

Date & time
Set date, time and time zone &
formats.

Locale & text
Set local language and region,
text input and auto-correction
options.

About phone
View legal info and check phone
status and its Software version.

DivX VOD registration
Generate a DivX VOD registration
code.
Please visit <http://vod.divx.
com/> for registration and
technical support.
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Wi-Fi
Wireless Manager allows you to
manage Internet connections
per Wi-Fi (Wireless LAN) on
your device. It allows the phone
to connect to local wireless
networks, or access the Internet
wirelessly. Wi-Fi is faster and has
a greater range than Bluetooth
wireless technology and can
be used for fast emailing and
Internet browsing.
NOTE: The GW620 supports
WEP, WPA-PSK/2 security. If your
Wi-Fi service provider or network
administrator sets encryption
for network security, fill in the
key in the pop-up window. If
encryption is not set, this pop-up
window will not be shown. You
can obtain the key from your
Wi-Fi service provider or network
administrator.
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1. How to set up Wi-Fi
1. Touch Wi-Fi from the Settings
tab and turn Wi-Fi on
2. AP (Access Point) Search
– Searches which AP it can
connect to.
3. AP Connect
– Connects to the desired AP
from the AP search list.
– If the AP is security type
WEP or WPA-PSK/2, enter
the security key.

2. Wi-Fi network profile
support
1. Wi-Fi profile support (how to
connect to a frequently-used
AP or Hidden AP)
1. If the AP does not appear
in the search list, you can
connect to it by saving it as
a profile.
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2. Saving the frequently-used
AP as a profile makes it
easier to enter the Security
key when connecting to an
AP with that Security type.
3. If the AP does not support
DHCP, you can connect
to the AP using a static IP
address.
2. Description of each field in
the Wi-Fi profile.
1. Network name: SSID (ID)
2. Security type: WEP, WPAPSK/2 support.
3. Security key: saves the
security key.
4. IP/DNS setting: this allows
you to set to Automatic
or Static depending on
whether the AP supports
DHCP.
For Static, enter the field
value of the IP address and
DNS server to use with
the static IP address when
connecting.

3. How to save the Wi-Fi profile
1. Select Add Wi-Fi network
menu in the bottom of
Wi-Fi networks, then enter
SSID and Security type.
2. After connecting to an AP
with this Security type,
the profile will be saved
automatically.

3. How to obtain MACaddress
For setting up a connection in
some wireless networks with
MAC filter you may need to enter
the MAC address of your GW620
into the router.
1. User can find MAC address in
the following UI
2. Settings > Wireless controls
> Wi-Fi settings > Menu >
Advanced > MAC address
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Software Update
Software Update
LG Mobile Phone Software
Update Program
For more information on
installing and using this program,
please visit http://update.
lgmobile.com.
This feature allows you to update
your software to the latest
version quickly and conveniently
over the Internet without
needing to visit our service
centre.
As the mobile phone software
update program requires your
full attention throughout the
update process, please make sure
you check all instructions and
notes that appear at each step
before moving on to the next
step. Please note that removing
the USB data communication
cable or batteries during
the update may seriously
damage your mobile phone.
As the manufacturer takes no
responsibility for loss of data
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Ac
during the update process,
you are advised to back up
any important information in
advance for safekeeping.

DivX Mobile
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a
digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for
more information and software
tools to convert your files into
DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in
the device setup menu. Go to
vod.divx. com with this code to
complete the registration process
and learn more about DivX VOD.

DivX Certified to play DivX®
video up to 320x240
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Accessories
There are a variety of accessories available for your mobile phone,
which may be sold separately. You can select these options according
to your personal communication requirements. Consult your local
dealer for availability. (Items described below may be optional.)
Charger

Data cable
Connect your
GW620 and PC.

Battery

Stereo
headset

User Guide
Learn more
about your
GW620.
GW620 User Guide

ENGLISH

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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General
Product name: GW620
System:
GSM 850/ E-GSM 900/
DCS 1800/PCS 1900
WCDMA 900MHz / 2100MHz
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C

LG Service Center by LG Electronics (Thailand) Co.Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.;
Bookala, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon - Sun
07:00 - 19:00
Call center : 0-2878-5757
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LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

GW620

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

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

Seung Hyoun, Ji / Director

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

11.Nov. 2009

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 GW620 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.
• While there may be differences
between the SAR levels of
various LG phone models,
they are all designed to meet
the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
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• The SAR limit recommended
by the International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP)
is 2W/kg averaged over 10g
of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4
for use at the ear is 0.819 W/kg
(10g) and when worn on the
body is 1.07 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.
• Repairs under warranty, at
LG’s option, may include
replacement parts or boards
that are either new or
reconditioned, provided that
they have functionality equal
to that of the parts being
replaced.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.

• The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any
area where you are required
by special regulations. For
example, do not use your
phone in hospitals as it may
affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone
with wet hands while it is
being charged. It may cause
an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not 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).
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Guidelines for safe and efficient use
• Do not charge the phone
when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged
in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage
the phone.
• Do not expose the phone to
liquid or moisture.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do
not touch the antenna
unnecessarily.
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Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in
your breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations
on the use of mobile phones in
the area when you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if
available.
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• Pull off the road and park
before making or answering
a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your
vehicle such as car stereos and
safety equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not
obstruct with installed or
portable wireless equipment.
It can cause the air bag to fail
or cause serious injury due to
improper performance.
• If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume
is at a reasonable level
so that you are aware of
your surroundings. This is
particularly imperative when
near roads.

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

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

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

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

Children
Keep the phone in a safe
place out of the reach of small
children. It includes small parts
which may cause a choking
hazard if detached.
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Emergency calls
Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you should
never depend solely on the
phone for emergency calls.
Check with your local service
provider.

Battery information and
care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other
battery systems, there is no
memory effect that could
compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the
battery life.
• Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
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• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time
to maximize usability.
• Do not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such as
in the bathroom.
• Do not leave the battery
in hot or cold places, this
may deteriorate the battery
performance.
• There is risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.
• Dispose of used batteries
according to the
manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible.
Do not dispose as household
waste.

• If you need to replace the
battery, take it to the nearest
authorized LG Electronics
service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger
from the wall socket after
the phone is fully charged
to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend
on network configuration,
product settings, usage
patterns, battery and
environmental conditions.
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Trouble Shooting
This chapter lists some problems you might encounter while using
your phone. Some problems require you to call your service provider,
but most are easy for you to correct yourself.
Message

Possible
causes

Possible Solutions

SIM error

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

Make sure the SIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM
network area

Move towards a window or into an
open area. Check the service provider
coverage map.

Codes do not
match

To change a
security code,
you will need to
confirm the new
code by entering
it again.

Contact your Service Provider.

Function
cannot be
set

Not supported by
Service Provider,
or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New SIM card
inserted Charge
limit reached

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

Possible
causes

Phone
cannot be
switched on

On/Off key not
pressed long
enough
Battery empty
Battery contacts
dirty

Press the On/Off key down for at least
two seconds.

Battery totally
empty

Charge battery.

Temperature out
of range

Make sure the ambient temperature is
right, wait for a while, and then charge
again.

Contact problem

Check the power supply and connection
to the phone. Check the battery contacts
and clean them if necessary.

No mains voltage

Plug in to a different socket or check
the voltage.

Charger defective

If the charger does not warm up,
replace it.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

Battery defective

Replace battery.

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Charging
error

Phone loses
network

Possible Solutions

Keep charger attached for a longer time.
Clean the contacts.
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Trouble Shooting
Message

Possible
causes

Possible Solutions

Number not
permitted

The Fixed dial
number function
is on.

Check settings.
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