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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผูม้ อี ปุ การะคุณ
ขณะนี้ บริษท
ั LG ได้ด�ำ เนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทาง LGเพือ่ คุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียน แบบจากตลาดลักลอบนำ�เข้าสินค้า
รวมถึงเพือ่ ให้แน่ใจว่าลูกค้าได้ รับ บริการทางด้านการประกันสินค้าอย่างเป็นทางการ
เพือ่ ให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึง่ ข้อความพร้อมด้วย IMEI เครือ่ ง จะถูกส่งมายัง บริษท
ั LG โดยอัตโนมัติ
นับตัง้ แต่วนั ทีซ
่ อ้ื ผลิตภัณฑ์และเริม่ ใช้บริการ ทัง้ นี้ LG จะเป็นผูช้ �ำ ระค่าบริการ SMS
สำ�หรับโปรแกรมตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์น้ี
สำ�หรับสิทธิพเิ ศษ ท่านจะได้รบั สิทธิในการต่อระยะเวลาการ รับประกันฟรีเพิม่ ขึน้ หนึง่ เดือน
โดยสิทธิพเิ ศษนีค้ รอบคลุม เฉพาะการรับประกันตัวเครือ่ ง ไม่รวมแบตเตอรี่
และ อุปกรณ์เสริมอืน่ ๆ ทันทีทโ่ี ทรศัพท์ของคุณได้รบั การตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได้รบั ข้อความรับรอง “โทรศัพท์เครือ่ งนี้ คือผลิตภัณฑ์ จากบริษท
ั LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ทีส่ ง่ ถึงบริษท
ั LG สามารถการันตีได้วา่ จะได้รบั สิทธิการรับ
ประกันสินค้าอันเนือ่ ง จากขอบกพร้องจาก มาตรฐานในขัน้ ตอนการผลิต
โดยไม่จ�ำ เป็นต้องแสดงหลักฐานใน การซือ้ หรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตัง้ แต่วนั แรกทีท
่ า่ น
ซือ้ ผลิตภัณฑ์
Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure
that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication
program. To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS
containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on
the date of purchase. Once your phone is authenticated, you will receive the message
‘Your handset is a genuine LG product.’ The customer shall bear the cost of one SMS for
the product authentication program. In return, you will receive one additional month
of warranty for free. One additional month of warranty covers only mobile phone, not
batteries and accessories. The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free
from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase
without proof of purchase or warranty card.

Bluetooth QD ID B018033
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คำ�แนะนำ�เพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำ�แนะนำ�เบื้องต้น
ต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามคำ�
แนะนำ�เหล่านี้อาจทำ�ให้เกิด
อันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น LG-C375
นี้ ได้รับการออกแบบตรงตาม
ข้อกำ�หนดเรื่องความปลอดภัย
ในการใช้งานอันเกี่ยวกับการ
รับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อกำ�หนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการ
กำ�หนดค่าเผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ������������������������
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการรับ
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุใช้
หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific
Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำ�
ด้วยการใช้วิธีการที่ได้มาตร
ฐาน โดยให้เครื่องโทรศัพท์
ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและมี
การรับรองขนาดสัญญาณแล้ว
โดยการส่งสัญญาณดังกล่าว
ได้กระทำ�ในทุกย่านความถี่ที่
โทรศัพท์ใช้อยู่
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• แม้
 ว่าระดับ SAR
ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุ่นจะ
แตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่นจะ
ได้รับการออกแบบให้อยู่ภาย
ในข้อกำ�หนดการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุ
• ข้อจำ�กัด SAR ที่แนะนำ�โดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2
วัตต์/กก. โดยเฉลี่ยตามเนื้อ
เยื่อหนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำ�หรับโทร
ศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทำ�การทดสอบ
โดย DASY4 ขณะถือแนบ
กับหูคือ 1.25 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมื่อพกพาไว้
กับตัวคือ 1.28 วัตต์/กก.
(10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR
สำ�หรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำ�กัด
SAR ซึ่งแนะนำ�โดย
Institute of Electrical and
Electronics Engineers
(IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

การดูแลและการบำ�รุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์
คำ�เตือน: ใช้แบตเตอรี่
อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริม
ที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับ
โทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
อาจทำ�ให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

•อ
 ย่าถอดแยกชิ้นส่วนของ
เครื่องโทรศัพท์ ควรนำ�ไปให้
ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อจำ�
เป็นต้องมีการตรวจซ่อม
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์
วิทยุ และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจาก
แหล่งความร้อน เช่น
เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำ�โทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำ�เครื่องโทรศัพท์ไว้
ในที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือ
การกระแทก
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณ
ที่มีข้อบังคับพิเศษว่าห้ามใช้
ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์
ในโรงพยาบาล เนื่องจากอาจ
มีผลต่อการทำ�งานของ

•

•

•

•
•
•
•

•

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไว
ต่อสัญญาณรบกวน
ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือ
เปียก ขณะกำ�ลังชาร์จแบต
เตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูด
และอาจทำ�ให้โทรศัพท์ชำ�รุด
เสียหายได้
ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุ
ไวไฟ เนื่องจากโทรศัพท์
อาจร้อนและทำ�ให้ติดไฟ ซึ่ง
อาจทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้
ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำ�ความสะอาด
ภายนอกเครื่องโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย
เช่น เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์)
อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้
บนพื้นผิวอ่อนนุ่ม
ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่
มีการถ่ายเทอากาศดี
ไม่ควรนำ�เครื่องโทรศัพท์ไว้
ในที่ที่มีฝุ่นหรือควันมาก
เกินไป
อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตร
เครดิตหรือบัตรโดยสารที่มี
แถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำ�
ความเสียหายต่อข้อมูลใน
แถบแม่เหล็กได้
อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม
เพราะอาจทำ�ความเสียหาย
แก่โทรศัพท์ได้
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คำ�แนะนำ�เพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ว างเครื่องโทรศัพท์ให้ห่าง
จากของเหลวหรือความชื้น
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะ
ต้องเสาอากาศโดยไม่จำ�เป็น

การทำ�งาน อย่างมี
ประสิทธิภาพของโทรศัพท์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่อง
สามารถส่งคลื่นรบกวนได้
ทำ�ให้มีผลต่อการทำ�งานของ
อุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้
อุปกรณ์ทางการแพทย์โดย
ไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน
หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์
เหนือเครื่องควบคุมจังหวะ
การเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่อง
อาจก่อให้เกิดสัญญาณคลื่น
รบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจ
ได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย
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ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการใช้โทร
ศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่คุณขับ
ขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
ในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความ
ระมัดระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำ�ได้
ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถ
ก่อนโทรออกหรือรับสาย หาก
สภาพการขับขี่ทำ�ให้จำ�เป็น
ต้องดำ�เนินการดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจ
มีผลกระทบต่อระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์บางชนิดในรถของ
คุณ เช่น วิทยุติดรถยนต์
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลม
นิรภัย ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พก
พาแบบไร้สายซึ่งขัดขวาง
การทำ�งานของถุงลม ซึ่งอาจ
ทำ�ให้ถุงลมไม่ทำ�งาน หรือ
อาจทำ�ให้คุณได้รับบาดเจ็บ
รุนแรงเนื่องจากการทำ�งานผิด
ปกติของถุงลมนิรภัยได้

•ห
 ากคุณกำ�ลังฟังเพลงในขณะ
อยู่ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระ
ดับเสียงอยู่ที่ระดับที่เหมาะสม
เพื่อให้คุณยังสามารถได้ยิน
เสียงจากรอบข้างได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่
ข้างถนน

หลีกเลี่ยงการทำ�ลายความ
สามารถในการได้ยิน

• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือ
ของเหลวที่ติดไฟง่าย หรือ
ระเบิดได้ในห้องโดยสารของ
รถซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้
เกิดคลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
คุณก่อนขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์บนเครื่องบิน
ก่อนได้รับการอนุญาตจาก
พนักงานประจำ�เครื่อง

ความสามารถในการได้ยินอาจ
ถูกทำ�ลายได้หากคุณฟังเสียง
ดังเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น
เราขอแนะนำ�ว่า คุณไม่ควรเปิด
หรือปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียง เด็ก
เพลงและระดับเสียงสาย
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและ
สนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม
ห่างจากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้น
ส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทำ�
บริเวณที่ทำ�ให้เกิดระเบิดได้ อันตรายหากเด็กนำ�ใส่ปาก
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่
ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิ การโทรฉุกเฉิน
บัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถ
และทำ�ตามข้อกำ�หนดหรือกฎ
ใช้กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อน
เกณฑ์ต่างๆ
ที่ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทร
ศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวในกรณี
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด โทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้
ได้
ให้บริการในพื้นที่ของคุณ
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติม
น้ำ�มันเชื้อเพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำ�มัน
เชื้อเพลิงหรือสารเคมี
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คำ�แนะนำ�เพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ • อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
โดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำ�เป็นต้องคายประจุ
แบตเตอรี่ออกจนหมดก่อน
เริ่มการชาร์จ แบตเตอรี่นี้ต่าง
จากแบตเตอรี่อื่นเนื่องจากไม่
มี Memory Effect ประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรี่จึง
ไม่ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่อง
ชาร์จของ LG เท่านั้น เครื่อง
ชาร์จของ LG ได้รับการออก
แบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำ�ให้
แบตเตอรี่ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้า
สัมผัสแบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่
ทันที เมื่อประสิทธิภาพการ
ใช้งานลดต่ำ�ลงจนถึงระดับที่
ไม่อาจใช้งานต่อได้ แบต
เตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้
หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำ�
เป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน
เพื่อเพิ่มเวลาการใช้งาน

8

•

•
•

•

•

•

ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่น
ในห้องน้ำ�
อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ใน
สภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็น
เพราะประสิทธิภาพของแบต
เตอรี่อาจด้อยลง
หากมีการใส่แบตเตอรี่
ชนิดที่ไม่ถูกต้อง อาจทำ�ให้
เกิดการระเบิดได้
ควรปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของ
ผู้ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่
ที่ใช้แล้ว โปรดรีไซเคิลเมื่อ
เป็นไปได้ อย่าทิ้งเป็นขยะ
ในครัวเรือน
หากคุณต้องการเปลี่ยนแบต
เตอรี่ โปรดนำ�ไปที่จุดบริการ
หรือตัวแทนจำ�หน่ายที่ได้
รับการแต่งตั้งจาก LG
Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ
ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออก
จากเต้าเสียบทุกครั้งหลังจาก
แบตเตอรี่โทรศัพท์เต็มแล้ว
เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้น
เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะ
ขึ้นอยู่กับการกำ�หนดค่าเครือ
ข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม

เริม
่ ทำ�ความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
หูฟัง
ปุ่มรับสาย
• โทรออกและรับสาย
• ใ
 นโหมดสแตนด์
บาย: แสดงข้อมูล
การโทร
ปุ่มตัวเลขและ
ตัวอักษร
• ใ
 นโหมดสแตนด์
บาย: ป้อนหมาย
เลขเ พื่อโทรออก
กดปุ่มด้านล่างค้าง
ไว้
- ป้อนเครื่อง
หมาย ‘+’
เพื่อโทรออก
ต่างประเทศ
- เชื่อมต่อศูนย์
ฝากข้อความ
เสียง
 ถึง
- โทรด่วน
- โหมด SOS
- กดปุ่มค้างไว้เพื่อ
เปิดใช้หรือเลิก
ใช้โหมดเงียบ
• ในโหมดแก้ไข:
ป้อนตัวเลขและตัว
อักษร

ตัวกะพริบข้อความ
• ไฟ LED นี้จะกะพริบ
เป็นเวลา 10 นาที
หากคุณไม่ตรวจสอบ
IM, อีเมล์, ข้อความ
และสายไม่ได้รับใหม่
ปุ่มเลือก (ปุ่มเลือกซ้าย /
ปุ่มเลือกขวา)
• ปุ่มเหล่านี้นี้จะทำ�งานตาม
ฟังก์ชันที่ปรากฏที่ด้านล่าง
ของหน้าจอ
หน้าจอ LCD หลัก
ปุ่มวางสาย
• เปิด/ปิดเครื่อง (กดค้าง)
• วางสายหรือปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
ปุ่มยืนยัน / ปุ่มตกลง
• เลือกตัวเลือกเมนูและ
ยืนยันการดำ�เนินการ
ปุ่มล็อค
• ล็อคปุ่มที่หน้าจอใดๆ (กดค้าง)
• ปลดล็อคที่หน้าจอล็อค
(กดค้าง)
ปุ่มสำ�รวจ
• ในโหมดสแตนด์บาย:
กดปุ่มนาวิเกตขึ้น: Widget เมื่อตั้งค่าไว้
(เมนู > ตั้งค่า > หน้าจอ > หน้าจอหลัก >
การตั้งค่า Widget)
กดปุ่มนาวิเกตลง: แฟ้มข้อมูล
กดปุ่มนาวิเกตขวา: เครื่องเล่น MP3
กดปุ่มนาวิเกตซ้าย: กล้องถ่ายรูป
• ในเมนู: เลื่อนขึ้น ลง ขวา และซ้าย
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เริม
่ ทำ�ความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ/
สายเคเบิล USB
เคล็ดลับ: โปรดตรวจ
ดูว่าเปิดโทรศัพท์แล้ว
มีการ์ดความจำ�ภาย
นอกเสียบอยู่ และ
อยู่ในโหมดเปิด
เครื่องรอรับสาย
ก่อนเชื่อมต่อกับ
สายเคเบิล USB
สำ�หรับที่เก็บข้อมูล

ปุ่มด้านข้าง
• ในโหมดสแตนด์
บาย: ควบคุมระดับ
เสียงเรียกเข้า
• ระหว่างการใช้
สาย: รับระดับเสียง
หูฟัง
• ระหว่างเล่นเพลง
MP3:ปรับระดับ
เสียงเพลง
ปุ่มการสลับซิม
(การเลือกซิม 1
และซิม 2)
ชุดหูฟัง

ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ�

ฝาครอบด้านหลัง

เลนส์กล้อง

ช่องใส่ซิมการ์ด
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แบตเตอรี่

การใส่ซม
ิ และแบตเตอรี่
1ถ
 อดฝาครอบด้านหลัง
กดตัวปลดล็อคฝาครอบ
ด้านหลัง

ดึงการ์ดออกมาในทิศทาง
ตรงข้ามกับตอนใส่

2ถ
 อดแบตเตอรี่ออก
งัดด้านบนของแบตเตอรี่และ
ถอดแบตเตอรี่ออกจากช่อง
ใส่แบตเตอรี่อย่างระมัดระวัง

คำ�เตือน: ห้ามถอดแบต
เตอรี่ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
เนื่องจากอาจทำ�ให้เครื่อง
เสียหายได้

4ต
 ิดตั้งแบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่ โดยให้ด้านล่าง
ของแบตเตอรี่ลงไปที่ด้าน
ล่างของช่องใส่แบตเตอรี่
ก่อน ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว
สัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับ
ขั้วในโทรศัพท์ จากนั้นกด
ด้านบนของแบตเตอรี่ให้
แน่นเข้าที่

3ต
 ิดตั้งซิมการ์ด
เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่อง
ใส่ซิมการ์ด โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัส
สีทองของการ์ดคว่ำ�ลง
ในการถอดซิมการ์ดให้ค่อยๆ
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การใส่ซม
ิ และแบตเตอรี่
5 ใส่ฝาครอบด้านหลัง

6ก
 ารชาร์จโทรศัพท์
เปิดฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จที่ด้านขวาของโทรศัพท์
LG-C375 และเสียบปลั๊ก
ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ
คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์
LG-C375 จนกว่าจะปรากฏ
ข้อความว่า
"แบตเตอรี่เต็มแล้ว"
บนหน้าจอ
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การใช้ซม
ิ การ์ดคู่
คุณจะเห็นไอคอนสัญญาณ
เครือข่ายสองไอคอนได้ที่ด้าน
บนซ้ายของหน้าจอเมื่อคุณใส่
สองซิมการ์ด

การเปิดใช้และการสลับ
ซิมการ์ด
ปุ่มการสลับซิมช่วยให้คุณเลือก
ซิมการ์ดเริ่มต้นสำ�หรับกาโทร
และข้อความในรายชื่อบันทึก
การโทร และกล่องข้อความใน
โหมดสแตนด์บาย
ผู้ใช้ยังสามารถกดปุ่มการสลับ
ซิมทางด้านซ้ายของโทรศัพท์
LG-C375 ค้างไว้ได้ด้วย ปุ่มซิม
การ์ดคู่ให้คุณสลับซิมการ์ดได้
ง่ายเมื่อคุณโทร ส่งข้อความ
และอื่นๆ

เคล็ดลับ!
1. ค
 ุณจะเห็นดูสัญญาณเครือ
ข่ายที่ไฮไลต์โดยสีพื้นหลัง
เมื่อคุณสลับ ซึ่งช่วยให้ระบุ
ความแรงของสัญญาณของ
ซิมการ์ดที่เลือกได้ง่าย
2. ค
 ุณต้องเลือกซิม 1 หรือ
ซิม 2 เพื่อใช้ฟังก์ชันบาง
อย่าง ตัวอย่างเช่น โทร,
ข้อความ, รายชื่อ, ตั้งค่า
ฯลฯ

หมายเหตุ: หากมีการติดตั้ง
เพียงหนึ่งซิมการ์ด ซิมการ์ดนี้
จะเปิดใช้เป็นค่าเริ่มต้น
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การ์ดหน่วยความจำ�
การใส่การ์ดหน่วยความจำ�

การถอดการ์ดหน่วยความจำ�

คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำ�
บนโทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ด
หน่วยความจำ�

ถอดการ์ดหน่วยความจำ�ออก
อย่างระวังโดยการดันเบาๆ
เข้าไปในโทรศัพท์
และปล่อยอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความ
จำ�เป็นอุปกรณ์เสริม

เลื่อนการ์ดหน่วยความจำ�เข้า
ไปในช่องเสียบให้แน่นเข้าที่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองคว่ำ�ลง

คำ�เตือน: หน่วยความจำ�
ภายนอกจะต้องไม่เกิน 8GB
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การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ�
การ์ดหน่วยความจำ�ของคุณ
อาจฟอร์แมตแล้ว หากการ์ด
หน่วยความจำ�ยังไม่ได้ฟอร์แมต
คุณต้องทำ�การฟอร์แมตก่อนจึง
จะสามารถเริ่มใช้งานได้
1 จากหน้าจอหลัก กด เมนู
แล้วเลือก ตั้งค่า
2 เลือก อุปกรณ์ และ
ข้อมูลความจำ� และเลือก
ความจำ�การ์ด
3 กด ฟอร์แมต และป้อน
รหัสผ่าน ซึ่งได้รับการตั้ง
ค่าเริ่มต้นเป็น 0000 การ์ด
หน่วยความจำ�ของคุณจะได้
รับการฟอร์แมต และ
พร้อมสำ�หรับการใช้งาน
4 หากต้องการดูโฟลเดอร์ที่
เพิ่งฟอร์แมตใหม่ใน
LG-C375 ให้กด เมนู
และเลือก แฟ้มข้อมูล
กดปุ่มเลือกขวาสองครั้ง
เพื่อเลือกการ์ดหน่วยความจำ�

คำ�เตือน: เมื่อคุณฟอร์
แมตการ์ดหน่วยความจำ�
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออก
หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูล
ในการ์ดหน่วยความจำ�หายไป
ให้สำ�รองข้อมูลไว้ก่อน
คำ�เตือน: ห้ามถอดการ์ด
MicroSD ขณะโอนข้อมูล
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การโทร
การโทรออก

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์
ของคุณเปิดอยู่
2. คุณสามารถใช้ปุ่มกด ในการ
ลบตัวเลข ให้กดปุ่มลูกศร
ย้อนกลับ
3. กด
เพื่อเริ่มการโทร
4. ในการวางสาย ให้กด
เคล็ดลับ! ในการป้อน
+ เมื่อโทรออกต่างประเทศ
ให้กดปุ่ม 0 ค้างไว้

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
การโทรไปยังผู้รับที่มีหมายเลข
โทรศัพท์บันทึกอยู่ใน รายชื่อ
แล้วทำ�ได้ง่าย
1. กด เมนู เพื่อเปิดเมนูหลัก
เลือก รายชื่อ
2. ป้อนตัวอักษรตัวแรกของราย
ชื่อที่คุณต้องการโทรหาด้วย
ปุ่มกด และเลื่อนไปที่
รายชื่อนั้น
3. กด
เพื่อเริ่มการโทร
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การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กด
ยอมรับ หรือกด
เพื่อรับสายขณะโทรศัพท์
ของคุณมีเสียงเรียกเข้า
คุณสามารถกด เงียบ
เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า
วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประโยชน์ หาก
คุณลืมเปลี่ยนรูปแบบเป็น เงียบ
เมื่ออยู่ในห้องประชุม
กด
หรือเลือก ปฏิเสธ
เพื่อที่จะปฏิเสธสายเรียกเข้า
หมายเหตุ: ในการโทร
ที่เปิดใช้งานลำ�โพง ไอคอน
ลำ�โพงจะแสดงโดยมีเครื่อง
หมายกากบาทสีแดง เมื่อเลิก
ใช้งานลำ�โพงไอคอนจะแสดง
โดยไม่มีเครื่องหมายกากบาท
สีแดง

โทรด่วน
คุณสามารถกำ�หนดหมายเลข
โทรด่วนให้กับรายชื่อที่คุณโทร
หาบ่อยๆ ได้

เกมส์&แอปฯ

กล้องถ่ายรูป

คุณสามารถติดตั้งเกมส์
และแอปพลิเคชันใหม่ๆ
บนโทรศัพท์ของคุณ เพื่อเพื่อ
ช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินใน
ยามว่าง

กล้องถ่ายรูป

บันทึกการใช้
คุณสามารถตรวจสอบบันทึก
ทั้งหมด, การโทร, ไม่ได้รับ,
โทรออก, โทรเข้า
และเฉพาะข้อความได้
ชื่อและหมายเลข (หากมีอยู่)
จะปรากฏขึ้นพร้อมกับวันที่และ
เวลาที่มีการโทรนั้น และคุณ
ยังสามารถดูระยะเวลาที่คุณ
โทรได้ด้วย
ทั้งหมด: ดูรายการสายที่คุณ
โทรออก,ได้รับและไม่ได้รับและ
ข้อความที่ส่งหรือรับทั้งหมด
เฉพาะการโทร: ดูรายการ
หมายเลขที่คุณโทรออก ได้รับ
และไม่ได้รับทั้งหมด
เฉพาะข้อความ: ดูรายการ
หมายเลขที่คุณส่งและรับ
ข้อความ
บันทึกไม่ได้รับ: ดูรายการ
สายที่คุณไม่ได้รับ
สายโทรออก: ดูรายการหมาย
เลขที่คุณโทรออกทั้งหมด
สายโทรเข้า: ดูรายการหมาย
เลขที่รับทั้งหมด

1. กด เมนู และเลือก
กล้องถ่ายรูป และ
กล้องถ่ายรูป
2. เมื่อกล้องจับโฟกัสที่วัตถุแล้ว
ให้แตะที่ไอคอน ถ่ายภาพ
ที่ตรงกลางด้านล่างของ
หน้าจอ และกด ปุ่มตกลง
เพื่อถ่ายภาพ

กล้องวิดโี อ

1. กด เมนู และเลือก
กล้องถ่ายรูป และเลือก
วิดีโอ ช่องมองภาพของ
กล้องวิดีโอจะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอ
2. โฟกัสกล้องถ่ายรูปไปที่สิ่ง
ที่จะบันทึก
3. เลือกไอคอนบันทึกที่ตรง
กลางด้านล่างของหน้าจอ
และกด ปุ่มตกลง เพื่อ
ถ่ายวิดีโอ บันทึก จะปรากฏ
ขึ้นที่ด้านล่างของช่องมอง
ภาพ กด
อีกครั้งเพื่อ
หยุดการบันทึก

อัลบัม
้
ดูรูปภาพและวิธีโอที่คุณถ่าย
ในอัลบั้ม
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อินเตอร์เน็ต

SNS (Social network services)

คุณสามารถเปิดอินเตอร์เน็ต
เบราว์เซอร์ และเข้าสู่โฮมเพจ
ของโปรไฟล์ที่ใช้งานในการตั้ง
ค่าเว็บ
คุณสามารถป้อนแอดเดรส URL
ได้ด้วยตนเอง และเข้าใช้งาน
เว็บเพจที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
1. ในโหมดเมนู เลือก
อินเตอร์เน็ต → ใช่
เพื่อเปิดโฮมเพจของผู้ให้
บริการของคุณ
2. นาวิเกตเว็บเพจโดยใช้ปุ่ม
ต่อไปนี้:
นาวิเกต - เลื่อนขึ้นหรือเลื่อน
ลงบนเว็บเพจ
ตกลง - เลือกรายการ
กลับ - กลับไปที่เพจก่อนหน้า
ตัวเลือก - เข้าใช้รายการตัว
เลือกเบราว์เซอร์

โทรศัพท์ LG-C375 มี SNS
ที่ให้คุณสนุกสนานและจัดการ
เครือข่ายสังคมของคุณได้
คุณสามารถอัปเดตสถานะ SN
ของคุณ และดูอัปเดต SN
ของเพื่อนๆ ได้

หมายเหตุ: มีค่าใช้จ่ายใน
การเชื่อมต่อกับบริการเหล่านี้
และการดาวน์โหลดเนื้อหา
โปรดสอบถามข้อมูลการคิด
ค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเครือ
ข่ายของคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ SNS
เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูล
จำ�นวนมาก เมื่อเชื่อมต่อและ
ใช้บริการออนไลน์อาจมีค่าใช้
จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามข้อ
มูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณ

Facebook
โฮม: ล็อกอินและคุณจะเห็น
สถานะที่อัปเดตของเพื่อนๆ
ของคุณ ป้อนความเห็นของคุณ
เกี่ยวสถานะใหม่และตรวจดูอื่นๆ
เลือกตัวเลือกเพื่อเลือกรีเฟรช
และเมนูหลัก

Twitter
Twitter คือบริการไมโครบล็อก
ที่ให้ผู้ใช้ส่งและอ่านข้อความที่
เรียกว่าทวีต
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบ
ว่าเปิดอัปเดตอัตโนมัติแล้ว
ก่อนใช้แอปพลิเคชันนี้
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ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ LG-C375 ของคุณ
ประกอบด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยว
กับ SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia
Message Service) รวมทั้ง
ข้อความบริการของเครือข่าย

การส่งข้อความ

1. กด เมนู และเลือก ข้อความ
และเลือก เขียนข้อความ
2. เอดิเตอร์ข้อความใหม่จะเปิด
ขึ้น เอดิเตอร์ข้อความจะรวม
SMS และ MMS เข้าใน
โหมดเดียวกัน เพื่อให้สลับ
การใช้งานได้อย่างง่ายดาย
โหมดเริ่มต้นของเอดิเตอร์
ข้อความ คือโหมด SMS
3. ป้อนข้อความของคุณโดยใช้
ปุ่มกด
4. เลือก ตัวเลือก และเลือก
แทรก เพื่อเพิ่ม ภาพ,
วิดีโอ, เสียง, รูปแบบ
ข้อความ, ข้อความมัลติ
มีเดียอัตโนมัติ,
อีโมติคอน, ชื่อและเบอร์,
สไลด์, เรื่อง หรือ อื่นๆ
(นามบัตร/นัดหมาย/
บันทึก/งาน/
โปรไฟล์ของฉัน)
5. เลือก ส่งไปที่

6. เลือกรายชื่อจากรายการ
รายชื่อ หรือป้อนหมายเลข
โทรศัพท์
7. เลือก ส่ง
คำ�เตือน: ภาพ, เสียง,
วิดีโอ,สไลด์, หัวเรื่อง,
นามบัตร,นัดหมายหรือโปร
ไฟล์ของฉัน จะถูกเพิ่มลงใน
เอดิเตอร์ข้อความการส่งข้อ
ความจะถูกแปลงเป็นโหมด
MMS และคุณจะถูกเรียก
เก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าว

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและ
ตัวอักษรได้โดยใช้ปุ่มกดของ
โทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น
การบันทึกชื่อในรายชื่อ การ
เขียนข้อความ และการสร้าง
ตารางนัดหมายในปฏิทินล้วน
แต่ต้องใช้การป้อนข้อความทั้ง
สิ้น ในเครื่องมีวิธีป้อนข้อความ
ให้เลือกใช้ได้ดังนี้: โหมด Abc
และโหมด 123
หมายเหตุ: ฟิลด์บางฟิลด์อาจ
ใช้โหมดป้อนได้โหมดเดียว
(เช่น หมายเลขโทรศัพท์ใน
ฟิลด์สมุดรายชื่อ)
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ข้อความ
โหมดป้อนข้อความโดย
ใช้ปม
ุ่ กด
เมื่อคุณต้องการป้อนข้อความ
ตัวอย่างเช่น เมื่อเขียนข้อความ
ปุ่มกดจะเปลี่ยนเป็นโหมด Abc
หากคุณกำ�ลังป้อนตัวเลขตัว
อย่างเช่น เมื่อโทรออก
ปุ่มตัวเลขของปุ่มกดจะเปลี่ยน
เป็นตัวเลข เมื่อต้องการป้อน
สัญลักษณ์ขนาดเล็ก (เช่น @)
หรือตัวเลข (เช่น 0) ที่ด้านบน
ขวาของปุ่ม ให้กดปุ่ม Fn
กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเฉพาะ
ตัวอักษรถัดไปที่จะพิมพ์ หรือ
กดย้ำ�สองครั้งเพื่อเปลี่ยนตัว
อักษรทั้งหมดที่กำ�ลังจะพิมพ์
หมายเหตุ: บริการข้อมูลจะ
แสดงสำ�หรับช่อง 1 เท่านั้น
เคล็ดลับ!
ขณะดูข้อความที่ได้รับ ให้กด
ตัวเลือก และเลือก
ตอบกลับเร็ว ตัวเลือกนี้จะเป็น
ประโยชน์ในกรณีที่คุณต้อง
การตอบกลับข้อความใน
ระหว่างการประชุม
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เคล็ดลับ! ขณะดูข้อความให้
กด ตัวเลือก และเลือก
จัดเก็บข้อมูล คุณสามารถ
จัดเก็บข้อมูลอย่าง เช่น
หมายเลข อีเมล์แอด
เดรส หรือเว็บแอดเดรสจาก
ข้อความที่เลือก

เพลง
เครือ
่ งเล่น MP3
โทรศัพท์ LG-C375 มีเครื่อง
เล่นเพลงภายในตัวที่ให้คุณ
สามารถเล่นเพลงที่คุณชื่นชอบ
ทั้งหมดได้
หมายเหตุ:

• ก่อนใช้เครื่องเล่นเพลง
คุณจะต้องโอนไฟล์เพลง
ไปที่โทรศัพท์
• เครื่องเล่นเพลงสนับสนุน
ประเภท Codec ดังนี้:
MP3, WMA, AAC เครื่อง
เล่นเพลงไม่ได้สนับสนุน
คุณสมบัติและรูปแบบไฟล์
ทั้งหมดครบถ้วน
การเล่นเพลง
1. กด เมนู และเลือก เพลง
แล้วเลือก เครื่องเล่น MP3
2. เลือก ทุกเพลง และเลือก
เพลงที่คุณต้องการเล่น
เลือก
3. เลือก
เพื่อหยุดเล่นเพลง
ชั่วคราว
4. เลือก
เพื่อข้ามไปยัง
เพลงถัดไป
5. เลือก
เพื่อข้ามไปยัง
เพลงก่อนหน้า

เคล็ดลับ! หากต้องการเปลี่ยน
ระดับเสียงในขณะที่ฟังเพลง
ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงด้าน
ข้างซ้ายของโทรศัพท์
หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ของไฟล์
เพลงจะได้รับความคุ้มครอง
ตามสนธิสัญญานานาชาติและ
กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละ
ประเทศ ดังนั้น อาจจำ�เป็นที่
ต้องได้รับอนุญาตหรือได้สิทธิ์
ในการทำ�ซ้ำ�หรือคัดลอกเพลง
ในกฎหมายของบางประเทศ
มีข้อห้ามในการคัดลอกสื่อที่มี
ลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง ก่อนดาวน์
โหลดหรือคัดลอกไฟล์โปรด
ตรวจสอบกฎข้อบังคับของประ
เทศนั้นๆ ในการใช้สื่อต่างๆ

วิทยุ FM
โทรศัพท์ LG-C375
มีคุณสมบัติ วิทยุ FM ไร้สาย
ดังนั้น คุณสามารถรับฟังสถานี
และเพลงที่คุณชื่นชอบได้
ตลอดเวลา
หมายเหตุ: หากคุณอยู่ในพื้น
ที่ซึ่งรับสัญญาณวิทยุได้ไม่
ชัดเจน อาจทำ�ให้ยากต่อการ
รับฟังวิทยุ คุณจะต้องเสียบหู
ฟังเพื่อรับฟังวิทยุ เสียบหูฟัง
เข้าในช่องเสียบหูฟัง
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เพลง
การฟังวิทยุ
1. กด เมนู เลือก เพลง
และเลือก วิทยุ FM
2. เลือกหมายเลขช่องของ
สถานีที่คุณต้องการฟัง
การบันทึกวิทยุ
1. กด บันทึก ในระหว่าง
การฟังวิทยุ
2. เวลาบันทึกจะปรากฏบน
โทรศัพท์ของคุณ
หากคุณต้องการหยุดการ
บันทึก ให้กด หยุด
หากการบันทึกเสร็จสิ้น
ข้อมูลที่บันทึกจะถูกบันทึกไว้ที่
แฟ้มข้อมูล -> เสียง ในรูปไฟล์
mp3
เคล็ดลับ!
ในกำ�หนดค่าการบันทึก
เช่น หน่วยความจำ�ที่บันทึก
ประเภทการบันทึก
หรือบันทึกล่วงหน้า
ให้กด ตัวเลือก และเลือก
ตั้งค่าการบันทึก
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อีเมล์
การส่งอีเมล์โดยใช้แอคเคาท์
ใหม่
หากต้องการส่ง/รับอีเมล์
คุณควรตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
1. กด เมนู เลือก อีเมล์
และเลือกแอคเคาท์ที่คุณ
ต้องการใช้
2. จากตัวเลือก เลือก
เขียนอีเมล์ และหน้าต่าง
อีเมล์ใหม่จะเปิดขึ้น
3. ป้อนแอดเดรสในฟิลด์ถึง
แล้วเขียนบรรทัดเรื่องและ
กดปุ่มนาวิเกตลง
4. ป้อนข้อความของคุณโดย
ใช้แป้นพิมพ์ แล้วกด ตกลง
เพื่อส่งอีเมล์

แฟ้มข้อมูล
ดูภาพ เสียง วิดีโอ และอื่นๆ
ในแฟ้มข้อมูล
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รายชือ
่

เครือ
่ งมือ

การค้นหารายชือ
่

เมนูดว่ น

1. กด เมนู และเลือก รายชื่อ
2. ใช้ปุ่มกดป้อนตัวอักษรตัว
แรกของชื่อตามรายชื่อที่คุณ
ต้องการโทรออก
3. หากต้องการเลื่อนดูรายชื่อ
และหมายเลขอื่นให้ใช้
ปุ่มนาวิเกต

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1. กด เมนู และเลือก รายชื่อ
2. กด ตัวเลือก และเลือก
รายชื่อใหม่
3. ป้อนข้อมูลที่ต้องการในฟิลด์
ที่ให้มา แล้วเลือก เสร็จ

1. กด เมนู และเลือก เครื่องมือ
แล้วเลือก เมนูด่วน
2. กด เพิ่ม และเลือกเมนูที่คุณ
ต้องการเข้าใช้อย่างรวดเร็ว

นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้
ตามเวลาที่กำ�หนดได้

เครือ
่ งคิดเลข
ประกอบด้วยฟังก์ชันมาตรฐาน
เช่น บวก ลบ คูณ และหาร

บันทึกเสียง
ใช้เครื่องบันทึกเสียงเพื่อ
บันทึกเสียงเตือนความจำ�หรือ
เสียงอื่นๆ

จับเวลา
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชัน
นาฬิกาจับเวลาได้

ตัวแปลงหน่วย
ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วย
ที่คุณต้องการ

เวลาโลก
ช่วยให้คุณตรวจสอบเวลา
ปัจจุบันในโซนเวลาหรือ
ประเทศอื่นได้
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ตัง
้ ค่า
โปรไฟล์
เลือกรูปแบบเสียงที่คุณต้อง
การแก้ไข
โหมด Flight: โหมด Flight
จะไม่อนุญาตให้คุณโทรออก
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือ
ส่งข้อความ

อุปกรณ์

วันที่และเวลา: เลือกเปิด
อัปเดตอัตโนมัติ และโทรศัพท์
จะอัปเดตวันที่และเวลา
โดยอัตโนมัติ
สถานะแบตเตอรี่: เลือกเพื่อ
สลับการตั้งค่าประหยัดพลังงาน
เปิด หรือ ปิด
ภาษา: เปลี่ยนภาษาบนจอ
แสดงผลของ LGC375 ของคุณ
ล็อคปุ่มอัตโนมัติ: ล็อคปุ่มกด
อัตโนมัติในหน้าจอสแตนด์บาย
ระบบป้องกัน: เปลี่ยนระบบ
ป้องกันของคุณเพื่อป้องกัน
โทรศัพท์ LG-C375 และข้อมูล
ที่สำ�คัญของคุณ
การแจ้งเครื่องหาย
(ATMT): เมื่อโทรศัพท์ของ
คุณถูกขโมย เครื่องจะส่งSMS
ไปยังหมายเลขที่กำ�หนดไว้
โดยเจ้าของที่แท้จริงในการ
ใช้งานคุณสมบัติ ATMT
คุณจะต้องตั้งค่าเพื่อเปิด

ATMT และตั้งค่า ATMT
สำ�หรับชื่อเจ้าของและหมาย
เลขโทรศัพท์รอง รหัส ATMT
เริ่มต้นคือ “0000”
รีเซ็ต: ใช้รีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตการ
ตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าที่ตั้งมาจาก
โรงงาน คุณต้องใช้รหัสป้องกัน
เพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ รหัสที่
กำ�หนดมาให้คือ "0000"
สถานะความจำ�: คุณสามารถ
ตรวจสอบพื้นที่ว่าง และการใช้
หน่วยความจำ�ของพื้นที่จัดเก็บ
แต่ละส่วนได้

หน้าจอ
คุณสามารถปรับการตั้งค่าหน้า
จอของโทรศัพท์ได้

โทร
คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยว
ข้องกับการโทรได้

เชือ
่ มต่อ

บลูทูธ: ตั้งค่าโทรศัพท์
LG-C375 ของคุณให้ใช้บลูทูธ
คุณสามารถปรับการมองเห็น
ของคุณที่มีต่ออุปกรณ์อื่นหรือ
ค้นหาอุปกรณ์ที่โทรศัพท์ของ
คุณจับคู่ด้วย
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ตัง้ ค่า
หมายเหตุ: จับคู่ LG-C375
กับอุปกรณ์ที่สนับสนุน
BT เวอร์ชันสูงกว่า 2.0
จะไม่มีการถามรหัสผ่าน
เนื่องจากรหัสผ่านถูกสร้าง
อัตโนมัติ จับคู่ LG-C375
กับอุปกรณ์ที่สนับสนุน BT
เวอร์ชันต่ำ�กว่า เช่น 1.2 ฯลฯ
จะมีการถามรหัสผ่าน

โหมดเชื่อมต่อ USB:
คุณสามารถเลือกโหมดการ
เชื่อมต่อ USB บนโทรศัพท์เพื่อ
การใช้งานต่างๆ

Wi-Fi
ตัวจัดการไร้สายช่วยให้คุณจัด
การการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ผ่านทาง Wi-Fi (Wireless
LAN) ในเครื่องของคุณโดย
ให้โทรศัพท์เชื่อมต่อเครือข่าย
ไร้สายในท้องถิ่นหรือเข้าใช้
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
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หมายเหตุ: โทรศัพท์
LG-C375 สนับสนุนการเข้า
รหัส WEP และ WPAPSK/2
แต่ไม่สนับสนุนการเข้า
รหัส EAP หรือ WPS
หากผู้ให้
บริการ Wi-Fi หรือผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายของคุณตั้งค่า
การเข้ารหัสสำ�หรับการรักษา
ความปลอดภัยเครือข่ายไว้
ต้องป้อนรหัสในหน้าต่าง
ป๊อปอัป หากไม่ได้มีการตั้งค่า
การเข้ารหัสไว้ หน้าต่าง
ป๊อปอัป นี้จะไม่ปรากฏขึ้น
คุณสามารถขอรหัสจาก
ผู้ให้บริการ Wi-Fi หรือผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายของคุณ

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทร
ศัพท์มือถือ LG
จากอินเตอร์เน็ต
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้ฟังก์ชันนี้ โปรดดู
http://update.lgmobile.com
หรือ http://www.lg.com/
common/index.jsp →
เลือกประเทศ
คุ ณ สมบัตินี้ให้คุณอัปเดต
ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์เป็น
เวอร์ชันล่าสุดได้อย่างสะดวก
จากอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้อง
ไปที่ศูนย์บริการ
เนื ่ องจากการอัปเดตซอฟต์
แวร์ โทรศัพท์มือถือต้อง
การให้ผู้ใช้ดำ �เนินการอัปเดต
อย่ างระมัดระวัง โปรดตรวจ
สอบคำ �แนะนำ �และหมายเหตุ
ที ่ ป รากฏขึ้นในแต่ละขั้นตอน
ก่ อ นดำ �เนินการต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสาย
ข้ อ มูล USB หรือแบตเตอรี่
ระหว่างการอัปเกรดอาจทำ � ให้
โทรศัพท์มือถือชำ � รุดเสียหาย
ได้

ซิงโครไนซ์โทรศัพท์กบ
ั
คอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถซิงโครไนซ์โทร
ศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
เพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่สำ�
คัญทั้งหมดของคุณและวันที่
ต่างๆ ตรงกัน รวมทั้งยังเป็นการ
สำ�รองข้อมูลไฟล์

การสำ�รองข้อมูลและ
การเรียกคืนข้อมูลของ
โทรศัพท์

1. เชื่อมต่อสาย USB ที่โทร
ศัพท์และคอมพิวเตอร์
ของคุณ
2. เลือก PC suite จากเมนู
ป๊อปอัปในโทรศัพท์ของ
คุณและเริ่มใช้งานโปรแกรม
PC Suite ในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
3. คลิก “สำ�รองและเรียก
คืนข้อมูลโทรศัพท์" ใน PC
suite (เครื่องมือ>สำ�รองและ
เรียกคืนข้อมูลโทรศัพท์)
และเลือกสำ�รองหรือเรียกคืน
4. เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการสำ�
รองข้อมูลหรือเรียกคืน เลือก
ตำ�แหน่งที่คุณต้องการสำ�รอง
ข้อมูลหรือเรียกคืนข้อมูล
แล้วเลือกสำ�รองหรือเรียกคืน
ข้อมูล และคลิก เสร็จสิ้น
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ตัง้ ค่า
5. ข้อมูลของคุณจะได้รับการ
สำ�รองหรือเรียกคืน
หมายเหตุ: ติดตั้ง PC Suite
โดยใช้ CD ที่ให้มาด้วย และ
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�การติดตั้ง

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์

1. เชื่อมต่อสาย USB ที่โทร
ศัพท์และคอมพิวเตอร์
ของคุณ
2. เลือก PC suite จากเมนู
ป๊อปอัปในโทรศัพท์ของคุณ
และเริ่มใช้งานโปรแกรม
PC Suite ในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
3. คลิกไอคอน LG PC Suite
ในคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการ
ติดตั้งแล้วโดยหลังจาก
ค้นหาโทรศัพท์แล้ว
เครื่องจะเชื่อมต่ออัตโนมัติ
เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาของ
โทรศัพท์บนเครื่องคอมพิว
เตอร์จะช่วยให้คุณสามารถจัด
เรียงไฟล์ จัดการเอกสาร และ
ลบเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการใช้
อีกต่อไปได้
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อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์มือถือของคุณมีอุปกรณ์เสริมหลากหลายให้เลือกใช้
ตามที่แสดงด้านล่าง
อุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่

สายเคเบิลข้อมูล

คู่มือการใช้

ชุดหูฟังสเตอริโอ

CD

หมายเหตุ
• ใช้
 แต่ อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
• การไม่

ปฏิบัติตามข้อแนะนำ�นี้อาจมีผลให้การรับประกันของเครื่อง
โทรศัพท์สิ้นสุดลง
• อ
 ุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทหรือตัวแทนผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มี
ข้อสอบถามเพิ่มเติม
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ข้อมูลทางเทคนิค
อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ) +45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำ�สุด: -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ศูนย์ซ่อมสำ�นักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127
ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
10600
วันและเวลาทำ�การ: จันทร์-อาทิตย์,
07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757
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LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

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

LG-C375

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/AC:2006, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN300328 V1.7.1

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

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards, regulation and directives

Doo Haeng Lee / Director

18. May. 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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การแก้ปญ
ั หา
เนื้อหาในส่วนนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้
โทรศัพท์ คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบาง
ประการ แต่คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่คุณพบบางอย่างได้เอง
อย่างง่ายดาย
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อาการ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ไม่ได้เชื่อมต่อ
กับระบบ
เครือข่าย

สัญญาณอ่อน หรือคุณอยู่นอก
เครือข่ายผู้ให้บริการ

ย้ายไปบริเวณที่ใกล้หน้าต่าง
หรือที่เปิดโล่ง
ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการกับ
ผู้ให้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนรหัสป้อง
กัน คุณต้องยืนยันรหัสใหม่โดย
ป้อนรหัสนั้นอีกครั้ง
รหัสที่คุณป้อนทั้งสองครั้งไม่
ตรงกัน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ตั้งค่าฟังก์ชันไม่ได้ ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือต้อง
ลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้ ข้อผิดพลาดในการโทรออกหรือ
การจำ�กัดบริการ

ตรวจสอบหมายเลขที่โทร
ออกและตรวจสอบการรับ
สัญญาณ ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้ ข้อผิดพลาดในการโทรออก
มีการใส่ซิมการ์ดใหม่ ถึง
ขีดจำ�กัดค่าโทรแบบเติมเงิน

ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้
รับอนุญาต
ตรวจสอบข้อกำ�หนดใหม่
ติดต่อผู้ให้บริการ หรือตั้งค่า
การจำ�กัดการโทรใหม่โดย
ใช้รหัส PIN 2

อาการ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

เปิดเครื่องโทร
ศัพท์ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อย
เร็วเกินไป

ขั้วแบตเตอรี่สกปรก

กดปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลาอย่าง
น้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ตรวจสอบสัญ
ลักษณ์แสดงการชาร์จ
บนหน้าจอ
ทำ�ความสะอาดขั้วแบตเตอรี่

แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง

ชาร์จแบตเตอรี่

มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและ
การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
ทำ�ความสะอาดหากจำ�เป็น

ไม่มีไฟจากเต้าเสียบ

เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ
อื่นหรือตรวจสอบกระแสไฟ

อุปกรณ์ชาร์จชำ�รุด

ทดสอบด้วยอุปกรณ์ชาร์จ
เครื่องอื่น

ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่

ข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับการ
ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จไม่
ถูกต้อง

ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้
ของ LG เท่านั้น

แบตเตอรี่ชำ�รุด

เปลี่ยนแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อ
เครือข่ายขาด
หาย

สัญญาณอ่อนเกินไป

เชื่อมต่ออีกครั้งกับผู้ให้บริ
การรายอื่นหากโหมดเครือ
ข่ายเป็นอัตโนมัติ

หมายเลขโทร
ศัพท์ใช้โทร
ออกไม่ได้

กำ�ลังใช้งานฟังก์ชันกำ�หนด
หมายเลขโทรออก

ตรวจสอบเมนูตั้งค่า
และปิดฟังก์ชันดังกล่าว
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LG-C375 User Guide - English
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide
you with useful explanations of features on your phone.
Some of the content of this manual may differ from your phone depending
on the software of the phone or your service provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio
frequency energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-C375
has been designed to comply with
applicable safety requirements
for exposure to radio waves.
These requirements are based on
scientific guidelines that include
safety margins designed to assure
the safety of all persons, regardless
of age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted
using standardised methods
with the phone transmitting at its
highest certified power level in all
used frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.


•

•

•

T he SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over
10g of tissue.
The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 1.25 W/Kg (10g)
and when worn on the body is
1.28 W/Kg (10g).
SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/
Kg averaged over 1g of tissue.

Product care and
maintenance
WARNING: Only use
batteries, chargers and
accessories approved for
use with this particular phone
model. The use of any other
types may invalidate any
approval or warranty applying
to the phone, and may be
dangerous.

•

•

•

•
•
•

•

•

•

 o not disassemble this unit. Take
D
it to a qualified service technician
when repair work is required.
Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged.
It may cause an electric shock
and can seriously damage your
phone.
Do not to charge a handset
near flammable material as the
handset can become hot and
create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner
or alcohol).

•
•
•
•

•

•
•

 o not charge the phone when it
D
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.



Guidelines for safe and efficient use
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.
• 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.


•

•

 hen your vehicle is equipped
W
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.
Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
with your mobile phone and
accessories.

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
•

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

•

•

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.

•
•

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 maximise the battery
life.
Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.



Guidelines for safe and efficient use
•

•

•

•

•

•

•

•



Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximise 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 off 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 authorised
LG Electronics service point or
dealer for assistance.
Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the
charger.
Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.

Getting to Know Your Phone
Earpiece
Send key
• Dials a phone number
and answers a call.
• In standby mode:
Shows the history
of calls.
Alpha numeric keys
• In standby mode:
Input numbers to dial.
- Insert ‘+’
symbol to make
international
calls.
- Connect voice
Mail centre.
 To� - Speed
dials.
- SOS Mode.
- Hold the key
down to Activate
or deactivate
silent mode.
• In editing mode:
Enter numbers &
characters

Message blinker
•T
 his led flashes up
to 10 minutes if you
don’t check new IM,
Email ,Message and
Missed call.
Soft keys (Left soft key
/ Right soft key)
•T
 hese keys perform
the function Indicated
in the bottom of the
display.
Main LCD
End key
• S
 witch on/off (hold
down)
• E
 nd or reject a call.
Confirm key / OK key
•S
 elects menu options
and confirms actions.
Lock key
•K
 ey lock at any screen (long press)
•U
 nlock at lock screen (long press)
Navigation key
• In standby mode:
Press Up Navigation Key: Widget when it was set.
(Menu >Settings > Display > Homescreen >
Widget settings)
Press Down Navigation Key: My stuff
Press Right Navigation Key: MP3 player
Press Left Navigation Key: Camera
• In menu: Scroll up, down, Right & left.


Getting to Know Your Phone
Charger/USB cable connector
TIP: Please ensure
the phone is powered
on , external memory
card is inserted and
in idle mode before
connecting the
USB cable for Mass
Storage.

Side keys
• In standby mode:
Controls the ring
volume.
• During a call:
Earpiece volume
adjustment.
• During playing
MP3 music: Audio
volume adjustment.
SIM Switching Key
(SIM1 and SIM2
selection)
Headset

Memory card
holder

Back cover

Camera lens

SIM Card holder
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Battery pack

Installing the SIM and battery
1 R
 emove the back cover
Press the back cover release
latch.

2 R
 emove the battery
Lever the top edge of the battery
and remove it carefully from the
battery compartment.

4 Install the battery
First insert the bottom of the
battery into the bottom edge of
the battery compartment. Ensure
that the battery contacts align
with the terminals on the phone.
Press top of the battery until it
clips into place.

WAR�����NIN��
G: Do not remove
the battery when the phone
is switched on, as this may
damage the phone.

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

11

Installing the SIM and battery
5 Insert the back cover

6 C
 harging your phone
Open the cover of the charger
socket on the right of your LGC375. Insert the charger and
plug into a mains electricity
socket. Your LG-C375 will need
to be charged until a message
reading “Battery full” appears
on screen.

12

Using Dual SIM-card
You can see two Network Signal
icons on the left-top of the screen
when you insert two SIM-Card.

Activating and switching
SIM cards
The SIM Switching key allows you
to select the default SIM card for
call or message in Contact, Call
logs and Message box in standby
mode.
User can also press SIM switching
key simply on the left side of the
LG-C375. Dual SIM key makes it
easy for you to switch SIM-Card
whenever you call, send messages
and so on.

TIP!
1. You can see the network
signals highlighted by
background colour when
you switch them. It makes
you easily identify the
strength of your signal of
the selected SIM-Card.
2. You must choose SIM1
or SIM2 to use some
function. For example, Call,
Messaging, Phonebook,
Settings etc.

Note: If there is only one SIM
card installed, this SIM card
would be activated as default

13

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

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

WARNING: External
memory cannot be exceeded
8GB.

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

Formatting the memory
card
Your memory card may already be
formatted. If your memory card isn’t
formatted, you will need to format it
before you can begin using it.
1 From the home screen press
Menu then select Settings.
2 Choose Device and Memory
info. and select External
memory.
3 Press Format and enter the
password, which is set to 0000
as default. Your memory card will
be formatted and ready to use.
4 To view the new formatted
folders on your LG-C375 press
Menu and select My stuff. Press
right navigation key two times to
choose memory card.
WARNING: When you
format your memory card, all
the content will be wiped. If
you do not want to lose the
data on your memory card,
back it up first.
WARNING: Do not
remove your MicroSD card
during the data transfer.

14

Your home screen
The status bar
The status bar uses various icons to
indicate things like signal strength,
new messages and battery life, as
well as telling you whether your
Bluetooth connection is active.
The table below explains the
meaning of icons you’re likely to
see in the status bar.
Icon

Description

Icon

Description
An alarm is set
Schedule
New message
New voice message
New Email
Normal profile in use

Network signal strength
(number of bars will vary)

Silent profile in use

No network signal

Headset inserted

GPRS available
EDGE available
Flight mode is activated
Calls are diverted
Roaming service
Bluetooth® is activated
Data connecting

Outdoor profile in use
Remaining battery life
Battery empty
External memory
FM radio
MP3 music playing
Wi-Fi
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Calling
Making a call
1 Make sure your phone is on.
2 You can use the keypad. To delete

a digit press back arrow.
3 Press
to begin the call.
4 To end the call, press�
.

TIP! To enter + when
making an international call,
press and hold 0.

Making a call from your
Contacts
It’s easy to call anyone whose
number you have stored in your
Phonebook.
1 Press Menu to open the main
menu. Select Phonebook.
2 Using the keypad, enter the first
letter of the contact you want to
call and scroll to the Phonebook.
3 Press�
to begin the call.
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Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press
Accept or press�
to answer
the call.
While your phone is ringing you can
press Silent to mute the ringing.
This is useful if you have forgotten
to change your profile to silent for
a meeting.
Press�
or select Reject in order
to reject an incoming call.
Note: In call when speaker is
activated, the speaker icon
is displayed with red colour
cross, when the speaker is
deactivated speaker icon is
displayed without red colour
cross.

Speed dialling
You can assign a speed dial number
to a contact you call frequently.

Games & apps.

Camera

You can install new games and
applications on your phone to keep
you amused when you have spare
time.

Camera

Logs
You can check the record of all
logs, calls, missed, outgoing,
incoming logs and messages only.
The number and name (if available)
are displayed together with the
date and time at which the call
was made. You can also view the
number of times you have called.
All logs: View a complete list of all
your dialed, received and missed
calls and also send and received
messages.
Calls Only: View a list of all the
numbers you have called, received
calls and missed calls.
Messages Only: View a list of
all the numbers you have sent or
received messages.
Missed logs: View a list of any
calls you have missed.
Outgoing logs: View a list of all the
numbers you have called.
Incoming logs: View a list of all the
numbers that have received.

1 Press Menu and select Camera

and Camera.

2 When the camera has focused on

your subject, select the Capture
icon on the bottom-centre of the
screen and press OK Key to take
a photo.

Video Camera
1 Press Menu and select Camera

and choose Video Camera. The
video camera’s viewfinder will
appear on screen.
2 Focus the camera on what to
record.
3 Select the Rec. icon on the
bottom-centre of the screen and
press OK Key to take a video.
Rec will appear at the bottom of
the viewfinder. Press
again to
stop recording.

Album
View the pictures and videos you
have taken in your Album.
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Internet

SNS (Social network services)

You can launch the internet browser
and access the homepage of the
activated profile on web settings.
You can also manually enter a URL
address and access the associated
WEB page.
1 In Menu mode, select Internet
→ Yes to launch your service
provider’ homepage.
2 Navigate web pages using the
following keys:
Navigation - Scroll up or down on
a web page.
OK - Select an item.
Back - Return to the previous page.
Options - Access a list of browser
options.

Your LG-C375 has SNS that lets
you enjoy and manage your social
network. You can update your own
SN place status and view your
friends’ SN updates.

Note: You will incur extra
cost by connecting to these
services and downloading
content.
Check data charges with your
network provider.

Note: SNS feature is a data
intensive application. An
additional costs may be
incurred when connecting and
using online services. Check
your data charges with your
network provider.

Facebook
Home: Log in and you will see
your friend’s updated status. Input
your comment about new status
or check others. Select Options to
choose Refresh and main menu.

Twitter
Twitter is a micro blogging service
that enables its users to send and
read messages known as tweets.
Note: Please ensure Auto
Update is On before using this
Applications.

Orkut
18

Orkut is an online community
designed to make your social life
more active and stimulating.

Messaging
Your LG-C375 includes functions
related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia
Message Service) as well as the
network’s service messages.

Sending a message
1 Press Menu, select Messaging

and choose Write message.

2 A new message editor will open.

3
4

5
6

7

Message editor combines SMS
and MMS in one intuitive mode
that is easy to switch between.
The default setting of the
message editor is SMS mode.
Enter your message using the
keypad.
Select Options and choose Insert
to add an Image, Video, Sound,
Text template, Multimedia
template, Emoticon, Name
& Number, Slide, Subject or
More (Business card/Schedule/
Memo/Task/My profile).
Choose Send to.
Choose a contact from the list
of contacts or enter the phone
number.
Select Send.

WARNING: Image,
Sound, Video, Slide, Subject,
Business card, Schedule or
My profile is added to the
message editor, it will be
automatically converted to
MMS mode and you will be
charged accordingly.

Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s
keypad. For example, storing names
in contacts, writing a message and
creating scheduling events in the
calendar all require entering text.
The following text input methods
are available in the phone: Abc
mode, and 123 mode.
Note: Some fields may allow
only one input mode (e.g.
telephone number in contact
fields).
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Messaging
Text input mode using the
keypad
When you want to enter text, for
example when writing a message,
the keypad will default to Abc mode.
If you are entering a number, for
example when making a call, the
keypad number keys will default to
numbers. To enter the small symbol
(such as @) or the number (such as
0) at upper right of the keys, press
the Fn Key . Press it once for
just the next letter, or twice quickly
for all letters.
Note: Info message will
display only for slot 1.
TIP! While viewing the received
message, press Options and
select Quick reply. This is
useful if you need to reply the
message during a meeting.
TIP! While you see the
message, press Options
and select Extract. You can
extract the information such
as a number, email address or
web address from the selected
message.
20

Music
MP3 Player
Your LG-C375 has a built-in music
player so you can play all your
favourite music.
Note:
•

•

Before using music player,
you will need to transfer
music file onto your phone.
Music player supports codec
types as follows: MP3, WMA,
AAC. Music player does
not necessarily support all
features and variations of file
formats.

Playing a song
1 Press Menu and select Music,
then choose MP3 player.
2 Choose All songs then select the
song you want to play. Select�
.
3 Select�
to pause the song.
4 Select�
to skip to the next
song.
5 Select�
to skip to the previous
song.
TIP! To change the volume
while listening to music, use
the volume keys on the left
hand side of your phone.

Note:
The copyright of music
files can be protected in
international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary
to obtain a permission or a
license to reproduce or copy
music. In some countries
national law prohibits private
copying of copyrighted
material. Before downloading
or copying the file, please
check the national legislation
of the applicable country
concerning the use of such
material.

FM Radio
Your LG-C375 supports Wireless
FM radio feature so you can tune
into your favorite stations and listen
on the move.
Note: If you are in an area with
bad radio reception, you may
have difficulty listening to the
radio. You will need to insert
your headphones in order to
listen to the radio. Insert them
into the headphone socket.
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Music
Listening to the radio
1 Press Menu, select Music and
choose FM radio.
2 Select the channel number of the
station you would like to listen to.
Recording the Radio
1 Press Rec. during listening to
the radio.
2 The recording time is displayed
on your phone.
If you want to stop the recording,
press Stop. If recording is done, the
recorded contents will be saved in
My stuff -> Sounds as mp3 file.
TIP! To configure your
recording settings such as the
saved memory, recording type
or pre-recording, press Option
and select Recording settings.
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E-Mail

Phonebook

Sending an email using
your new account

Searching for a contact

To send/receive an email, you
should set up an email account.
1 Press Menu, select E-Mail and
choose the account you want
to use.
2 From Options choose Write
e-mail and a new email window
will open.
3 Enter address in To field then Write
a subject line and press down
navigation key.
4 Enter your message using the
keypad then Press Ok to send
the email.

My stuff

1 Press Menu and select

Phonebook.

2 Using the keypad enter the first

letter of the name of the contact
you want to call.
3 To scroll through the contacts and
their different numbers use the
navigation keys.

Adding a new contact
1 Press Menu and select

Phonebook.

2 Press Options and select New

contact.

3 Enter the information you want

in the fields provided and select
Done.

View the images, sounds, videos
and others in your My stuff.
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Tools
Quick menu
1 Press Menu and select Tools,

then choose Quick menu.

2 Press Add and choose the menu

you want to quickly approach.

Alarm clock
You can set up to 5 alarm clocks to
go on at a specified time.

Calculator
This contains the standard functions
such as Addition, Subtraction,
Multiplication and Division.

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

Stopwatch
This option allows you to use the
function of a stopwatch.

Unit converter
This converts any measurement into
a unit you want.

World clock
Allows you to determine the
current time in another time zone
or country.
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Settings
Profiles

Application lock - To prevent
unauthorized use of phone
applications, you can enable
application lock which requires
user to enter a password when
accessing applications. Password
is the same as the security code
Device
(Default password is 0000).
Date and time: Select Auto update
Reset:
Use Reset to reset all the
On, and the phone will automatically
settings to their factory definitions.
update the date and time.
You need the security code to
Battery status: Choose to switch
activate this function. The default
the factory set power save settings number is “0000”.
On or Off .
Memory status: You can check
Languages: Change the language
free space and memory usage of
of your LG-C375’s display.
each repository.
Auto key lock: Lock the keypad
automatically in standby screen.
Display
Security: Change your security
You can adjust settings for the
to keep your LG-C375 and the
phone display.
important information it holds
Call
protected.
You can set the menu relevant to
• Anti-theft mobile tracker a call.
When the handset is stolen,
handset sends the SMS to the
Connectivity
numbers configured by real
Owner. To activate the ATMT
Bluetooth: Set up your LG-C375
feature, you will need to set ATMT for Bluetooth use. You can adapt
on, and configure the ATMT
your visibility to other devices or
settings with Owner name and
search through devices your phone
Alternate numbers. Default ATMT is paired with.
Code is “0000”.
•

Choose the profile you want to edit.
Flight mode: Flight mode will not
allow you to make calls, connect to
the internet or send message.
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Settings
NOTE: Pair LG-C375 with any
device supporting BT version
above 2.0, then passcode is
not asked, since passcode is
auto generated. Pair LG-C375
with any device supporting
lesser BT versions such as 1.2
etc, then passcode is asked.

USB connection mode: You can
select the USB connection mode on
your phone for several uses.

Wi-Fi
Wireless Manager allows you to
manage Internet connections via
Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.
It allows the phone to connect to
local wireless networks or access
the Internet wirelessly. Wi-Fi is
faster and has a greater range than
Bluetooth wireless technology and
can be used for fast emailing and
Internet browsing.
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NOTE: The LG-C375
supports WEP and
WPAPSK/2 encryption, but
not EAP or WPS encryption.
If your Wi- Fi service provider
or network administrator
sets encryption for network
security, fill in the key in the
pop-up window. If encryption
is not set, this popup window
will not be shown. You can
obtain the key from your Wi-Fi
service provider or network
administrator.

Phone Software update
LG Mobile Phone Software
update from internet
For more information on using this
function, please visit the
http://update.lgmobile.com or
http://www.lg.com/common/index.
jsp → select country.
This Feature allows you to update
the Software of your phone to the
latest version conveniently from the
internet without the need to visit a
service centre.

As the mobile phone Software
update requires the user’s full
attention for the duration of the
update process, please make
sure to check all instructions and
notes that appear at each step
before proceeding. Please note
that removing the USB data cable
or battery during the upgrade may
seriously damage your mobile
phone.

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

Backing up and restoring
your phone’s information
1 Connect the USB cable to your

phone and your PC.

2 Select the PC suite from the

popup menu in your phone and
run PC Suite Program in your PC.
3 Click the “Phone Backup &
Restore” in PC suite (Tools >
Phone Backup & Restore), and
select Backup or Restore.

4 Mark the contents you would

like to back up or restore. Select
the location you would like to
backup information to, or restore
information from. Now select
Backup or Restore and Click
Finish.
5 Your information will be Backed
up or Restored.
NOTE: Install PC Suite using
CD provided and follow the
Installation Guide.

Viewing your phone files on
your PC
1 Connect the USB cable to your

phone and your PC.

2 Select the PC suite from the

popup menu in your phone and
run PC Suite Program in your PC.
3 Open LG PC Suite icon in your PC
which is already installed, after
searching the phone it will be
connected automatically.
TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to arrange files, organise
documents and remove
contents you no longer need.
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Accessories
Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed
below.
Charger

Battery

Data cable

User Guide

Stereo headset

CD

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

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

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

LG-C375

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/AC:2006, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN300328 V1.7.1

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

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards, regulation and directives
LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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Doo Haeng Lee / Director

18. May. 2011

Troubleshooting
This section lists some problems that you might encounter while using
your phone. Some problems require that you call your service provider, but
most of problems you encounter are easy to correct yourself.
Symptom

Possible causes

Possible Corrective measures

No connection
to the network

Signal is weak or you’re outside of
the carrier network.

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

Codes do not
match

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

Function cannot
be set

Not supported by
Service Provider or registration
required.

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialing error or service limitations.

Check the number dialed and
check the reception. Contact
your service provider.

Calls not
available

Dialing error New SIM card inserted
Prepaid Charge limit reached

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

Phone cannot
be switched on

On/Off key pressed too briefly.

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

Battery is not charged.
Battery contacts are dirty.
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Symptom

Possible causes

Possible Corrective measures

Charging error

Battery totally empty.

Charge battery.

Contact problem.

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

No power from outlet.

Plug in to a different socket or
check voltage.

Charger defective.

Test with another charger.

Wrong charger.

Only use original LG
accessories.

Battery defective.

Replace battery.

Network
connection
is lost.

Signal too weak.

Reconnection to another service
provider if network mode is
automatic.

Number not
permitted

The Fixed Dial Number function
is on.

Check the Settings menu and
turn the function off.

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

