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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินคาและผลิตภัณฑ์ของ
ทาง LG เพื่อคุ่มครองผู้บริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียน
แบบจากตลาดลักลอบนำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อให้แนใจว่าลูกค้าได้
รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่างเป็นทางการ
เพื่อให้ แนใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิภัฑ์แท้จากทาง LG,
หนึ่งขอความพร้อมด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง บริษัท LG
โดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริมใช้บริการ
ทั้งนี้ LG จะเป็นผู้ชำระค่าบริการ SMS สำหรบโปรแกรมตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์นี้
สำหรบสิทธิพิเศษ ท่านจะได้รับสิทธิในการต่อระยะเวลาการ
รับประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ.
ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได้รับขอความรับรอง “โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์
จากบรษท LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ที่ส่งถึงบริษัท LG สามารถการันตีได้ว่า
จะได้รับสิทธิการรับประกันสินค้า อันเนื่อง จากขอบกพร้องจาก
มาตรฐานในขั้นตอนการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานใน
การซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

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.
LG will bear the cost of one SMS for the product authentication program.
For promotion, you will receive one additional month of warranty for free. One additional
month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.
Once your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your handset is a
genuine LG product.’
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.
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คู่มือผู้ใช้ GD350 — ไทย
ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น GD350 ของ
LG ซึ่งทันสมัยและมีขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้ทำงานด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอลใหม่ล่าสุด
คู่มือนี้จะช่วยคุณทำความรู้จักโทรศัพท์มือถือใหม่ของคุณ ซึ่งจะให้
คำอธิบายที่เป็นประโยชน์ของคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

หน้าจอหลัก
ปุ่มเลือก
ปุ่มแต่ละปุ่มจะมีการ
ทำงานตามข้อความ
บนหน้าจอที่อยู่บน
ปุ่มนั้นๆ

ปุม
่ OK
ตัวเลือกเมนูและยืน
ยันการดำเนินการ
ปุ่มเพลง
ไปยังฟังก์ชันเพลงโดยตรง
ปุ่มโทร
เพื่อโทรออกและ
รับสายเรียกเข้า
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ปุม
่ นาวิเกต
เพื่อเข้าใช้ฟังก์
ชันโทรศัพท์ต่างๆ
อย่างรวดเร็ว
ปุม
่ กล้องถ่ายรูป
ไปยังฟังก์ชัน
กล้องถ่ายรูป
ทันที
ปุ่มวางสาย/
เปิดปิดเครื่อง
วางสายหรือปฏิ
เสธสายเรียกเข้า
เปิด/ปิดโทรศัพท์
กลับไปยังหน้า
จอหลักเมื่อคุณ
ใช้เมนู

ชุดหูฟงั /เครือ่ งชาร์จ/
ช่องเสียบสายเคเบิล
USB

ปุม
่ ปรับระดับเสียง
ช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำ

การใส่การ์ดหน่วยความจำ
ยกฝาปิดการ์ดหน่วยความจำขึ้น
และใส่การ์ด micro SD โดย
ให้พื้นที่หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง
ปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ
จนเข้าที่
ในการถอดการ์ดหน่วยความจำ
ให้ดันที่การ์ดเบาๆ
ดังแสดงในภาพ

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำ
เป็นอุปกรณ์เสริม

การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
จากหน้าจอหลักของคุณ กด
เมนู แล้วเลือก ตั้งค่า
เลือก ข้อมูลความจำ เลือก
ความจำการ์ด แล้วกด
ฟอร์แมต และป้อนรหัสป้องกัน
คำเตือน: เมื่อคุณฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำข้อมูลทั้งหมดจะ
ถูกลบ
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การใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่
การใส่ซิมการ์ด

ภาพประกอบ

เมื่อคุณสมัครใช้บริการเครือ
ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณจะ
ได้รับซิมการ์ดพร้อมราย
ละเอียดการสมัครขอรับบริการ
เช่น PIN ของคุณบริการเสริม
ที่มีให้เลือกใช้ได้ และอื่นๆ

1 เปิดฝาปิดแบตเตอรี่
2 ถอดแบตเตอรี่ออก
3 ใส่ซิมการ์ด
4 ใส่แบตเตอรี่
5 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่
6 ชาร์จแบตเตอรี่

ข้อสำคัญ!
› ซิมการ์ดอาจชำรุดเสียหายได้ง่า
ยหากถูกขูดขีดหรือหักงอ ดังนั้น
จึงควรใช้งาน ใส่ หรือถอดการ์ด
ด้วยความระมัดระวัง เก็บซิมการ์ด
ทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
1

2

4

5

3

6

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจากอาจ
ทำให้เครื่องเสียหายได้
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แผนผังเมนู
1. ข้อความ
1.1 สร้างข้อความ
1.2 ถาดเข้า
1.3 เมล์บอกซ์
1.4 ร่าง
1.5 ถาดออก
1.6 รายการทีส
่ ง่
1.7 รายการทีบ่ นั ทึกไว้
1.8 อีโมติคอน
1.9 ตัง้ ค่าข้อความ
2. รายชือ
่
2.1 รายชือ่
2.2 ตัง้ ค่า
2.3 กลุม
่
2.4 โทรด่วน
2.5 เบอร์บริการ
2.6 เบอร์สว่ นตัว
2.7 นามบัตร

3. บันทึกการโทร
3.1 บันทึกการโทร
3.2 สายไม่ได้รบ
ั
3.3 สายทีไ่ ด้รบ
ั
3.4 เบอร์ทต
่ี ด
ิ ต่อ
3.5 เวลาโทร
3.6 ตัวนับข้อมูลแพ็คเก็ต
3.7 ค่าโทร
4. ตัง้ ค่า
4.1 โปรไฟล์
4.2 หน้าจอ
4.3 วันทีแ่ ละเวลา
4.4 การเชือ่ มต่อ
4.5 การโทร
4.6 โทรศัพท์
4.7 เครือข่าย
4.8 โปรไฟล์อนิ เตอร์เน็ต
4.8 จุดเชือ่ มต่อ
4.9 เชือ่ มต่อ
Packet data
4.10 ระบบป้องกัน
4.11 ข้อมูลหน่วยความจำ
4.12 เรียกคืนการตัง้ ค่า

5. คลังภาพ
5.1 การ์ดความจำ
5.2 ภาพ
5.3 เสียงส่วนตัว
5.4 วิดโี อ
5.5 เกมส์ & แอปฯ
5.6 อืน
่ ๆ
6. มีเดีย
6.1 กล้องถ่ายรูป
6.2 วิดโี อ
6.3 เพลง
6.4 วิทยุ FM
6.5 บันทึกเสียง
6.6 สร้างริงโทน
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7. สมุดบันทึก
7.1 นาฬิกาปลุก
7.2 ปฏิทน
ิ
7.3 รายการสิง่ ทีต่ อ้ งทำ
7.4 บันทึก
7.5 บันทึกลับ
7.6 สมุดบันชี
7.7 เครือ่ งคำนวน
BMI
7.8 เครือ่ งคิดเลข
7.9 นาฬิกาจับเวลา
7.10 ตัวค้นหาวันที่
7.11 ตัวแปลงหน่วย
7.12 เวลาทัว่ โลก
7.13 ไปที่
7.14 บริการซิม
7.15 ตัง้ ค่า
8. แอพพลิเคชัน
8.1 เกมส์ & แอปฯ
8.2 ตัง้ ค่า
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9. เว็บ
9.1 โฮม
9.2 บุค
๊ มาร์ค
9.3 เว็บแอดเดรสล่าสุด
9.4 ตัง้ ค่า
9.5 ไปทีแ่ อดเดรส
9.6 เพจทีบ
่ น
ั ทึก

การโทร
การโทรออก
1 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
หากต้องการลบทีละหมายเลข
ให้กด ลบ
2 กด
เพื่อเริ่มการโทร
3 หากต้องการวางสาย ให้กด
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เมื่อโทรออกต่างประเทศ ให้กด
ปุ่ม 0 ค้างไว้
เคล็ดลับ! ในการควบคุมระดับ
เสียงระหว่างการใช้สาย
ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
1 เลือก ชื่อ จากหน้าจอหลัก
2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของราย
ชื่อที่คุณต้องการโทรออกโดย
ใช้ปุ่มกด
3 เลือก ต่อสาย จาก ตัวเลือก
หรือกด
เพื่อเริ่มการโทร

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กด
เพื่อรับสาย
ในการปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ
ขณะเสียงเรียกเข้าดังขึ้น
เพียงแค่เลือก เงียบ
วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประโยชน์
หากคุณลืมเปลี่ยน
รูปแบบเป็น เงียบ
เมื่ออยู่ในห้องประชุม
กด
หรือเลือก ปฏิเสธ
เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า

การใช้ลำโพง
ระหว่างการใช้สาย
คุณสามารถใช้ลำโพงได้โดยกด
และคุณสามารถใช้เครื่องเป็น
แบบแฮนด์ฟรีได้
หากใช้งานลำโพง ให้กด
อีกครั้งเพื่อกลับไปใช้โหมดการ
สนทนาของเครื่องตามปกติ
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โทรด่วน
กด เมนู และเลือก รายชื่อ
แล้วเลือก โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดหมายเลข
โทรด่วนให้กับรายชื่อที่คุณโทร
หาบ่อยๆ ได้
โทรด่วน 1 ถูกตั้งค่าไว้เป็นข้อ
ความเสียงของคุณ
และคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้

การดูบันทึกการโทร
กด เมนู และเลือก
บันทึกการโทร แล้วเลือก
บันทึกการโทร
คุณสามารถดูข้อมูลการ
โทรของสายที่ไม่ได้รับ
สายที่รับ และสายโทรออกได้
หากว่าเครือข่ายสนับสนุนการ
แสดงหมายเลขโทรเข้า (Calling
Line Identification: CLI)
ในพื้นที่ให้บริการ

การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทร
คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้อง
กับการโทรได้ กด เมนู เลือก
ตั้งค่า และเลือก การโทร
โอนสาย - เลือกว่าจะโอนสาย
ของคุณหรือไม่
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ป้องกันการโทร – เลือกเวลาที่
คุณต้องการป้องกันการโทรออก
กำหนดเบอร์โทรออก เลือกหมายเลขที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ
ได้ คุณจะต้องใช้รหัส PIN2
จากผู้ให้บริการด้วย เฉพาะหมาย
เลขที่อยู่ในรายการหมายเลขโทร
ออกที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้
สายเรียกซ้อน - แจ้งเตือนให้
ทราบเมื่อมีสายเรียกซ้อน (ขึ้นอยู่
กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ)
ปฏิเสธการรับสาย - เลือก ปิด
หรือ เปิด และเลือกเพื่อปฏิเสธ
ไม่รับสายทั้งหมด จากกลุ่มที่ระบุ
รายชื่อ หมายเลขที่ไม่รู้จัก
(หมายเลขที่ไม่อยู่ในรายชื่อของ
คุณ) หรือไม่มีข้อมูลผู้โทร
ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะ
แสดงหมายเลขของคุณเมื่อคุณ
โทรออกหรือไม่ (ขึ้นอยู่กับผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณ)
โทรซ้ำอัตโนมัติ - ให้คุณสามา
รถตั้งค่าฟังก์ชันโทรซ้ำอัตโนมัติ
ได้เมื่อการโทรออกไม่สำเร็จ

โหมดตอบรับ ให้คุณสามารถตั้งค่าวิธีรับสาย
คุณสามารถเลือกจาก
กดปุ่มรับสาย, เปิดฝาพับ หรือ
รับได้ทุกปุ่ม
ตัวนับเวลาโทรฟรี
- เลือกว่าจะแสดงตัวจับเวลาการ
โทรฟรีหรือไม่
เตือนทุกนาที - กำหนดว่าจะส่ง
เสียงตามการตั้งเวลาขณะ
สนทนาทางโทรศัพท์
โหมดตอบรับ BT - เลือกวิธี
ตอบรับสายเมื่อใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
ตั้งค่า แฮนด์ฟรี หรือ ตัวเครื่อง
บันทึกเบอร์ใหม่ - เลือก ใช่
หรือ ไม่

รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ
1 เลือก ชื่อ จากหน้าจอหลัก
2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของราย
ชื่อที่คุณต้องการโทรออกโดย
ใช้ปุ่มกด
3 หากต้องการเลื่อนดูรายชื่อและ
หมายเลขอื่น ให้ใช้ปุ่มนาวิเกต

การเพิ่มรายชื่อใหม่
1 กด เมนู และเลือก รายชื่อ
แล้วเลือก ชื่อ กด ตัวเลือก
และ เพิ่มชื่อใหม่
2 ป้อนชื่อและนามสกุลของ
รายชื่อติดต่อใหม่ คุณไม่จำ
เป็นต้องป้อนทั้งสองรายการ
แต่คุณต้องป้อนรายการใด
รายการหนึ่ง
3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และ
เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
บันทึก
หมายเหตุ: ถ้าคุณใส่ข้อมูลเพิ่ม
เติม ให้กด ตัวเลือก และเลือก
เพิ่มรายละเอียด แล้วเลือก
ตัวเลือกที่คุณต้องการ
หมายเหตุ: ขณะที่คุณจัดเก็บ
อีเมล์แอดเดรสของรายชื่อ ให้กด
และเลือกสัญลักษณ์ @
แล้วกด ตกลง
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การเพิ่มรายชื่อให้กับกลุ่ม
คุณสามารถบันทึกรายชื่อต่างๆ
ไว้ในกลุ่ม เช่น แยกกลุ่มเพื่อน
ร่วมงานและครอบครัวออกจากกัน
โดยภายในโทรศัพท์จะมีกลุ่ม
ต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้แล้ว
ประกอบด้วย ครอบครัว, เพื่อน,
เพื่อนร่วมงาน, โรงเรียน และ
วีไอพี

ข้อความ
โทรศัพท์ GD350 ของคุณประ
กอบด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ SMS
(Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service)
อีเมล์ รวมทั้งข้อความ
บริการของเครือข่าย

การส่งข้อความ
1 กด เมนู เลือก ข้อความ และ
เลือก สร้างข้อความ
2 เลือก ข้อความ เพื่อส่ง SMS
หรือ MMS
3 เอดิเตอร์ข้อความใหม่จะเปิดขึ้น
เอดิเตอร์ข้อความใหม่จะรวม
ข้อความตัวอักษร และ ข้อ
ความมัลติมีเดีย เข้าด้วยกัน
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เพื่อให้ใช้งานและสลับระหว่าง
เอดิเตอร์ได้ง่าย
โหมดเริ่มต้นของเอดิเตอร์
ข้อความ คือโหมดข้อความ
ตัวอักษร
4 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
หรือกด ตัวเลือก และเลือก
ส่ง เพื่อเพิ่มรายชื่อจากราย
การรายชื่อของคุณ คุณ
สามารถเพิ่มรายชื่อหลาย
รายการได้โดยเลือก
เพิ่มผู้รับ
หมายเหตุ: สามารถส่ง
ข้อความไปยังกลุ่มได้ด้วย
แก้ไขข้อความ แล้วกด ส่ง
และเลือก กลุ่มรายชื่อ
แล้วเลือกกลุ่มที่คุณต้องการ

5 การป้อนข้อความ
6 เลือก ตัวเลือก และเลือก
แทรก เพื่อเพิ่ม ภาพ,
วิดีโอคลิป, คลิปเสียง,
นัดหมาย, นามบัตร,
บันทึก, ฟิลด์ข้อความ,
สิ่งที่ต้องทำ หรือ
รูปแบบข้อความ
7 กด ส่ง

เคล็ดลับ! คุณสามารถเลือกประ
เภทข้อความของคุณเป็น SMS หรือ
MMS เมื่อคุณป้อนข้อความที่มีความ
ยาวเกินกว่า 1 หน้าในฟิลด์ข้อความ
หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภท
ของข้อความที่จะส่ง ให้กด เมนู
> ข้อความ > ตั้งค่าข้อความ
> ข้อความตัวอักษร และเลือก
ส่งข้อความยาวเป็น
คำเตือน: มีการแทรกภาพ,
วิดีโอคลิป, คลิปเสียง, นัดหมาย,
นามบัตร, ฟิลด์ข้อความ หรือ
หัวเรื่อง ลงในเอดิเตอร์ข้อความ
การส่งข้อความจะถูกแปลงเป็น
โหมด MMS
และคุณจะเสียค่าใช้จ่ายตามนั้น

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอัก
ษรได้โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์
ในเครื่องมีวิธีป้อนข้อความให้
เลือกใช้ได้ดังนี้: โหมด T9,
โหมด Abc และโหมด 123

กับตัวอักษรที่คุณจะป้อน
พจนานุกรมจะรับรู้ได้ถึงคำศัพท์
เมื่อคุณป้อนตัวอักษรครบทุกตัว
แล้ว

วิธีการใช้โหมด T9
1 เมื่อคุณอยู่ในระบบป้อนข้อ
ความแบบช่วยสะกดคำ T9
ให้เริ่มป้อนคำโดยการกดปุ่ม
ถึง
โดยกดปุ่มหนึ่ง
ครั้งต่อหนึ่งตัวอักษร
- หากพิมพ์จนเสร็จแล้ว
แต่คำนั้นปรากฏไม่ถูกต้อง
ให้กดปุ่ม
หนึ่งครั้งหรือมากกว่า เพื่อ
เลื่อนดูรายการคำที่มีให้เลือก
- หากไม่มีคำที่ต้องการ
ในรายการคำที่มีให้เลือก
ให้เพิ่มคำนั้นโดยใช้โหมด
Abc
2 ป้อนคำทั้งคำ ก่อนที่จะแก้ไข
หรือลบตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง

โหมด T9
โหมด T9 จะใช้พจนานุกรมภาย
ในเครื่อง เพื่อรับรู้คำศัพท์ที่คุณ
เขียนตามลำดับการกดปุ่ม
เพียงกดที่ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์
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- เมื่อต้องการลบตัวอักษร
ให้กด ลบ
- เมื่อสิ้นสุดการป้อนคำหนึ่งคำ
ให้เว้นวรรคโดยกดปุ่ม

โหมด Abc
โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรโดย
การกดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการ
หนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง หรือสี่
ครั้งจนกระทั่งตัวอักษรที่
ต้องการปรากฏขึ้น

โหมด 123
ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุ่ม
เพียงครั้งเดียวต่อตัวเลขหนึ่งตัว
คุณสามารถเพิ่มตัวเลขได้ แม้
ขณะที่ยังคงอยู่ในโหมดตัวอักษร
โดยกดปุม
่ ตัวเลขทีต
่ อ
้ งการค้างไว้

การตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง
การเดินทางได้โดยใช้อีเมล์บน
โทรศัพท์ GD350 ของคุณ
ซึ่งสามารถตั้งค่าอีเมล์แอค
เคาท์แบบ POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
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1 กด เมนู เลือก ข้อความ
แล้วเลือก ตั้งค่าข้อความ
2 เลือก อีเมล์ และ
แอคเคาท์อีเมล์
3 กด เพิ่ม
และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ
แล้วป้อนข้อมูลที่ต้องการ

การส่งอีเมล์โดยใช้แอค
เคาท์ใหม่
หากต้องการส่ง/รับอีเมล์
คุณควรตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
1 เลือก เมนู เลือก ข้อความ
และเลือก สร้างข้อความ
2 เลือก อีเมล์
และอีเมล์ใหม่จะเปิดขึ้น
3 ป้อนแอดเดรสผู้รับและเขียน
หัวเรื่อง
4 การป้อนข้อความ
5 กด ตัวเลือก เลือก แทรก
เพื่อเพิ่ม ภาพ, คลิปวิดีโอ,
คลิปเสียง, นามบัตร,
นัดหมาย หรือ บันทึก
6 กด ส่ง
แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป

โฟลเดอร์ข้อความ
กด เมนู เลือก ข้อความ โครง
สร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ในโทรศัพท์
GD350 เป็นโครงสร้างที่
เข้าใจง่าย
สร้างข้อความ ใช้สร้างข้อความใหม่
ถาดเข้า - ข้อความทั้งหมด
ที่คุณได้รับจะอยู่ใน ถาดเข้า
จากที่นี่คุณสามารถตอบกลับ
ส่งต่อ และดำเนินการอื่นๆ ได้
เมล์บอกซ์ของฉัน - อีเมล์ของ
คุณทั้งหมดที่คุณได้รับจะอยู่ใน
เมล์บอกซ์ของฉัน
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความ
ไม่เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่
คุณเขียนไว้ที่นี่ได้
ถาดออก - โฟลเดอร์นี้เป็นโฟล
เดอร์จัดเก็บแบบชั่วคราวขณะที่
กำลังส่งข้อความออกไป
รายการที่ส่ง
- สำเนาของข้อความทั้งหมด
ที่คุณส่งออกไปจะถูก
จัดเก็บใน รายการที่ส่ง

รายการที่บันทึกไว้
- คุณสามารถเข้าดู
ข้อความที่บันทึกไว้, SMS
อัตโนมัติ และ MMS อัตโนมัติ
ได้
อีโมติคอน - รายการอีโมติ
คอนที่เป็นประโยชน์ ที่ได้เขียน
ไว้แล้วสำหรับการตอบกลับแบบ
รวดเร็ว คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข
และลบอีโมติคอน คุณสามารถ
แทรกอีโมติคอนที่ต้องการเมื่อ
เขียนข้อความ
ตั้งค่าข้อความ - การตั้งค่าข้อ
ความจะได้รับการกำหนด
ค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น
คุณสามารถส่งข้อความได้ทันที
หากคุณต้องการเป
ลี่ยนแปลงการตั้งค่า
คุณสามารถทำได้โดยใช้ตัวเลือก
ตั้งค่า
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กล้องถ่ายรูป

ด้วยการใช้กล้องถ่าย
รูปที่อยู่ในตัวโทรศัพท์
คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งภาพ
ถ่ายไปให้บุคคลอื่นๆ และเลือก
ภาพถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง

การถ่ายภาพด่วน
1 กด เมนู และเลือก มีเดีย
เลือก กล้องถ่ายรูป
เพื่อเปิดช่องมองภาพ
2 ให้ถือโทรศัพท์ และหันเลนส์
ไปทางสิ่งที่ต้องการถ่าย
3 กด
เพื่อถ่ายภาพ

กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน
1 กด เมนู และเลือก มีเดีย
และเลือก วิดีโอ
2 หันเลนส์ไปทางวัตถุที่ต้องการ
ถ่าย
เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
3 กด
4 Rec จะปรากฏขึ้นที่ช่องมองภาพ
และตัวตั้งเวลาจะแสดงระยะ
เวลาของวิดีโอของคุณ
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5 เลือก หยุด เพื่อหยุดการบันทึก

เพลง
โทรศัพท์ GD350 มีเครื่องเล่น
เพลงภายในตัวที่ให้คุณสามารถ
เล่นเพลงที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้

การเล่นเพลง
1 กด Menu และเลือก มีเดีย
และเลือก เพลง
2 เลือก ทุกแทร็ค และเลือก
เพลงที่คุณต้องการเล่น
3 เลือก เพื่อหยุดเล่นเพลง
ชั่วคราว
4 เลือก
เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป
5 เลือก
เพื่อข้ามไปยังเพลง
ก่อนหน้า
6 เลือก กลับ เพื่อหยุดเล่นเพลง
และกลับไปที่เมนูเครื่องเล่น
เพลง

หมายเหตุ: เพลงได้รับความคุ้ม
ครองตามสนธิสัญญานานาชาติ
และกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละ
ประเทศ ดังนั้น อาจจำเป็นที่ต้องได้
รับอนุญาตหรือได้สิทธิ์ในการทำซ้ำ
หรือคัดลอกเพลง ในกฎหมายของ
บางประเทศมีข้อห้ามในการคัดลอก
สื่อที่มีลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง โปรด
ตรวจสอบกฎข้อบังคับของประเทศ
นั้นๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ

วิทยุ FM

โทรศัพท์ GD350 มีคุณสมบัติ
วิทยุ FM ดังนั้น คุณสามารถรับ
ฟังสถานีและเพลงที่คุณชื่นชอบ
ได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบชุดหู
ฟังเพื่อรับฟังวิทยุ เสียบปลั๊กเข้า
กับช่องเสียบชุดหูฟังเพื่อรับฟังวิทยุ
และรับสัญญาณวิทยุได้ดียิ่งขึ้น

การค้นหาสถานี
1 กด เมนู และเลือก มีเดีย
และเลือก วิทยุ FM
2 เลือก ตัวเลือก และเลือก
สแกนอัตโนมัติ แล้วเลือก ใช่
คุณสามารถใช้ปุ่มสำรวจซ้าย
และขวาเพื่อค้นหาสถานีได้

การฟังวิทยุ
1 กด เมนู และเลือก มีเดีย
และเลือก วิทยุ FM
2 เลือกหมายเลขช่องของสถานี
ที่คุณต้องการฟัง
เคล็ดลับ! คุณสามารถฟังวิทยุ
ผ่านทางลำโพงในตัวเครื่องได้ กด
ตัวเลือก เลือก ฟังผ่านลำโพง

การบันทึกวิทยุ
1 กด
ในระหว่างการฟังวิทยุ
2 เวลาบันทึกจะปรากฏบน
โทรศัพท์ของคุณ หากคุณ
ต้องการหยุดการบันทึก ให้กด
หากการบันทึกเสร็จสิ้น
ข้อมูลที่บันทึกจะถูกบันทึกไว้
ที่ คลังภาพ ในรูปแบบไฟล์
MP3

บันทึกเสียง
ใช้ บันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียง
เตือนความจำหรือเสียงอื่นๆ
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การบันทึกเสียงเตือนของ
คุณ
1 กด เมนู แล้วเลือก มีเดีย
จากนั้นเลือก บันทึกเสียง
2 กด
เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
3 เลือก
เพื่อหยุดการบันทึก
4 กด ตัวเลือก และเลือก เล่น
เพื่อฟังการบันทึก

สร้างเสียงเรียกเข้า
การสร้างเสียงเรียกเข้า
ของคุณ
1 กด เมนู แล้วเลือก
มีเดีย จากนั้นเลือก
สร้างเสียงเรียกเข้า
2 เลือกเพลงที่คุณต้องการใช้ใน
รายการเพลง จากนั้นเลือก
3 เลือก ตัด เมื่อคุณต้องการเริ่ม
ต้นการบันทึกเพลงเพื่อใช้เป็น
เสียงเรียกเข้าในระหว่างการ
เล่นเพลง
4 เลือก หยุด เพื่อหยุด
5 เลือก บันทึก และเลือกจาก
ไฟล์ต้นฉบับ หรือ ไฟล์ใหม่
จากนั้นเลือก บันทึก
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คลังภาพ
คุณสามารถจัดเก็บ ไฟล์มีเดีย
ลงในหน่วยความจำของโทร
ศัพท์ได้ ทำให้คุณเข้าใช้งาน
ภาพ เสียง วิดีโอ อื่นๆ และเกมส์
หรือคุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลง
ในการ์ดหน่วยความจำได้
ประโยชน์ของการใช้การ์ดหน่วย
ความจำ คือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
ไฟล์มัลติมิเดียของคุณทั้งหมด
จะบันทึกอยู่ใน คลังภาพ กด
เมนู แล้วเลือก คลังภาพ
เพื่อเปิดรายการโฟลเดอร์

หลายรายการ

โทรศัพท์ GD350 มาพร้อมกับ
เกมส์เพื่อช่วยให้คุณได้เพลิด
เพลินในยามว่าง หากคุณเลือก
ดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเค
ชันเพิ่มเติม ไฟล์เหล่านั้นจะถูก
บันทึกลงในโฟลเดอร์นี้ กด เมนู
และเลือก แอพพลิเคชัน เลือก
เกมส์ & แอปฯ

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะ
เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้
โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้
จ่ายกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

สมุดบันทึก
การตั้งเวลาการปลุก
(เมนู > สมุดบันทึก >
นาฬิกาปลุก)
คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ 5
เวลาตามเวลาที่กำหนดได้

การใช้ปฏิทิน
(เมนู > สมุดบันทึก >
ปฏิทิน)
เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้
ปฏิทินจะปรากฏขึ้น เคอร์เซอร์
รูปสี่เหลี่ยมจะอยู่ที่วันที่ปัจจุบัน
คุณสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไป
ยังวันที่อื่นได้โดยใช้ปุ่มนาวิเกต

การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่
ต้องทำ (เมนู > สมุดบันทึก
> รายการสิ่งที่ต้องทำ)

การเพิ่มบันทึก
(เมนู > สมุดบันทึก >
บันทึก)
คุณสามารถลงทะเบียนบันทึก
ของคุณได้ที่นี่

บันทึกลับ
(เมนู > สมุดบันทึก >
บันทึกลับ)
คุณสามารถเขียนบันทึกส่วน
ตัวเพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นส่วนตัว
คุณต้องป้อนรหัสรักษาความ
ปลอดภัยเมื่อใช้เมนูนี้

การใช้ Cash Book
(เมนู > สมุดบันทึก
>สมุดบันชี)
สุมุดบันชี เป็นสมุดบัญชีอย่าง
ง่ายที่ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเงินสดรับและการชำระ
เงิน ซึ่งจัดเตรียมวิธีง่ายๆ ในการ
ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยว
กับจำนวนเงินที่ได้รับและค่าใช้
จ่ายต่างๆ

คุณสามารถดู แก้ไข
และเพิ่มงานที่จะทำ
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การคำนวณ BMI ของคุณ
(เมนู > สมุดบันทึก
>เครื่องคำนวน BMI)

ตัวค้นหาวันที่
(เมนู > สมุดบันทึก >
ตัวค้นหาวันที่)

BMI(Body Mass Index)
เป็นหน่วยวัดไขมันในร่างกาย
ตามความสูงและน้ำหนัก
ในการคำนวณ BMI ของคุณ
ให้กด แก้ไข และเลือกเพศ
ป้อนน้ำหนักและความสูงของ
คุณ แล้วเลือก เสร็จ

ตัวค้นหาวันที่ เป็นเครื่องมือ
อำนวยความสะดวกที่ช่วยให้
คุณสามารถคำนวณวันหลังจาก
ที่ผ่านมาแล้วหลายวันได้

การใช้เครื่องคิดเลข
(เมนู > สมุดบันทึก >
เครื่องคิดเลข)

ใช้แปลงหน่วยวัดต่างๆ
ให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการ

เครื่องคิดเลขจะดำเนินการคำ
นวณขั้นต้น คือ บวก, ลบ, คูณ
และ หาร และฟังก์ชัน
วิทยาศาสตร์บางอย่าง

การใช้นาฬิกาจับเวลา
(เมนู > สมุดบันทึก >
นาฬิกาจับเวลา)
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชัน
นาฬิกาจับเวลาได้
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การแปลงหน่วย
(เมนู > สมุดบันทึก >
ตัวแปลงหน่วย)

การเพิ่มเมืองในเวลาทั่ว
โลก (เมนู > สมุดบันทึก >
เวลาทั่วโลก)
คุณสามารถเพิ่มเมืองที่ต้องการ
ในรายการของเวลาทั่วโลก และ
คุณสามารถตรวจสอบเวลาปัจจุ
บันของเมืองหลักทั่วโลกได้

ไปที่
(เมนู > สมุดบันทึก > ไปที่)
ช่วยให้คุณตรงไปยังเมนูที่ค้นหา
คุณสามารถตั้งรายการเป็น ไปที่

บริการซิม
(เมนู > สมุดบันทึก >
บริการซิม)
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด
และการให้บริการของเครือข่าย
ในกรณีที่ซิมการ์ดสนับสนุน
บริการ SAT (เช่น SIM
Application Toolkit) เมนูนี้จะ
เป็นชื่อบริการของผู้ให้บริการซึ่ง
จัดเก็บไว้ในซิมการ์ด

เว็บ
การเข้าใช้เบราเซอร์ WAP
คุณสามารถเปิด WAP เบราว์เซอร์
และเข้าสู่โฮมเพจของโปรไฟล์
ที่ใช้งานในการตั้งค่าเว็บ
คุณสามารถป้อนแอดเดรส URL
ได้ด้วยตนเอง และเข้าใช้งาน
WAP เพจที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
1 กด เมนู และเลือก เว็บ
2 ในการเข้าถึงโฮมเพจของ
เบราว์เซอร์ WAP โดยตรง
ให้เลือก โฮม หรือเลือก
ไปที่แอดเดรส และพิมพ์ URL
ที่ต้องการ

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะ
เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้และ
เมื่อดาวน์โหลดเนื้อหา โปรดสอบ
ถามข้อมูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้
บริการเครือข่ายของคุณ

ตั้งค่า
การปรับแต่งรูปแบบเสียง
ของคุณ
(เมนู > ตั้งค่า >
รูปแบบเสียง)
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่ารูป
แบบเสียงได้ เลือกรูปแบบเสียงที่
คุณต้องการ แล้วเลือก ตัวเลือก
และเลือก แก้ไข

การใช้โหมด Flight
(เมนู > ตั้งค่า >
รูปแบบเสียง > โหมด
Flight)
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปิดโหมด Flight
คุณจะไม่สามารถโทรออก,
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต,
ส่งข้อความได้เมื่อโหมด Flight
เปิดอยู่
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การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
แสดงผล
(เมนู > ตั้งค่า > แสดง)
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของ
การแสดงผลของโทรศัพท์ได้

การเปลี่ยนวันที่และเวลา
(เมนู > ตั้งค่า >
วันที่และเวลา)
คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยว
กับวันที่และเวลาได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ
การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะได้รับการ
ตั้งค่ามาจากผู้ให้บริการระบบแล้ว
ดังนั้น คุณจึงสามารถเพลิดเพลิน
กับโทรศัพท์ใหม่ของคุณได้ทัน
ทีที่เปิดเครื่อง หากคุณต้องการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ใช้เมนู
นี้ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่า
เครือข่าย และโปรไฟล์การเข้าใช้
ข้อมูลได้ในเมนูนี้
กด เมนู และเลือก ตั้งค่า
แล้วเลือก การเชื่อมต่อ
ตัวเลือกของคุณได้แก่:
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บลูทูธ - ตั้งค่าโทรศัพท์
GD350 ของคุณให้ใช้บลูทูธ
คุณสามารถปรับการมองเห็น
ของคุณที่มีต่ออุปกรณ์อื่นหรือ
ค้นหาอุปกรณ์ที่โทรศัพท์
ของคุณจับคู่ด้วย
โหมดการเชื่อมต่อ USB คุณสามารถเลือกโหมดการ
เชื่อมต่อ USB บนโทรศัพท์
เพื่อการใช้หลายๆ ครั้ง
• ที่เก็บข้อมูล: เลือกโหมดนี้แล้ว
เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับคอมพิว
เตอร์ จากนั้นลากแล้ววางไฟล์
ไปยังโฟลเดอร์อุปกรณ์ที่
ถอดได้ GD350
• PC Suite: เลือกโหมดนี้แล้ว
เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับคอม
พิวเตอร์ในโหมด PC ซิงค์
• ถามเสมอ: เลือกโหมดนี้
จะมีตัวเลือกเพื่อเลือกโหมด
เมื่อตัวเครื่องเชื่อมต่อกับคอม
พิวเตอร์ทุกครั้ง
หมายเหตุ:
ในการใช้ฟังก์ชันที่เก็บข้อมูล USB
คุณจะต้องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
ภายนอกในโทรศัพท์

การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ
1 กด เมนู และเลือก ตั้งค่า
แล้วเลือก การเชื่อมต่อ
2 เลือก บลูทูธ และเลือก ตั้งค่า
ทำการเปลี่ยนแปลง:
การมองเห็นเครื่องของฉัน เลือกการแสดงอุปกรณ์ของคุณ
ต่อผู้อื่นเป็น มองเห็นได้, ซ่อน
หรือ แสดง 1 นาที ต่อผู้อื่น
ชื่อของโทรศัพท์ของฉัน
- ป้อนชื่อโทรศัพท์ LG GD350
ของคุณ
บริการที่รองรับ - แสดงว่ารอง
รับบริการใดบ้าง
แอดเดรสส่วนตัว ดูแอดเดรสบลูทูธ

การจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธ
ู อืน
่
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด และ มองเห็นได้ คุณ
สามารถเปลี่ยนการมองเห็
นในเมนู การตั้งค่าบลูทูธ
โดยการเลือก
การมองเห็นเครื่องของฉัน
จากนั้นเลือก มองเห็นได้
2 เลือก อุปกรณ์ที่ใช้ จากเมนู
บลูทูธ

3 โทรศัพท์ GD350
จะค้นหาอุปกรณ์ เมื่อการค้นหา
เสร็จสมบูรณ์ เพิ่ม และ รีเฟรช
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับ
คู่ด้วย จากนั้นตัวเครื่องจะสร้าง
รหัสผ่านตามค่าเริ่มต้นทุกครั้ง
ที่คุณเชื่อมต่อ
5 จากนั้นโทรศัพท์ของคุณจะ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ
6 การเชื่อมต่อบลูทูธของคุณ
แบบป้องกันด้วยรหัสผ่าน
พร้อมใช้งานแล้ว

การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
1 ไปที่ www.lgmobile.
com ก่อนอื่นเลือกภูมิภาค
แล้วเลือกประเทศของคุณ
2 เลือกเมนู สนับสนุน เลือก
คู่มือ&ซอฟต์แวร์ แล้วคลิก
ไปสู่คู่มือและซอฟแวร์
3 เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการ
ติดตั้ง แล้วคลิกที่ OK
4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อทำให้วิซาร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์
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5 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ไอคอน LG PC Suite
จะปรากฏขึ้นบนเดสก์ทอป

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ
เครือข่าย - เลือกการตั้งค่า
โหมดเครือข่าย โดยใช้เมนูนี้
คุณสามารถเพิ่มเครือข่ายที่ต้อง
การเชื่อมต่อในรายการที่ต้อง
การได้ด้วย
โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต เมนูนี้แสดงโปรไฟล์อินเตอร์เน็ต
คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่
ลบ หรือแก้ไขโปรไฟล์โดย
ใช้เมนูตัวเลือก อย่างไรก็ตาม
คุณไม่สามารถลบหรือแก้ไข
การกำหนดค่าเริ่มต้นได้
จุดเชื่อมต่อ -เมนูจะแสดงราย
การจุดเชื่อมต่อคุณสามารถ
สร้างโปรไฟล์ใหม่ ลบ หรือแก้
ไขโปรไฟล์โดยใช้เมนูตัวเลือก
อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถลบ
หรือแก้ไขการกำหนดค่าเริม
่ ต้นได้
การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเก็ต
- หากคุณเลือก “เมื่อใช้ได้”
โทรศัพท์ของคุณจะลงทะเบียน
กับเครือข่าย GPRS โดย
อัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง
22

หากคุณเลือก “เมื่อต้องการ”
การเชื่อมต่อ GPRS จะสร้างขึ้น
ตามระยะเวลาของการเชื่อมต่อ
WAP หรือแอปพลิเคชัน

การเปลี่ยนการตั้งค่าโทร
ศัพท์
(เมนู > ตั้งค่า > โทรศัพท์)
เพลิดเพลินกับอิสระในการปรับ
การทำงานของโทรศัพท์ GD350
ในแบบที่คุณต้องการได้
My Navi Key - คุณสามารถ
เปลี่ยนปุ่มลัดของปุ่มนาวิเกต 4
ปุ่มได้
ภาษา - คุณสามารถเปลี่ยนภาษา
ที่แสดงข้อความบนโทรศัพท์ของ
คุณ การตั้งค่าเปลี่ยนแปลงนี้มีผล
ต่อโหมดป้อนภาษาด้วย
ประหยัดพลังงาน เลือกการตั้งค่าประหยัดพลังงาน
อัตโนมัติ, เปิดเสมอ หรือ
ปิด หากคุณตั้งค่า เปิดเสมอ
คุณสามารถประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่ได้
ข้อมูล - ดูข้อมูลทางด้านเทคนิค
ของโทรศัพท์ GD350

การเปลี่ยนการตั้งค่าความ
ปลอดภัย (เมนู > ตั้งค่า >
ตั้งค่าป้องกัน)
เปลี่ยนการตั้งค่าระบบป้องกันของ
คุณเพื่อป้องกันโทรศัพท์ GD350
และข้อมูลที่สำคัญของคุณ
คำขอรหัส PIN - เลือกรหัส
PIN ที่เครื่องจะขอให้คุณป้อน
รหัสเมื่อคุณเปิดเครื่อง
ล็อคเครื่อง - เลือกเพื่อล็อค
โทรศัพท์ของคุณ
ล็อคหากเปลี่ยนซิม ถ้าคุณเปิดใช้ตัวเลือกนี้
โทรศัพท์ของคุณจะขอทราบ
รหัสรักษาความปลอดภัย
เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ด
แจ้งเครื่องหาย(ATMT) เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกขโมย
เครื่องจะส่ง SMS ไปยังหมาย
เลขที่กำหนดไว้โดยเจ้าของที่
แท้จริง ในการใช้งานคุณสมบัติ
ATMT คุณจะต้องตั้งค่าเพื่อเปิด
ATMT และตั้งค่า
รายการหมายเลขที่ส่ง สำหรับชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์หลักและรอง
รหัส ATMT เริ่มต้น คือ “0000”

ATMT SMS จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ
IMEI ของโทรศัพท์ที่ถูกขโมย
ตำแหน่งปัจจุบัน (ตาม Cell
Broadcast message)
และหมายเลขของบุคคลที่กำลัง
ใช้เครื่องดังกล่าว
เปลี่ยนรหัส - เปลี่ยน รหัส PIN
(รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นหาก
ตั้งค่าคำขอรหัส PIN เป็น เปิด),
รหัส PIN2, รหัสป้องกัน หรือ
รหัสป้องกันขโมย

การดูสถานะหน่วยความจำ
(เมนู > ตั้งค่า >
ข้อมูลความจำ)
คุณสามารถใช้ตัวจัดการหน่วย
ความจำเพื่อดูการใช้หน่วยความ
จำและดูการมีพื้นที่ว่างเหลือ:
ทั่วไป, จองแล้ว, ซิมการ์ด
และหน่วยความจำภายนอก
และยังสามารถตั้งที่เก็บหลัก
เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำได้ด้วย
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การรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ
(เมนู > ตั้งค่า >
เรียกคืนการตั้งค่า)
ใช้ เรียกคืนการตั้งค่า เพื่อรีเซ็ต
การตั้งค่าทั้งหมดเป็น
ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน คุณต้อง
ใช้รหัสป้องกันเพื่อใช้งานฟังก์ชัน
นี้ รหัสป้องกันเริ่มต้นคือ “0000”

การอัปเกรดซอฟต์แวร์
โปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์
โทรศัพท์มือถือ LG
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การติดตั้ง และการใช้โปรแกรมนี้
โปรดไปที่
http://update. lgmobile.com
คุณ สมบัตินี้จะ
ช่วยให้คุณอัปเกรดซอฟต์
แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด
อย่างรวด เร็วและสะดวก
ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยไม่
ต้องไปที่ศูนย์บริการของเรา
เนื่องจากโปรแกรมอัปเกรด
ซอฟต์แวร์โทรศัพท์ มือถือ
ต้องการให้ผู้ใช้ดำเนินการ
อัปเดต อย่างระมัดระวัง
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โปรดตรวจสอบคำแนะ
นำและหมายเหตุที่ปรากฏ
ขึ้นในแต่ละ ขั้นตอนก่อนดำ
เนินการ
ต่อไป โปรด ทราบว่าการ
ถอดสายการสื่อสารข้อมูล
USB หรือแบตเตอรี่ระหว่าง
การอัปเกรด
อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสีย
หายได้ เนื่องจากผู้ผลิต
จะไม่รับผิดชอบต่อการ
สูญเสียข้อมูลระหว่างกระบวน
การอัปเกรด
คุณควรบันทึกข้อมูลสำคัญ
เก็บไว้ก่อน

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
การรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลัง

งานคลื่นความถี่วิทยุและค่า
SAR (Specific Absorption
Rate)โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น
GD350 นี้ได้รับการออกแบบ
ตรงตามข้อกำหนดเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยว
กับการรับพลังงานคลื่นความ
ถี่วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้หลัก
เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่รวม
ถึงการกำหนดค่าเผื่อไว้ทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทุก
คน โดยไม่ขึ้นกับอายุและ
สุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับ
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุใช้
หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific
Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำ
ด้วยการใช้วิธีการที่ได้มาตร
ฐาน โดยให้เครื่องโทรศัพท์
ส่งสัญญาณที่แรงที่สุด
และมีการรับรองขนาด
สัญญาณแล้ว
โดยการส่งสัญญาณ

•

•

•

ดังกล่าวได้กระทำในทุก
ย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
แม้ว่าระดับ SAR
ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน
บ้าง แต่ทุกรุ่นจะได้รับการ
ออกแบบให้อยู่ภายในข้อ
กำหนดการรับ
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ
2 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ย
ตามเนื้อเยื่อหนัก 10 กรัม
ค่า SAR สูงสุดสำหรับ
โทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทำการ
ทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคือ
0.955 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ
0.686 วัตต์/กก. (10 กรัม)
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
•

ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด
SAR ซึ่งแนะนำโดย
Institute of Electrical and
Electronics Engineers
(IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

•

•
•

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์

•

คำเตือน: ใช้แบตเตอรี่
อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์
เสริมที่ผ่านการรับรองให้
ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

•

•

•
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อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของ
เครื่องโทรศัพท์ ควรนำไป
ให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อ
จำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์

•

วิทยุ และเครื่องคอมพิวเตอร์
ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่าง
จากแหล่งความร้อน เช่น
เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์
ไว้ในที่ที่มีการสั่นสะเทือน
หรือการกระแทก
ปิดเครื่องโทรศัพท์ใน
บริเวณที่มีข้อบังคับพิเศษ
ว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ใน
โรงพยาบาล เนื่องจาก
อาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ไวต่อสัญญาณ
รบกวน
ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วย
มือเปียก ขณะกำลังชาร์จ
แบตเตอรี่ เพราะอาจถูก
ไฟฟ้าดูดและอาจทำให้
โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้
วัตถุไวไฟ เนื่องจากโทรศัพท์
อาจร้อนและทำให้ติดไฟ

•

•
•
•

•

•

•

ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครื่องโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น
เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้
บนพื้นผิวอ่อนนุ่ม
ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณ
ที่มีการถ่ายเทอากาศดี
ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์
ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือควันมาก
เกินไป
อย่าวางโทรศัพท์ใกล้
บัตรเครดิตหรือบัตรโดยสาร
ที่มีแถบ แม่เหล็ก เพราะอาจ
ทำความเสียหายต่อข้อมูล
ในแถบแม่เหล็กได้
อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุ
มีคม เพราะอาจทำความ
เสียหาย
แก่โทรศัพท์ได้
วางเครื่องโทรศัพท์ให้
ห่างจากของเหลวหรือ
ความชื้น

•

ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น
หูฟัง ด้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต้องเสาอากาศ
โดยไม่จำเป็น

การทำงานอย่างมีประ
สิทธิภาพของโทรศัพท์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ใกล้อุปกรณ์ทางการ
แพทย์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเสียก่อนหลีก
เลี่ยงการวางโทรศัพท์
เหนือเครื่องควบคุมจังหวะ
การเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
• โทรศัพท์มือถืออาจก่อ
ให้เกิดคลื่นรบกวนเครื่อง
ช่วยฟังบางชนิดได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รับการรบกวน
เล็กน้อย
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ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่คุณ
ขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะ
ขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความ
ระมัดระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถ
ก่อนโทรออกหรือรับสาย
หากสภาพการขับขี่ทำให้จำ
เป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจ
มีผลกระทบต่อระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์บางชนิดในรถของ
คุณ เช่น วิทยุติดรถยนต์
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุง
ลมนิรภัย ห้ามติดตั้ง
อุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึ่งขัดขวางการทำงาน
ของถุงลม ซึ่งอาจทำให้
ถุงลมไม่ทำงานหรืออาจ
28

•

ทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ
รุนแรงเนื่องจากการทำ
งานผิดปกติของถุงลม
นิรภัยได้
หากคุณกำลังฟังเพลง
ขณะที่อยู่ข้างนอก โปรด
ตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่
ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อ
ให้คุณยังสามารถได้ยิน
เสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
อยู่ข้างถนน

หลีกเลี่ยงการทำลาย
ความสามารถในการ
ได้ยิน
ความสามารถในการได้ยิน
อาจถูกทำลายได้หากคุณ
ฟังเสียงดังเป็นระยะเวลา
นาน ดังนั้น เราขอแนะนำ
ว่าคุณไม่ควรเปิดหรือปิด
เครื่องใกล้กับหูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับ
เสียงเพลงและระดับเสียง
สนทนาในระดับที่เหมาะสม

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่
ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้
ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่ง
ครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิดได้
•
•
•

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติม
น้ำมันเชื้อเพลิง
ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมัน
เชื้อเพลิงหรือสารเคมี
ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซ
หรือของเหลวที่ติดไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสาร
ของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บโทร
ศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ
ของคุณ

การอนุญาตจากพนัก
งานประจำเครื่อง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอด
ภัยและห่างจากมือเด็ก
รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาด
เล็กซึ่งอาจทำอันตราย
หากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่
สามารถใช้กับเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด
ได้ คุณจึงไม่ควรใช้
โทรศัพท์นี้เพียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
ให้ตรวจสอบกับผู้ให้
บริการในพื้นที่ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้
เกิดคลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์บน
เครื่องบินก่อนได้รับ
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ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
และการดูแลรักษา
•

•

•
•
•
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คุณไม่จำเป็นต้องคาย
ประจุแบตเตอรี่ออกจนหมด
ก่อนเริ่มการชาร์จ แบตเตอรี่
นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่นเนื่อง
จากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
จึงไม่ด้อยลง
ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่
ชาร์จของ LG เท่านั้น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ
LG ได้รับการออกแบบมา
เพื่อยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ให้นานที่สุด
อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้
แบตเตอรี่ลัดวงจร
รักษาความสะอาดของ
หน้าสัมผัสแบตเตอรี่
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่
ทันทีเมื่อประสิทธิภาพการ
ใช้งานลดต่ำลงจนถึงระดับ
ที่ไม่อาจใช้งานต่อได้ แบต
เตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่
ได้หลายร้อยครั้งจนกว่า
จะจำเป็นต้องเปลี่ยน

•

•

•

•

•

ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีก
ครั้ง หากไม่ได้ใช้เป็น
เวลานานเพื่อเพิ่มเวลา
การใช้งาน
อย่าให้เครื่องชาร์จแบต
เตอรี่โดนแสงแดดโดย
ตรง หรือใช้ในสภานที่ที่
มีความชื้นสูง เช่น
ในห้องน้ำ
อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้
ในสภาพอากาศที่ร้อน
หรือเย็น เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของแบต
เตอรี่อาจด้อยลง
หากมีการใส่แบตเตอรี่
ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เกิดการ
ระเบิดได้
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิตในการทิ้งแบต
เตอรี่ที่ใช้แล้ว
โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็น
ไปได้ ห้ามทิ้งแบต
เตอรี่เป็นขยะในครัวเรือน

•

•

•

หากคุณต้องการเปลี่ยน
แบตเตอรี่ โปรดนำไปที่
จุดบริการหรือตัวแทนจำ
หน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
จาก LG Electronics ที่
ใกล้ที่สุดเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ
ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จ
ออกจากเต้าเสียบทุก
ครั้งหลังจากแบตเตอรี่
โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อ
ลดการใช้พลังงานสิ้น
เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
อายุการใช้งานแบตเตอรี่
จะขึ้นอยู่กับการกำหนด
ค่าเครือข่าย, การตั้งค่า
ผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้,
แบตเตอรี่ และสภาพ
แวดล้อม
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ข้อมูลทางเทคนิค
ทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์: GD350
ระบบ: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์, 08:00 - 17:40น.
Call center : 0-2878-5757

Bluetooth QD ID B016112
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GD350 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 contents in this manual may differ from your phone
depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

Main screen
Soft keys
Each of these
keys performs the
functions indicated
by the text on the
display immediately
above them.
OK key
Selects menu
options and
confirms actions.
Music key
Go to Music
function directly.
Call key
Dials a phone
number and answers
incoming calls.
2

Navigation keys
Use for quick
access to phone
functions.
Camera key
Go to Camera
function
directly.
End/Power key
Ends or rejects
a call. Turns the
phone on/off.
Returns to the
home screen
when you use
the menu.

Headset /
Charger /
USB Cable
connector

Installing a memory card
Lift the memory card cover
and insert a micro SD card
with the golden contact area
facing downwards. Close the
memory card cover so that it
clicks shut.
To remove the memory card,
gently push it as shown in the
diagram.

Volume key
Memory card slot

Note: A memory card is an
optional accessory.

Formatting the memory
card
From your home screen, press
Menu and select Settings.
Choose Memory Info, select
External memory and press
Format, and insert security
code.
WARNING: When you format
your memory card, all the
content will be wiped. If you do
not want to lose the data on your
memory card, back it up first.
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a
cellular network, you are
provided with a SIM card
loaded with your subscription
details, such as your PIN, any
optional services available
and many others.
Important!
› The SIM card can be easily
damaged by scratches or
bending, so be careful when
1

handling, inserting or removing
the card. Keep all SIM cards out
of the reach of small children.

Illustrations
1
2
3
4
5
6

Open battery cover
Remove the battery
Insert your SIM
Insert your battery
Close the battery cover
Charge your battery
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2

4

5

6

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched
on, as this may damage the phone.
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Menu map
1. Messaging
1.1 Create
message
1.2 Inbox
1.3 My mailbox
1.4 Drafts
1.5 Outbox
1.6 Sent items
1.7 Saved items
1.8 Emoticons
1.9 Message
settings
2. Contacts
2.1 Names
2.2 Settings
2.3 Groups
2.4 Speed dials
2.5 Service dial
numbers
2.6 Own number
2.7 My business
card

3. Call log
3.1 Call log
3.2 Missed calls
3.3 Received calls
3.4 Dialled
numbers
3.5 Call duration
3.6 Packet data
counter
3.7 Call costs
4. Settings
4.1 Profiles
4.2 Display
4.3 Date and time
4.4 Connectivity
4.5 Call
4.6 Phone
4.7 Network
4.8 Internet
profiles
4.9 Access points
4.10 Packet data
conn.

4.11 Security
4.12 Memory info.
4.13 Restore
factory
settings
5. Gallery
5.1 My memory
card
5.2 My images
5.3 My sounds
5.3 My videos
5.4 My games &
apps
5.5 Others
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6. Media
6.1 Camera
6.2 Video
6.3 Music
6.4 FM radio
6.5 Voice recorder
6.6 Ringtone
creator
7. Organiser
7.1 Alarm clock
7.2 Calendar
7.3 To-do list
7.4 Notes
7.5 Secret notes
7.6 Cash Book
7.7 BMI Calculator
7.8 Calculator
7.9 Stopwatch
7.10 Date finder
7.11 Converter
7.12 World time
7.13 Go to
6

7.14 SIM services
7.15 Settings
8. Applications
8.1 My games &
apps
8.2 Settings
9. Web
9.1 Home
9.2 Bookmarks
9.3 Last web
address
9.4 Settings
9.5 Go to address
9.6 Saved pages

Calls
Making a call
1 Key in the number using
the keypad. To delete a
digit press CLR.
2 Press
to initiate the
call.
.
3 To end the call, press
TIP! To enter + when making
an international call, press and
hold 0.
TIP! To control the volume
during a call, press volume key.

Making a call from your
contacts
1 Select Names from the
home screen.
2 Using the keypad, enter the
first letter of the contact
you want to call.
3 Select Make call from
Options or press
to
initiate the call.

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press
to answer the call.
To mute your phone while it
is ringing, simply select Silent.
This is useful if you have
forgotten to change your
profile to Silent for a meeting.
Press
or select Reject to
reject the incoming call.

Using the speakerphone
During a call, you can activate
speakerphone by pressing
and you can use the handset
in hands-free.
If the speakerphone is active,
press
again to resume
normal handset conversation
mode.

Speed dialling
Press Menu and select Contacts,
then choose Speed dials.
You can assign a speed dial
number to a contact you call
frequently.
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Speed dial 1 is set to your
voice mail and you can not
change it.

Viewing your call logs
Press Menu and select Call
log, then choose Call log.
You can check the call
record of missed, received,
and dialled calls only if the
network supports the Calling
Line Identification (CLI) within
the service area.

Changing the call settings
You can set the menu
relevant to a call. Press Menu,
select Settings and choose
Call.
Call divert - Choose whether
to divert your calls.
Call barring - Select when
you would like calls to be
barred.
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Fixed dial numbers - Choose
a list of numbers that can be
called from your phone. You’ll
need your PIN2 code from
your operator. Only numbers
included in the fixed dial
list can be called from your
phone.
Call waiting - Be alerted
when you have a call waiting.
(Depends on your network
provider.)
Call reject - Select Off or On
and choose to reject all calls,
those from specific groups,
contacts, unregistered
numbers (those not in your
list of contacts) or those with
no caller ID.
Send my number - Choose
whether your number will
be displayed when you call
someone. (Depends on your
network provider.)

Auto redial - Allows you to
set the auto redial function
when a call attempt has
failed.
Answer mode - Allows you
to set the answering method.
You can choose from Press
send key, Open flip or Press
any key.
Free Call Time Tracker Choose whether to show your
free call time or not.
Minute minder - Determines
whether to sound a tone
when you are on the phone
as per the set time.
BT answer mode - Choose
how to answer a call when
using a Bluetooth headset.
Set Hands-free or Handset.
Save new number - Choose
Yes or No.

Contacts
Searching for a contact
1 Select Names from the
home screen.
2 Using the keypad enter the
first letter 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
Contacts then choose
Names. Press Options and
Add new contact.
2 Enter the first and last name
of your new contact. You
do not have to enter both,
but you must enter one or
the other.
3 Enter the number and
select Options then choose
Save.
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Note: If you add more
information, press Options and
choose Add detail then select
options you want.
Note: When you are storing a
contact’s e-mail address, press
and select a symbol @
then OK.

Adding a contact to a
group
You can save your contacts
into groups, for example,
keeping your work colleagues
and family separate. There are
a number of groups including
Family, Friends, Colleague,
School and VIP already set up
on the phone.

Messaging
Your GD350 includes
functions related to SMS
(Short Message Service),
MMS (Multimedia Message
Service), e-mail as well as the
network’s service messages.
10

Sending a message
1 Press Menu, select
Messaging, and choose
Create message.
2 Choose Message to send
an SMS or MMS.
3 A new message editor will
open. The message editor
combines Text message
and Multimedia messages
into one intuitive and easy
to switch between editor.
The default setting of the
message editor is text
message.
4 Enter the phone number
or press Options and select
Send to add a contact from
the list of your contacts.
You can even add multiple
contacts by selecting Add
recipient.
Note: Message can be sent to
a group also. Edit the message
then press send and select
contact group and select the
group you want.

5 Enter your message.
6 Select Options and choose
Insert to add an Image,
Video clip, Sound clip,
Schedule, Business card,
Note, Text field, To do, or a
Text template.
7 Press Send.
TIP! You can select your
message type as SMS or MMS
when you enter a text longer
than 1 page in the message
field. If you want to change the
type of message to send, press
Menu > Messaging > Message
settings > Text message, and
choose Send long text as.
WARNING: Image, Video clip,
Sound clip, Schedule, Business
card, Text field or Subject 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. The following text
input methods are available
in the phone: T9 mode, Abc
mode and 123 mode.
Note: Some fields may allow
only one text input mode (e.g.
telephone number in address
book fields).

T9 mode
T9 mode uses a built-in
dictionary to recognise words
you’re writing based on the
key sequences you press.
Simply press the number key
associated with the letter
you want to enter, and the
dictionary will recognise the
word once all the letters are
entered.
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Using the T9 Mode

Abc mode

1 When you are in the T9
predictive text input mode,
start entering a word by
pressing keys
to
.
Press one key per letter.
- If the word is still incorrect
after typing completely,
key once or
press the
more to cycle through the
other word options.
- If the desired word is
missing from the word
choices list, add it by using
the Abc mode.
2 Enter the whole word
before editing or deleting
any keystrokes.
- To delete letters, press the
CLR.
- Complete each word with
a space by pressing the
key.

This mode allows you to enter
letters by pressing the key
labeled with the required
letter once, twice, three or
four times until the letter is
displayed.
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123 mode
Type numbers using one
keystroke per number. You
can also add numbers while
remaining in letter modes
by pressing and holding the
desired key.

Setting up your e-mail
You can stay in touch on the
move using e-mail on your
GD350. It’s quick and simple
to set up a POP3 or IMAP4
e-mail account.
1 Press Menu, select
Messaging, and choose
Message Settings.
2 Select E-mail then E-mail
accounts.

3 Press Add and follow the
pop up instruction and
enter the information
required.

Sending an e-mail using
your new account
To send/receive an e-mail,
you should set up an e-mail
account.
1 Select Menu, select
Messaging and choose
Create message.
2 Choose E-mail and a new
e-mail will open.
3 Enter the recipient’s
address and write a subject.
4 Enter your message.
5 Press Options, select Insert
to add an Image, Video
clip, Sound clip, Business
card, Schedule or a Note.
6 Press Send and your e-mail
will be sent.

Message folders
Press Menu, select
Messaging. The folder
structure used on your GD350
is fairly self explanatory.
Create message - Allows you
to create new message.
Inbox - All the messages you
receive are placed into your
Inbox. From here you can
reply, forward and more.
My mailbox - All your e-mails
you receive are placed into
My mailbox.
Drafts - If you don’t have time
to finish writing a message,
you can save what you have
written so far in here.
Outbox - This is a temporary
storage folder used while
messages are being sent.
Sent items - Copies of all the
messages you send are kept
into your Sent items.
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Saved Items - You can access
your Saved messages, Text
templates and Multimedia
templates.
Emoticons - A list of useful
emoticons already written for
a quick reply. You can add,
edit and delete emoticons.
You can insert the emoticon
which you preferred on
writing a message.
Message settings - Your
message settings are predefined so that you can send
messages immediately. If
you would like to change the
settings, you can do this using
the settings options.

Camera
Using the camera module
built in your phone, you
can take pictures of people.
Additionally, you can send
photos to other people and
select photos as wallpaper.
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Taking a quick photo
1 Press Menu and select
Media. Select Camera to
open the viewfinder.
2 Holding the phone and,
point the lens towards the
subject of the photo.
3 Press
to take a photo.

Video camera
Shooting a quick video
1 Press Menu and select
Media, then choose Video.
2 Point the camera lens
towards the subject of the
video.
3 Press
to start recording.
4 Rec will appear in the
viewfinder and a timer will
show the length of your
video.
5 Select Stop to stop
recording.

Music
Your GD350 has a built-in
music player so you can play all
your favourite music.

Playing a song
1 Press Menu and select
Media, then choose Music.
2 Choose All tracks then
select the song you want to
play.
3 Select
to pause the
song.
4 Select
to skip to the
next song.
to skip to the
5 Select
previous song.
6 Select Back to stop the
music and return to the
music player menu.
Note: Music is copyright
protected in inte rnational
treaties and national copyright
laws. It may be necessary to
obtain permission or licence
to reproduce or copy music. In
some countries national law

prohibits private copying of
copyrighted material. Please
check the national legislation
of the applicable country
concerning the use of such
materials.

FM radio
Your GD350 has an FM radio
feature so you can tune into
your favourite stations and
listen on the move.
Note: You will need to insert
your headset in order to listen
to the radio. Insert the plug into
the headset connector in order
to listen to the radio and keep
the good radio reception.

Searching for stations
1 Press Menu and select
Media, then choose FM
radio.
2 Select Option and choose
Auto scan then select Yes.
You can also use the left
and right navigation keys to
search for stations.
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Listening to the radio

Voice recorder

1 Press Menu and select
Media, then choose FM
radio.
2 Select the channel number
of the station you would
like to listen to.

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

TIP! You can listen to the
radio via built-in speaker. Press
Options, select Listen via
speaker.

Recording the Radio
1 Press
during listening to
the radio.
2 The recording time is
displayed on your phone.
If you want to stop the
recording, press . If
recording is done, the
recorded contents will be
saved in Gallery as mp3 file.
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Recording your voice memo
1 Press Menu and select
Media, then choose Voice
recorder.
2 Press
to begin
recording.
to end the
3 Choose
recording.
4 Press Options and select
Play to listen to the
recording.

Ringtone creator
Creating your ringtone
1 Press Menu and select
Media, then choose
Ringtone creator.
2 Select the music what you
would like to use in music
lists, and then select .

3 Select Cut when you want
to start recoding music to
use as a Ringtone while
playing music.
4 Select Stop to stop.
5 Select Save and choose
from Original file or New
file. Then select Save.

Gallery
You can store any media files
into your phone’s memory
so that you have easy
access to all of your images,
sounds, videos, others and
games. You can also save
your files to a memory card.
The advantage of using a
memory card is that you
can free up space on your
phone’s memory. All your
multimedia files will be saved
in Gallery. Press Menu then
select Gallery to open a list
of folders.

Applications
Your GD350 comes with
preloaded games to keep
you amused when you have
time to spare. If you choose
to download any additional
games or applications they will
be saved into this folder. Press
Menu and select Applications.
Choose My games & apps.
Note: An additional cost is
incurred when connecting to
this service. Check your data
charges with your network
provider.

Organiser
Setting your alarm
(Menu > Organiser >
Alarm clock)
You can set up to 5 alarm clocks
to go off at a specified time.
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Using the calendar
(Menu > Organiser >
Calendar)

Using cash book
(Menu > Organiser > Cash
Book)

When you enter this menu,
a calendar appears. A square
cursor is located on the current
date. You can move the cursor
to another date using the
navigation keys.

Cash book is a simple
accounting book that is used to
record basic information about
cash receipts and payments.
It provides you an easy way of
keeping up with how much
money is coming in and what
bills are getting paid.

Adding an item to your to
do list (Menu > Organiser >
To-do list)
You can view, edit and add
tasks to do.

Adding a note
(Menu > Organiser > Notes)
You can register your own
notes here.

Secret notes
(Menu > Organiser > Secret
notes)
You can write the private
memo to protect your privacy.
You enter the security code to
use this menu.
18

Calculating your BMI
(Menu > Organiser > BMI
Calculator)
BMI(Body Mass Index) is a
measure of body fat based on
height and weight.
To calculate your BMI, press
Edit and choose gender, enter
your weight and height. Then
select Done.

Using your calculator
(Menu > Organiser >
Calculator)

Converting a unit
(Menu > Organiser >
Converter)

The calculator provides the
basic arithmetic functions:
addition, subtraction,
multiplication, division and
Scientific applications also.

This converts many
measurements into a unit you
want.

Using the stopwatch
(Menu > Organiser >
Stopwatch)
This option allows you to use
the function of a stopwatch.

Date finder
(Menu > Organiser > Date
finder)
Date finder is a handy tool to
help you calculate what the
date will be after a certain
amount of days has passed.

Adding a city to your world
time (Menu > Organiser >
World time)
You can add a required city to
the list of world clock. You can
also check the current time of
major cities around the world.

Go to
(Menu > Organiser > Go to)
It helps you to go to the menu
you search for. You can set the
item as Go to.

SIM services
(Menu > Organiser > SIM
services)
This feature depends on SIM
and the network services.
In case the SIM card supports
SAT (i.e. SIM Application
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Toolkit) services, this menu
will be the operator specific
service name stored on the
SIM card.

Web
Accessing the wap browser
You can launch the wap
browser and access the
homepage of the activated
profile on Web settings. You
can also manually enter an
URL address and access the
associated wap page.
1 Press Menu and select
Web.
2 To access the wap browser
homepage directly, select
Home. Alternately, select
Go to address and type in
your desired URL.
Note: An additional cost is
incurred when connecting to
this service and downloading
content. Check your data
charges with your network
provider.
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Settings
Personalising your profiles
(Menu > Settings > Profiles)
You can personalise each
profile setting. Choose the
profile you want and select
Options and choose Edit.

Using flight mode
(Menu > Settings > Profiles >
Flight mode)
Use this function to switch
the flight mode on. You will
not be able to make calls,
connect to the Internet, send
messages when flight mode is
switched on.

Changing your display
settings
(Menu > Settings > Display)
You can change the settings
for the phone display.

Changing your date & time
(Menu > Settings > Date and
time)
You can set functions relating
to the date and time.

Changing your connectivity
settings
Your connectivity settings
have already been set up by
your network operator, so you
can enjoy your new phone
from switch on. If you want
to change any settings, use
this menu. You can configure
the network setting and data
access profiles in this menu.
Press Menu and select
Settings then choose
Connectivity. Your options
are:
Bluetooth - Set up your
GD350 for Bluetooth use.
You can adapt your visibility
to other devices or search
through devices your phone
is paired with.

USB connection mode - You
can select the USB connection
mode on your phone for
several uses.
• Mass storage: Select this
and connect the handset
to your computer and drag
and drop files to the GD350
removable device folder.
• PC Suite: Select this and
connect the handset to your
computer in PC Sync mode.
• Always Ask: Selecting this,
will give an option, to select
the mode, when handset is
connected to the computer,
every time.
Note: To use the USB mass
storage function, you will need
to insert an external memory
card in your phone.
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Changing your Bluetooth
settings
1 Press Menu and select
Settings then choose
Connectivity.
2 Choose Bluetooth and
select Settings.
Make your changes to:
My phone’s visibility
- Choose whether to Visible,
Hidden or Visible for 1 min
your device to others.
My phone’s name - Enter a
name for your LG GD350.
Supported services - Shows
what it supports.
My address - View your
Bluetooth address.

Pairing with another
Bluetooth device
1 Check your Bluetooth is
On and Visible. You can
change your visibility in the
Bluetooth Settings menu,
by selecting My phone’s
visibility, then Visible.
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2 Select Active device from
the Bluetooth menu.
3 Your GD350 will search for
devices. When the search is
completed Add and Refresh
will appear on screen.
4 Choose the device you want
to pair with, then handset
create passcode by default
everytime you connect.
5 Your phone will then
connect to the other device.
6 Your passcode protected
Bluetooth connection is
now ready.

Installing LG PC Suite on
your computer
1 Go to www.lgmobile.com
and choose your region first
and then your country.
2 Choose Products menu,
select Manual & Software
and click Go to Manual &
S/W download section to
download.

3 Select the language you
would like the installer to
run in and click OK.
4 Follow the instructions on
screen to complete the LG
PC Suite Installer wizard.
5 Once installation is
complete, the LG PC Suite
icon will appear on your
desktop.

Changing your other
settings
Network - Select network
mode settings using this
menu. Also you can add a
preferable network to be
connected to Preferred lists.
Internet profile - This menu
shows the Internet profiles.
You can create new profiles,
delete or edit them using the
options menu. However, you
cannot delete or edit default
configurations.

Access points - This menu
shows the access points list.
You can create new profiles,
delete or edit them by using
the options menu. However,
you cannot delete or edit
default configurations.
Packet data conn. - If you
select “When available”,
your phone is automatically
registered to a GPRS network
when you switch the phone
on.
If you select “When needed”,
the GPRS connection is
established for the duration
of a WAP or application
connection.

Changing your phone
settings
(Menu > Settings > Phone)
Enjoy the freedom of
adapting how your GD350
works for your own style.
My Navi Key - You can change
the shortcuts of 4 navigation
keys.
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Language - You can change
the language for the display
texts in your phone. This
change will also affect the
language input mode.
Power save - Choose to
switch the power save
settings Auto, Always on or
Off. If you set Always on, you
can save the battery power.
Information - View the
technical information for your
GD350.

Changing your security
settings
(Menu > Settings > Security)
Change your security settings
to keep your GD350 and the
important information it
holds protected.
PIN code request - Choose
a PIN code to be requested
when you turn your phone
on.
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Handset lock - Choose to lock
your handset.
Lock if SIM is changed - If
you activate this option, your
phone will request a security
code when you change your
SIM card.
Anti-theft mobile tracker
- When the handset is stolen,
handset sends the SMS to the
numbers configured by real
owner. To activate the ATMT
feature, you will need to set
ATMT on, and configure the
Sending number list with
name, primary number and
secondary number. Default
ATMT code is “0000.”
ATMT SMS will contain
information about the
stolen phone IMEI, current
location (captured as per
Cell Broadcast message) &
number of the person who is
using that handset.

Change codes - Change your
PIN code (This menu item will
appear if PIN code request
is set to On), PIN2 code,
Security code or Anti-theft
code.

Viewing memory status
(Menu > Settings > Memory
info.)
You can use the memory
manager to determine how
each memory is used and see
how much space is available:
common, reserved, SIM and
external memory and also set
the primary storage when the
memory card is inserted.

Resetting your phone
(Menu > Settings > Restore
factory settings)
Use Restore factory settings
to reset all the settings to their
factory definitions. You need
the security code to activate
this function. The default
security code is set to “0000”.

Software Upgrade
LG Mobile Phone Software
Upgrade Program
For more information on
installing and using this
program, please visit http://
update.lgmobile.com.
This feature allows you to
upgrade your software to
the latest version quickly and
conveniently on the Internet
without needing to visit our
service center.
As the mobile phone software
upgrade program requires
the user’s full attention for
the duration of the upgrade
process, please be sure to
check any instructions and
notes that appear at each
step before proceeding.
Please note that removing
the USB data communication
cable or batteries during
the upgrade may seriously
damage your mobile phone.
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As the manufacturer takes no
responsibility for loss of data
during the upgrade process,
you are advised to note down
any important information in
advance for safekeeping.
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Guidelines for Safe and Efficient Use
Exposure to Radio
Frequency Energy
Radio Wave Exposure and
Specific Absorption Rate
(SAR) Information
This GD350 mobile phone
model has been designed to
comply with the applicable
safety requirements for
exposure to radio waves.
These requirements are
based on scientific guidelines
that include safety margins
designed to ensure the safety
of all users, regardless of age
and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit
of measurement known
as the Specific Absorption
Rate, or SAR. SAR tests
are conducted using
standardized 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 for various LG
phone models, they are
all designed to meet the
relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit
recommended by the
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) is
2 W/kg averaged over 10 g
of tissue.
• The highest SAR value for
this phone model tested by
DASY4 for use close to the
ear is 0.955 W/kg (10 g), and
when worn on the body is
0.686 W/kg (10 g).
• SAR data information for
residents in countries/
regions that have
adopted the SAR limit
recommended by the
Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE),
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Guidelines for Safe and Efficient Use
(Continued)
which is 1.6 W/kg averaged
over 1 g of tissue.

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

• Do not disassemble this unit.
Take it to a qualified service
technician when repair work
is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs,
radios and personal
computers.
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• 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 charge a handset
near flammable material as
the handset can become hot
and create a fire hazard.

• Use a dry cloth to clean
the exterior of the unit (do
not use solvents such as
benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the
phone when it is on soft
furnishings.
• The phone should be
charged in a well-ventilated
area.
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.
• Do not tap the screen with
a sharp object as it may
damage the phone.

• Do not expose the phone to
liquid or moisture.
• Use accessories like
earphones cautiously. Do
not touch the antenna
unnecessarily.

Efficient Phone Operation
Electronic Devices
• Do not use your mobile
phone near medical
equipment without
requesting permission.
Avoid placing the phone
over pacemakers, i.e. in
your breast pocket.
• Some hearing aids might
experience disturbance due
to mobile phones.
• Minor interference may
affect TVs, radios, PCs etc.

29

Guidelines for Safe and Efficient Use
(Continued)
Road Safety
Check the laws and
regulations on the use of
mobile phones in the areas
where you drive.
• Do not use a hand-held
phone while driving.
• Give your 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.
• If your vehicle is equipped
with an airbag, do not
obstruct it with installed
or portable wireless
equipment.
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This may cause the airbag
to fail or cause serious
injury due to improper
performance.
• If you are listening to music
while 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 sounds for long
periods of time. We therefore
recommend that you do not
turn the handset on or off
when it is 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 the rules and
regulations.

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

• 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.

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

In Aircraft
Wireless devices can cause
interference to aircraft.
• Turn your mobile phone
off before boarding any
aircraft.
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Guidelines for Safe and Efficient Use
(Continued)
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
short-circuit the battery
pack.
• Keep the metal contacts of
the battery pack clean.
• Replace the battery when
it no longer provides
acceptable performance.
The battery pack maybe
recharged hundreds
of times until it needs
replacing.
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• 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 places with high
humidity, such as in the
bathroom.
• Do not leave the battery in
hot or cold places, as this
may deteriorate the battery
performance.
• There is a 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 of
batteries in the 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.

33

Technical Data
General
Product Name: GD350
System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

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-Fri, 08:00 - 17:40
Call center : 0-2878-5757

Bluetooth QD ID B016112
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Suppliers Details

Name

Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment
Model Name
GD350
Trade Name

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information
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

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31–36–547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

12. Nov. 2009

Signature of representative
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WC_태국(85_115)MCDF0001117_1.3_100316.indd

2

10. 04. 29

오전 11
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