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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจ
ทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น GM730 นี้ได้
รับการออกแบบตรงตามข้อกำหนด
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอัน
เกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่า
เผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ
ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียก
ว่า Specific Absorption Rate
หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้
กระทำด้วยการใช้วิธีการที่ได้
มาตรฐาน โดยให้เครื่องโทรศัพท์
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ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและมีการรับ
รองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่ง
สัญญาณดังกล่าวได้กระทำในทุก
ย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์
LG แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแบบให้
อยู่ภายในข้อกำหนดการรับพลัง
งานคลื่นความถี่วิทยุ
• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนัก
10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์
รุ่นนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
0.969 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ 0.915
วัตต์/กก. (10 กรัม)

• 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
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับ
รองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่า
นั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่อง
โทรศัพท์ควรนำไปให้ช่างเทคนิค
ผู้มีความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการ
ตรวซ่อม
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ
์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์

• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง
ความร้อน เช่น
เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่
ที่มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อ
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อ
สัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะ
อาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้
โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ
เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำ
ให้ตด
ิ ไฟซึง่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภาย
นอกเครื่องโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
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• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บน
พื้นผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มี
การถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ใน
สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือควัน
มากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต
หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อ
ข้อมูลที่จัดเก็บในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจาก
ของเหลวหรือความชื้น
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น
หูฟัง ด้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต้องเสาอากาศโดย
ไม่จำเป็น
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การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถ
ส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้
อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้
รับอนุญาตเสียก่อน หลีกเลี่ยง
การวางโทรศัพท์เหนือเครื่อง
ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ หรือใกล้กับ
บุคคลที่ติดตั้งเครื่องควบคุมจังหวะ
การเต้นของหัวใจ”
• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจ
ก่อให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวน
กับเครื่องช่วยฟังได้ ดังนั้น
โทรทัศน์ วิทยุ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการรบ
กวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยาน
พาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะ
ขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความ
ระมัดระวังอย่างเต็มที่
• ขับเข้าข้างทางแล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากทำได้
ในสภาพการขับขี่ในขณะนั้น
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมี
ผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอ
นิกส์บางชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุติดรถยนต์ อุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลม
นิรภัย ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพา
แบบไร้สายซึ่งขัดขวางการทำงาน
ของถุงลม ซึ่งอาจทำให้ถุงลมไม่
ทำงาน หรืออาจทำให้คุณได้รับ
บาดเจ็บเนื่องจากการทำงานผิด
ปกติของถุงลมนิรภัยได้

• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะ
อยู่ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับ
เสียงอยู่ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้
คุณยังสามารถได้ยินเสียงจากรอบ
ข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขับ
ขี่บนถนน

หลีกเลี่ยงการทำลายความ
สามารถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยินอาจถูก
ทำลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็น
ระยะเวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนำ
ว่า คุณไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้
กับหูของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้ง
ระดับเสียงเพลงและระดับเสียงสาย
สนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม

ส่วนที่เป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำ
มาจากวัสดุแก้ว ซึ่งส่วนที่เป็นแก้ว
นี้สามารถแตกได้หากโทรศัพท์ตก
ลงบนพื้นแข็ง หรือถูกกระแทก
หากส่วนที่เป็นแก้วนี้แตกอย่าสัมผัส
หรือ พยายามดึงออกให้หยุดใช้โทร
ศัพท์จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม
9

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง
มีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อ
ห้ามอย่างเคร่งครัด และทำตามข้อ
กำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเ
หลวที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้
องโดยสาร
ของรถซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์
หรือ อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด
คลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้
• ปิดโทรศัพท์มือถือของคุณ
หรือเปิดใช้งานโหมด Flight
ก่อนขึ้นเครื่องบิน
10
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• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบิน
จอดที่พื้นก่อนได้รับการอนุญาต
จากพนักงานประจำเครื่อง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและ
ห่างจากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้น
ส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทำอันตราย
หากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้
กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์
นี้เพียงอย่างเดียวในกรณีโทร
ฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้
บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
และการดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบต
เตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการ
ชาร์จ แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบต
เตอรี่อื่นเนื่องจากไม่มี Memory
Effect ประสิทธิภาพของแบต
เตอรี่จึงไม่ด้อยลง

• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จ
ของ LG เท่านั้น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้
รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้
แบตเตอรี่ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที
เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำ
ลงจนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้
แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้
หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้อง
เปลี่ยนก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หาก
ไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่ม
เวลาการใช้งาน
• อย่าให้อุปกรณ์ชาร์จแบต
เตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้ใ
นสภาพที่มีความชื้นสูง
เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพ
อากาศที่ร้อนหรือเย็น เพราะ

•
•

•

•

•

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจ
ด้อยลง
หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่
ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิด
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้
แล้ว โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้
อย่าทิ้งเป็นขยะในครัวเรือน
หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
LG Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ
ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต้าเสียบทุกครั้งหลังจากแบต
เตอรี่ โทรศัพท์เต็มแล้ว เพื่อลด
การใช้พลังงานสิ้นเปลือง
ของอุปกรณ์ชาร์จ
อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้น
อยู่กับการกำหนดค่าเครือ
ข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม
11

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
เซนเซอร์รับสัญญาณ
กล้องภายใน

หูฟัง
ปุ่มวางสาย
• ปฏิเสธสายเรียกเข้า
• กดหนึ่งครั้งเพื่อกลับสู่หน้า
จอหลัก
จอยสติ๊ก/เมาส์ออปติคัล
ปุ่มโทรออก/รับสาย
เพื่อโทรออกและรับสาย
เรียกเข้า
คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์หรือการนั่งทับอาจ
ทำให้จอ LCD และการทำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้ ห้ามติดฟิล์ม
ป้องกันบนเซนเซอร์รับสัญญาณของ LCD เนื่องจากอาจทำให้เซนเซอร์
ทำงานผิดปกติได้
12
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อุปกรณ์ชาร์จ
สายเคเบิล ข้อมูล
Ear-Microphone
(สายเคเบิล USB)
เคล็ดลับ:
ในการเชื่อมต่อสาย
USB ให้รอจนเครื่อง
เปิดเครื่องและลงทะ
เบียนกับเครือข่ายแล้ว
ปุ่มเปิดปิด /ล็อค
• กดค้าง (3 วินาที) เพื่อ
เปิด / ปิด
• กดครู่หนึ่งเพื่อปิด
หน้าจอ

ปุ่มปรับระดับเสียง
• เมื่อหน้าจอไม่ใช้งาน:
ระดับเสียงปุ่ม
• ระหว่างการใช้สาย:
ปรับระดับเสียงลำโพง
• ขณะเล่นแทร็ค:
ควบคุมระดับเสียงแทร็ค

ปุ่มกล้องถ่ายรูป
• ไปที่การดูตัวอย่าง
ภาพโดยตรงโดยกด
ปุ่มกล้องถ่ายรูปค้าง
เมื่ออยู่ที่หน้าจอหลัก
13

ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ

ฝาปิดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่

เลนส์กล้องภายนอก
ช่องใส่
MicroSD

14
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ช่องใส่ USIM
การ์ด

การใส่ USIM และแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ไป
ทางด้านล่างของโทรศัพท์
และถอดฝาปิดแบตเตอรี่
ออก

คำเตือน: ห้ามถอดแบต
เตอรี่ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
เนื่องจาก
อาจทำให้เครื่องเสียหายได้

2 ถอดแบตเตอรี่ออก
ยกแบตเตอรี่ขึ้นจากช่องใส่แบต
เตอรี่โดยใช้รอยตัดที่ด้านล่าง

15

การใส่ USIM และแบตเตอรี่
3 การใส่ USIM การ์ด
ดึงช่องใส่ USIM การ์ดออกและใส่
USIM การ์ดเข้าในช่องใส่ USIM
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
หน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง
ดันช่องใส่ USIM การ์ดกลับเข้าที่
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4 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่โดยให้ด้านบนของ
แบตเตอรี่ลงไปที่ด้านบนของช่อง
ใส่แบตเตอรี่ก่อน ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับ
ขั้วของโทรศัพท์ จากนั้น กดด้าน
ล่างของแบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่

5 การชาร์จโทรศัพท์
ถอดฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
ที่ด้านข้างของโทรศัพท์ GM730
ออก เสียบอุปกรณ์ชาร์จ และเสียบ
ปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ หาก
คุณชาร์จแบตเตอรี่หลังปิดเครื่อง
ไฟ LED บนโทรศัพท์จะติดสว่าง
เป็นสีแดง
เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
ไฟ LED จะติดสว่างเป็นสีเขียว

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ต้องชาร์จ
จนเต็มเมื่อเริ่มต้นใช้งานเพื่อยืด
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
คำเตือน: ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์
ชาร์จกับโทรศัพท์ที่ไม่มีแบตเตอรี่
คุณต้องตรวจสอบว่าได้ใส่แบต
เตอรี่ก่อนทำการชาร์จ
คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือ
USIM การ์ดออกในขณะที่กำลัง
ชาร์จแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่คายประจุออกจน
หมด คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งาน
โทรศัพท์ได้ ต้องใช้เวลาประมาณ
5~10 นาทีเพื่อให้ถึงสถานะการ
ชาร์จที่เพียงพอต่อการบูทเครื่อง
หากคุณกดปุ่มเปิด/
ปิดค้างไว้ประมาณ 1 วินาทีขณะ
อยู่ในโหมดการชาร์จ จะเปิดเครื่อง
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การใส่ USIM และแบตเตอรี่
คำเตือน: หากมีการใส่แบตเตอรี่
ชนิดที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดกา
รระเบิดได้
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่ที่
ใช้แล้ว
คำเตือน: ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จ
ออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์
ระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือ
เกิดเพลิงไหม้
คำเตือน: ระวังอย่าให้แบตเตอรี่
ได้รับความเสียหายจากของมีคม
ต่างๆ เนื่องจากอาจเกิดเพลิงไหม้
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ
บนโทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ดหน่วย
ความจำ MicroSD
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม
เลื่อนการ์ดหน่วยความจำเข้าไปใน
ช่องเสียบที่ด้านบนให้แน่นเข้าที่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองคว่ำลง
คำเตือน: ใส่การ์ดหน่วย
ความจำลงในช่องเสียบจนสุด
มิฉะนั้น การ์ดอาจเสียหายได้
คำเตือน: ห้ามใส่หรือถอด
การ์ดหน่วยความจำขณะที่
โทรศัพท์เปิดอยู่เนื่องจากการ์ด
หน่วยความจำการ์ดอาจเสียหาย
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การรีเซ็ตเครื่อง
ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องทำการ
รีเซ็ตเครื่อง การรีเซ็ตเครื่องตามปกติ
(หรือ Soft Reset) เป็นการล้างหน่วย
ความจำของโปรแกรมที่ทำงานอยู่ทั้ง
หมดและปิดโปรแกรมที่ทำงานอยู่ทั้ง
หมด การรีเซ็ตนี้เป็นประโยชน์ในกรณี
ที่เครื่องทำงานช้ากว่าปกติหรือ
โปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ หลังจากติดตั้งโปรแกรม
บางโปรแกรมแล้วคุณอาจจำเป็น
ต้องทำ Soft Reset หากทำ
Soft Resetขณะที่โปรแกรมกำลัง
ทำงานอยู่ การทำงานใดๆ ที่ไม่ได้
บันทึกไว้จะสูญหาย
คุณยังสามารถทำ Hard Reset
(หรือที่เรียกว่าการรีเซ็ตเครื่องแบบ
เต็ม) ได้ด้วย Hard Reset จะทำ
เฉพาะในกรณีที่การรีเซ็ตเครื่องตาม
ปกติไม่สามารถแก้ปัญหาของระบบ
ได้เท่านั้น หลังจากทำ Hard Reset
แล้ว เครื่องจะเรียกคืนการตั้งค่า
ดีฟอลต์
เช่นเดียวกับเมื่อซื้อเครื่องและเปิด
ใช้งานในครั้งแรก
20
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การทำ Soft Reset
ค้นหาปุ่ม Soft Reset ปุ่มนี้เป็นรู
เล็กๆ ด้านในฝาปิดช่องเสียบ
อุปกรณ์ชาร์จที่ทางด้านขวาของ
เครื่องของคุณ (ที่มีวงกลมล้อม
รอบดังแสดงในภาพด้านล่าง)
ใช้สไตลัสกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้
เครื่อง ของคุณอาจปิดการทำงาน
กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะเริ่มต้นการ
ทำงานอีกครั้งและแสดงหน้าจอหลัก

3 ป้อนรหัสผ่าน 1234 สองครั้ง
4 กด Enter
5 เลือกหน่วยความจำที่จะรีเซ็ต
ปุ่ม Soft
Reset

การทำ Hard Reset
Hard Reset จะทำเฉพาะเมื่อไม่มี
ตัวเลือกการแก้ปัญหาอื่นๆ อีกแล้ว
หลังจากทำ Hard Reset แล้ว
เครื่องจะเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น
เช่นเดียวกับเมื่อซื้อเครื่องและเปิดใช้
งานในครั้งแรก โปรแกรมที่คุณติดตั้ง
ไว้ ข้อมูลที่คุณป้อนไว้ และการตั้งค่า
ที่คุณปรับแต่งในเครื่องจะสูญหาย
1 เปิดเครื่อง
2 แตะ เริ่ม > ตั้งค่า > แท็บ ระบบ
> ลบที่เก็บข้อมูล
21

การใช้หน้าจอสัมผัส
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส การปรับเทียบเครื่อง
หน้าจอหลักเป็นที่ที่ดีเยี่ยมที่จะช่วย
ฝึกให้คุณเคยชินกับการใช้หน้าจอ
สัมผัส
ในการเลือกรายการ
ให้แตะที่กลางไอคอน
• ไม่ต้องออกแรงกดมาก หน้าจอ
สัมผัสจะไวต่อการสัมผัสที่เบา
และแน่นอน
• ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัส
ที่ตัวเลือกที่ต้องการ
ระวังอย่าแตะโดนปุ่มอื่นๆ
• เมื่อไฟหน้าจอดับลง ให้กดปุ่ม
เปิด/ปิดอีกครั้งเพื่อเรียก
คืนหน้าจอหลัก
• เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์
GM730 เครื่องจะกลับไปล็อค
หน้าจอ

22
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การปรับเทียบหน้าจอของเครื่อง
ทำได้โดยใช้สไตลัสแตะกึ่งกลาง
ของกากบาทตามตำแหน่งที่ปรากฏ
บนหน้าจอ วิธีนี้ทำให้มั่นใจว่าเมื่อ
คุณแตะบนหน้าจอด้วยสไตลัส
รายการที่แตะจะทำงาน
หากเครื่องของคุณตอบสนองต่อการ
แตะบนหน้าจอไม่ถูกต้อง ทำตามขั้น
ตอนต่อไปนี้เพื่อปรับเทียบอีกครั้ง
1 แตะ เริ่ม > ตั้งค่า > แท็บ
ระบบ > หน้าจอ
2 ในแท็บ การจัดแนว
ให้แตะ จัดแนวหน้าจอ
และทำตามคำแนะนำบนหน้า
จอ
3 หลังจากปรับเทียบเสร็จเรียบ
ร้อยแล้ว จัดแนวหน้าจอ
จะปรากฏอีกครั้ง คลิก ตกลง
ที่มุมขวาบนเพื่อกลับไปที่
โหมดตั้งค่า

ควบคุมหน้าจอสัมผัส
การควบคุมบนหน้าจอสัมผัสของ
GM730 สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับงานที่คุณกำลังทำ
การเปิดแอปพลิเคชัน
ในการเปิดแอปพลิเคชันใดก็ตาม
เพียงแตะที่ไอคอนนั้น

การเลื่อนหา
ลากจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
เพื่อเลื่อน
ในหน้าจอบางหน้าจอ เช่น เว็บเพจ
คุณสามารถเลื่อนขึ้นหรือลงได้อีกด้วย
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การใช้จอยสติ๊ก
เลือกฟังก์ชันจอยสติ๊ก

วิธีใช้จอยสติ๊ก

1 แตะ เริ่ม > ตั้งค่า > แท็บ ระบบ
> Optical Joystick
2 เลือก โหมดเมาส์ หากคุณต้อง
การใช้จอยสติ๊กเป็นปุ่มแทร็ค
สำหรับควบคุมเมาส์พอยเตอร์บน
หน้าจอ คลิก ตกลง ที่มุมบนขวา
เพื่อกลับไปที่การตั้งค่า

1 วางนิ้วมือที่เซนเซอร์จอยสติ๊ก
และขยับมือเบาๆ เคอร์เซอร์เมาส์
บนหน้าจอเลื่อนด้วยการขยับนิ้วมือ
คุณไม่จำเป็นต้องกดจอยสติ๊กขณะ
เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์
2 วางเคอร์เซอร์ของเมาส์บน
ไอคอน
ที่คุณต้องการดำเนินการและกด
(คลิก) จอยสติ๊ก แอปพลิเคชัน
ที่คุณเลือกจะถูกเริ่มใช้งาน

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของปุ่ม
4 ทิศทางขึ้นอยู่กับความเร็วในการ
ขยับนิ้วมือ
24
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แผนผังเมนู
แตะ
ในหน้าจอหลักเพือ
่ เปิด เมนูบนสุด จากหน้าจอนี้ คุณสามารถเข้าใช้งาน
เมนูต่างๆ โดยการเลื่อนไปที่ไอคอน: การติดต่อ, มัลติมีเดีย, ยูทิลิตี และ ตั้งค่า

การติดต่อ
รายชือ
่ LG
ข้อความ LG
ข้อมูลการโทรล่าสุด
อีเมล์ LG
โทรศัพท์
Internet Explorer
Messenger

ยูทิลิตี
ตัง้ ปลุก LG
ปฏิทน
ิ LG
มัลติทาสกิง้
Office Mobile
เครือ
่ งคิดเลข
ตัวสำรวจไฟล์
เครือ
่ งมือ

มัลติมีเดีย
เพลง
แฟ้มข้อมูล
เกมส์&แอปฯ
กล้องถ่ายรูป
กล้องวิดโี อ
วิทยุ FM
Java

ตั้งค่า
รูปแบบเสียง
ตัง้ ค่าการแสดงผล
โทรศัพท์
บลูทธู
ActiveSync
ตัง้ ค่าไร้สาย
ตัง้ ค่าข้อความ
วันที่ & เวลา
USB กับคอมพิวเตอร์
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หน้าจอหลักของคุณ
จากหน้าจอนี้คุณสามารถเข้าใช้งานตัวเลือกเมนูต่างๆ โทรออก
ดูสถานะของโทรศัพท์ และอื่นๆ ได้อีกมากมาย

เลือกหน้าจอหลัก
1 แตะ เริ่ม > ตั้งค่า > แท็บ ส่วนตัว > หน้าจอหลัก
2 เลือกเลย์เอาต์สำหรับหน้าจอหลักของเครื่องของคุณ หากคุณเลือก
หน้าจอหลัก LG Smart คุณจะเลือกปรับหน้าจอหลักได้ 5 รูปแบบ
หากคุณเลือก ค่าเริ่มต้น Windows Mobile คุณสามารถใช้หน้าจอ วันนี้
ของ Windows Mobile ได้

การปรับแต่งหน้าจอหลัก LG Smart
1 หน้าจอหลัก
LG Smart
2 หน้าจอหลัก
Widget
6 สายไม่ได้รับ
7 ข้อความ
8 อีเมล
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3 หน้าจอหลักมัลติมเี ดีย
4 หน้าจอหลักรายชือ
่
5 หน้าจอหลักช็อตคัท
9 นัดหมาย
10 การตัง้ ค่าอย่างง่าย

ทำความรู้จักกับ GM730 ของคุณ
- เมนูสำหรับผู้ใช้แบ่งเป็นหน้าจอหลัก 5 ประเภท ในการสลับระหว่างหน้าจอห
ลักต่างๆ เพียงลากนิ้วบนหน้าจอจากซ้ายขวา
LG GM730 | คู่มือการใช้

หน้าจอหลัก Widget
หน้าจอหลัก Widget
สามารถแสดง Widget
ที่คุณใช้บ่อยได้ หาก
คุณกดไอคอนค้างไว้
คุณจะเข้าสู่เมนู
แก้ไขซึ่งจะมี Widget
ที่มีอยู่ทั้งหมดแสดง
อยู่

หน้าจอหลักรายชื่อ
หน้าจอหลักรายชื่อ
สามารถแสดงรายชื่อ
ที่คุณใช้บ่อยในมุมมอง
ของมุมมองรายการ

หน้าจอหลักมัลติมีเดีย
หน้าจอหลัก
มัลติมีเดีย
สามารถแสดง
ภาพและภาพยนตร์
ที่คุณชื่นชอบได้

หน้าจอหลักช็อตคัท
ในหน้าจอหลักช็อต
คัท คุณสามารถดูและ
เลือกช็อตคัทที่คุณ
ใช้บ่อยได้
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หน้าจอหลักของคุณ
การปรับแต่งหน้าจอค่า
เริ่มต้น Windows Mobile

แตะ เริ่ม > ตั้งค่า > วันนี้ > แท็บ
รายงาน
1 เลือกรายการที่ต้องการให้ปรากฏ
บนหน้าจอ วันนี้
2 ในการเปลี่ยนตำแหน่งการแสดง
รายการ ให้แตะ เลื่อนขึ้น หรือ
เลื่อนลง คุณสามารถปรับแต่งตัว
เลือกการแสดงผลของปฏิทินและ
งานเพิ่มเติมได้โดยแตะ ตัวเลือก
28
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3 เลือก ไทม์เอาต์วันนี้ จากนั้น
เลือกจำนวนชั่วโมงจากรายการ
ดรอปดาวน์
4 หากคุณไม่ใช้งานโทรศัพท์
หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง
หน้าจอจะสลับไปที่หน้าจอ วันนี้
5 แตะ เริ่ม > ตั้งค่า > วันนี้ >
แท็บ ลักษณะ
6 คุณสามารถเลือกธีมที่ต้องการ
สำหรับพื้นหลังได้
7 หากคุณจะใช้ภาพของคุณ
เป็นภาพพื้นหลัง ให้แตะ
ใช้ภาพนี้เป็นพื้นหลัง แตะ
เบราส์ เพื่อค้นหาไฟล์ที่ต้องการ
หน้าจอหลัก LG Smart
หน้าจอหลัก LG Smart
จะแสดงรายการหมาย
เลขที่ไม่ได้รับสาย
ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
อีเมล์ และการนัดหมาย
และงานที่จะเกิดขึ้น
และตั้งปลุก

ปุ่มด่วน
ปุ่มด่วนบนหน้าจอหลัก LG Smart จะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชัน
ที่ใช้บ่อยได้อย่างง่ายดาย
ไอคอน คำอธิบาย
แตะเพื่อเข้าใช้เมนู อีเมล์ คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ที่ได้รับและ
สร้างอีเมล์ใหม่ได้
แตะเพื่อเปิดรายชื่อ ในการค้นหาหมายเลขที่คุณต้องการโทร: ให้ป้อ
นชื่อโดยใดยใช้ปุ่มสัมผัส คุณยังสามารถสร้างรายชื่อใหม่และ
แก้ไขรายชื่อที่มีอยู่ได้
แตะเพื่อเข้าใช้เมนู ข้อความ คุณสามารถสร้าง SMS หรือ MMS
ใหม่ได้จากเอดิเตอร์ข้อความ
แตะเพือ่ เข้า เมนู Internet โดยตรง
แตะเพื่อเปิดเมนูบนสุดแบบเต็ม โดยจะแยกออกเป็นเมนูย่อย 4 เมนู
LG Application
แตะเพื่อเข้าใช้เมนู ตั้งปลุก โดยตรง
แตะเพื่อเปิด LG Calendar เพื่อตรวจสอบนัดหมายของคุณ
แตะเพื่อโทรออก
Music
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หน้าจอหลักของคุณ
การดูแถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนที่แตก
ต่างกันเพื่อแสดงสถานะ เช่น
ความแรงของสัญญาณ ข้อความ
ใหม่ และพลังงานแบตเตอรี่ รวมถึง
แสดงว่ามีการใช้งานบลูทูธหรือ
GPRS อยู่หรือไม่
ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ที่ปรากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน คำอธิบาย
สร้างการเชื่อมต่อแฮนด์
ฟรีบลูทูธ
เปิดช่องสัญญาณแฮนด์
ฟรีบลูทูธ
เปิดช่องสัญญาณเสียง
คุณภาพสูงบลูทูธ
พลังงานแบตเตอรี่ที่
เหลืออยู่
แบตเตอรี่ใกล้หมด
กำลังชาร์จแบตเตอรี่
เปิดเสียง
30
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ไอคอน คำอธิบาย
ปิดเสียง
เสียงเรียกเข้าในโหมดสั่น
กำลังเชื่อมต่อ
ไม่มีการเชื่อมต่อ
กำลังทำการซิงโครไนซ์
ข้อผิดพลาดการซิงโคร
ไนซ์
ความแรงของสัญญาณ
สูงสุด
ไม่มีสัญญาณ
บริการบลูทูธ
ไม่มีบริการโทรศัพท์
กำลังค้นหาบริการ
โทรศัพท์
กำลังใช้สายสนทนา
โอนสายแล้ว
อยู่ระหว่างพักสาย
สายที่ไม่ได้รับหรือสายที่
ปฏิเสธ

ไอคอน คำอธิบาย
มี GPRS (General
Packet Radio Services)
มี EDGE (Enhanced
Data Rates For Global
Evolution)
มี WCDMA หรือ HSDPA
อีเมล์หรือข้อความ
ตัวอักษรใหม่
วอยซ์เมล์ใหม่
มีข้อความแจ้งเตือนเพิ่ม
เติม แตะไอคอนเพื่อดู
ทั้งหมด
ยังไม่ได้ใส่ซิม คุณไม่
สามารถใช้บริการเครือ
ข่ายได้หากไม่มีซิม
แสดงรายการแอปพลิเค
ชันที่ใช้งานอยู่โดยแตะ
สัญลักษณ์นี้

การใช้ฟังก์ชันการทำงาน
หลายอย่าง
แตะ เริ่ม > มัลติทาสกิ้ง จากเมนูนี้
คุณสามารถดูแอปพลิเคชันที่รันอยู่
และเข้าใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งาน
ได้ด้วยการกดปุ่มเดียว
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การใช้เมนูเริ่ม
เมนู เริ่ม ซึ่งอยู่มุมบนซ้ายของหน้าจอ วันนี้
จะใช้แสดงรายการของ
โปรแกรม คุณสามารถสลับจากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมได้อย่าง
ง่ายดาย คุณสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้โดยเลือกโปรแกรมจากเมนู

โปรแกรม
ไอคอนต่อไปนี้แสดงโปรแกรมต่างๆ ที่มีติดตั้งอยู่ในเครื่อง
เงา
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เมนู

คำอธิบาย

วันนี้

นำคุณไปยังหน้าจอวันนี้

โทรศัพท์

เปิดหน้าจอการโทรและปุม
่ กด

ข้อความ

เปิดเมนูขอ
้ ความ (SMS/MMS)

อีเมล์

เปิดหน้าจออีเมล์แอคเคาท์

ปฏิทน
ิ

เปิดหน้าจอปฏิทน
ิ MS

Internet
Explorer

เว็บเบราว์เซอร์สำหรับเข้าใช้
อินเตอร์เน็ต

รายชือ
่

เปิดรายชือ
่ MS

Marketplace

ลิงค์ (ดาวน์โหลด) แอปพิลเคชัน
Windows® Marketplace
สำหรับมือถือ

ตัง้ ค่า

เปิดเมนูการตัง้ ค่าของโทรศัพท์

รูปภาพและวิดโี อ

ให้คณ
ุ สามารถเบราส์โฟลเดอร์โทรศัพท์
สำหรับรูปภาพและวิดโี อ
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เงา

เมนู

คำอธิบาย

การเริม่ ใช้งาน

ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าฟังก์ชนั ทีใ่ ช้ทว่ั ไปใน
โทรศัพท์ได้งา่ ยๆ

Java

เปิดโฟลเดอร์ทม
่ี แ
ี อปพลิเคชันทีโ่ หลด
ไว้ลว่ งหน้า เช่น Mobile Banking และ
Mobi4Biz

LG S-class

เปิดโฟลเดอร์ทม
่ี แ
ี อปพลิเคชันต่างๆ
เช่น กล้องถ่ายรูป, LG Contacts, LG
Calendar, เพลง, แฟ้มข้อมูล และอืน
่ ๆ

เครือ
่ งมือ

เปิดโฟลเดอร์ทม
่ี เี ครือ
่ งมือ เช่น Adobe
Reader LE, วิทยุ FM, Mobile zip,
Sprite Backup, นาฬิกาจับเวลา

DUN

ให้คณ
ุ สามารถใช้อป
ุ กรณ์ของคุณเป็น
โมเด็ม USB สำหรับอุปกรณ์อน
่ื ได้

Widget
การค้นหา

ช่วยให้คณ
ุ สามารถเชือ
่ มต่ออินเตอร์
เน็ตโดยใช้แผนข้อมูลได้

ช่วยเหลือ

ช่วยให้คณ
ุ สามารถดูเมนูชว่ ยเหลือ

การใช้อน
ิ เตอ ช่วยให้คณ
ุ สามารถแชร์อน
ิ เตอร์
ร์เน็ตร่วมกัน เน็ตได้
Windows
Live

ให้ผใู้ ช้ซงิ ค์อเี มล์จาก Windows
Live Hotmail และ Windows Live
Contacts ได้
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การใช้เมนูเริ่ม
เงา

34

เมนู

คำอธิบาย

Office
Mobile

ปิดโฟลเดอร์ทม
่ี แ
ี อปพลิเคชัน MS
Office Mobile ได้แก่ Excel Mobile,
PowerPoint Mobile, OneNote
Mobile และ Word Mobile

File Explorer

File Explorer คือโปรแกรมสำหรับ
จัดการไฟล์ในโทรศัพท์และ
การ์ดหน่วยความจำ

ช่วยเหลือ

เปิดฟังก์ชน
ั ช่วยเหลือ ให้คณ
ุ เข้าใช้
ข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธก
ี ารใช้
โทรศัพท์ของคุณ

MSN
Weather

เปิด MSN Weather เพือ่ ตรวจสอบข้อมูล
สภาพอากาศ

MSN
Money

ให้คณ
ุ สามารถดูขอ
้ มูลเกีย
่ วกับ
เศรษฐกิจ

Notes

ให้คณ
ุ สามารถเขียนบันทึกได้

เกมส์

เปิดโฟลเดอร์ทม
่ี เี กมส์

ActiveSync

ให้คณ
ุ สามารถเชือ
่ มต่อโปรแกรม
ActiveSync ได้

Windows
Media

เปิด Windows Media Player
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ตั้งค่า
คุณสามารถปรับการตั้งค่าเครื่องให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ เพื่อดูการ
ตั้งค่าที่มีให้เลือกทั้งหมด ให้แตะ เริ่ม > ตั้งค่า แล้วแตะแท็บ ส่วนตัว,
ระบบ และ การเชื่อมต่อ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ

แท็บส่วนตัว
ไอคอน คำอธิบาย
ปุ่ม กำหนดโปรแกรมหรือฟังก์ชันสำหรับปุ่มฮาร์ดแวร์
หน้าจอหลัก เลือกเลย์เอาต์สำหรับเครื่องของคุณ
การป้อนข้อมูล ตั้งค่าตัวเลือกวิธีการป้อนข้อความแบบต่างๆ
ข้อมูลเจ้าของ ป้อนข้อมูลส่วนตัวในเครื่องของคุณ
โทรศัพท์ ปรับแต่งการตั้งค่าโทรศัพท์ เช่น เสียงเรียกเข้า
ตั้งค่าหมายเลข PIN สำหรับซิมการ์ด และอื่นๆ
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แท็บระบบ
ไอคอน คำอธิบาย
เกี่ยวกับ แสดงข้อมูลทั่วไป เช่น เวอร์ชัน Windows Mobile®
และประเภทตัวประมวลผลที่ใช้ในเครื่องของคุณ คุณสามารถ
กำหนดชื่อเครื่องของคุณได้
ไฟหน้าจอ ตั้งค่าช่วงเวลาไทม์เอาต์ของไฟพื้นหลังและ
ปรับความสว่าง
ใบรับรอง ดูข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองที่ติดตั้งในเครื่องของคุณ
ลบที่เก็บข้อมูล แตะไอคอนนี้เฉพาะเมื่อคุณจำเป็นต้องลบข้อมูล
และไฟล์ทั้งหมดออกจากหน่วยความจำ และรีเซ็ตเครื่องของคุณ
ไปที่การตั้งค่าดีฟอลต์จากโรงงาน
ข้อคิดเห็นจากลูกค้า คุณสามารถเข้าร่วมโครงการปรับปรุง
ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า (Customer Experience
Improvement Program) ได้โดยส่งข้อคิดเห็นของคุณไปยัง
Microsoft
การเข้ารหัส ให้คุณเข้ารหัสไฟล์ที่คุณจัดเก็บในการ์ดจัดเก็บข้อมูล
ของคุณ ไฟล์ที่เข้ารหัสจะอ่านได้เฉพาะในเครื่องของคุณเท่านั้น
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ไอคอน คำอธิบาย
การรายงานข้อผิดพลาด เปิดหรือปิดการรายงานข้อผิดพลาด
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในเครื่องของคุณ
GPS ภายนอก ตั้งค่าพอร์ตการสื่อสาร GPS ที่ถูกต้อง
หากถ้าจำเป็น คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่านี้เมื่อมีโปรแกรมในเครื่อง
ของคุณที่เข้าใช้ข้อมูล GPS หรือคุณเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ GPS
เข้ากับเครื่องของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวิธีใช้
Optical Joystick เลือกการตั้งค่าจอยสติ๊กของคุณ
หากคุณเลือก โหมดเมาส์ เคอร์เซอร์เมาส์จะปรากฏบนหน้าจอ
และคุณสามารถใช้จอยสติ๊กแทนเมาส์ได้
หากคุณเลือกโหมดปุ่มกด 4 ทิศทาง คุณสามารถใช้จอยสติ๊กเป็น
ปุ่มนาวิเกตได้ คุณไม่จำเป็นต้องกดจอยสติ๊กขณะเลื่อนเคอร์เซอร์
LG X Button ตั้งค่าปุ่ม “X” ให้สิ้นสุดโปรแกรมทันทีที่คุณแตะปุ่ม
โปรแกรมที่จัดการ แสดงข้อมูลการติดตั้งในเครื่องของคุณ
หน่วยความจำ ตรวจสอบสถานะการจัดสรรหน่วยความจำและข้อ
มูลในการ์ดหน่วยความจำ คุณสามารถหยุดโปรแกรมที่กำลังใช้งาน
อยู่ในปัจจุบันได้ด้วย
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ไอคอน คำอธิบาย
ตั้งค่าพื้นที่ กำหนดค่าภูมิภาคที่จะใช้เครื่อง รวมถึงรูปแบบ
การแสดงผลตัวเลข สกุลเงิน วันที่ และเวลาในเครื่องของคุณ
ลบโปรแกรม ลบโปรแกรมที่คุณติดตั้งไว้ในเครื่องของคุณออก
หน้าจอ เปลี่ยนการจัดวางหน้าจอ ปรับเทียบหน้าจอ และเปลี่ยน
ขนาดข้อความบนหน้าจอ
ข้อมูลระบบ ตรวจสอบข้อมูลระบบและข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ใน
เครื่อง
ตัวจัดการงาน ตรวจสอบข้อมูลงานที่กำลังทำ

แท็บการเชื่อมต่อ
ไอคอน คำอธิบาย
การเชื่อมต่อ ตั้งค่าการเชื่อมต่อโมเดมประเภทเดียวหรือ
หลายประเภทสำหรับเครื่องของคุณ เช่น การเชื่อมต่อ dial-up
ผ่านโทรศัพท์, GPRS และอื่นๆ เพื่อให้เครื่องของคุณสามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายส่วนบุคคลเฉพาะพื้นที่ได้
ลงทะเบียนโดเมน เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับทรัพยากรของบริษัท
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ไอคอน คำอธิบาย
GPS Setting
USB to PC
Wi-Fi ให้คุณปรับแต่งการตั้งค่า Wi-Fi
ตัวจัดการไร้สาย ให้คุณตั้งค่าฟังก์ชันไร้สายทั้งหมด เช่น
Wi-Fi, บลูทูธ และโทรศัพท์
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การป้อนและการค้นหาข้อมูล
การป้อนข้อมูลบนหน้าจอทำได้หลายวิธี ได้แก่ ตัวจดจำบล็อค,
แป้นพิมพ์, ตัวจดจำอักษร, แป้นพิมพ์ LG XT9, ตัวเขียนลายมือ
ไอคอนพาเนลป้อนข้อมูล จะปรากฏขึ้นบนแถบเมนูเพื่อแสดงวิธีการป้อนข้อมูล
ที่เลือกไว้ในขณะนั้น เมื่อกดลูกศรตัวเลือกการป้อนข้อมูล (ที่ด้านขวาของ
ไอคอนพาเนลป้อนข้อมูล) จะเปิดรายการวิธีการป้อนข้อมูลที่มีอยู่

ภาพรวมของพาเนลป้อนข้อมูล

พาเนลป้อนข้อมูล
(แป้นพิมพ์ LG XT9)
ไอคอนพาเนลป้อนข้อมูล
ลูกศรตัวเลือกการป้อนข้อมูล
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ในการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล ให้
แตะลูกศรตัวเลือกการป้อนข้อมูล
แสดงวิธีการป้อน
ไอคอน
ข้อมูลที่เลือก
แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
ตัวเขียนลายมือ
ตัวจดจำอักษร หรือ
ตัวจดจำบล็อค
แป้นพิมพ์ XT9

การใช้แป้นพิมพ์
ในการป้อนข้อความ สัญลักษณ์
และตัวเลข คุณสามารถพิมพ์โดยใช้
แป้นพิมพ์ QWERTY ตัวอักษร ABC
หรือ แป้นพิมพ์ บนหน้าจอ

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะใช้งานได้เมื่อ
มีการป้อนข้อมูล คุณสามารถป้อน
ข้อความด้วยการแตะปุ่มบนแป้น
พิมพ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ
การป้อนข้อความด้วยการใช้แป้น
พิมพ์บนหน้าจอ
แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะใช้งานได้
เมื่อมีการป้อนข้อมูล
หากต้องการขยายขนาดของ
ปุ่มให้ใหญ่ขึ้น ให้แตะลูกศร
ตัวเลือกการป้อนข้อมูล
แล้วเลือก ตัวเลือก ในรายการ
วิธีป้อนข้อมูล ให้เลือก
แป้นพิมพ์ แล้วแตะ ปุ่มใหญ่
กฎการป้อนข้อความทั่วไปทำเช่น
เดียวกับการป้อนข้อความในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ MS
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การป้อนและการค้นหาข้อมูล
การใช้ตัวจดจำอักษร

การใช้ตัวจดจำบล็อค

ด้วยตัวจดจำอักษร
คุณสามารถเขียนตัวอักษร ตัวเลข
และเครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งจะถูก
แปลงเป็นข้อความแบบตัวพิมพ์

ด้วยตัวจดจำบล็อค คุณสามารถลาก
เส้นครั้งเดียวเพื่อเขียนตัวอักษร
ตัวเลข สัญลักษณ์ และเครื่องหมาย
และเครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งจะถูก
แปลงเป็นข้อความแบบตัวพิมพ์

การป้อนข้อความโดยใช้ตัวจด
จำอักษร
ตัวจดจำอักษรจะใช้งานได้เมื่อมี
การป้อนข้อมูล

เลือก
เพื่อดูสาธิต การเขียน
ตัวอักษร
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ตัวจดจำบล็อคจะใช้งานได้เมื่อมี
การป้อนข้อมูล
ด้วยตัวจดจำบล็อค คุณสามารถ
ลากเส้นครั้งเดียวเพื่อ
เขียนตัวอักษร ตัวเลข
สัญลักษณ์ และเครื่องหมาย
และเครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งจะ
ถูกแปลงเป็นข้อความแบบตัวพิมพ์

รายการคำที่ใช้บ่อยจะหายไปหาก
ผู้ใช้ไม่เลือกภายใน 6 วินาที
ป้อนตัวอักษรด้วยการเขียนในพื้น
ที่ abc (ด้านซ้าย) ของกรอบ
ป้อนตัวเลขด้วยการเขียนในพื้นที่
123 (ด้านขวา) ของกรอบ
ป้อนสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
วรรคด้วยการแตะในพื้นที่ใดๆ ใน
กรอบแล้วเขียนสัญลักษณ์ที่
ต้องการ
เลือก
เพื่อดูสาธิต การเขียน
ตัวอักษร

แป้นพิมพ์ XT9
ด้วยแป้นพิมพ์ XT9
คุณสามารถป้อนข้อความได้
โดยแตะปุ่มที่แสดงบน
หน้าจอ วิธีนี้เป็นวิธีการที่ใช้กันทั่วไป
ในการป้อนข้อความด้วย
ฟังก์ชันการช่วยสะกดคำ

แป้นพิมพ์ XT9 จะใช้งานได้เมื่อมี
การป้อนข้อมูล
ป้อนตัวอักษรโดยแตะปุ่มที่มีตัว
อักษรที่ต้องการ
แตะเพื่อเปิดระบบป้อนข้อความ
แบบช่วยสะกดคำ T9
แตะเพื่อเปลี่ยนปุ่มกดระหว่าง
ตัวเลข สัญลักษณ์ และข้อความ
กดปุ่มครู่หนึ่งครั้งเพื่อสลับไป
ที่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่สำหรับการกด
ปุ่มหนึ่งครั้ง กดปุ่มค้างไว้เพื่อสลับ
ไปที่โหมดตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
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โหมด XT9
ในโหมด XT9 คุณจะเห็น
โหมด XT9 จะเปรียบเทียบการกด
ปุ่มของคุณโดยอัตโนมัติกับ
พจนานุกรมภายในเครื่องเพื่อ
พิจารณาหาคำที่ถูกต้อง ดังนั้น
คุณจึงกดปุ่มน้อยกว่าการป้อนคำ
โดยใช้โหมด Multitap ตามปกติ
บางครั้ง การป้อนคำด้วยวิธีนี้เรียก
ในอีกชื่อหนึ่งว่าระบบช่วยสะกดคำ
คุณสมบัตินี้รองรับเฉพาะหน้าจอ
แนวตั้งเท่านั้น
โหมด ABC
คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้โดย
แตะปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการหนึ่ง
ครั้งหรือสองครั้งจนกว่าตัวอักษรที่ถูก
ต้องจะปรากฏ แตะหนึ่งครั้งสำหรับ
ตัวอักษรตัวแรกและสองครั้งสำหรับ
ตัวอักษรตัวที่สอง
โหมดนี้เรียกว่าโหมด Multitap
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การใช้ตัวเขียนลายมือ
ตัวเขียนลายมือ คือโปรแกรม
จดจำลายมือที่ให้คุณเขียนใน
รูปแบบตัวเขียน หรือตัวพิมพ์
หรือทั้งสองแบบผสมกันได้ ตัวเขียน
ลายมือจะทำงานอยู่เบื้องหลังใน
โปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่ซึ่งจะคอย
วิเคราะห์คำด้วยพจนานุกรมที่อยู่
ในตัว เมื่อเปิดการทำงานของตัว
เขียนลายมือ โปรแกรมจะแปลการ
เคลื่อนไหวของสไตลัสจาก
ตำแหน่งใดๆ บนหน้าจอว่าเป็นการ
ป้อนข้อมูลด้วยลายมือ สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวเขียนลาย
มือ โปรดดูที่วิธีใช้ในเครื่องของคุณ
การเปิดการทำงานของตัวเขียน
ลายมือ
1 เปิดโปรแกรมที่มีการป้อนข้อมูล
โดยผู้ใช้ เช่น Word Mobile
2 แตะลูกศรตัวเลือกการป้อนข้อมูล
แล้วแตะตัวเขียนลายมือ หน้าจอ
แนะนำการทำงานของตัวเขียน
ลายมือจะปรากฏขึ้น

การเขียนด้วยตัวเขียนลายมือ
1 ในโปรแกรมที่ใช้งาน เลื่อนเคอร์
เซอร์ไปยังจุดที่ต้องการให้
ข้อความปรากฏขึ้น
2 ใช้สไตลัสเขียนที่ตำแหน่งใดๆ
บนหน้าจอ หลังจากที่ยกสไตลัส
ออกจากหน้าจอ ลายมือที่เขียนจะ
ถูกเปลี่ยนเป็นข้อความอย่าง
รวดเร็ว
การป้อนเครื่องหมายวรรคตอน
และสัญลักษณ์
ตัวเขียนลายมือมาพร้อมกับแป้นพิมพ์
บนหน้าจอที่จัดเตรียมวิธีง่ายๆ ในการ
เพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนหรือ
สัญลักษณ์พิเศษลงในข้อความที่มีอยู่
ในโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ แตะ
บนแถบเครื่องมือของตัวเขียนลาย
มือ แป้นพิมพ์จะปรากฏอยู่จนกว่า
คุณจะแตะบนปุ่มอีกครั้ง

หมายเหตุ:
ในการจัดวางแป้นพิมพ์ใหม่ ให้แตะ
แถบชื่อค้างไว้แล้วลากไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ
หากไม่ได้เลือกข้อความใดๆ ไว้
คุณสามารถเปิดแป้นพิมพ์โดยการ
ลากเส้น
การแก้ไขข้อความ
1 ในโปรแกรมที่ใช้งาน ลากเส้นทับ
ข้อความที่ต้องการแก้ไข ซึ่งจะใช้
งานได้เฉพาะเมื่อลากเส้นจากซ้าย
ไปขวาเท่านั้น
2 เมื่อคุณยกสไตลัสขึ้นจากหน้าจอ
เส้นที่ลากจะหายไป และข้อความ
ที่เลือกจะถูกเน้น
3 ทำการแก้ไขด้วยวิธีการต่อไปนี้:
เขียนข้อความใหม่
ใช้ท่าทางเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวอักษร
พิมพ์ใหญ่ แทรกช่องว่าง ฯลฯ
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การลากเส้นของตัวเขียนลายมือ
ใช้สไตลัสลากเส้นอย่างรวด
เร็วบนหน้าจอเพื่อแก้ไขข้อควา
ม ขึ้นบรรทัดใหม่ แทรกช่องว่าง
หรือแท็บ
ทำ

เพื่อ
ขึ้นย่อหน้าใหม่ที่ตำแหน่ง
เคอร์เซอร์ เส้นในแนวนอนที่
ลากควรจะยาวกว่าเส้นในแนว
ตั้งสองเท่า
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ทำ

เพื่อ
ในกรณีที่มีการเลือกคำ
จะเปิดเมนูเพื่อเลือกคำอื่น ๆ
หากไม่มีข้อความใดถูกเลือก
จะเปิดแป้นพิมพ์ของตัวเขียน
ลายมือบนหน้าจอ
ลากเส้นด้วยการขีดเส้น
ตรงลงมาด้านล่างแล้วย้อน
กลับขึ้นไป
เปลี่ยนตัวอักษร คำ หรือกลุ่ม
คำที่เลือกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ลากเส้นด้วยการขีดเส้น
ตรงขึ้นไป

แทรกช่องว่างที่ตำแหน่ง
เคอร์เซอร์ เส้นในแนวนอนที่
ลากควรจะยาวกว่าเส้นในแนว
ตั้งสองเท่า

ยกเลิกสิ่งที่ทำล่าสุด
ลากเส้นด้วยการขีดเส้น
ตรงขึ้นไปแล้วย้อนลงมา

เลื่อนเคอร์เซอร์ย้อนกลับไป
หนึ่งช่องและลบข้อความ
ลากเส้นด้วยการขีดเส้นจาก
ขวาไปซ้าย

คัดลอกข้อความที่เลือก
ลากเส้นด้วยการขีดเส้นตรง
จากซ้ายไปขวาแล้วย้อน
กลับ
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ทำ

เพื่อ
ตัดข้อความที่เลือก
ลากเส้นด้วยการขีดเส้นตรง
จากขวาไปซ้ายแล้วย้อนกลับ
วางข้อความที่คัดลอกหรือตัด
ลากเส้นด้วยการขีดเส้นจากมุ
มล่างซ้ายของหน้าจอเป็นแน
วทะแยงขึ้นไปทางขวา แล้วล
ากกลับลงมาทางมุมล่างขวา
แทรกแท็บ เส้นในแนวนอนที่
ลากควรจะยาวกว่าเส้นในแนว
ตั้งสองเท่า

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ปุ่ม Enter,
Space และ Backspace บนแถบ
เครื่องมือตัวเขียนลายมือ

แถบเครื่องมือของตัวเขียนลายมือ
ทำ

เพื่อ
คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือก
ตัวเขียนลายมือ เช่น
ทิศทางการเขียน ข้อความ
และตัวย่อได้
ตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรขณะ
เขียนด้วยลายมือได้
คุณสามารถป้อนตัวเลข
เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์อื่นๆได้
คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการ
ป้อนข้อความได้
• โหมด a ค่าดีฟอลต์
สำหรับการจดจำลายมือที่
เหมาะสมที่สุด
• โหมด 123 ตัวเลขตัวอัก
ษร บางตัวสามารถใช้งาน
ได้ และเปิดการทำงาน
ของ เครื่องคิดเลข
• โหมด A ตัวอักษรทุกตัว
จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดย
อัตโนมัติ
คุณสามารถแทรกช่องว่างที่
ตำแหน่งเคอร์เซอร์
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ทำ

เพื่อ
คุณสามารถขึ้นย่อหน้าใหม่ที่
ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คุณสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์
ไปทางซ้ายหนึ่งช่อง
คุณสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์
ไปทางขวาหนึ่งช่อง
ย้อนกลับและลบข้อความ
วิธีใช้

การวาดและเขียนบนหน้าจอ
คุณสามารถวาดลงบนหน้าจอโดย
ตรง หรือเขียนบนหน้าจอแล้วบันทึก
ข้อความที่เขียนด้วยลายมือของคุณ
ในการทำเช่นนี้ คุณต้องตั้งโหมดการ
ป้อนข้อมูลในบันทึกเป็น การเขียน
หากคุณชอบการใช้ลายมือหรือมักจะ
วาดลงในบันทึกของคุณบ่อยๆ การ
ตั้งค่าการเขียนเป็นโหมดป้อนข้อมูล
เริ่มต้นทำให้คุณใช้งานได้สะดวกขึ้น
หากคุณชอบใช้ตัวพิมพ์ ให้ตั้งโหมด
การป้อนข้อมูลเริ่มต้นเป็น การพิมพ์
การตั้งค่าโหมดการป้อนข้อมูล
สำหรับบันทึก
1 แตะ เริ่ม > โปรแกรม > บันทึก
2 ในรายการบันทึก แตะ เมนู >
ตัวเลือก
3 ในช่อง โหมดเริ่มต้น แตะรายการ
ใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
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การเขียน หากคุณต้องการวาด
หรือป้อนข้อความด้วยลายมือลง
ในบันทึกของคุณ
การพิมพ์ หากคุณต้องการจด
บันทึกด้วยตัวพิมพ์
4 แตะ ตกลง
การเขียนบันทึก
แตะ เริ่ม > โปรแกรม > บันทึก
1 ในรายการบันทึก แตะ ใหม่
2 เขียนข้อความลงบนหน้าจอ
3 เมื่อเขียนข้อความเสร็จแล้ว แตะ
ตกลง เพื่อกลับไปที่รายการ
บันทึก
หมายเหตุ: ในการเลือกข้อความข้อ
ความที่เขียนด้วยลายมือ ให้แตะบน
พื้นที่ถัดจากข้อความค้างไว้ เมื่อจุด
ปรากฏขึ้น และก่อนที่จุดจะหมุนเป็น
รูปวงกลมจนเสร็จ ให้ลาก
อย่างรวดเร็วไปบนข้อความหากตัว
อักษรที่เขียนครอบคลุมพี้นที่สาม
บรรทัด โปรแกรมจะมองว่าเป็นการ
วาดแทนการเขียนข้อความ

การวาดในบันทึก
1 แตะ เริ่ม > โปรแกรม >
บันทึก
2 ในรายการบันทึก แตะ ใหม่
3 ในการวาดบนหน้าจอ
ให้ใช้สไตลัสเช่นเดียวกับการ
ใช้ปากกา
4 กรอบตัวเลือกจะปรากฏ
ขึ้นรอบๆ การวาด
5 เมื่อเขียนข้อความเสร็จแล้ว
แตะ ตกลง เพื่อกลับไปที่รายกา
รบันทึก
หมายเหตุ: ในการเลือกภาพ
ที่วาด (เช่น คัดลอกหรือลบ)
ให้แตะบนภาพค้างไว้
เมื่อคุณยกสไตลัสขึ้น
ภาพที่วาดจะถูกเลือก
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ข้อมูลอ้างอิงแบบรวดเร็ว
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ค้นหา > ค้นหา

ค้นหาคำในเอกสารนี้

ค้นหา > ค้นหาก่อนหน้า

ค้นหาคำก่อนหน้าคำค้นหาปัจจุบัน

ค้นหา > ไปที่ผลลัพธ์

ไปที่คำค้นหาปัจจุบัน

ค้นหา > ยกเลิก

ยกเลิกการค้นหาคำ

ภาพขนาดย่อ > ปิด

ปิดภาพขนาดย่อ

ภาพขนาดย่อ > แผนผังเอกสาร

ดูผังเอกสาร

ภาพขนาดย่อ > ขยาย

ดูเอกสารผ่านแว่นขยาย

ไปที่ > หน้า

ไปที่หน้าที่คุณต้องการ

ไปที่ > แรก

ข้ามไปที่หน้าแรก

ไปที่ > ก่อนหน้า

ไปที่หน้าก่อนหน้า

ไปที่ > ถัดไป

ไปที่หน้าถัดไป

ไปที่ > สุดท้าย

ข้ามไปที่หน้าสุดท้าย
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การจดบันทึกด้วยเสียง
คุณสามารถบันทึกเสียง
(ข้อความเสียง) หรือเพิ่มการบันทึก
เสียงลงในบันทึกที่มีอยู่ได้
การสร้างข้อความเสียง
1 แตะ เริ่ม > โปรแกรม > บันทึก
2 ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
ต่อไปนี้:
หากต้องการบันทึกเสียง ให้บันทึก
เสียงจากรายการบันทึก
หากต้องการเพิ่มการบันทึ
กเสียงลงในบันทึกที่มีอยู่
ให้สร้างหรือเปิดบันทึก
3 หากไม่มีแถบเครื่องมือการ
บันทึกเสียงปรากฏขึ้น ให้แตะ
เมนู > ดูแถบเครื่องมือการบัน
ทึกเสียง
4 นำไมโครโฟนของตัวเครื่องมาไว้ใ
กล้กับปากของคุณ หรือแหล่งที่ต้อ
งการบันทึกเสียง
กดปุ่มบันทึกจากแถบเครื่องมือ
การบันทึกเสียง

5 หากคุณบันทึกเสียงเข้าไปในบัน
ทึกที่มีอยู่ ให้แตะ ตกลง เพื่อกลับ
ไปยังรายการบันทึกเมื่อเสร็จแล้ว
6 หากคุณบันทึกเสียงเข้าไปในบัน
ทึกที่เปิดอยู่ ไอคอนจะปรากฏขึ้น
ในบันทึก
7 หากคุณบันทึกเสียงแยกเป็นไฟล์
เดี่ยว เสียงที่บันทึกจะปรากฏใน
รายการบันทึก
การบันทึกข้อความเสียง
ระหว่างการใช้สาย
1 แตะไอคอนบันทึกเพื่อบันทึกข้อ
ความเสียงระหว่างการใช้สาย
2 หากคุณบันทึกเสร็จ ข้อความป็อป
อัพจะปรากฏดังภาพด้านล่าง
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การป้อนและการค้นหาข้อมูล
หมายเหตุ: เมื่อคุณเริ่มบันทึกระหว่าง
การใช้สาย จะไม่มีเสียงบี๊พแจ้งเตือน
เพื่อแจ้งคู่สนทนาของคุณ
การเปลี่ยนฟอร์แมตของการบัน
ทึกเสียง
1 แตะ เริ่ม > ตั้งค่า > แท็บ
ส่วนตัว > การป้อนข้อมูล
2 แตะแท็บ ตัวเลือก และในรายการ
รูปแบบการบันทึกเสียง
แตะรูปแบบที่คุณต้องการ
3 แตะ ตกลง
หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนรูป
แบบการบันทึกได้จากภายในบันทึ
ก ในรายการบันทึก ให้แตะ เมนู >
ตัวเลือก > ลิงค์ตัวเลือกการป้อนข้
อมูลร่วม (ที่ด้านล่างของหน้า)

การค้นหาข้อมูล
คุณสามารถค้นหาไฟล์และรายการ
อื่นๆ ในโฟลเดอร์ เอกสารส่วนตัว
ที่เก็บอยู่ในเครื่องหรือในการ์ดหน่วย
ความจำ คุณสามารถค้นหาโดยใช้
ชื่อไฟล์หรือคำ
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เช่น คุณสามารถค้นหาข้อความอีเมล์
บันทึก การนัดหมาย รายชื่อ และงาน
และในวิธีใช้ออนไลน์
การค้นหาไฟล์หรือรายการ
1 แตะ เริ่ม > โปรแกรม > ค้นหา
2 ใน ค้นหา ป้อนชื่อไฟล์
คำ หรือข้อมูลอื่นๆ
ที่คุณต้องการค้นหา
3 หากคุณเคยค้นหารายการนี้มา
ก่อนหน้านี้แล้วให้แตะลูกศร
ค้นหา
และเลือกจากรายการที่แสดง
4 ใน ประเภท ให้เลือกประเภท
ข้อมูลเพื่อช่วยจำกัดการค้นหา
ให้แคบลง
5 แตะ ค้นหา
6 ระบบจะค้นหาในโฟลเดอร์
เอกสารส่วนตัว
และโฟลเดอร์ย่อยต่างๆ
7 ในรายการ ผลลัพธ์ แตะรายการ
ที่ต้องการเปิดดู

การโทร
การโทรออกหรือการสนทนา
ทางวิดีโอ
1 แตะ
เพื่อเปิดปุ่มกด
2 ป้อนตัวเลขบนปุ่มกด
ในการลบตัวเลข ให้กดปุ่มลบ
3 แตะปุ่ม
หรือ
เพื่อโทรออก แตะ
เพื่อโทรสายวิดีโอ
4 ในการวางสาย ให้แตะปุ่ม
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพื่อโทรออกต่างประเทศ กดปุ่ม
ค้างไว้
เคล็ดลับ! กดปุ่มเปิดปิดเพื่อล็อค
หน้าจอสัมผัสเพื่อป้องกันการโทรอ
อกโดยไม่ตั้งใจ

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ
เพื่อเปิด รายชื่อ LG
2 เลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนอักษรตัว
แรกของรายชื่อที่คุณต้องการโทร
โดยแตะ
3 จากรายการ แตะที่รายชื่อที่คุณ
ต้องการโทร และเลือกหมายเลข
ที่จะใช้หากรายชื่อนั้นมีหมายเลข
มากกว่าหนึ่งหมายเลข
4 แตะ สนทนา หรือ
สนทนาทางวิดีโอ

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กดปุ่ม
หรือปุม
่ เลือก ยอมรับ เพื่อรับสาย
เพือ
่ ปฏิเสธสายเรียก
กดปุ่ม
เข้า
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การโทร
ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย
ลำโพง - แตะ
แตะอีกครัง้ เพือ
่ ปิด

เพือ
่ เปิดลำโพง

เพือ
่ ปิดไมโครโฟน
ปิดเสียง - แตะ
ดังนัน
้ บุคคลทีก
่ ำลังคุยสายอยูจ่ ะไม่ได้ยน
ิ เสียง
คุณ
เพือ
่ พักสาย
พัก - แตะ

เมนู - เลือกจากรายการตัวเลือกต่างๆ
ระหว่างใช้สาย
- คุณสามารถวางสายได้
- ค้นหารายชือ
่ ระหว่างการโทร
- เพิม
่ บันทึกระหว่างการโทร
ปุ่มกด - แตะเพื่อเปิดปุ่มตัวเลขสำหรับการ
นาวิเกตเมนูด้วยตัวเลือกแบบตัวเลข เมื่อโทร
ไปยังศูนย์บริการหรือการบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัติต่างๆ
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การปรับระดับเสียง
สายสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่าง
การใช้สาย ให้ใช้ปุ่มขึ้นและลงทาง
ด้านขวาของโทรศัพท์

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่โทรออก
บ่อยเป็นหมายเลขโทรด่วนได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ
เพื่อเปิด รายชื่อ LG
2 แตะ เมนู และเลือก โทรด่วน
3 ข้อความเสียงได้รับการกำหน
ดให้อยู่ที่หมายเลขโทรด่วน 1
ซึ่งคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
แตะที่หมายเลขอื่นๆ เพื่อกำหนด
รายชื่อสำหรับโทรด่วน
4 รายชื่อของคุณจะเปิดขึ้น เลือก
รายชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้กับ
หมายเลขนั้น โดยการแตะที่หมาย
เลขโทรศัพท์หนึ่งครั้ง

ในการโทรหมายเลขด่วน ให้แตะ
ในหน้าจอหลัก จากนั้นกดหมายเลข
ที่กำหนดค้างไว้จนกว่ารายชื่อจะ
ปรากฏบนหน้าจอ เครื่องจะทำ
การโทรออก โดยอัตโนมัติ
โดยไม่ต้องกด สนทนา

การดูบันทึกการโทร
จากหน้าจอหลัก ให้แตะ
และแตะ ข้อมูลการโทรล่าสุด
ในแท็บ การติดต่อ
หรือคุณสามารถไปที่เมนูนี้โดยกดปุ่ม
ส่ง > เมนู > ข้อมูลการโทร
ดูรายการสายที่โทรออก, ได้รับ
และไม่ได้รับทั้งหมด
เคล็ดลับ! จากบันทึกการโทร
ให้แตะ เมนู และ ลบทั้งหมด
เพื่อลบรายการที่บันทึกไว้ทั้งหมด
เคล็ดลับ! แตะที่รายการบันทึก
การโทรรายการหนึ่งเพื่อดูวันที่,
เวลา และระยะเวลาในการโทร
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รายชื่อ LG
การค้นหารายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อใหม่

จากหน้าจอหลัก
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ
เพื่อเปิด รายชื่อ LG แตะ
และป้อนชือ
่ โดยใช้ปม
ุ่ กด
2 แตะ สนทนาทางวิดีโอ
หรือ สนทนา หรือปุ่ม
เพือ
่ โทรออก

1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ
แล้วแตะ เพิ่มชื่อใหม่
2 เลือกว่าจะบันทึกรายชื่อใน
เครื่อง หรือ USIM
3 หากคุณต้องการเพิ่มรูปภาพให้
กับแต่ละรายชื่อ ให้แตะ เพิ่มภาพ
4 ป้อนชื่อและนามสกุลของรายชื่อ
ติดต่อใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องป้อน
ทั้งสองรายการ แต่คุณต้องป้อน
อย่างน้อยหนึ่งรายการ
5 ป้อนหมายเลขและกำหนดประเภท
ให้กับแต่ละหมายเลข
6 เพิ่มอีเมล์แอดเดรส
7 กำหนดรายชื่อให้กับกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มหรือมากกว่า เลือกระหว่าง
ไม่มีกลุ่ม, ธุรกิจ, ส่วนตัว,
ครอบครัว หรือ ชั่วคราว

เคล็ดลับ! คุณสามารถกรองราย
ชื่อของคุณได้โดยแตะที่
ช่องดรอปดาวน์รายชื่อที่ด้าน
บนหน้าจอ และเลือกระหว่าง
รายชื่อ, กลุ่ม, รายการโปรด และ
ดูล่าสุด
จากเมนูหลัก
1 แตะ
แตะ รายชื่อ LG
ในแท็บ การติดต่อ
2 แตะ เมนู และ ค้นหา
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8 คุณยังสามารถเพิ่ม
เสียงเรียกเข้า, เว็บเพจ,
ที่อยู่บ้าน, ชื่อบริษัท, ชื่องาน,
ที่อยู่บริษัท, บันทึก เป็นต้น
9 แตะ ตกลง เพื่อบันทึกรายชื่อ
หมายเหตุ: คุณสามารถเ
พิ่มรายชื่อได้สูงสุด 5,000
รายชื่อในเครื่องของคุณ แต่ขอแนะ
นำให้เพิ่มรายชื่อสูงสุด 2,000 ชื่อเพื่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องสูงสุด
เคล็ดลับ! คุณสามารถสร้างกลุ่มที่
กำหนดเองสำหรับรายชื่อของคุณ
ได้ โปรดดูที่ การสร้างกลุ่ม

การสร้างกลุ่ม
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ
และแตะ รายชื่อ LGในแท็บ
การติดต่อ
2 แตะ เมนู และเลือก กลุ่มใหม่
3 ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่
4 แตะ ตกลง เพื่อบันทึกกลุ่ม

หมายเหตุ: หากคุณลบกลุ่ม รายชื่อ
ที่ได้รับการกำหนดให้กับกลุ่มนั้นจะ
ไม่หายไป แต่ยังคงอยู่ในรายชื่อ
เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไขกลุ่ม
ที่มีอยู่แล้วโดยแตะที่กลุ่มที่เลือก
หนึ่งครั้ง เลือก ดูสมาชิก,
แก้ไขกลุ่ม, ส่งข้อความ,
ส่งนามบัตร หรือลบกลุ่ม

ใช้ตัวเลือกรายชื่อของคุณ
1 แตะ รายชื่อ LGจากแท็บ
การติดต่อ แล้วเลือก เมนู และ
ตั้งค่า
2 จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับ
การตั้งค่าต่อไปนี้:
ชื่อที่แสดง - เลือกว่าจะแสดงชื่อ
หรือนามสกุลของรายชื่อก่อนก็ได้
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รายชื่อ LG
การดูข้อมูล

การโอนรายชื่อ

1 แตะ รายชื่อ LGจากแท็บ
การติดต่อ แตะ เมนู และแตะ
ข้อมูล
2 จากขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถดู
เบอร์บริการ, เบอร์ส่วนตัว,
ข้อมูลหน่วยความจำ (พื้นที่
หน่วยความจำคงเหลือ) และ
นามบัตรส่วนตัว

ในการโอนรายชื่อจาก USIM
ไปยังโทรศัพท์:
1 จากแท็บการติดต่อ แตะ รายชื่อ
LG แล้วเลือก เมนู แล้วเลือก
เปลี่ยนที่ตั้ง
2 แตะ คัดลอกไปยังเครื่อง
3 เลือกทีละชื่อ แล้วแตะ ตกลง

เคล็ดลับ! หากคุณยังไม่ได้
เพิ่มนามบัตรของคุณเอง เลือก
นามบัตร แล้วป้อนรายละเอียด
ทั้งหมดที่คุณต้องการส่งให้
รายชื่อ แตะ บันทึก เพื่อดำเนินกา
รให้เสร็จสิ้น
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ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ GM730 ของคุณได้รวม
SMS, MMS ไว้ในเมนูที่ใช้ง่ายเพียง
เมนูเดียว
คุณสามารถป้อนข้อความได้ 2
วิธีดังนี้:
1 จากเมนูหลัก แตะ
หรือแตะ
แล้วเลือก ไอคอนข้อความ
จากแท็บ การติดต่อ

การส่งข้อความ
1 แตะ
แล้ว เขียนข้อความใหม่
เพื่อเริ่มเขียนข้อความใหม่
2 แตะ ถึง เพื่อป้อนหมายเลขผู้รับ
หรือแตะ
เพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
หลังจากป้อนชื่อผู้รับ คุณสามารถ
ย้อนกลับไปที่หน้าจอ การเขียน
ข้อความ โดยแตะ ตกลง คุณสามา
รถเพิ่มรายชื่อหลาย
รายการได้

3 เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้แต
ะที่กล่องข้อความด้านล่าง
เพื่อเริ่มเขียนข้อความตัวอักษร
เพื่อแทรกภาพ วิดีโอ
4 แตะ
เสียง หรืออื่นๆ
5 แตะ ตกลง แล้วกด
เคล็ดลับ! การส่งข้อความให้กับ
ผู้รับแต่ละรายจะคิดค่าใช้
จ่ายที่ 160 ตัวอักษรต่อหนึ่ง
ข้อความตัวอักษร
คำเตือน:
การจำกัดตัวอักษรที่ 160
ตัวอักษรอาจจะแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับวิธีการ
เข้ารหัส SMS
คำเตือน:
หากมีการใส่รูปภาพ, วิดีโอ
หรือเสียงลงใน SMS ข้อความ
ดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น MMS
โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะเสียค่าใช้
จ่ายตามนั้น
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ข้อความ
โฟลเดอร์ข้อความ
โครงสร้างโฟลเดอร์ข้อความของคุณ
มีสรุปไว้ดังนี้
ถาดเข้า - ข้อความทั้งหมดที่ได้รับจะ
เก็บไว้ในถาดเข้าของคุณ จากหน้าจอ
นี้คุณสามารถดูและลบข้อความเหล่า
นั้นได้ พร้อมด้วยฟังก์ชันต่างๆ
ถาดออก - โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์
จัดเก็บแบบชั่วคราวขณะที่กำลังส่ง
ข้อความออกไป
รายการที่ส่ง - ข้อความที่ถูกส่งจะ
ถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์นี้
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่
เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณ
เขียนไว้ในโฟลเดอร์นี้ได้
Threaded Box
โฟลเดอร์ส่วนตัว - สร้างโฟลเดอร์
เพื่อจัดเก็บข้อความ
รายการที่ลบ - ข้อความที่คุณ
ลบจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์นี้
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การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความตัวอักษร
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
GM730 จะได้รับการกำหนดค่าไว้
ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น คุณสามารถส่งข้
อความได้ทันที
คุณสามารถเปลี่ยนเแปลงการตั้งค่า
นี้ได้ตามความต้องการของคุณ
เลื่อนไปที่ ตั้งค่าข้อความ จากแท็บ
ตั้งค่า แล้วแตะ ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลี่ยนรายการต่อไปนี้:
ศูนย์ข้อความตัวอักษร - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลื่อนสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพื่อรับการยืนยันว่าข้อความ
ถูกส่งแล้ว คุณสมบัตินี้จะใช้ได้
เฉพาะเมื่อตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น
นั่นคือ เครือข่ายของผู้ส่ง
เครือข่ายของผู้รับ
และเครื่องโทรศัพท์บน Windows
ของผู้รับจะต้องรองรับ
Save sent message - On/ Off

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความมัลติมีเดีย
การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
GM730 จะได้รับการกำหนดค่าไว้
ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น คุณสามารถ
ส่งข้อความได้ทันที คุณสามารถ
เปลี่ยนเแปลงการตั้งค่านี้ได้ตาม
ความต้องการของคุณ
แตะ ตั้งค่า แล้วเลือก
ตั้งค่าข้อความ และ
ข้อความมัลติมีเดีย คุณสามารถ
เปลี่ยนรายการต่อไปนี้:
โหมดเรียกข้อมูล
- เรียกดูทันที
เปิด: รับข้อความ MMS ทันที
ปิด: รับการแจ้งเตือนเท่านั้น
เครือข่ายหลัก จะถูกตั้งค่าเป็น
ด้วยตัวเอง
- Download on home
network only - ON/ OFF
ปฏิเสธข้อความทั้งหมด เลือกที่จะไม่รับข้อความ MMS

รายงานผลการส่ง เลือกว่าให้ส่งและ/หรือต้องการ
รายงานผลการส่งหรือไม่
รายงานการอ่าน
- เลือกเพื่อให้มีและ/
หรือส่งรายงานการอ่าน
คลาสข้อความ เลือกคลาสข้อความของคุณ
ระดับความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญของ MMS
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่
จัดเก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
บันทึกข้อความที่ส่ง - เลือกว่าจะ
บันทึกข้อความหลังจากส่งหรือไม่
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาในการรอ
ก่อนส่งข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลา
ที่จะให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
ศูนย์ข้อความมัลติมีเดีย - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ข้อความของคุณ
Memory in use - Handset
memory / External memory
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ข้อความ
การตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถติดต่อสื่อสารได้แม้ในข
ณะเดินทางโดยส่งอีเมล์จาก GM730
ของคุณ ซึ่งสามารถตั้งค่าอีเมล์
แอคเคาท์แบบ POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
1 แตะ
จากหน้าจอหลัก
และเลื่อนไปที่ อีเมล์ ในแท็บ
การติดต่อ
2 ในการสร้างข้อความใหม่ แตะ
เมนู และเลือก ใหม่
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กล้อง
การถ่ายภาพด่วน

เมื่อคุณถ่ายภาพแล้ว

1 กดปุ่มฮอตคีย์กล้องถ่ายรูปที่ด้าน
ขวาของโทรศัพท์
2 ถือโทรศัพท์ในแนวนอน แล้วหัน
เลนส์ไปทางวัตถุที่ต้องการถ่าย
ภาพ
3 กดปุ่มถ่ายภาพลงเบาๆ ช่อง
โฟกัสจะปรากฏขึ้นที่กลางหน้าจอ
ช่องมองภาพ
4 จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพื่อให้คุณ
สามารถมองเห็นวัตถุที่จะถ่ายภาพ
ในช่องโฟกัส
5 เมื่อช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดง
ว่ากล้องได้จับโฟกัสที่วัตถุแล้ว
6 กดปุ่มถ่ายภาพค้างไว้

ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ
ชื่อภาพจะแสดงพร้อมด้วย 4
ไอคอนที่ด้านขวาของหน้าจอ

แตะเพือ
่ ส่งรูปภาพเป็น ข้อความ,
อีเมล์ หรือ บลูทูธ
แตะเพือ
่ ลบภาพ
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที โดยท
ภ
่ี าพปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั
การบันทึกไว้
แตะเพือ
่ ใช้ภาพนีเ้ ป็นพืน
้ หลัง
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กล้อง
ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ
กลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้า
จอหลัก
โหมดกล้องถ่ายรูป - แสดงให้
ทราบว่ากล้องอยู่ในโหมด
กล้องวิดีโอหรือกล้องถ่ายรูป และสา
มารถใช้ถ่ายรูปได้อีกด้วย
คลังภาพ - แตะทีไอคอนนี้เพื่อ
ดูคลังภาพ
การรับแสง - โปรดดูที่การปรับการรับแสง
โหมดถ่ายภาพ - เลือกโหมดถ่ายภาพ
โหมดกล้องถ่ายรูป - คุณสามารถเปลี่ยนโหมดกล้องถ่ายรูปได้ คุณสามารถสลับ
ไปที่โหมดกล้องวิดีโอ
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า โปรดดูที่การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

เคล็ดลับ!
คุณสามารถปิดตัวเลือกช็อตคัทเพื่อให้หน้าจอช่อง
มองภาพโล่งขึ้นได้ เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่องมองภาพหนึ่ง
ครั้ง ในการเรียกใช้งานตัวเลือกใหม่ ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง
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การปรับการรับแสง

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

การรับแสงจะกำหนดและควบคุม
ปริมาณแสงแดดที่เข้าในภาพ
ภาพที่มีระดับความเข้มต่ำจะมีลักษณ
ะมืดกว่า ในขณะที่ภาพที่มีความเข้ม
สูงจะมีลักษณะที่สว่างกว่า
1 แตะ
2 เลื่อนตัวบ่งชี้ความเข้มตาม
แถบไปทางด้าน เพื่อให้ได้
ภาพที่มีการรับแสงลดลง มืดลง
หรือไปทางด้าน เพื่อให้ได้ภาพ
ที่มีการรับแสงสูงขึ้น และสว่างขึ้น

จากช่องมองภาพ ให้แตะ เพื่อ
เปิดตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมด
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง
ถ่ายรูปได้โดยเลื่อนปุ่มหมุน
หลังจากเลือกตัวเลือก ที่เหมาะสม
ให้แตะที่ปุ่ม ตกลง
ขนาดภาพ - เปลี่ยนขนาดของภาพ
ถ่ายเพื่อประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ
หรือถ่ายภาพที่มีขนาดเหมาะสม
สำหรับรายชื่อ
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพื่อใช้
กับรูปภาพใหม่ โปรดดูที่การ
เลือกเอฟเฟกต์สี
สมดุลแสง - เลือกระหว่าง
อัตโนมัติ, หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึ้ม
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กล้อง
ตัวตั้งเวลา - ตัวตั้งเวลาทำให้
คุณสามารถตั้งช่วงเวลาหน่วงหลัง
จากที่กดปุ่มถ่ายภาพแล้วได้ ให้เลือก
ปิด, 3 วินาที, 5 วินาที หรือ 10
วินาที ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้คุณ
ถ่ายรูปตนเองได้
คุณภาพของภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ
ปกติ คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้น
เท่าใด ความคมชัดของรูปภาพ
ก็มากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่ง
หมายความว่าคุณจะสามารถจัดเก็บ
รูปภาพในหน่วยความจำได้น้อยลง
ความจำที่ใช้ - เลือกว่าจะบันทึก
ภาพถ่ายที่หน่วยความจำเครื่อง
หรือหน่วยความจำภายนอก
ซ่อนไอคอน - เลือกว่าจะซ่อน
ไอคอนในเมนูกล้องถ่ายรูปโดย
อัตโนมัติหรือกำหนดด้วยตนเอง
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เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียงชัตเตอร์
เสียงใดเสียงหนึ่งจากสี่เสียง
มุมมองกริด - เลือกระหว่างปิด, 4
ส่วน หรือ 9 ส่วน
เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจากกล้อง
ถ่ายรูป การตั้งค่าทั้งหมดของคุณ
จะกลับสู่ค่าเริ่มต้น ยกเว้นขนาด
ภาพและคุณภาพของภาพ สำหรับ
การตั้งค่าที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น การ
ตั้งค่าของคุณจะถูกรีเซ็ต ตัวอย่าง
เช่น โทนสี ตรวจสอบค่าเหล่านี้
ก่อนที่คุณจะถ่ายภาพครั้งถัดไป
เคล็ดลับ!
เมนูการตั้งค่าซ้อนทับ
อยู่บนช่องมองภาพ ดังนั้นเมื่อคุณ
เปลี่ยนส่วนประกอบด้านสีหรือ
คุณภาพของภาพ คุณจะสามารถ
เห็นการเปลี่ยนแปลงภาพในการ
ดูตัวอย่างด้านหลังเมนูการตั้งค่า

การเปลี่ยนขนาดภาพ

การเลือกเอฟเฟกต์สี

จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งหมายถึงการใช้เนื้อที่หน่วยความ
จำมากขึ้น หากคุณต้องการเก็บ
รูปภาพในโทรศัพท์ให้มากขึ้น
คุณสามารถแก้ไขจำนวนเมกะ
พิกเซลเพื่อทำให้ไฟล์มีขนาด
เล็กลงได้

1 การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะ
ในมุมขวาบน
2 เลือก เอฟเฟกต์สี
จากเมนูดูตัวอย่าง
3 ตัวเลือกโทนสีมีสิบตัวเลือกดังนี้:
ปิด, เนกาทีฟ, ซีเปีย, โมโน,
Aqua, พิมพ์นูน, สเก็ตซ์, แดง,
เขียว หรือ Solarize
4 เมื่อคุณเลือกแล้ว สามารถปิด
เมนูโทนสีได้โดยการเลือก ตกลง
ขณะนี้คุณพร้อมถ่ายภาพแล้ว

1 การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะ
ในมุมขวาบน
2 เลือก ขนาดภาพ
จากเมนูดูตัวอย่าง
3 เลือกค่าพิกเซลจาก
6 ตัวเลือกดังนี้ (5M:
2560x1920, 3M:
2048x1536, 2M:
1600x1200, 1M:
1280x960, 640x480,
320x240)

เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยน
รูปภาพที่ถ่ายไว้สีเป็นขาวดำหรือ
ซีเปียได้ หลังจากบันทึกภาพ แต่
คุณจะเปลี่ยนรูปภาพที่ถ่ายไว้เป็น
ขาวดำหรือซีเปียกลับเป็นภาพสี
ไม่ได้
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กล้อง
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การใช้กล้องภายใน

การดูรูปภาพที่บันทึกไว้

โทรศัพท์ LG GM730
ของคุณมีกล้องตัวในขนาด 640x480
สำหรับการสนทนาทางวิดีโอและ
สำหรับการถ่ายภาพ
1 ในการสลับไปยังกล้องถ่าย
แล้วเลือก
รูปตัวใน แตะที่
กล้องภายใน จากเมนูดูตัวอย่าง
2 หลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะเห็น
ภาพตัวคุณเองอยู่ในช่องมองภาพ
ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มด้านข้าง
ของโทรศัพท์ตามปกติ
3 หลังจากที่คุณถ่ายภาพแล้ว เครื่อง
จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดเหมือนกับ
การถ่ายภาพด้วยกล้องหลัก
4 ในการกลับไปยังกล้อง
ถ่ายรูปหลัก แตะที่
แล้วเลือก กล้องภายนอก
จากเมนูดูตัวอย่าง

1 คุณสามารถเข้าดูรูปภาพ
ที่บันทึกไว้จากภายใน
โหมดกล้องถ่ายรูปได้
และคลัง
เพียงแตะ
ภาพของคุณจะ
ปรากฏบนหน้าจอ

LG GM730 | คู่มือการใช้

กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน

หลังจากถ่ายวิดีโอ

1 กดปุ่มฮอตคีย์กล้องถ่ายรูปที่ด้าน
ขวาของโทรศัพท์

ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอที่ถ่ายจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ ชื่อของวิดีโอจะแสดงที่
ด้านล่างของหน้าจอ พร้อมทั้งไอคอน
สามไอคอนทางด้านขวาของหน้าจอ

2 แล้วแตะ
และเลือก กล้องวิดีโอ
เพื่อสลับไปยังโหมดวิดีโอ
3 ช่องมองภาพของกล้องวิดีโอ
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน แล้วหั
นเลนส์ไปทางวัตถุที่ต้อง
การถ่ายวิดีโอ
5 กดปุ่มถ่ายภาพหนึ่งครั้งเพื่อเริ่ม
การบันทึก
6 Rec จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของ
ช่องมองภาพและตัวตั้งเวลาทาง
ด้านล่างเพื่อแสดงระยะเวลาของ
วิดีโอของคุณ
7 แตะ
บนหน้าจอหรือกดปุม
่
ถ่ายภาพซ้ำอีกครัง้ เพือ
่ หยุดการ
บันทึก

แตะเพือ
่ ส่งรูปภาพเป็น ข้อความ,
อีเมล์ หรือ บลูทูธ
แตะเพือ
่ ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ถ่ายไว้
และยืนยันโดยการแตะ ใช่ ช่องมอง
ภาพจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพวิดโี ออืน
่ ต่อทัน
ที โดยทีว่ ด
ิ โี อปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั
การบันทึกไว้
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กล้องวิดีโอ
ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ
กลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้า
จอหลัก
เริ่มการบันทึก
คลังภาพ - แตะทีไอคอนนี้เพื่อดู
คลังภาพ

การรับแสง
โหมดถ่ายภาพ
โหมดกล้องถ่ายรูป
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า

เคล็ดลับ! คุณสามารถปิดตัวเลือกช็อตคัทเพื่อให้
หน้าจอช่องมองภาพโล่งขึ้นได้ เพียงแตะที่กึ่งกลาง
ของช่องมองภาพหนึ่งครั้งในการเรียกใช้งาน
ตัวเลือกใหม่ ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง
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การปรับการรับแสง
การรับแสงเป็นตัวกำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ
ภาพที่มีระดับความเข้มต่ำจะมี
ลักษณะมืดกว่าในขณะที่ภาพที่มี
ความเข้มสูงจะมีลักษณะที่สว่างกว่า
1 แตะ
.
2 เลื่อนตัวบ่งชี้ความเข้มตามแถบ
ไปทางด้าน เพื่อให้ได้ภาพ
ที่มีการรับแสงลดลง มืดลง
หรือไปทางด้าน เพื่อให้ได้ภาพ
ที่มีการรับแสงสูงขึ้น และสว่างขึ้น

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะ เพื่อ
เปิดตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมด
คุณสามารถปรับการตั้งค่า
กล้องถ่ายรูปได้โดยเลื่อนปุ่มหมุน
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุ่ม
ตกลง

ขนาดวิดีโอ - เปลี่ยนขนาดของ
วิดีโอเพื่อประหยัดพื้นที่หน่วย
ความจำ
โปรดดูที่ การเปลี่ยนขนาด
ของภาพวิดีโอ
มุมมองกริด - เลือกระหว่างปิด, 4
ส่วน หรือ 9 ส่วน
เสียง - เลือก ปิดเสียง เพื่อบันทึก
วิดีโอโดยไม่มีเสียง
ซ่อนไอคอน - เลือกว่าจะซ่อน
ไอคอนในเมนูกล้องถ่ายรูป
โดยอัตโนมัติหรือกำหนดด้วยตนเอง
หน่วยความจำที่ใช้ - เลือกว่าจะ
บันทึกวิดีโอที่ หน่วยความจำเครื่อง
หรือที่ หน่วยความจำภายนอก
คุณภาพของวิดีโอ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด
ความคมชัดของวิดีโอก็จะมากขึ้นเท่า
นั้น แต่ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย
ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถจัด
เก็บวิดีโอในหน่วยความจำของ
เครื่องได้น้อยลง
71

กล้องวิดีโอ
ระยะเวลา - ตั้งค่าจำกัดระยะเวลา
สำหรับวิดีโอของคุณ เลือกระหว่าง
ปกติ และ MMS เพื่อจำกัดขนาด
วิดีโอให้สามารถส่งเป็น MMS ได้
เคล็ดลับ!
หากคุณเลือกระยะเวลาแบบ MMS
ลองเลือกคุณภาพของภาพที่ต่ำลง
เพื่อการถ่ายภาพวิดีโอที่ยาวนาน
ขึ้น
สมดุลแสง - สมดุลแสงจะช่วยให้มั่น
ใจได้ว่าแสงขาวที่ปรากฏในวิดีโอจะ
สวยสมจริง เพื่อให้กล้องของคุณ
ปรับความสมดุลแสงได้อย่างถูกต้อง
คุณอาจจำเป็นต้องกำหนด
สภาวะแสงก่อน
เลือกระหว่าง อัตโนมัติ,
หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึ้ม
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพื่อ
ใช้กับรูปภาพมุมมองใหม่ โปรดดูที่
การเลือกโทนสี
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การเปลี่ยนขนาด
ของภาพวิดีโอ
จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งหมายถึงการใช้เนื้อที่หน่วยความ
จำมากขึ้น หากคุณต้องการเก็บ
วิดีโอลงในโทรศัพท์ของคุณให้มาก
ขึ้น คุณสามารถแก้ไขจำนวนพิกเซล
เพื่อทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้
1 การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะ
ในมุมขวาบน
2 เลือก ขนาดวิดีโอ
จากเมนูดูตัวอย่าง
3 เลือกค่าพิกเซลจาก 4
ตัวเลือกดังนี้:
1. 400 x 240
2. 320 x 240
3. 176 x 144
4. 128 x 96

การเลือกโทนสี
1 การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะ
ในมุมขวาบน
2 เลือก เอฟเฟกต์สี
จากเมนูดูตัวอย่าง
3 ตัวเลือกโทนสีมีสิบตัวเลือกดังนี้:
ปิด, เนกาทีฟ, ซีเปีย, โมโน,
Aqua, พิมพ์นูน, สเก็ตซ์, แดง,
เขียว หรือ Solarize
4 ให้แตะที่โทนสีที่คุณต้องการใช้

การใช้กล้องถ่ายวิดีโอตัวใน
1 ในการสลับไปยังกล้องถ่ายรู
แล้วเลือก
ปตัวใน แตะที่
กล้องภายใน จากเมนู ดูตัวอย่าง
2 หลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะเ
ห็นภาพตัวคุณเองอยู่ในช่องม
องภาพ ในการเริ่มบันทึกภาพ
ให้กดปุ่มถ่ายภาพตามปกติ และกด
อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

3 หลังจากที่คุณถ่ายภาพวิดีโอแล้ว
เครื่องจะแสดงตัวเลือกทั้งหมด
ที่มีอยู่สำหรับการถ่ายวิดีโอด้วย
กล้องหลัก
4 ในการกลับไปยังกล้องถ่าย
แล้วเลือก
รูปหลัก แตะที่
กล้องภายนอก

การดูวิดีโอที่บันทึกไว้
1 ในช่องมองภาพ ให้แตะ
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบน
หน้าจอ
3 แตะที่วิดีโอที่คุณต้องการดู
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดีย
ลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ เสียง
วิดีโอ และเกมส์ทั้งหมดได้อย่าง
ง่ายดาย หรือคุณยังสามารถบันทึก
ไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความจำได้
ประโยชน์ของการใช้การ์ดหน่วย
ความจำ คือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างใน
หน่วยความจำของโทรศัพท์
ในการเข้าใช้งานเมนูมัลติมีเดีย
เลือก แฟ้มข้อมูล
ให้แตะ
จากแท็บ มัลติมีเดีย คุณสามารถเปิด
รายการของโฟลเดอร์ที่คุณเก็บไฟล์
มัลติมีเดียทั้งหมดได้

รูปภาพ
ภาพส่วนตัว
ประกอบด้วยรายการรูปภาพ รวมถึง
ภาพเริ่มต้นที่โหลดลงในโทรศัพท์
ล่วงหน้า ภาพที่คุณดาวน์โหลด
และภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป
ของโทรศัพท์
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เมนูตัวเลือกภาพส่วนตัว
ตัวเลือกที่มีอยู่ใน ภาพส่วนตัว จะขึ้น
อยู่กับประเภทรูปภาพที่คุณเลือก ตัว
เลือกทั้งหมดจะใช้ได้กับรูปภาพที่คุณ
ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์

การส่งรูปภาพ
1 ในการส่งรูปภาพ เพียงเลือกรูป
ภาพที่ต้องการส่ง
2 แตะ เมนู แล้วเลือก ส่ง
เลือกจาก ข้อความ, อีเมล์,
บลูทูธ
3 หากคุณเลือก
ข้อความ หรือ อีเมล์
รูปภาพจะแนบไปกับข้อความ
และคุณสามารถเขียนและส่งข้อ
ความได้ตามปกติ หากคุณเลือก
บลูทูธ โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์
ที่จะส่งภาพไป

การใช้ภาพ
คุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อ
ใช้เป็นภาพพื้นหลัง ภาพรายชื่อ
ภาพเริ่มต้น หรือภาพปิดเครื่อง
หรือภาพสายโทรออก
หรือภาพสายรับเข้า
1 แตะที่ปุ่มเมนู
จากนั้นเลือก
แฟ้มข้อมูล จากแท็บ มัลติมีเดีย
2 แตะ ภาพส่วนตัว
3 เลือกภาพและแตะ เมนู
4 แตะ ใช้เป็น และเลือก
ภาพพื้นหลัง

การย้ายหรือคัดลอกภาพ
สามารถย้ายหรือคัดลอกภาพ
ระหว่างหน่วยความจำของโทรศัพท์
กับการ์ดหน่วยความจำได้เพื่อเป็น
การเพิ่มพื้นที่ในหน่วยความจำใด
หน่วยความจำหนึ่งหรือเพื่อป้องกัน
ภาพมิให้ สูญหาย
1 แตะที่ปุ่มเมนู
จากนั้นเลือก
แฟ้มข้อมูล จากแท็บ มัลติมีเดีย
2 แตะ ภาพส่วนตัว

3 แตะ เมนู
4 เลือก ย้าย หรือ คัดลอก

การสร้างภาพสไลด์
หากคุณต้องการดูภาพทั้งหมดบน
โทรศัพท์ คุณสามารถสร้างภาพ
สไลด์เพื่อประหยัดเวลาในการเปิด
และปิดภาพแต่ละภาพ
จากนั้นเลือก
1 แตะที่ปุ่มเมนู
แฟ้มข้อมูล จากแท็บ มัลติมีเดีย
2 แตะ ภาพส่วนตัว
3 แตะ เมนู จากนั้น ภาพสไลด์

การตรวจสอบสถานะหน่วย
ความจำ
คุณสามารถตรวจสอบจำนวนพื้นท
หน่วยความจำที่ใช้ไปและจำนวนที่
เหลืออยู่ที่สามารถใช้ได้
จากนั้นเลือก
1 แตะที่ปุ่มเมนู
แฟ้มข้อมูล จากแท็บ มัลติมีเดีย
2 แตะ ภาพส่วนตัว
3 แตะที่ เมนู จากนั้น
สถานะความจำ
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เพลง

วิดีโอ

โฟลเดอร์ เพลงส่วนตัว
มีเสียงที่ดาวน์โหลด เสียงเริ่มต้น
และ การบันทึกเสียง จากขั้นตอนนี้
คุณสามารถจัดการ ส่ง หรือกำหนด
เสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้

โฟลเดอร์ วิดีโอส่วนตัว แสดงราย
การวิดีโอที่ดาวน์โหลดและวิดีโอที่
คุณบันทึกในโทรศัพท์ของคุณ

การใช้เสียง
1 แตะที่ปุ่มเมนู
จากนั้นเลือก
แฟ้มข้อมูล จากแท็บ มัลติมีเดีย
2 แตะ เพลงส่วนตัว
3 เลือกเสียง
4 คุณสามารถใช้เสียงโดยเลือกเมนู
ใช้เป็น
5 เลือกจาก เสียงเรียกเข้า หรือ
เสียงข้อความ
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การดูวิดีโอ
1 แตะที่ปุ่มเมนู
จากนั้นเลือก
แฟ้มข้อมูล จากแท็บ มัลติมีเดีย
2 แตะ วิดีโอส่วนตัว
3 เลือกวิดีโอเพื่อเล่น

การส่งวิดีโอคลิป
1 เลือกวิดีโอและแตะ เมนู
2 แตะ ส่ง และเลือกจาก ข้อความ,
อีเมล์, บลูทูธ
3 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ คลิปวิดีโอของคุณจะแนบ
กับข้อความ หากคุณเลือก บลูทูธ
โทรศัพท์จะค้นหาอุปกรณ์ที่จะส่ง
ภาพไป

เกมส์และแอปพลิเคชัน

เพลง

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และ
แอปพลิเคชันใหม่ในโทรศัพท์ได้ เพื่อ
ช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง

โทรศัพท์ GM730 ของคุณมีเครื่อง
เล่นเพลงภายในตัวที่ให้คุณสามารถ
เล่นเพลงที่คุณชื่นชอบทั้งหมด
ได้ ในการเข้าใช้งานเครื่องเล่นเพ
แล้วเลือก เพลง
ลง ให้แตะ
จากแท็บ มัลติมีเดีย จากขั้นตอนนี้
คุณสามารถเข้าใช้งานโฟลเดอร์
ต่างๆ ดังนี้:
แทร็คทั้งหมด - ประกอบด้วยเพลง
ทั้งหมดที่มีในโทรศัพท์
รายการโปรด - ประกอบด้วยเพลง
ที่คุณบันทึกเป็นรายการโปรด
ศิลปิน - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บ
ไว้ตามศิลปิน
อัลบั้ม - เบราส์ดูรายการเพลงที่เก็บ
ไว้ตามอัลบั้ม
แนวเพลง - เบราส์ดูรายการเพลงที่
เก็บไว้ตามแนวเพลง

การเล่นเกมส์
1 แตะที่ปุ่มเมนู
แล้วเลือก
เกมส์&แอปฯ จากแท็บมัลติมีเดีย
2 เกม Windows (Bubble Breaker,
Solitaire) มีการเพิ่มไว้แล้ว
คุณสามารถดาวน์โหลดเกมจาก
อินเทอร์เน็ตได้ด้วย ในการเล่น
แตะที่เกมที่คุณต้องการเล่น

Mobile Java
GM730 รองรับ Java คุณจึงสามารถ
ดาวน์โหลดเกมส์
Java และแอพพลิเคชัน Java อื่นๆ
จากอินเตอร์เน็ตได้โดยง่าย Java
มือถือ มีสองโฟลเดอร์ย่อย: เกมส์
และ แอปพลิเคชันโปรดทราบว่า
เมื่อใช้บริการออนไลน์อาจมีค่าใช้
จ่ายเพิ่มเติม
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การเล่นเพลง

การสร้างรายการเพลง

1 แตะที่ปุ่มเมนู
จากนั้นเลือก
เพลง จากแท็บ มัลติมีเดีย
2 แตะ แทร็คทั้งหมด
3 เลือกเพลงที่คุณต้องการเล่นและ
แตะ
4 แตะ
เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
5 แตะ
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลงถัดไป
6 แตะ
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลงก่อน
หน้า

คุณสามารถสร้างรายการเพลง
ของคุณเองได้โดยการเลือกเพลง
จากโฟลเดอร์ แทร็คทั้งหมด
1 แตะที่ปุ่มเมนู
จากนั้นเลือก
เพลง จากแท็บ มัลติมีเดีย
2 แตะ เมนู
3 แตะ รายการเพลงใหม่
ป้อนชื่อรายการเพลงและ
แตะ ตกลง
4 โฟลเดอร์ แทร็คทั้งหมด
จะปรากฏขึ้น แตะที่เพลงทั้งหมด
ที่คุณต้องการใส่ไว้ในรายการ
เพลง ซึ่งจะมีเครื่องหมาย
ปรากฏอยู่ ข้างชื่อเพลง
5 แตะ ตกลง

เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยน
ระดับเสียงระหว่างฟังเพลง
ให้แตะ

ในการเล่นรายการเพลง
ให้เลือกรายการเพลง และแตะ
หมายเหตุ: ในการเพิ่มรายการ
เพลงอีกรายการ ให้แตะ เมนู
แล้วเลือก รายการเพลงใหม่
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การเล่นรายการเพลง

การใช้วิทยุ

1 แตะที่ปุ่มเมนู
จากนั้นเลือก
เพลง จากแท็บ มัลติมีเดีย
2 เลือกรายการเพลงที่คุณต้อง
การเล่น
3 แตะ
เพื่อเล่นเพลง

โทรศัพท์ GM730 มีคุณสมบัติวิทยุ
FM ดังนั้น คุณสามารถรับฟังสถานีที่
คุณชื่นชอบได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟัง
เพื่อรับฟังวิทยุ

การลบรายการเพลง
แล้วเลือก
1 แตะที่ปุ่มเมนู
เพลง จากแท็บ มัลติมีเดีย
2 เลือกรายการเพลงที่คุณต้อง
การลบ
3 แตะ เมนู
4 แตะ ลบทั้งหมด เพื่อลบเพลง
ทั้งหมดในรายการเพลง รายการ
เพลงที่ว่างของคุณจะถูกลบเมื่อ
คุณไปที่แทร็คทั้งหมด
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การค้นหาสถานี

การฟังวิทยุ

คุณสามารถตั้งสถานีวิทยุไว้ในโทร
ศัพท์ได้ โดยการค้นหาด้วยตนเอง
หรือโดยอัตโนมัติ คุณสามารถบัน
ทึกไว้ในหมายเลขช่องสถานีที่ระบุ
ไว้ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับ
ตั้งสถานีใหม่อีก
การปรับอัตโนมัติ:
1 แตะที่ปุ่มเมนู
จากนั้นเลือก
วิทยุ FM จากแท็บ มัลติมีเดีย
2 แตะ เมนู
3 แตะ สแกน
4 เลือก หยุด เพื่อหยุดการสแกน
อัตโนมัติ
5 หากคุณต้องการบันทึกช่อง
สัญญาณปัจจุบัน แตะ เมนู
แล้วเลือก บันทึกค่าล่วงหน้า
ซึ่งจะอยู่ในรายการที่ตั้งไว้ล่วง
หน้า

1 แตะ
จากนั้น มัลติมีเดีย
2 แตะ วิทยุ FM
เพื่อเรียกดูรายการตั้ง
3 แตะ
ค่าล่วงหน้า
4 แตะที่ช่องสัญญาณของสถานี
ที่คุณต้องการฟังจากรายการตั้ง
ค่าล่วงหน้า
5 แตะ เมนู และเลือก ตัวเลือก
ซึ่งให้คุณเปิดใช้งาน RDS
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เคล็ดลับ! เปิดใช้งาน RDS:
แสดงข้อความข้อมูลที่ได้รับจาก
สถานีวิทยุบนหน้าจอ
เคล็ดลับ!ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรับสัญญาณวิทยุ ให้ยืดสายหู
ฟังซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ
คำเตือน: หากคุณเชื่อมต่อ
ชุดหูฟังที่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อใช้กับ
โทรศัพท์รุ่นนี้ การรับสัญญาณ
วิทยุอาจถูกคลื่นรบกวนได้

สมุดบันทึก
การเพิ่มเหตุการณ์ลงใน
ปฏิทิน
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลื่อนดู ปฏิทิน ในแท็บ
ยูทิลิตี
2 เลือกวันที่ที่คุณต้องการเพิ่ม
เหตุการณ์
3 แตะ เมนู จากนั้น
การนัดหมายใหม่
4 ถ้าคุณต้องการเพิ่มหัวเรื่องใน
เหตุการณ์ของคุณ แตะ หัวเรื่อง
และพิมพ์ในหมายเหตุของคุณ
5 ตรวจสอบวันที่และเวลาที่คุณต้อง
การให้เหตุการณ์ของคุณเริ่มต้น
ป้อนวันที่และเวลาสิ้นสุดด้วย
6 เลือก การเตือน เพื่อตั้งค่าการ
เตือนสำหรับเหตุการณ์ หากคุณ
ต้องการตั้งการเตือนซ้ำ ให้เลือก
ตั้งค่าซ้ำ

7 แตะที่ หมวดหมู่
แล้วเลือกระหว่าง ธุรกิจ, วันหยุด,
ส่วนตัว, ชั่วคราว หรือสร้าง
หมวดหมู่ใหม่
8 แตะ ตกลง เพื่อบันทึกเหตุการณ์
ในปฏิทิน วันที่ที่มีการบันทึก
เหตุการณ์ไว้จะมีเครื่องหมายกรอบ
สี่เหลี่ยมสีกำกับอยู่ และเสียงเตือน
จะดังขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าการ
เตือน เพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนด
การณ์ต่างๆ

การเปลี่ยนมุมมองเริ่ม
ต้นของปฏิทิน
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลื่อนดู ปฏิทิน ในแท็บ
ยูทิลิตี เลือก ตั้งค่า ใน เมนู
2 แตะที่ ตั้งค่ามุมมองเริ่มต้น
และเลือก เดือน, สัปดาห์, วัน,
รายการ หรือ ทุกงาน
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การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่
ต้องทำ
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลื่อนดู ปฏิทิน ในแท็บ
ยูทิลิตี
2 เลือก งานใหม่ ใน เมนู
3 ตั้งค่าวันที่สำหรับงาน
เพิ่มหมายเหตุ แล้วเลือกระดับ
ความสำคัญ: ต่ำ, ปกติ หรือ สูง
4 บันทึกงานโดยเลือก ตกลง

การตั้งเวลาการปลุก
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลื่อนดู ตั้งปลุก ในแท็บ
ยูทิลิตี
2 ถ้าคุณต้องการเพิ่มการเตือนใหม่
แตะที่ การเตือนใหม่
3 ถ้าคุณต้องการตั้งค่าให้เสียงเตือน
ดังอีกครั้งภายในหนึ่งชั่วโมง
แตะที่ การเตือนด่วน
4 ตั้งค่าเวลาที่คุณต้องการให้เสียง
เตือนดังขึ้น
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5 เลือกประเภทการเตือนซ้ำที่คุณ
ต้องการให้เสียงเตือนดังซ้ำ
ไอคอนจะบ่งชี้วันที่คุณเลือก
6 เลือก เสียง/ การสั่น เพื่อเลือก
ประเภทของการปลุกที่คุณต้องการ
7 หลังจากแตะที่ไอคอน เพิ่มเติม
คุณสามารถเลือก เสียงกริ่งเตือน
และควบคุม ระดับเสียง,
ประเภทการสั่น
8 เลือกรอบเวลาการเลื่อนเป็น
5,10,20,30 นาที หรือ ปิดเสียง
จากนั้นเลือกรอบเวลาการเลื่อน
9 สุดท้ายเพิ่มบันทึกในการเตือน

การใช้ Office Mobile
Excel Mobile
Excel Mobile ทำให้การเปิดและแก้
ไขเวิร์คบุ๊คและเทมเพลตของ Excel
ที่สร้างบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
เป็นเรื่องง่าย
คุณยังสามารถสร้างเวิร์คบุ๊คและเทม
เพลตใหม่บนเครื่องได้ด้วย
หมายเหตุ: การใช้งานในโหมดเต็ม
จอจะทำให้คุณเห็นเวิร์คบุ๊คของคุณ
ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
แตะ ดู > ซูม แล้วเลือกเปอร์เซ็นต์
ที่คุณสามารถอ่านเวิร์คชีตได้อย่าง
ง่ายดาย

คุณสมบัติที่ไม่รองรับใน Excel
Mobile
Excel Mobile
รองรับคุณสมบัติบางส่วน
แต่ไม่ครบสมบูรณ์ เช่น สูตรและ
หมายเหตุในเซลล์ข้อมูล ข้อมูลและ
การจัดรูปแบบบางส่วนอาจหายไป
เมื่อคุณบันทึกเวิร์คบุ๊คในเครื่องของ
คุณ ให้พิจารณาถึงฟอร์แมตใน Excel
Mobile ดังนี้:
การจัดแนว คุณสมบัติแนวนอน
แนวตั้ง และการตัดข้อความจะยัง
คงเหมือนเดิม แต่ข้อความแนวตั้ง
จะปรากฏเป็นแนวนอน
เส้นขอบ ปรากฏเป็นเส้นเดียว
ลวดลายของเซลล์ ลวดลายที่ใช้กั
บเซลล์จะหายไป
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แบบอักษรและขนาดแบบอักษร
แบบอักษรที่เครื่องไม่รองรับจะ
ถูกแทนที่ด้วยแบบอักษรที่ใกล้
เคียงที่มีอยู่ แบบอักษรต้นฉบับ
ตามเดิมจะแสดงรายการในเครื่อง
ของคุณ เมื่อเปิดเวิร์คบุ๊คใน Excel
ในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
ข้อมูลจะแสดงขึ้นด้วยแบบอักษรต้น
ฉบับตามเดิม
รูปแบบตัวเลข ตัวเลขที่ถูกจัดรูป
แบบโดยใช้คุณสมบัติการจัดรูป
แบบตามเงื่อนไขของ Microsoft
Excel 2007 เวอร์ชัน 6.1
จะแสดงในรูปแบบของตัวเลข
สูตรและฟังก์ชัน หากไฟล์
Excel ประกอบด้วยฟังก์ชันที่
Excel Mobile ไม่รองรับ
ฟังก์ชันจะถูกลบออกไป เหลือไว้เ
พียงค่าของฟังก์ชัน สูตร
ต่อไปนี้ยังจะถูกแปลงเป็นค่าอีก
ด้วย: สูตรที่ป้อนในรูปแบบของ
อาร์เรย์หรือมีอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์
เช่น =SUM({1;2;3;4}); หรือ
สูตรที่ประกอบด้วยการอ้างอิง
ลิงค์ภายนอกหรือการอ้างอิงช่วง
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การตัดกัน และสูตรที่ประกอบ
ด้วยการอ้างอิงแถวที่เกิน 16384
จะถูกแทนที่ด้วย #REF!
การตั้งค่าการย่อ/ขยาย
คุณสมบัตินี้จะหายไป Excel
รองรับการตั้งค่าการตั้งค่าซูม
แยกสำหรับแต่ละเวิร์คชีต
ในขณะที่การตั้งค่าซูมของ Excel
Mobile จะถูกใช้สำหรับทั้งเวิร์ค
บุ๊ค
ชื่อเวิร์คชีต ชื่อที่อ้างอิงเวิร์คชีต
ในเวิร์คบุ๊คเดียวกันจะแสดงอย่าง
ถูกต้อง แต่ชื่อที่อ้างอิงถึงเวิร์ค
บุ๊คอื่น ๆ อาร์เรย์ เช่น ={1;2;3;4}
สูตรอาร์เรย์ หรือช่วงการตัดกัน
จะถูกลบออกจากรายการชื่อ
หากชื่อถูกลบออกจากรายการ
ชื่อนั้นจะยังคงอยู่ในสูตรและฟังก์
ชัน ทำให้สูตรนั้นกลายเป็น
“#NAME?” สำหรับชื่อทั้งหมดที่
ถูกซ่อนเอาไว้จะยังคงถูกซ่อน

การตั้งค่าตัวกรองอัตโน
มัติ คุณสมบัตินี้ไม่รองรับ
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้คำสั่ง
AutoFilter ใน Excel Mobile
เพื่อสั่งงานที่คล้ายกัน หากคุณใช้
AutoFilter กับเวิร์คชีตที่ทำให้แถ
วถูกซ่อน
แถวจะยังคงถูกซ่อนเมื่อไฟล์ถูก
เปิดใน Excel Mobile ให้ใช้คำสั่ง
Unhide เพื่อแสดงแถวที่ซ่อน
การจัดรูปแบบแผนภูมิ แผนภูมิ
ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ตามที่
ปรากฏใน Excel Mobile ประเภท
แผนภูมิที่ไม่รองรับจะถูกเปลี่ยน
เป็นหนึ่งในชนิดที่รองรับประกอบ
ด้วย: Column, Bar, Line, Pie,
Scatter และ Area นอกจากนี้
สีพื้นหลัง เส้นกริด ป้ายข้อมูล
เส้นแนวโน้ม เงา เอฟเฟ็กต์สามมิติ
เส้นแกนที่สอง (แกน y) และสเกล
ทางคณิตศาสตร์จะถูกปิด

คุณสมบัติเวิร์คชีต คุณสมบัติต่อ
ไปนี้ไม่รองรับใน Excel Mobile
และจะถูกลบหรือ แก้ไขเมื่อมีการเ
ปิดเวิร์คบุ๊คในเครื่อง ประกอบด้วย
ชีตที่ซ่อนจะไม่ถูกซ่อน โมดูล
VBA มาโครชีต และไดอะล็อกชีต
จะถูกลบและแทนที่ด้วยส่วนประ
กอบอื่นๆ กรอบข้อความ
รูปภาพที่วาด ภาพ
รายการ รูปแบบเงื่อนไข
และการควบคุมจะถูกลบ ข้อมูลใน
PivotTable จะถูกแปลงเป็นค่า

PowerPoint Mobile
ด้วย PowerPoint Mobile
คุณสามารถเปิดและดูงาน
นำเสนอภาพสไลด์ที่สร้างขึ้นใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ในฟอร์แมต
*.ppt และ *.pps ด้วย PowerPoint
‘97 ขึ้นไป
ส่วนประกอบงานนำเสนอหลาย ๆ
ส่วนที่สร้างไว้ในภาพสไลด์ เช่น
การเปลี่ยนสไลด์และภาพเคลื่อนไหว
จะเล่นบนเครื่องของคุณ หากงานนำ
เสนอมีการตั้งค่าเป็นภาพ
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สไลด์ตามกำหนดเวลา ภาพสไลด์จะเ
ปลี่ยนโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังรอง
รับลิงค์ไปยัง URL ด้วย
คุณสมบัติของ PowerPoint ที่ไม่รอง
รับบนเครื่องประกอบด้วย:
บันทึก บันทึกที่เขียนสำหรับสไลด์
จะไม่ปรากฏขึ้น
การจัดเรียงและแก้ไขสไลด์
PowerPoint Mobile
จะใช้ในแสดงผลเท่านั้น
ฟอร์แมตไฟล์
ไฟล์ที่สร้างในฟอร์แมต
*.ppt ก่อน PowerPoint ‘97
และไม่รองรับไฟล์ HTML
ในฟอร์แมต *.htm และ *.mht
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การเริ่มแสดงภาพสไลด์
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลื่อนดู Office Mobile
ในแท็บ ยูทิลิตี และเลือก
PowerPoint Mobile
2 ในรายการงานนำเสนอ ให้แตะ
ภาพสไลด์ที่ต้องการดู
3 แตะสไลด์ปัจจุบันเพื่อเลื่อนไปยัง
สไลด์ถัดไป
หากงานนำเสนอมีการตั้งค่าเป็นภาพ
สไลด์ตามกำหนดเวลา ภาพสไลด์จะเ
ปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
การหยุดแสดงภาพสไลด์
• ในงานนำเสนอ PowerPoint
Mobile ให้แตะ และ End
Show

การเลื่อนระหว่างสไลด์
หากไม่มีการตั้งเวลาการเลื่อนอัต
โนมัติ คุณสามารถเลื่อนไปยังสไลด์
ถัดไปในงานนำเสนอกลับไปยังส
ไลด์ก่อนหน้าหรือไปยังสไลด์ใดๆ
โดยไม่ต้องตามลำดับ
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลื่อนดู Office Mobile
ในแท็บ ยูทิลิตี และเลือก
PowerPoint Mobile
2 เปิดงานนำเสนอที่ต้องการดู
3 แตะ และ Next หรือ
Previous หรือแตะ Go to
Slide และแตะที่สไลด์ที่คุณ
ต้องการดู

เคล็ดลับ!
คุณสามารถเลื่อนสไลด์ด้วยวิธี
ง่ายๆ เพียงแตะบนสไลด์
ปัจจุบัน
หากคุณซูมเข้าไปในสไลด์เพื่อ
ดูรายละเอียด คุณจะไม่สามารถ
เลื่อนสไลด์ได้จนกว่าจะซูมออก
แตะ ถัดไป หรือ ก่อนหน้า อาจ
เล่นภาพเคลื่อนไหวในสไลด์
แทนที่จะเลื่อนสไลด์
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Word Mobile
Word Mobile คือ Microsoft Word
เวอร์ชันเล็ก เอกสาร Word ที่สร้าง
ขึ้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
สามารถเปิดและแก้ไขบนเครื่อง
ของคุณได้ ีคุณยังสามารถสร้างและ
แก้ไขเอกสารและเทมเพลตใน Word
Mobile และบันทึกเป็นไฟล์ *.doc,
*.rtf, *.txt และ *.dot ได้อีกด้วย
คุณสามารถเปิดเอกสารได้
ครั้งละหนึ่งเอกสารเท่านั้น
เมื่อคุณเปิดเอกสารที่สอง เอกสาร
แรกจะถูกบันทึกและปิดโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณปิดเอกสารใหม่ที่สร้างขึ้นล่า
สุด เอกสารจะถูกตั้งชื่อตามคำแรก ๆ
ที่ปรากฏในตัวเอกสารและเก็บไว้ในรา
ยการเอกสารของ Word Mobile คุณ
สามารถเปลี่ยนชื่อเอกสารให้เป็นชื่อที่
สื่อความหมายมากขึ้น และย้าย
ไปยังโฟลเดอร์อื่นๆ ในการ์ดหน่วยคว
ามจำอย่างง่ายดาย
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การสร้างไฟล์
จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนั้นเลื่อนไปที่ Office Mobile
ในแท็บ ยูทิลิตี และเลือก World
Mobile
1 ใน Word Mobile แตะ New
2 คุณจะเห็นเอกสารว่างๆ หรือเทม
เพลตขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกเป็น
เทมเพลตามค่าดีฟอลต์
3 ป้อนข้อความที่ต้องการ
4 เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว ให้แตะ
OK เพื่อบันทึกไฟล์
Word Mobile ไม่รองรับคุณสมบัติ
บางอย่างของ Microsoft Word เช่น
เครื่องหมายแก้ไข และการป้องกันด้ว
ยรหัสผ่าน ข้อมูลบางส่วนและรูปแบบ
อาจจะหายไปเมื่อ
บันทึกเอกสารลงในเครื่องของคุณ

คุณสมบัติต่อไปนี้ไม่รองรับใน Word
Mobile
• พื้นหลัง
• รูปร่างและกล่องข้อความ
• เส้นขอบหน้ากระดาษลวดลาย
• สมาร์ทแท็ก
• เมตาไฟล์
ข้อความแบบสองทิศทาง
แม้ว่า Word Mobile
จะสามารถเปิดเอก
สารที่ประกอบด้วยข้อความแบบ
สองทิศทาง แต่ย่อหน้าและการ
จัด
ตำแหน่งอาจแสดงและบันทึกไม่
ถูกต้อง
การป้องกันเอกสาร Word
Mobile ไม่รองรับการแสดง
ไฟล์ที่ป้องกันใน Word
ในเครื่องคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติต่อไปนี้มีรองรับบาง
ส่วนใน Word Mobile

รูปภาพแสดงหัวข้อย่อย
เครื่องหมายการตรวจทาน
แก้ไข: เมื่อเปิดเอกสารที่มี
เครื่องหมายการตรวจทาน
แก้ไขใน Word Mobile
เอกสารจะแสดงโดยยอมรับ
เครื่องหมายการตรวจทาน
แก้ไขทั้งหมด เมื่อคุณบันทึก
เอกสารใน Word Mobile
เครื่องหมายการตรวจทาน
แก้ไขจะหายไป
ลักษณะตาราง:
เมื่อคุณบันทึกเอกสารใน
Word Mobile การกำหนดรูป
แบบบางอย่างหรือทั้งหมดที่
กำหนดไว้ในลักษณะตารางจะ
หายไป
ลักษณะเส้นใต้ Word Mobile
ไม่รองรับลักษณะเส้นใต้ โดยจะถูก
ปรับให้เป็นรูปแบบหนึ่งในสี่แบบคือ
ปกติ เส้นประ คลื่น หรือตัวหนา
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ไฟล์ Pocket Word รุ่นเก่า
คุณสามารถเปิดไฟล์ *.psw ใน
Word Mobile อย่างไรก็ตาม
หากคุณแก้ไขไฟล์ คุณจำเป็น
ต้องบันทึกไฟล์ในฟอร์แมต *.doc,
*.rtf, *.txt หรือ *.dot
คุณสมบัติต่อไปนี้ไม่รองรับบน
เครื่องแต่จะยังคงอยู่บนไฟล์ เมื่อ
นำไฟล์ไปเปิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
เชิงอรรถ, อ้างอิงท้ายเรื่อง,
ส่วนหัว, ส่วนท้าย
ตัวแบ่งหน้า: Word Mobile
ไม่แสดงตัวแบ่งระหว่างหน้า
แต่ตัวแบ่งหน้าทั้งหมดยกเว้น
ตัวแบ่งหน้าที่ท้ายเอกสารจะยัง
คงมีอยู่ในเอกสาร
รายการ: เมื่อคุณเปิดเอกสารบนค
อมพิวเตอร์อีกครั้ง ย่อหน้าจะแสดง
ขึ้นในรูปแบบเดิม
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แบบอักษรและขนาดแบบอักษร
แบบอักษรที่เครื่องไม่รองรับจะถูก
แทนที่ด้วยแบบอักษรใกล้เคียงที่
มีอยู่ แม้ว่าจะมีแบบอักษรต้นฉบับ
ถูกคัดลอกไปไว้ที่เครื่องก็ตาม

การดูวิธีใช้เพิ่มเติมสำหรับ Word
Mobile
• ใน Word Mobile ให้แตะ เริ่ม >
วิธีใช้

การใช้เครื่องคิดเลข
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนั้นเลื่อนไปที่ เครื่องคิดเลข
ในแท็บ ยูทิลิตี
2 ให้แตะปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข
3 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการ (+,
–, x, ÷) แล้วตามด้วย =

สำรองข้อมูลหน่วยความจำ
Sprite Backup
ให้คุณสำรองข้อมูลในการ์ด SD
หน่วยความจำหลัก PC และ FTP
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้
ตัวเลือก PC และ FTP โปรดดูที่ส่วน
นี้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนั้นเลื่อนไปที่ เครื่องมือ
ในแท็บ ยูทิลิตี
2 เลือก Sprite Backup แล้ว
เลือก สำรองข้อมูล
3 จากหน้าจอ ตัวเลือกสำรอง
ข้อมูล คุณสามารถปรับแต่งข้อมู
ลสำรอง
ได้ คุณสามารถเพิ่ม/ลบรายการ
ได้เพียงเลือกช่องที่ต้องการ
4 กด ถัดไป เพื่อทำงานต่อและเปิด
หน้าจอ บันทึกเป็น

5 ในหน้าจอ บันทึกเป็น คุณ
สามารถเพิ่มชื่อสำหรับข้อมูล
สำรองและเลือกตำแหน่ง
บันทึกไฟล์
6 หลังจากป้อนชื่อและเลือกตำ
แหน่ง กด ถัดไป เพื่อดำเนิน
การต่อ
7 เมื่อดัชนีข้อมูลสำรองเสร็จสิ้น
Sprite Backup จะ
Soft Reset เครื่องของคุณ
และแสดงหน้าจอความคืบหน้า
8 เมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน แตะที่
ถัดไป Sprite Backup จะ
Soft Resetเครื่องโดย
อัตโนมัติและแสดงข้อความ
แจ้งเตือน
9 ในการดูไฟล์รายงาน เลือก
ดูรายงาน หรือ ตกลง
เพื่อปิดข้อความแจ้งเตือน
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หมายเหตุ:
ไฟล์รายงานจะแสดงข้อมูลเกี่ยว
กับการสำรองข้อมูล คุณสามารถ
ดูรายงานการทำงานได้จากตัว
เลือกข้อมูลการใช้งาน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ตัวเลือก
-ประวัติ
เมื่อเริ่มต้นการทำงาน อย่าเปิดใช้แ
อปพลิเคชันใดๆ ใน
เครื่องจนกว่าการทำงานจะเสร็จ
สมบูรณ์

เรียกคืนหน่วยความจำ
ของคุณ
Sprite Backup ให้คุณเรียกคืน
ข้อมูลจากที่จัดเก็บภายใน เช่น
การ์ด SD หน่วยความจำหลัก PC
และ FTP
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนั้นเลื่อนไปที่ เครื่องมือ
ในแท็บ ยูทิลิตี
2 เลือก Sprite Backup
และเลือก เรียกคืน
3 Sprite Backup จะค้นหา
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4

5

6

7

8

ไฟล์สำรองที่มีอยู่ทั้งหมดและ
แสดงในหน้าจอ เปิดไฟล์
จากหน้าจอ เปิดไฟล์
เลือกตำแหน่งจากรายการ
ดรอปดาวน์ สำหรับตำแหน่ง
PC และ FTP คุณต้องเปิดใช้
การเชื่อมต่อ Activesync หรือการเ
ชื่อมต่อเครือข่าย
หลังจากเลือกตำแหน่ง
ที่เหมาะสม คุณสามารถเลือก
ไฟล์สำรองข้อมูลที่คุณต้อง
การเรียกคืน
เมื่อคุณเลือกไฟล์สำรองข้อมูล
กด ถัดไปเพื่อทำงานต่อและ
แสดงหน้าจอ ตัวเลือกการ
เรียกคืนข้อมูล
จากหน้าจอ ตัวเลือกการเรียก
คืนข้อมูล คุณสามารถปรับแต่งก
ารเรียก
คืนได้ คุณสามารถเพิ่ม/ลบราย
การได้เพียงเลือกที่ต้องการ
กด ถัดไป เพื่อทำงานต่อ
ก่อนเริ่มการเรียกคืน Sprite
Backup จะแจ้งว่าจะทำการ

Soft Reset
9 หลังจากทำการ Soft
Reset แล้ว หน้าจอ
ความคืบหน้าการเรียกคืน
จะแสดงขึ้น
10 เมื่อการทำงานเสร็จสิ้น
เครื่องจะทำการ Soft Reset และ
การแจ้งการเรียกคืนจะปรากฏขึ้น
11 เลือก ดูรายงาน
เพื่อดูรายงานการทำงาน หรือ
ตกลง เพื่อปิดข้อความแจ้งเตือน
หมายเหตุ:
การดำเนินการเรียกคืนอาจใช้
เวลาสักครู่ ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ไฟล์สำรองข้อมูลที่คุณกำลัง
เรียกคืน ขอแนะนำไม่ให้ใช้
งานเครื่องขณะกำลังดำเนินการ
นี้ เมื่อคุณทำการเรียกคืน
โปรดตระหนักว่าเมื่อการเรียก
คืนเสร็จสิ้น Sprite
Backup จะทำการ Soft
Reset หากมีการทำ Soft
Reset ขณะที่คุณใช้สาย
สายสนทนานั้นจะถูกตัด

หากทำ Soft Reset ขณะที่โปรแก
รมกำลังทำงานอยู่ การทำงานใดๆ
ที่ไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหาย
อย่าเปิดใช้งานแอปพลิเคชันหรือ
ทำงานใดๆ บนเครื่องขณะกำลังทำ
งานเรียกคืน

กำหนดเวลา Sprite Backup
Sprite Backup ให้คุณวางกำหนด
เวลาการสำรองข้อมูลในที่จัดเก็บ
ต่างๆ เช่น การ์ด SD
หน่วยความจำหลัก PC และ FTP
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนั้นเลื่อนไปที่ เครื่องมือ
ในแท็บ ยูทิลิตี
2 เลือก Sprite Backup แล้วเลือก
กำหนดการ
3 กด ถัดไป เพื่อเปิดหน้าจอ
สำรองข้อมูลนัดหมาย
4 เลือกความถี่และป้อนวันที่และ
/หรือเวลาที่ถูกต้องสำหรับการ
สำรองข้อมูล
- หนึ่งครั้ง: จะเริ่มสำรองข้อมูลใน
วันที่และเวลาที่กำหนดไว้
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- ทุกวัน: จะเริ่มสำรองข้อมูลตาม
เวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน
- ทุกสัปดาห์: จะเริ่มสำรองข้อมูล
ในเวลาและวันที่กำหนดไว้ในแต่
ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่เลือก
5 กด ถัดไป
เพื่อทำต่อและเปิดหน้าจอ
บันทึกเป็น
6 ในหน้าจอ บันทึกเป็น คุณต้อง
ป้อนชื่อไฟล์และเลือกที่ตั้งไฟล์
สำรองข้อมูล
7 ป้อนคำอธิบายสำหรับไฟล์
สำรองข้อมูล
8 กด ถัดไป เพื่อทำขั้นตอนให้เส
ร็จสิ้น
9 กด ถัดไป เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแ
ปลง และย้อนกลับไปที่หน้าจอหลั
ก Sprite Backup
หมายเหตุ:
หากคุณใช้ล็อค PIN คุณจะมีตัว
เลือกการใช้โหมดพื้นหลังที่ให้
Sprite Backup ทำงานโดยไม่
ต้องปลดล็อคเครื่องเพื่อทำต่อ
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ตำแหน่งสำรองข้อมูลที่เลือก
ไว้ต้องพร้อมใช้งานสำหรับการ
สำรองตามกำหนดเวลาเพื่อทำ
ต่อ หากไม่สามารถเข้าถึง
ตำแหน่ง การสำรองข้อมูลจะไม่
ดำเนินการต่อ

การใช้เมนูตัวเลือก
Sprite Backup มีตัวเลือกที่จะช่วย
ให้คุณจัดการข้อกำหนดการสำรอง
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น
สำรองข้อมูล
มีตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณจัดการข้อ
กำหนดการสำรองข้อมูลได้มากขึ้น
เรียกคืน
มีตัวเลือกเรียกคืนต่างๆ ใช้ตัวเลือก
เหล่านี้เพื่อเรียกคืนข้อมูลอย่างมีประ
สิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่ คุณจะได้รับ
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้ตัวเลือกเริ่มต้น
แต่บางครั้งขึ้นอยู่กับความซับซ้อน
ของการเรียกคืนที่คุณอาจจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงตัวเลือกเหล่านี้เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- ตัวเลือกการเรียกคืนทั่วไป:
ใช้สำหรับการเรียกคืนมาตรฐาน
(การเรียกคืนไปที่เครื่องเดิมหรือ
เครื่องที่คล้ายกันซึ่งมีฮาร์ดแวร์และ
เวอร์ชันระบบปฏิบัติการตรงกัน)

- ตัวเลือกโหมดอัปเกรด:
ใช้เมื่อเรียกคืนระหว่างเครื่อง
(ประเภทฮาร์ดแวร์) ที่แตกต่างกัน
หรือเครื่องที่มีเวอร์ชันระบบปฏิบัติ
การที่แตกต่างกัน (AKU และ
AKU2) เรายังคงพยายามอย่าง
หนักในการที่จะปรับปรุงการเรียก
คืนในโหมดการอัปเกรดของเรา
แต่เนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
แพลตฟอร์ม Windows Mobile
‘โหมดอัปเกรด’ อาจไม่เรียกคืน
ข้อมูลของคุณได้ตามที่ต้องการ)
ระบบเครือข่าย
รองรับการสำรองข้อมูลและเรียกคืน
ระหว่างเครื่องโทรศัพท์กับไซต์ PC
หรือ FTP ส่วนนี้จะสรุปวิธีการกำหนด
ค่าและตรวจสอบการเชื่อมต่อเหล่านี้
ระบบป้องกัน
ให้คุณควบคุมการเข้ารหัส ล็อค SIM
และตัวเลือกระบบป้องกัน
ทั่วไป
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ประวัติ
มีรายการวันที่และเวลาในการสำรอง
ข้อมูลล่วงหน้า โดยมีข้อมูลล่าสุดอยู่
ที่รายการบนสุด
รายงานการสำรองข้อมูลใช้พื้นที่น้อย
มากแต่อาจลบด้วยตนเองได้ Sprite
Backup จะเริ่มต้นลบรายงานการสำ
รองข้อมูลเก่าหลังจากสร้าง 30 ราย
งาน
วิธีใช้
ให้คุณทำงานต่างๆ เช่น
การลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ์
การให้ข้อมูลเวอร์ชัน
และการเข้าใช้ไฟล์วิธีใช้
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Mobile Zip
Mobile Zip เป็นเครื่องมือจัดเก็บที่
ครอบคลุมสำหรับการดูและการแยก
ข้อมูลรูปแบบการจัดเก็บต่างๆ
คุณสมบัติหลักของ Mobile Zip
• เมนูสำหรับผู้ใช้แบบหลายแท็บ
• เปิดและเรียกดูรูปแบบการจัดเก็บ
ต่างๆ
• เมนูสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
• การทำงานง่ายเพียงใช้มือข้าง
เดียวรองรับด้วยปุ่มเลือกและปุ่ม
นาวิเกตหลากหลาย
• มุมมองแบบสองโฟลเดอร์ที่ให้ผู้
ใช้สามารถคัดลอก ย้าย แยก
และเพิ่มในที่เก็บจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว
• รองรับการทำงาน แยก-ดู-แก้ไข
เปิดรายการในที่เก็บ แก้ไข
และเก็บกลับเข้าในที่เก็บ

• เปิดที่เก็บเป็นโฟลเดอร์ปกติในมุม
มองโฟลเดอร์
• การเข้ารหัส: Mobile Zip
รวมการเข้ารหัสไฟล์ zip 2.0 มาตร
ฐานที่เข้ากับได้กับแอปพลิเคชัน
ไฟล์ zip หลักอื่นๆ บนเดสก์ทอป
และการเข้ารหัสขั้นสูง AES 256
บิต ที่มีอยู่ในยูทิลิตี zip ล่าสุดในค
อมพิวเตอร์เดสก์ทอป
• การเข้ารหัส: Mobile Zip มี
ตัวจัดการรหัสผ่าน (PassMan)
ที่ให้ผู้ใช้จัดเก็บและเรียกดูรหัสผ่าน
ได้ง่ายโดยใช้รหัสผ่านหลักเพียง
รหัสเดียว
• การเข้ารหัส: มุมมอง PasswordManager มีลิงค์ไปยังการตั้งค่า
รายการรหัสผ่าน

มุมมอง
มุมมอง หน้าหลัก เป็นเพจเริ่ม
ต้นที่คุณจะได้เรียนรู้และทราบ
ถึงคุณสมบัติพื้นฐานบางอย่าง
ของแอปพลิเคชันและเข้าไปที่
การตั้งค่า
มุมมอง โฟลเดอร์แรก และ
โฟลเดอร์ที่สอง เป็นมุมมอง
แบบสองโฟลเดอร์ที่ถูกออก
แบบมาเพื่อให้สามารถคัดลอก
ย้าย แยก และเก็บข้อมูล
ได้ง่ายยิ่งขึ้น
มุมมอง PassMan เป็นมุมมอง
ตัวจัดการรหัสผ่านที่มีลิงค์การ
ตั้งค่าบางอย่างที่ให้ผู้ใช้จัดระบบ
รหัสผ่านในฐานข้อมูลที่เข้ารหัส
ผ่านหลักเพียงรหัสเดียว
มุมมอง ตัวเลือก มีลิงค์ให้คุณ
ตั้งค่ากล่องโต้ตอบและลิงค์ข้อมูล
อื่นๆ
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การสร้างที่จัดเก็บ Zip
ในโฟลเดอร์ที่เลือก เลือกรายการ
หนึ่งรายการหรือมากกว่า แตะที่
รายการที่เลือกค้างไว้ เมื่อเมนูลัด
ปรากฏขึ้น ให้เลื่อนลงเพื่อเลือก:
• คำสั่ง เพิ่มในที่จัดเก็บ ... หากคุณ
ต้องการเพิ่มที่จัดเก็บพร้อมตัวเลือก
การกำหนดรหัสผ่าน
ชื่อและประเภท
• คำสั่ง เพิ่มใน ‘name.zip’ หากคุณ
ต้องการเพิ่มเข้าในที่จัดเก็บที่ตั้งชื่อ
โดยตรงโดยไม่มีรหัสผ่าน
• คำสั่ง บีบอัดและอีเมล์... หากคุณ
ต้องการบีบอัดรายการที่เลือกเข้า
ในที่จัดเก็บพร้อมตัวเลือกการ
กำหนดรหัสผ่าน ชื่อ และประเภท
จากนั้นส่งที่จัดเก็บที่ได้ผ่านอีเมล์
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• บีบอัดเป็น ‘name.zip’ และอีเมล์...
หากคุณต้องการบีบอัดที่จัดเก็บที่
ตั้งชื่อ และส่งที่จัดเก็บที่ได้ผ่าน
อีเมล์
การแยกข้อมูลออกจากที่จัดเก็บ
ในมุมมองโฟลเดอร์ที่เลือกไว้
แตะที่จัดเก็บที่เลือกไว้ค้างไว้
ในเมนูลัดของโฟลเดอร์ เลือก:
• คำสั่ง แยก... สำหรับแยก
ที่จัดเก็บที่เลือกไว้พร้อมตัว
เลือกการกำหนดโฟลเดอร์
ปลายทาง กำหนดรหัสผ่าน
เลือกลักษณะการแยก เป็นต้น
• คำสั่ง แยกที่นี่ สำหรับแยกข้อมูล
ในที่จัดเก็บที่เลือกไว้ในโฟลเดอร์
นี้อย่างง่าย
• คำสั่ง แยกไปยังโฟลเดอร์ ‘name
folder’ สำหรับแยกข้อมูลในที่จัด
เก็บที่เลือกไว้ในโฟลเดอร์ตามชื่อ

ตัวจัดการรหัสผ่าน
ตัวจัดการรหัสผ่านเป็นโมดูลการจัด
การรหัสผ่านที่ช่วยให้การจัดการรหัส
ผ่านทำได้ง่ายขึ้นและสามารถรักษา
ความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไฟล์ฐานข้อมูลรหัสผ่านจะถูกบันทึก
ไว้ในไดเรกทอรีแอปพลิเคชั
นเป็นไฟล์เข้ารหัส AES-256
ตามรหัสผ่านหลัก หากคุณทำรหัสผ่า
นหลักสูญหาย
รายการรหัสผ่านของคุณก็จะสูญหาย
ด้วย ในกรณีนี้ คุณต้องใช้คำสั่ง
ลบทั้งหมด เพื่อลบรายการรหัสผ่าน
และกำหนดรหัสผ่านใหม่ ในมุมมอง
PassMan มีตัวเลือกดังนี้:
• สวิตช์สถานะ PassMan ให้ผู้
ใช้เปิดและปิดตัวจัดการรหัส
ผ่าน ผู้ใช้จะได้รับพรอมต์ให้
ป้อนรหัสผ่านหลักเพื่อเปิดใช้ตัว
จัดการรหัสผ่าน เมื่อเปิดใช้งาน
แล้ว ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่าน
ปุ่มเลือกทางขวาจะแสดงคำสั่ง
PassMan ใช้คำสั่งนี้เข้าดูราย
การรหัสผ่านในกล่องโต้ตอบ
สำหรับรหัสผ่านที่จัดเก็บที่พรอมต์ใ

ห้ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่าน หากยังไม่ได้ก
ำหนดรายการรหัส
ผ่าน เมื่อเปิดใช้งานตัวจัดการรหัส
ผ่านจะสร้างฐานข้อมูลรหัสผ่าน
และผู้ใช้จะได้รับพรอมต์ให้ป้อน
รหัสผ่านหลักสำหรับฐานข้อมูล
• รายการรหัสผ่าน คือลิงค์ไปยัง
กล่องโต้ตอบที่จัดการรายการ
รหัสผ่านของผู้ใช้ ในกล่อง
โต้ตอบ ใช้ปุ่มเลือกทางขวาเพื่อ
เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือบันทึกรหัส
ผ่าน เพื่อเพิ่มรหัสผ่านใหม่ เลือก
ใหม่ ป้อน ID, รหัสผ่าน แล้ว
เลือก ใช้
• รหัสผ่านหลัก ให้ผู้ใช้ตั้งค่ารหัส
ผ่านหลักใหม่สำหรับรายการรหัส
ผ่านที่มีอยู่
• ตัวเลือก ลบทั้งหมด ให้ผู้ใช้ลบ
รายการรหัสผ่านทั้งหมดโดยไม่
มีพรอมต์ให้ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่าน
หลัก ใช้ตัวเลือกนี้หากรหัสผ่าน
หลักของคุณสูญหาย
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ActiveSync ทำหน้าที่ซิงโครไนซ์
ข้อมูลในเครื่องกับเครื่องคอมพิว
เตอร์ของคุณ เช่น ข้อมูลใน Outlook
ActiveSync ยังสามารถซิงโครไนซ์
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์กับ Microsoft
Exchange Server ได้อีกด้วย หากบริ
ษัทของคุณหรือผู้ให้บริการ
ของคุณใช้งาน Microsoft Exchange
Server with Exchange ActiveSync
เมื่อคุณซิงโครไนซ์ ActiveSync จะ
เปรียบเทียบข้อมูลในเครื่องกับข้อมูล
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและ
/หรือใน Exchange Server และ
อัพเดตทั้งหมดด้วยข้อมูลใหม่ที่สุด
ด้วย ActiveSync คุณสามารถ:
ซิงโครไนซ์ข้อมูล เช่น อีเมล์
ของ Outlook ข้อมูลของ รายชื่อ,
ปฏิทิน หรือ งาน ในเครื่องกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
รวมถึงภาพ วิดีโอ และเพลง
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ซิงโครไนซ์อีเมล์ของ Outlook
ข้อมูลของ รายชื่อ, นัดหมาย
ของ ปฏิทิน หรือ งาน ในเครื่อง
กับ Exchange Server โดยตรง
ซึ่งจะทำให้คุณมีข้อมูลที่อัพเดต
เสมอ แม้จะไม่ได้เปิดคอมพิว
เตอร์
แลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างเครื่อง
ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยไม่ต้องทำการซิงโครไนซ์
เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้อง
การซิงโครไนซ์และระบุจำนวน
ข้อมูลที่ต้องการซิงโครไนซ์
เช่น คุณสามารถเลือกการนัด
หมายในอดีตของปฏิทิน โดย
ระบุจำนวนสัปดาห์ย้อนหลังที่
ต้องการซิงโครไนซ์
ก่อนที่คุณจะซิงโครไนซ์ข้อมูลกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ได้ คุณต้องติดตั้ง ActiveSync
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
แล้วสร้างความสัมพันธ์การซิง
โครไนซ์ระหว่างเครื่องของคุณกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์คุณสามารถ
ติดตั้ง ActiveSync จากแผ่นซีดี

เริ่มต้นใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่อง
ของคุณ เมื่อคุณติดตั้ง ActiveSync
และตั้งค่าความสัมพันธ์การ
ซิงโครไนซ์แล้ว เมื่อทำการเชื่อมต่อ
ActiveSync บนเครื่องคอมพิวเตอร์
จะรู้จักกับเครื่องของคุณทันที และจะ
ถ่ายโอนข้อมูลการตั้งค่าการ
ซิงโครไนซ์ตามที่คุณระบุไว้ในเครื่อง
โดยอัตโนมัติ คุณอาจจะสามารถซิง
โครไนซ์เครื่องของคุณกับ Exchange
Server ของบริษัทของคุณหรือผู้ให้
บริการแบบไร้สาย หากคุณวางแผน
ซิงโครไนซ์ด้วยวิธีนี้ ให้สอบถามอีเมล์
แอดเดรส แอดเดรสของ Exchange
Server ชื่อผู้ใช้ของคุณ รหัสผ่าน
และโดเมนเนมจากผู้ดูแลระบบของ
คุณก่อนที่จะเปิดการทำงานของ
Sync Setup Wizard

การตั้งค่า Windows
Vista™
Microsoft Windows Mobile®
Device Center จะถูกนำมาใช้แทน
Microsoft® ActiveSync® บน
Windows Vista™

หมายเหตุ: Windows Vista
บางเวอร์ชันจะติดตั้ง Windows
Mobile Device Center ไว้แล้ว
หากไม่มี Windows Mobile
Device Center บนคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ Windows Vistaคุณสามารถติด
ตั้งได้จากแผ่นซีดีเริ่มต้นใช้งานที่
มาพร้อมกับเครื่องของคุณ

ตั้งค่าการซิงโครไนซ์ใน
Windows Mobile
Device Center
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดใช้งาน
Windows Mobile Device Center
ในครั้งแรก เครื่องจะขอให้คุณสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง Windows
Mobile กับเครื่องของคุณ ทำตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์
เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับเครื่
องคอมพิวเตอร์ Windows Mobile
Device Center จะกำหนดค่าตัวเอ
งและเปิดขึ้น
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ในหน้าจอข้อตกลงสิทธิ์ในการใช้
งาน ให้คลิก Accept
หมายเหตุ: เลือก Connect
without setting up your
device หากคุณต้องการถ่าย
โอนไฟล์มีเดีย ดูข้อมูลอัพเดต
และค้นหาในเครื่อง แต่ไม่ต้องการซิง
โครไนซ์ข้อมูล Outlook
เลือกรายการที่คุณต้องการ
ซิงโครไนซ์ แล้วคลิก Next
ป้อนชื่อเครื่องแล้วคลิก Set Up
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนตั้งค่าแล้ว
Windows Mobile Device Center
จะซิงโครไนซ์เครื่องของคุณโดย
อัตโนมัติ หลังจากซิงโครไนซ์แล้ว
โปรดสังเกตว่าอีเมล์ใน Outlook
และข้อมูลอื่นๆ จะปรากฏขึ้นบนเค
รื่องของคุณ
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การใช้ Windows Mobile Device
Center
ในการเปิด Windows Mobile Device
Center ให้คลิก Start > All
Programs > Windows Mobile
Device Center บนคอมพิวเตอร์
ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows
Vista ใน Windows Mobile Device
Center คุณสามารถดำเนินการดังนี้:
คลิก Mobile Device Settings
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการซิงโคร
ไนซ์
เมื่อคุณคลิก Pictures, Music
and Video > ___ new
pictures/video clips are
available for import วิซาร์ด
จะให้คุณกำหนดชื่อและถ่ายโอน
ภาพถ่ายจากเครื่องไปยัง Photo
Gallery บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows
Vista
คลิก Pictures, Music and
Video > Add media to
your device from Windows

Media Player เพื่อซิงโคร
ไนซ์ไฟล์เพลงและวิดีโอโดยใ
ช้ Windows Media™ Player
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
“Windows Media® Player
Mobile” ในบทที่ 11
คลิก File Management >
Browse the contents of
your device เพื่อดูเอกสารและ
ไฟล์ในเครื่องของคุณ

การตั้งค่า Windows XP
หากคุณใช้ Windows XP ซีดีเริ่มต้น
การใช้งานที่ให้มาพร้อมกับเครื่องขอ
งคุณจะมี Microsoft ActiveSync 4.5
ขึ้นไป ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้ง
ค่า ActiveSync บน Windows XP
ใส่ซีดีเริ่มต้นการใช้งานในไดร์ฟซีดี
ของเครื่องคอมพิวเตอร์
เลือก Setup and Installation
และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อติดตั้ง ActiveSync
หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้สายซิงค์

- เชื่อมต่อปลายด้านที่เล็ก
กว่าของสายเคเบิล USB
เข้ากับเครื่องของคุณ
- เชื่อมต่อปลาสายด้านที่ใหญ่
กว่าของสายเคเบิล USB
เข้ากับพอร์ต USB
ของเครื่องคอมพิวเตอร์
วิซาร์ดการตั้งค่าการซิงโครไนซ์
จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ
และแนะนำให้คุณสร้างความ
สัมพันธ์การซิงโครไนซ์ คลิก
Next เพื่อดำเนินการต่อ
Embolden “ซิงโครไนซ์กับเซิร์
ฟเวอร์ที่รัน Microsoft Exchange
Server โดยตรง”
เลือกประเภทข้อมูลที่คุณต้องการ
ซิงโครไนซ์แล้วคลิก Next
คลิก Finish
เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนของวิซาร์ด
ActiveSync จะซิงโครไนซ์เครื่อง
ของคุณโดยอัตโนมัติ
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การซิงโครไนซ์ข้อมูล
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้า
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อ
มต่อ USB หรือบลูทูธ ActiveSync
จะทำการซิงโครไนซ์ทันที ในขณะที่เ
ครื่องมีการเชื่อมต่อ ทุกครั้ง
ที่คุณมีการแก้ไขข้อมูลในเครื่องคอม
พิวเตอร์หรือในเครื่องของคุณ
ActiveSync จะซิงโครไนซ์โดย
อัตโนมัติ

การซิงโครไนซ์ข้อมูล Outlook
หากคุณตั้งค่าความสัมพันธ์การซิง
โครไนซ์ระหว่างเครื่องของคุณกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ การซิงโครไนซ์
จะอัพเดตข้อมูล Outlook ใน
เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรง
กันอยู่เสมอ ตามค่าเริ่มต้น
ActiveSync จะจำกัดจำนวนของ
ข้อมูลในการซิงโครไนซ์เพื่อประหยัด
พื้นที่การจัดเก็บในเครื่องของคุณ คุณ
สามารถปรับแต่งจำนวนของข้อมูลที่
ซิงโครไนซ์สำหรับข้อมูลแต่ละ
ประเภทได้ตามต้องการจากการตั้งค่า
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คุณสามารถตั้งค่าการซิงโคร
ไนซ์เครื่องของคุณกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง
หรือผสมผสานระหว่าง เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่อง
ขึ้นไปและ Exchange Server
เมื่อคุณซิงโครไนซ์กับคอมพิว
เตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ข้อมูล
ที่คุณซิงโครไนซ์จะปรากฏใน
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ซิง
โครไนซ์
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าการ
ซิงโครไนซ์กับเครื่องคอม
พิวเตอร์สองเครื่อง
(PC1 และ PC2) ซึ่งมีข้อมูล
ต่างกัน และคุณซิงโครไนซ์
รายชื่อ และ ปฏิทิน บนเครื่อง
กับคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง ผลลัพ
ธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้:

ตำแหน่ง สถานะใหม่
PC1

รายชื่อและปฏิทิน
นัดหมายใน Outlook
ทั้งหมดที่อยู่ใน PC2
จะอยู่ใน PC1 ด้วย

PC2

รายชื่อและปฏิทิน
นัดหมายใน Outlook
ทั้งหมดที่อยู่ใน PC1
จะอยู่ใน PC2 ด้วย

รายชื่อและปฏิทิน
นัดหมายใน Outlook
อุปกรณ์
ทั้งหมดจาก PC1 และ
PC2 จะอยู่ในเครื่อง

การเริ่มต้นและหยุดการซิงโครไนซ์
ในการซิงโครไนซ์ข้อมูล Outlook
และข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิว
เตอร์ รวมถึงไฟล์ภาพและเสียงต่างๆ
ให้เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านบลูทูธหรือ
สายเคเบิล

ถ้าคุณซิงโครไนซ์กับ Exchange
Server โดยตรง คุณสามารถ
ใช้การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิว
เตอร์กับเครือข่ายที่ “ผ่านเดสก์
ทอป” หรือคุณสามารถซิงโครไนซ์
โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์
ใน ActiveSync แตะ ซิงค์ หากต้อง
การหยุดการซิงโครไนซ์
ก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ ให้แตะ
Stop การเปลี่ยนข้อมูล
ที่จะซิงโครไนซ์
1 ใน ActiveSync ในเครื่อง แตะ
เมนู > ตัวเลือก
2 ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
หรือทั้งสองดังนี้:
เลือกกล่องทำเครื่องหมายราย
การที่คุณต้องการซิงโครไนซ์
หากคุณไม่สามารถเลือกกล่อง
ทำเครื่องหมายได้ คุณอาจต้อง
ยกเลิกการเลือกสำหรับข้อมูล
ประเภทเดียวกันในรายการก่อน
ยกเลิกการเลือกกล่องทำเครื่อง
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หมายสำหรับรายการใด ๆ
ที่คุณต้องการหยุดการซิง
โครไนซ์
3 ในการหยุดการซิงโครไนซ์กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องใด ๆ อย่างสมบูรณ์ ให้แตะเ
ครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
แตะ ลบ
หมายเหตุ:
สามารถซิงโครไนซ์อีเมล์ใน Outlook
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียงเครื่อง
เดียวเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนการ
ตั้งค่าการซิงโครไนซ์ที่มีอยู่ ให้เลือก
ประเภทข้อมูลและแตะ ตั้งค่า

การซิงโครไนซ์กับ Exchange
Server โดยตรง
หากบริษัทของคุณหรือผู้ให้
บริการไร้สายจัดเตรียมไว้ คุณ
สามารถตั้งค่าการซิงโครไ
นซ์กับ Exchange Server
ในเครื่องของคุณได้ อย่างไรก็ตาม
คุณควรสอบถามข้อมูลต่อไปนี้จาก
ผู้ดูแลระบบของคุณ
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ก่อน จากนั้นจึงทำตามขั้นตอน:
อีเมล์แอดเดรส, แอดเดรสของ
Exchange Server ชื่อผู้ใช้ของ
คุณ รหัสผ่าน และโดเมนเนม
1 ใน ActiveSync ในเครื่อง แตะ
เมนู > ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการ
ซิงโครไนซ์กับ Exchange
Server คุณจะเห็นข้อความ
เพิ่มที่มาเซิร์ฟเวอร์
2 ป้อนอีเมล์แอดเดรสของคุณ
แล้วแตะ ถัดไป
3 ในแอดเดรสเซิร์ฟเวอร์ ป้อนแอด
เดรสของเซิร์ฟเวอร์ที่รัน
Exchange Server เลือกช่องหาก
จำเป็นต้องเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์แบบ
เข้ารหัส (SSL) และแตะ ถัดไป
4 ป้อนชื่อผู้ใช้ของคุณ รหัสผ่าน
และโดเมนเนม แล้วแตะ ถัดไป
ในการเปลี่ยนกฎในการแก้ไขการ
ขัดแย้งของการซิงโครไนซ์ ให้แตะ
ขั้นสูง
5 เลือกช่องประเภทข้อมูลที่คุณ

ต้องการซิงโครไนซ์กับ Exchange
Server
6 หากต้องการเปลี่ยนการตั้ง
ค่าการซิงโครไนซ์ที่มีอยู่ ให้เลือก
ประเภทข้อมูลและแตะ ตั้งค่า
7 แตะ เสร็จสิ้น

การซิงโครไนซ์ผ่านบลูทูธ
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณ
เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อซิง
โครไนซ์ผ่านบลูทูธ

การซิงโครไนซ์กับเครื่องคอมพิว
เตอร์ผ่านบลูทูธ
1 ก่อนอื่น เลือก “Allow
connections to one of the
following” ในเมนู Settings
ของการเชื่อมต่อ ActiveSync
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
เลือกพอร์ต COM ที่เหมาะสม
หากไม่มีการเชื่อมต่อใดๆ คุณ
ต้องทำการจับคู่บลูทูธก่อน
2 เลือกรายการ ActiveSync ในเมนู
โปรแกรม จากนั้น ActiveSync

เมนู เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

การซิงโครไนซ์เพลง วิดีโอ
และภาพ
หากคุณต้องการนำเพลงหรือมีเดีย
ดิจิตอลอื่นๆ ติดตัวไปกับ
คุณในขณะเดินทาง ActiveSync
จะทำงานร่วมกับ Windows Media
Player เพื่อซิงโครไนซ์เพลง วีดีโอ
และภาพกับเครื่องของคุณ
นอกเหนือจากการเลือกประเภทมีเดีย
จาก ActiveSync เพื่อจะซิงโครไนซ์
การตั้งค่าการซิงโครไนซ์มีเดียทั้ง
หมดต้องตั้งค่าใน Windows Media
Player ด้วย ก่อนที่
จะสามารถซิงโครไนซ์มีเดียได้
คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ติดตั้ง Windows Media Player
เวอร์ชัน 10 บนเครื่องคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB
หากขณะนี้เครื่องของคุณมีการ
เชื่อมต่อด้วยบลูทูธ คุณต้องหยุด
การเชื่อมต่อก่อนจะซิง
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ActiveSync
โครไนซ์มีเดียได้
ติดตั้งการ์ดหน่วยความจำลงใน
เครื่องของคุณ
(แนะนำให้ใช้ 32MB ขึ้นไป)
ตั้งค่าความสัมพันธ์ในการ
ซิงโครไนซ์ระหว่างการ์ดหน่วย
ความจำและ Windows Media
Player

108

LG GM730 | คู่มือการใช้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการซิงโคร
ไนซ์มีเดีย
ใน ActiveSync เมื่อคุณเลือกประ
เภทข้อมูลมีเดียสำหรับซิงโครไนซ์
ไฟล์เพลง วิดีโอ และภาพที่ชื่น
ชอบในรายการที่จะเล่นของ
Windows Media Player
จะสามารถซิงโครไนซ์ได้
ทันที ทั้งหมดที่คุณต้อง
ทำคือการตั้งค่า
การซิงโครไนซ์กับ Windows
Media Player สำหรับไฟล์มีเดียเห
ล่านั้น
การตั้งค่าความสัมพันธ์การ
ซิงโครไนซ์กับการ์ดหน่วยความจำ
1 เปิด Windows Media Player
2 คลิกแท็บ ซิงค์
3 เลือกการ์ดหน่วยความจำ
4 คลิก ตั้งค่าซิงค์

เว็บไซต์
เบราว์เซอร์

การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค

เบราว์เซอร์ ช่วยให้คุณเข้าถึง
โลกของเกมส์ เพลง ข่าว กีฬา
ความบันเทิง และอีกมากมาย
ได้โดยตรงถึงโทรศัพท์ของคุณ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือกำลังทำ
อะไร

เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณ
สามารถเพิ่มบุ๊คมาร์คและบันทึก
เว็บเพจได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลือก Internet Explorer
จากแท็บ การติดต่อ
2 เลือก รายการโปรด รายการ
บุ๊คมาร์คของคุณจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ
3 ในการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่
ให้เลือก เมนู และแตะ
เพิ่มในรายการโปรด ป้อนชื่อ
สำหรับบุ๊คมาร์คแล้วตามด้วย URL
4 แตะ เพิ่ม บุ๊คมาร์คของคุณจะ
ปรากฏขึ้นในรายการบุ๊คมาร์ค
5 ในการเข้าใช้งานบุ๊คมาร์ค
เพียงแตะที่บุ๊คมาร์ค เครื่องจะ
เชื่อมต่อเข้ากับบุ๊คมาร์คของคุณ

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลือก Internet Explorer
จากแท็บ การติดต่อ
2 โฮมเพจเบราเซอร์จะเปิดโดยตรง
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิด
ขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้และเมื่อ
ดาวน์โหลดเนื้อหา โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ
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เว็บไซต์
การใช้เมนูตัวเลือกเบราเซอร์ รีเฟรช - โหลดเว็บไซต์ที่
คุณสามารถตรวจสอบเมนูต่อไปนี้ได้
โดยแตะที่เมนู
รายการโปรด - คุณสามารถตรวจ
สอบรายการ URL/เพจที่คุณจัดเก็บได้
เพิ่มในรายการโปรด - คุณสามารถ
จัดเก็บ URL/เพจที่เข้าใช้งานบ่อยๆ
หรือชื่นชอบ
ไปยังที่อยู่เว็บ - คุณสามารถเข้าใช้
เว็บเพจได้โดยป้อน URL
ซูมออก - คุณสามารถดูเว็บเพจเป็น
ภาพขนาดย่อ คุณสามารถย้อนกลับ
ไปที่มุมมองปกติได้โดยแตะที่หน้าจอ
โฮมเพจ - คุณสามารถเข้าไปที่โฮม
เพจได้โดยตรง
ประวัติ - คุณสามารถดูรายการเพจ
ที่คุณเคยดูแล้วได้
ถัดไป - ขณะดูเพจที่ดูแล้วก่อนหน้า
นี้ เมื่อคุณเลือก Forward เพจถัดไป
ของเว็บไซต์ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน
จะแสดงขึ้น
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แสดงในปัจจุบันใหม่

มุมมอง
- ขนาดข้อความ: ใหญ่ที่สุด
/ใหญ่ขึ้น/ปานกลาง/เล็กลง
/เล็กที่สุด
- เต็มหน้าจอ: คุณสามารถดู
เว็บไซต์แบบเต็มหน้าจอ
คุณสามารถเรียกดูเมนูตัว
เลือกได้โดยกดหน้าจอค้าง
ไว้ครู่หนึ่ง คุณสามารถย้อน
กลับไปที่มุมมองปกติได้โดย
เลือก เต็มหน้าจอ อีกครั้ง
- มือถือ: ปรับขนาดเว็บเพจ
แบบแสดงเต็มหน้าจอบน
โทรศัพท์มือถือโดยที่ผู้ใช้
ไม่ต้องเลื่อนทีละหน้า
- เดสก์ทอป: คุณสามารถดู
เว็บเพจตามที่แสดงบนคอม
พิวเตอร์เดสก์ทอป

เครื่องมือ
- ส่งลิงค์: คุณสามารถส่งลิงค์โดย
ใช้ข้อความตัวอักษร
- คุณสมบัติ:
คุณสามารถดูข้อมูลของเพจ
- ตัวเลือก: คุณสามารถเลือกตัวเลือ
กเพิ่มเติม
คัดลอก/วาง - คุณสามารถคัดลอก
หรือวางข้อความในเว็บเพจ
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ตั้งค่า
ภายในแท็บนี้ คุณจะสามารถปรับการ
ตั้งค่าเพื่อให้โทรศัพท์ GM730 ตอบ
สนองการทำงานในแบบของคุณได้

การปรับแต่งรูปแบบเสียง
ของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเสียงบน
หน้าจอหลักของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแตะที่ไอคอนสรุปสถานะทาง
ด้านบนของหน้าจอ LCD
แล้วแตะที่แท็บ รูปแบบเสียง
คุณสามารถใช้เมนู ตั้งค่า ในการ
ปรับแต่งการตั้งค่ารูปแบบเสียง
แต่ละรูปแบบได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลื่อนดู รูปแบบเสียง ในแท็บ
ตั้งค่า
2 เลือกรูปแบบเสียงที่คุณต้อง
การแก้ไข: ปกติ, สั่น, เงียบ,
นอกอาคาร และ อัตโนมัติ
3 จากนั้น คุณจะสามารถเปลี่ยนตัว
เลือกเสียง และการเตือนทั้งหมด
ที่มีอยู่ในรายการได้
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การเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลื่อนดู ตั้งค่าการแสดงผล
ในแท็บ ตั้งค่า
2 คุณสามารถเลือกเมนูตัวเลือก
ได้จาก:
ไฟหน้าจอ - ตั้งค่าไฟหน้าจอ
หมายเหตุ: การเปิดแบ็คไลท์เป็น
เวลานานจะทำให้สิ้นเปลืองพลัง
งานแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้น และคุณ
อาจจำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์ของ
คุณบ่อยยิ่งขึ้นด้วย
ภาพพื้นหลัง - เลือกพื้นหลัง
เคล็ดลับ! เซ็นเซอร์ ALC
(Auto Luminous Control)
ความสว่างของไฟหน้าจอ LCD
จะถูกปรับตามแสงภายนอก
โดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนการตั้งค่า
โทรศัพท์
เพลิดเพลินกับอิสระในการปรับ
การทำงานของโทรศัพท์ GM730

ในแบบที่คุณต้องการได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลื่อนดู โทรศัพท์ ในแท็บ
ตั้งค่า
2 คุณสามารถเลือกเมนูแท็บจาก
รายการด้านล่าง
ตั้งค่าโทรศัพท์
- ประเภทเสียงกริ่ง: ตัวเลือกนี้จะ
กำหนดโหมดการแจ้งสายเรียก
เข้า คุณสามารถเลือกจาก เสียง,
เสียงดังขึ้น, เสียงครั้งเดียว, สั่น,
สั่นและเสียง, เสียงหลังจากสั่น,
ไม่มี
- เสียงเรียกเข้า: คุณสามารถเลือก
เสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า
- ปุ่มกด: คุณสามารถตั้งค่าเสียงปุ่ม
ที่จะเล่นเมื่อกดปุ่ม
(Long tones/Short tones/Off)
บริการ - หากต้องการเข้าใช้การ
ตั้งค่าสำหรับการบริการ ให้เลือก
ากรายการต่อไปนี้และแตะที่
รับการตั้งค่า
- จำกัดการโทร
จำกัดสายเรียกเข้า:

การโทรทั้งหมดขณะโรมมิ่ง/
ปิดเครื่อง
จำกัดการโทรออก:
สายโทรออกทุกสาย/
โทรออกต่างประเทศ/ต่างประเทศย
กเว้นในพื้นที่/
ปิดเครื่อง
หากต้องการแก้ไขการตั้งค่า
การจำกัดการโทร คุณต้องมี
รหัสผ่าน คุณสามารถขอรหัส
ผ่านการจำกัดการโทรได้จาก
ผู้ให้บริการของคุณเมื่อสมัคร
ใช้บริการเครือข่ายนี้
การจำกัดการโทรรวมถึงสาย
ข้อความเสียงและข้อมูลทั้ง
หมดยกเว้นโทรฉุกเฉิน
- ID ผู้โทร: เลื่อนไปที่ ทุกคน
เพื่อแสดงข้อมูลผู้โทรให้คู่
สนทนาได้ทราบ เลื่อนไป,
ไม่มีใคร เพื่อซ่อนการแสดงข้อมู
ลผู้โทร
หรือ เฉพาะรายชื่อ เพื่อแสดงข้อ
มูลผู้โทรเมื่อคุณโทรจากรายชื่อ
- การส่งต่อสาย: ให้คุณส่งต่อ
สายเรียกเข้าไปยังหมายเลข
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ตั้งค่า
โทรศัพท์อื่น
- สายเรียกซ้อน: หากต้องการให้ม
ีการแจ้งสายเรียกซ้อนขณะกำลังติด
สายอื่น ให้เลือก Notify me
- ข้อความเสียงและข้อความตัว
อักษร: เมื่อคุณใส่ซิมการ์ดลงใน
เครื่องโทรศัพท์ เครื่องจะตรวจจับ
และตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียง
และ SMS ตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็
ตามคุณสามารถดูการตั้งค่าได้หาก
ต้องการ นอกจากนี้คุณยังสามารถ
ดูหมายเลขข้อความเสียงได้โดย
แตะข้อความเสียงบนหน้าจอโทร
ด่วน
เครือข่าย - คุณสามารถเลือกประ
เภทเครือข่ายและลักษณะการเลือก
เครือข่ายได้
- เครือข่ายปัจจุบัน: เครือข่ายปัจจุบั
นจะแสดงในฟิลด์ เครือข่ายปัจจุบัน
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- การเลือกเครือข่าย: กำหนด
วิธีเลือกเครือข่ายที่มีอยู่อื่นๆ
เช่น ขณะเดินทาง หากคุณเลือก
ด้วยตัวเอง คุณสามารถเลือก
เครือข่ายได้ด้วยตนเอง เลื่อน
ไปยังเครือข่ายที่ต้องการแล้ว
แตะ ตกลง ให้เครื่องเลือก
เครือข่ายโดยอัตโนมัติ เลือก
อัตโนมัติ
เคล็ดลับ! การเลือกด้วยตน
เองจะมีประโยชน์ในกรณีที่
คุณทราบว่าเครือข่าย
หนึ่งถูกกว่าอีกเครือข่าย
หนึ่ง หรือส่งข้อมูลได้เร็วกว่า
- เครือข่ายต้องการ: แตะที่
ตั้งค่าเครือข่าย (การดึงข้อมูล
การตั้งค่าอาจใช้เวลาสักครู่)
เลือกเครือข่ายและจัดลำดับ
เครือข่ายที่ใช้งานโดยแตะ
เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง

บริการข้อมูล - ข้อความบริการข่าว
สารจากระบบเป็นข้อความ
ตัวอักษรที่ระบบเครือข่ายส่งให้
กับผู้ใช้โทรศัพท์ GSM โดยให้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายงาน
สภาพอากาศ รายงานสภาพการ
จราจร บริการแท็กซี่ การแพทย์
และราคาหุ้น ข้อความแต่ละประเภท
เชื่อมโยงกับหมายเลขซึ่งจะได้รับ
จากผู้ให้บริการ เมื่อคุณได้รับข้อ
ความบริการข่าวสารจากระบบ
คุณจะเห็นข้อความแสดงบนหน้า
จอแจ้งว่าคุณได้รับข้อความใหม่
หรือข้อความบริการข่าวสารนั้น
อาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอโดยตรง
- รับข้อมูล: คุณสามารถกำหนดสถ
านะการรับ
ได้
- ภาษา: คุณสามารถเลือกภาษา
ที่ต้องการโดยแตะที่ภาษา คุณจะ
ได้รับข้อความบริการข้อมูลในภาษา
ที่คุณได้เลือกไว้

- เลือกช่องสัญญาณเพื่อแก้ไข/
ลบ: คุณสามารถจัดการช่อง
สัญญาณที่จะรับข้อมูลได้
แบนด์ - เลือกประเภทแบนด์ที่คุณ
ต้องการใช้ หากคุณเลือก 2G Only
บริการ 3G เช่น การสนทนาทาง
วิดีโอ จะใช้งานไม่ได้
ระบบป้องกัน
- เมื่อตั้งค่าเป็น เปิดใช้งาน
เครื่องจะแสดงให้คุณป้อน PIN
ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง

การใช้โหมด Flight
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลื่อนดู ตั้งค่าไร้สาย ใน
แท็บ ตั้งค่า
2 ตั้งค่า โหมด Flight ไปที่
เปิด โดยแตะที่ไอคอน
โหมด Flight
จะไม่อนุญาตให้คุณโทร
ออก เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
หรือส่งข้อความ

115

ตั้งค่า
เปลี่ยนวันที่และเวลา
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลือก วันที่ & เวลา
2 ปรับการตั้งค่าวันที่และเวลาของ
คุณ หรือเลือกให้ เครื่องอัปเดต
เวลาอัตโนมัติเมื่อคุณเดินทาง
หรือการปรับเวลาช่วงฤดูร้อน
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บลูทูธ
ฟังก์ชันบลูทูธจะช่วยให้โทร
ศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้,
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และคอมพิว
เตอร์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสื่อสาร
กันได้โดยตรง โดยไม่ต้องต่อสายใดๆ
โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนการเชื่อม
ต่อบลูทูธในตัวเครื่อง ซึ่งทำให้
สามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง
บลูทูธ, แอพพลิเคชันคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานร่วมกันได้ และอื่นๆ

เปิดบลูทูธ
จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
และเลือก ตั้งค่าไร้สาย
ตั้งค่าบลูทูธเป็น เปิด
โดยแตะที่ไอคอน
หมายเหตุ: หากคุณใช้ PC sync
ผ่านทางบลูทูธ คุณจะสามารถแลก
เปลี่ยนข้อมูลเฉพาะที่อยู่ในสมุด
โทรศัพท์เท่านั้น
หมายเหตุ: เมื่อคุณได้รับ
ข้อมูลจากอุปกรณ์บลูทูธอื่น
ๆ เครื่องจะขอให้คุณยืนยัน
หลังการยืนยันการถ่ายโอน ไฟล์นั้น

จะได้รับการคัดลอกลงในโทรศัพท์
ของคุณ

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
โดยการจับคู่โทรศัพท์ GM730
กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถกำหนด
รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อ
ได้ ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่จับ
คู่ด้วย
ก็จะปลอดภัยมากขึ้น
1 ตรวจสอบว่าบลูทูธเป็น เปิด
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เปิด
บลูทูธคุณสามารถเปลี่ยนการ
ตั้งค่าการ
มองเห็นได้ในเมนู ตั้งค่า
2 แตะ เพิ่มอุปกรณ์
3 เลือกประเภทอุปกรณ์เพื่อ
จำกัดการค้นหาและแตะ
ดำเนินการต่อ โทรศัพท์ GM730
จะค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บลูทูธ
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่
ด้วย
5 ตรวจสอบการจับคู่รหัสผ่านของ
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บลูทูธ
6 ทั้งสองอุปกรณ์ และเลือก ใช่
จากนั้นโทรศัพท์ของคุณจะเชื่อม
ต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ
7 การเชื่อมต่อบลูทูธของคุณแบบ
ป้องกันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้
งานแล้ว

การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทูธ
บลูทูธเป็นวิธีในการส่งและรับไฟล์ที่ดี
โดยไม่จำเป็นต้องต่อสาย ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง
บลูทูธเพื่อโทรออกและรับสายได้
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง โดย
ทั่วไปจะเป็นไฟล์ภาพถ่าย, วิดีโอ
หรือเพลง
2 แตะ เมนู และเลือก ส่ง
เลือก บลูทูธ
3 หากคุณจับคู่อุปกรณ์บลูทูธแล้ว
โทรศัพท์ GM730 จะไม่ค้นหาอุปก
รณ์บลูทูธอื่นโดยอัตโนมัติ หากคุณ
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ยังไม่จับคู่อุปกรณ์บลูทูธ โทรศัพท์
GM730 จะค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ
ที่ใช้บลูทูธภายในรัศมี
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่ง
ไฟล์ไป
5 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดง
ความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์
ของคุณถูกส่งแล้ว
ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์บลูทูธของคุณต้อง
เป็น เปิด
2 เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ
ยอมรับไฟล์จากผู้ส่ง แตะ
ยอมรับ เพื่อรับไฟล์
3 คุณจะเห็นชื่อผู้ส่งไฟล์ ชื่อไฟล์
และตำแหน่งบันทึกไฟล์

การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ
1 จากหน้าจอหลัก เลือก
แล้วเลื่อนไปที่ บลูทูธ ในแท็บ
ตั้งค่า
2 เลือกแท็บ ตั้งค่า
เพิ่มอุปกรณ์ ตั้งค่าอุปกรณ์บลูทูธใหม่
ปิดการใช้งานบลูทูธ - เลือก
เพื่อปิดการใช้งานบลูทูธ
ชื่อ - ตรวจสอบชื่อเครื่องของคุณ
ที่เครื่องอื่นมองเห็นเมื่อไม่พบ
เครื่องของคุณ
ค้นพบได้ - อนุญาตให้มองเห็น
เครื่องของคุณเฉพาะเมื่อคุณต้อง
การให้อุปกรณ์บลูทูธของเครื่อง
อื่นสามารถค้นพบได้
ขั้นสูง - ตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ -ตรวจสอบข้อมูล
บลูทูธของคุณ
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Wi-Fi
ตั้งค่าไร้สาย ให้คุณจัดการ Wi-Fi
Internet ในเครื่องของคุณ โดยให้
โทรศัพท์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายใน
ท้องถิ่นหรือเข้าใช้อินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สาย Wi- Fi เร็วกว่าและมีช่วง
กว้างกว่าเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

เปิด Wi-Fi
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
และเลือก ตั้งค่าไร้สาย
2 ตั้งค่า Wi-Fi เป็น เปิด
โดยแตะที่ไอคอน
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ตั้งค่า Wi-Fi
1 ตรวจสอบว่า Wi-Fi เป็น เปิด
2 หน้าต่างรูปลูกโป่งจะป็อปอัพ
และแสดงจุดเชื่อมต่อที่สแกน
ที่ใกล้กับผู้ใช้
3 เลือกจุดเชื่อมต่อที่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าใช้แล้วแตะ ตกลง
4 เลือก Internet เพื่อใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตแล้วแตะ เชื่อมต่อ
หมายเหตุ: หากผู้ให้บริการ Wi-Fi
หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณตั้ง
ค่าการเข้ารหัส WEPสำหรับการ
รักษา ความปลอดภัยไว้
คุณต้องป้อนรหัส WEP
ในหน้าต่างป๊อปอัพ หาก
ไม่ได้มีการตั้งค่าการเข้ารหัส WEP
ไว้ หน้าต่างป๊อปอัพนี้จะไม่ปรากฏขึ้น
หากคุณไม่ทราบรหัส คุณต้องขอรหัส
จากผู้ให้บริการ Wi-Fi หรือผู้ดูแลระบ
บเครือข่ายของคุณ

การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย
สามารถเพิ่มเครือข่ายไร้สายได้
เมื่อเครือข่ายถูกตรวจสอบหรือ
โดยป้อนข้อมูลการตั้งค่าด้วยตนเอง
ก่อนทำขั้นตอนนี้ กำหนดว่าคุณต้อง
การข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์หรือไม่
1 แตะ เริ่ม > ตั้งค่า > แท็บ
การเชื่อมต่อ > Wi-Fi > แท็บ
ไร้สาย
2 ภายใต้ เครือข่ายที่เข้าใช้ เลือก
ทั้งหมดที่มีอยู่, เฉพาะจุดเชื่อม
ต่อ หรือ เฉพาะคอมพิวเตอร์กั
บคอมพิว
เตอร์ สำหรับรายการ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อ
3 ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
ต่อไปนี้

4 ทำตามวิซาร์ดในหน้า
กำหนดค่าการตรวจสอบ
สิทธิ์เครือข่าย
- เลือกวิธีการตรวจสอบสิทธิ์
จากรายการ การตรวจ
สอบสิทธิ์
- ในการใช้การเข้ารหัสข้อมูล
เลือกวิธีการเข้ารหัสจาก
รายการ การเข้ารหัส
ข้อมูล
- ในการใช้ปุ่มเครือข่ายโดย
อัตโนมัติ แตะ
ให้คีย์โดยอัตโนมัติ
หรือป้อนรหัสเครือข่าย

- หากคุณไม่เห็นเครือข่ายที่ต้อง
การ แตะที่ เมนู > เพิ่มใหม่
- ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย
สำหรับเครือข่ายที่คุณกำหนดค่า
แล้ว ให้แตะที่เครือข่าย
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Wi-Fi
การกำหนดการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ Wi-Fi
หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะกำหนดค่า
WLAN คุณต้องสอบถามการตั้งค่า IP
จากผู้ให้บริการ WLAN หรือผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายของคุณ
1 แตะ เริ่ม > ตั้งค่า > แท็บ
การเชื่อมต่อ > Wi-Fi
2 เลือกแท็บ อะแดปเตอร์เครือข่าย
3 แตะแท็บ อะแดปเตอร์เครือข่าย
และเลือก เครือข่าย Broadcom
802.11 DHD
4 หากคุณแตะ ใช้ IP
แอดเดรสที่เซิร์ฟเวอร์กำหนด
คุณจะสามารถรับค่า IP ที่กำหนด
ไว้ได้โดยอัตโนมัติ หากคุณแตะ
ใช้ IP แอดเดรสเฉพาะ
คุณจำเป็นต้องตั้งค่า IP
แอดเดรสที่กำหนด
โดยผู้ให้บริการ WLAN หรือผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายของคุณ

122

LG GM730 | คู่มือการใช้

5 ป้อนข้อมูล IP แอดเดรส,
ซับเน็ตมาส์ก และ
เกตเวย์เริ่มต้น
6 แตะ เซิร์เฟวอร์ชื่อ
7 ป้อนข้อมูล DNS และ Alt
DNS, WINS และ Alt WINS
หากจำเป็น
หมายเหตุ: เพื่อป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณ
WLAN จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อ
แบตเตอรี่ใกล้หมดหรือมีไฟที่ระดับ
ต่ำกว่าห้าเปอร์เซนต์

ลบที่เก็บข้อมูล
ให้คุณลบข้อมูลและไฟล์ของคุณ
ทั้งหมดจากหน่วยความจำ และ
รีเซ็ตเครื่องของคุณเป็นการตั้งค่า
เริ่มต้นจากโรงงาน
แตะ เริ่ม > ตั้งค่า > แท็บ
ระบบ และเลือก ลบที่เก็บข้อมูล
หลังจากป้อนรหัสผ่านของคุณ
กด Enter
เลือกช่องประเภทหน่วยความจำ
ที่คุณต้องการลบ
กด ลบ

หมายเหตุ:
Hard Reset จะทำเฉพาะเมื่อไม่มี
ตัวเลือกการแก้ปัญหาอื่นๆ อีกแล้ว
หลังจากทำ Hard Reset
แล้ว เครื่องจะเรียกคืนการตั้ง
ค่าเริ่มต้นเช่นเดียวกับเมื่อซื้อ
เครื่องและเปิดใช้งานในครั้ง
แรก โปรแกรมที่คุณติดตั้งไว้
ข้อมูลที่คุณป้อนไว้ และการตั้ง
ค่าที่คุณปรับแต่งในเครื่องจะ
สูญหาย
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DUN
หมายเหตุ:
X ก่อนจะเปิดใช้ DUN ตรวจดูให้
แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณ
ใส่ซิมการ์ด GPRS ไว้ และคุณตั้ง
ค่าการเชื่อมต่อ
โมเด็ม GPRS ในอุปกรณ์แล้ว
และตรวจดูให้แน่ใจว่ามีซิม
GPRS ที่สนับสนุน DUN
และเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
ผ่าน USB แล้ว
X ในการใช้ DUN คุณต้องติดตั้ง
LGUSBWMLModemDriver
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
โปรดดูที่ไซต์ด้านล่าง
www.lg.com
X เมื่อคุณเปิดใช้ DUN ActiveSync
จะปิดโดยอัตโนมัติ
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การตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโมเด็ม USB
1 ในอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ เริ่ม >
โปรแกรม > DUN
2 เสียบอะแดปเตอร์สาย USB ระหว่
างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
3 แตะ เปิดใช้
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การเพิ่มอุปกรณ์เป็นโมเด็ม USB
ในคอมพิวเตอร์
1 ในคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม)
> Control Panel (แผงควบคุม)
2 ดับเบิลคลิกที่ Phone
and Modem Options
(ตัวเลือกโทรศัพท์
และโมเด็ม)
3 คลิกแท็บ Modems (โมเด็ม)
เลือกโมเด็มใหม่จากรายการ
Modem (โมเด็ม) แล้วดับเบิล
คลิกที่โมเด็มใหม่
4 ในแท็บ Advanced (ขั้นสูง)
เพิ่มคำสั่ง AT ต่อไปนี้ใน Extra
initialization commands (คำสั่งเ
ตรียมใช้งานพิเศษ):
AT+CGDCONT=1,”ip”,”<ชื่อจุด
เชื่อมต่อ>”
หมายเหตุ: ตัวอย่างเช่น at+cgdc
ont=1,”ip”,”internet”

การโทรและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
1 ในคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม)
> Control Panel (แผงควบคุม)
2 ดับเบิลคลิก Network
Connections
(การเชื่อมต่อเครือข่าย)
3 คลิก File (ไฟล์) > Create
a new Connection
(สร้างการเชื่อมต่อใหม่)
4 ใน New Connection Wizard
(ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อใหม่)
ให้คลิก Next (ถัดไป)
5 คลิก Connect to the Internet
(เชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ต)
แล้วคลิก Next (ถัดไป)
6 เลือก Set up my connection
manually (ตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วย
ตัวฉันเอง) แล้วคลิก Next (ถัดไป)
7 เลือก Connect using a dial-up
modem (เชื่อมต่อโดยใช้โมเด็ม
ผ่านสายโทรศัพท์) แล้วคลิก Next
(ถัดไป)
8 เลือกโมเด็มที่คุณติดตั้งก่อนหน้านี้
แล้วคลิก Next (ถัดไป)

9 ป้อนชื่อสำหรับการเชื่อมต่อนี้
แล้วคลิก Next (ถัดไป)
10ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
*99# หรือหมายเลขสนับสนุน
ของผูใ้ ห้บริการ (เช่น *99#)
แล้วคลิก Next.
11ภายใต้ Internet Account
Information (ข้อมูลบัญชีผใู้ ช้
อินเตอร์เน็ต)
คุณไม่ตอ
้ งป้อนชือ
่ ผูใ้ ช้หรือรหัส
ผ่านเมือ
่ ใช้ GPRS เพียงแค่คลิก
Next (ถัดไป) เพือ
่ ดำเนินการต่อ
12คลิก Finish (เสร็จ)
เพือ
่ ออกจากตัวช่วย
่ มต่อ)
13กล่องโต้ตอบ Connect (เชือ
จะเปิดขึน
้ ให้คลิก Properties
(คุณสมบัต)ิ เพือ
่ ตรวจสอบอีกครัง้
ว่าเลือก
LGE WML USB Modem แล้ว
หากถูกต้อง ให้คลิก OK (ตกลง)
แล้วกลับไปทีก
่ ล่องโต้ตอบ
Connect (เชือ
่ มต่อ)
่ โทรและ
14คลิก Dial เพือ
เชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านี้มีวางจำหน่ายสำหรับใช้กับโทรศัพท์
GM730 ของคุณ
อุปกรณ์ชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูลและซีดี
เชื่อมต่อและซิงโครไนซ์
โทรศัพท์ GM730
กับคอมพิวเตอร์

แบตเตอรี่

ชุดหูฟังสเตอริโอ

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
• การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผลให้การรับประกันของเครื่อง
โทรศัพท์สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่

LG Application Store เปิดแล้ว
มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ LG Application Store ที่เปิดใหม่
คุณสามารถเพิ่มความสนุกสนานให้กับการใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ
lgapplication.com
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บริการเครือข่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
ได้รับการรับรองให้ใช้ในระบบเครือ
ข่าย GSM/ W-CDMA
คุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้
เรียกว่า บริการเสริมจากระบบ
เครือข่าย ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่คุณ
ขอเปิดใช้บริการได้จากผู้ให้บริการ
ของคุณ ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณ
สมบัติต่างๆ ของบริการเสริมจากระบบ
เครือข่ายเหล่านี้ คุณต้องสมัครขอรับ
บริการผ่านทางผู้ให้บริการ และขอคำ
แนะนำในการใช้จากผู้ให้บริการด้วย

ทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : GM730
ระบบ: GSM/ W-CDMA
อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์, 07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757
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LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

GM730

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

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

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

การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์
คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปัญหาส่วน
ใหญ่คุณสามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็น
ไปได้

ข้อผิดพลาดของซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดในโทรศัพท์
หรือใส่ซิมการ์ดไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิม
การ์ดอย่างถูกต้อง

ไม่มีการเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย

สัญญาณอ่อน
อยู่นอกพื้นที่เครือข่าย GSM

ไปที่บริเวณใกล้กับหน้าต่าง
หรือในที่เปิดโล่ง ตรวจสอบ
พื้นที่ให้บริการกับผู้ให้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลี่ยนรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัสใหม่
โดยป้อนรหัสใหม่อีกครั้ง

ติดต่อผู้ให้บริการ

ตั้งค่าฟังก์ชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่
ถึง ขีดจำกัดของการโทร

ระบบเครือข่ายใหยังไม่ได้รับ
อนุญาต ตรวจสอบข้อกำหนด
ใหม่ ติดต่อผู้ให้บริการ หรือ
ตั้งค่าการจำกัดการโทรใหม่
โดยใช้รหัส PIN 2

เปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/ปิดไม่นานพอ
แบตเตอรี่หมด
ขั้วสัมผัสแบตเตอรี่สกปรก

กดปุ่มเปิด/
ปิดอย่างน้อยสองวินาที
เสียบอุปกรณ์ชาร์จให้นานขึ้น
ทำความสะอาดขั้วสัมผัส
แบตเตอรี่
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การแก้ปัญหา
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้
แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง
อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป

ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณ
หภูมิแวดล้อมที่เหมาะสม รอ
สักครู่จากนั้นชาร์จแบตเตอรี่
อีกครั้ง

มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
และการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
และทำความสะอาดหากจำเป็น

ไม่มีกระแสไฟฟ้า

เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอื่น
หรือตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า

อุปกรณ์ชาร์จชำรุด

หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จใหม่

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถูกต้อง

ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านั้น

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการชาร์จ

แบตเตอรี่ชำรุด
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วิธีการแก้ไขที่เป็น
ไปได้

เปลี่ยนแบตเตอรี่

สัญญาณเครือข่ายขาดหายไป

สัญญาณอ่อนเกินไป

การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ
อื่นเป็นไปโดยอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์ใช้
โทรออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชันกำหนด
หมายเลขโทรออก

ตรวจสอบการตั้งค่า
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Some of the contents in this
manual may differ from your
phone depending on the software
of the phone or your service
provider.
This handset is not recommended
for blind and disabled people due
to touch screen keypad.

GM730 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GM730 phone by LG,
designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model GM730
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 ensure 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
6 frequency bands.
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• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over
10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.969 W/kg (10g)
and when worn on the body is
0.915 W/Kg(10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over 1g of tissue.

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved for
use with this particular phone
model. The use of any other
types may invalidate any
approval or warranty applying
to the phone, and may be
dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios, and
personal computers.
• The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.

• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area
where you are to 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 the 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 placed on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
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Guidelines for safe and efficient use
• Do not subject this unit to
environments where there is
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information stored
on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage the
phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones are subject to
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 or in the proximity of
a person with a pacemaker fitted.”
• 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.
8
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• Pull off the road and park before
making or answering a call if
driving conditions permit.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due
to improper performance.
• If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when driving on 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.

Glass parts
Some parts of your mobile device
are made of glass. This glass
could break if your mobile device
is dropped on a hard surface or
receives a substantial impact. If
the glass breaks, do not touch or
attempt to remove. Stop using your
mobile device until the glass is
replaced by an authorized service
provider.

9

Guidelines for safe and efficient use
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 it on the ground
without permission from the crew.

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

• 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.

Emergency calls

In aircraft

• 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.

Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off or
activate flight mode before
boarding any aircraft.

10
LG GM730 | User Guide

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

• 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
may be recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, e.g. in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot
or cold places, this may cause
the battery performance to
deteriorate.

• 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 as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption by the
charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
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Getting to know your phone

Proximity sensor
Inner camera

Earpiece
End key
• Rejects a call.
• Press once to return to the
Home Screen.
Joystick/Optical Mouse
Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.
WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it
can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the
protection film on proximity sensor of LCD. It can cause a malfunction
of the sensor.
12
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Charger, Data cable,
Ear-Microphone
(USB cable)
TIP: To connect
the USB cable, wait
until the phone has
powered up and has
registered on the
network.
Power /Lock key
• Long press (3sec) for
Power ON / OFF.
• Short press to turn the
screen off.

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

Camera key
• Go to camera
preview directly by
long pressing the
camera key when on
homescreen.
13

Open view

Battery cover

Battery

External
camera lens
MicroSD Card
Slot

14
LG GM730 | User Guide

USIM Card
Tray

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

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

2 Remove the battery
Using the cut-out at the
bottom lift it from the battery
compartment.
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Installing the USIM and battery
3 Install the USIM card
Pull the USIM card holder out and
put the USIM card into the USIM
card holder. Make sure the gold
color contact area on the card is
facing downwards. Push the USIM
card holder back.

16
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4 Install the battery
First, insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the
battery contacts align with the
phone’s terminals. Press the
bottom of the battery down until
it clips into place.

5 Charging your phone
Remove the charger socket cover
on the side of your GM730. Insert
the charger and plug it into a
mains electricity socket. When
you recharge your phone after
device switch off, the phone’s LED
lights up red.

NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve
battery lifetime.

When the phone is fully charged,
the LED lights up green.

WARNING: Do not remove
your battery or USIM card while
charging.

When the battery is fully
discharged, you can not power on
the phone. It takes approx. 5~10
minutes to reach a charge state
sufficient for booting.

WARNING: Do not connect the
charger to the phone without
the battery. You must check
the battery is inserted before
charging.

If you press and hold the power
button for approx. 1 second in
charging mode, the phone is
turned on.
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Installing the USIM and battery
WARNING: There is a risk of
explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries in
accordance with the maker’s
instructions.
WARNING: Unplug the charger
from the mains and phone during
lightning storms to avoid electric
shock or fire.
WARNING: Make sure that no
sharp items come into contact
with the battery. This could pose
a fire risk.

18
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory space
on your phone by using a MicroSD
memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
Slide the memory card into the slot
at the top until it clicks into place.
Make sure the gold color contact
area is facing downwards.
WARNING: Slide the
memory card fully into the slot,
otherwise, damage can occur.
WARNING: Do not attach or
remove memory card when the
phone is switched on, as this
may damage memory card.
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Resetting the device
Occasionally you may need to reset
your device. A normal (or soft)
reset of your device clears all active
program memory and shuts down
all active programs. This can be
useful when the device is running
slower than normal, or a program
is not performing properly. A soft
reset is also necessary after the
installation of some programs.
If a soft reset is performed when
programs are running, unsaved
work will be lost.
You can also perform a hard reset
(also known as a full reset). A hard
reset should only be performed
if a normal reset does not solve a
system problem. After a hard reset,
the device is restored to its default
settings—the way it was when
you first purchased it and turned
it on. Any programs you installed,
data you entered, and settings you
customized on the device will be
lost.
20
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To perform a soft reset
Find the Soft reset key. This is the
small hole inside the charger socket
cover on the right hand side of your
device (shown enclosed by circles in
the picture below).
Use the stylus to press the reset key
and hold it for a while. Your device
may shut down. Press the POWER
button, the device restarts and
displays the Home Screen.

Soft reset key

3 Enter 1234 for the password
twice.
4 Press Enter.
5 Select the memory to reset.

To perform a hard reset
A Hard Reset should only be
performed after all other trouble
shooting options have been
exhausted. After a hard reset, the
device is restored to its default
settings - the way it was when you
first purchased it and turned it on.
Any programs you installed, data you
entered, and settings you customized
on your device will be lost.
1 Power the device ON
2 Tap Start > Settings > System
tab > Clear Storage.
21

Using your Touch screen
Touch screen tips

Calibrate the device

The Home Screen is also a great
place to get used to using the touch
screen.
To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not press too hard; the
touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require. Be
careful not to touch any other
keys.

Calibrating the device screen
involves tapping with the stylus the
center of a cross as it moves around
the screen. This process ensures that
when you tap the screen with your
stylus, the tapped item is activated.
If your device does not accurately
respond to screen taps, follow these
steps to re-calibrate.
1 Tap Start > Settings > System
tab > Screen.
2 On the Alignment tab, touch
Align Screen, and follow the
instructions on the screen.
3 After calibration is completed,
Align screen reappears. Click OK
on upper right corner to return to
setting mode.

• When the screen light is off, press
the power key once to restore the
Home Screen.
• Whenever your GM730 is not
in use it will return to the lock
screen.

22
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Control the touch screen
The controls on the GM730
touch screen change dynamically
depending on the task you are
carrying out.
Opening Applications
To open any Application simply
touch its icon.

Scrolling
Drag from side to side to scroll.
On some screens, such as web
pages, you can also scroll up or
down.
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Using your Joystick
Select the Joystick function

How to use your Joystick

1 Tap Start > Settings > System
tab > Optical Joystick.
2 Select the Mouse Mode, if you
want to use the Joystick as a
trackpad to control an on screen
mouse pointer. Click OK on the
upper right corner to return to
settings.

1 Put your finger on the Joystick
sensor and move smoothly.
The Mouse cursor on the screen
will move with your finger
movement. You don't need to
press the Joystick when you
move the mouse cursor.
2 Place the mouse cursor on the
icon that you want to execute
and press(click) the Joystick. The
application that you select will be
launched.

NOTE: 4-Way Key performance will
be depended on the speed of finger
movement.
24
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Menu map
Touch
in the Home Screen to open a Top menu. From here you can access
further menus by scrolling through the icons: Communication, Multimedia,
Utilities and Settings.

COMMUNICATION
LG Contacts
LG Message
Recent History
LG E-mail
Phone
Internet Explorer
Messenger

UTILITIES
LG Alarms
LG Calendar
Multitasking
Office Mobile
Calculator
File Explorer
Tools

MULTIMEDIA
Music
My Stuff
Games
Camera
Video Camera
FM Radio
Java

SETTINGS
Profiles
Display Settings
Phone
Bluetooth
ActiveSync
Wireless Settings
Message Settings
Date & Time
USB to PC
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Your Home Screen
From this screen you can access menu options, make a call, view the status
of your phone and do many other things.

Select Home Screen
1 Touch Start > Settings > Personal tab > Home Screen.
2 Select a layout for your device Home Screen. If you select LG Smart
Home Screen, you will have a 5-Way Home Screen. If you select
Windows Mobile Default, you can use Windows Mobile's Today screen.

Customising the LG Smart Home Screen
1 LG Smart
Home Screen
2 Widget Home
Screen
6 Missed calls
7 Messages
8 E-mail

3 Multimedia
Home Screen
4 Contact Home
Screen
5 Shortcut
Home Screen
9 Schedule
10 Easy settings

Get in touch with your GM730
- The User Interface is based on five types of Home Screens. To swap
between the Home Screens just wipe quickly over the display from left to
26 right or right to left.
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Widget Home Screen
The Widget Home
Screen can show your
favourite widgets. If
you press and hold
an icon you will get
into the edit menu
where all the available
widgets, not already
on your screen, will
be shown in a bar
down at the bottom
of the screen. To scroll
through these flick
across the widget bar.

Contact Home Screen
The contacts Home
Screen can show your
favorite contacts in a
scroll through or list
view.

Multimedia Home Screen
The Multimedia Home
Screen can show your
favorite pictures and
movies on the right
side of the screen and
your favorite music
on the left side of the
screen.

Shortcut Home Screen
In the Shortcuts Home
Screen, you can see
the favorites shortcut
icons.
To add your own icons,
long-press the icons
and you can then
edit or add your own
favorites icons.
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Your Home Screen
Customising the Windows
Mobile default screen

drop down list. If you don’t use
your phone after the specified
duration has elapsed, the screen
switches to the Today screen.
4 Touch Start > Settings > Today >
Appearance tab.
5 You can select the desired theme
for the background.
6 If you use your own background
image, tap Use this picture as the
background. Tap Browse to locate
the file you want.
LG Smart Home Screen

Touch Start > Settings > Today >
Items tab.
1 Select the item you want to
appear on the Today screen.
2 To change its position, tap Move
up or Move Down. You can
customise the further display
options of Calendar and Tasks by
tapping Options.
3 Check Today timeout then select
the number of hours from the
28
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The LG Smart Home
Screen displays
the missed call list,
unread messages,
E-mail and
upcoming
appointments, tasks,
and alarms. You can
tap a section on the
screen to open the
associated program.

Quick keys
The quick keys on your LG Smart Home Screen provide easy, one-touch
access to the functions you use most.
Icon

Description
Touch to access the E-mail menu. You can check your received
E-mail and create the new E-mail.
Touch to open your contacts. To search for the number you want
next to the
to call: Enter the name of the contact by touching
New Contact touchpad. You can also create new contacts and edit
existing ones.
Touch to access the Message menu. From here you can create a
new SMS or MMS.
Touch to access Internet menu directly.
Touch to open the full Top menu which is divided into four sub-menus.
Touch to open the LG Application directly.
Touch to access Alarms menu directly.
Touch to open your LG Calendar to check your schedule.
Touch to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call.
Touch to enter the Music menu directly.
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Your Home Screen
Viewing the status bar
The status bar uses different icons
to show conditions such as signal
strength, new messages and battery
life as well as whether Bluetooth or
GPRS are active.
Below is a table which explains the
meaning of icons you’re likely to see
in the status bar.
Icon Description
Bluetooth Hands-Free
connection established
Bluetooth Hands-Free
channel opened
Bluetooth High Quality
Audio channel opened
Indicates the remained
battery power
Indicates the battery is very
low
Battery charging
Sound on
30
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Icon Description
Sound off
Ringer in vibration mode
Connection is active
Connection is not active
Synchronization in progress
Synchronization error
Indicates maximum signal
strength
No signal
Indecates Bluetooth service
No phone service
Searching for phone service
Voice call in progress
Calls are forwarded
Call on hold
Missed call or rejected call
GPRS (General Packet Radio
Services) available

Icon Description
EDGE (Enhanced Data
Rates For Global Evolution)
available
WCDMA or HSDPA available
New e-mail or text
messages
New voice mail
There are more notifications.
Tap the icon to view all
USIM is not inserted. You
can not use Network
services without USIM
Shows the list of running
Applications by tapping this
indicator

Using the Multi-tasking
function
There are 2 ways to recall the
Multitasking function.
1 By tapping the Multi-tasking icon
in the status bar.
2 By Touching Start > LG S-CLASS
> Multitasking. From here you
can view the applications that are
currently running and access or
end them with one touch.
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Using the Start Menu
The Start menu, located at the top left corner of the Today screen ,
displays a list of programs. It lets you easily switch from one program to
another. You can start a program by selecting it from the menu.

Programs
The following are some of the icons for the programs that are already
installed on your device.
Image
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Menu

Description

Today

Takes you to the Today screen.

Phone

Opens the dialing screen and keypad.

Text

Opens the Message menu (SMS/MMS).

E-mail

Opens the Email accounts screen.

Calendar

Opens the MS calendar

Internet Explorer

Web Browser to access the Internet

Contacts

Opens MS Contacts

Marketplace

Link to (download) the Windows®
Marketplace for Mobile application.

Settings

Opens the phone’s Settings menu.

Pictures &
Videos

Allows you to browse your phone
folders for Pictures and Videos.

Getting
Started

Allows you to easily set up the most
commonly used functions on your phone.

Image

Menu

Description

Java

Opens the folder containing the preloaded apps, like Mobile Banking and
Mobi4Biz.

LG S-class

Opens the folder containing various
applications, such as Camera, LG
contacts, LG Calendar, Music, My stuff
and more.

Tools

Opens the folder that contains Tools,
such as Adobe Reader LE, FM radio,
Mobile zip, Sprite Backup, Stopwatch.

DUN

Allows you to use your device as USB
modem for another device.

Search
Widget

Allows you to connect to Internet
using your data plan.

Help

Allows you to view Help menu.

Internet
Sharing

Allows you to share the internet.

Windows
Live

Lets users sync their email from
Windows Live Hotmail as well as their
Windows Live Contacts
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Using the Start Menu
Image
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Menu

Description

Office
Mobile

Opens the folder containing the
MS Office Mobile applications Excel
Mobile, PowerPoint Mobile, OneNote
Mobile and Word Mobile.

File Explorer

File Explorer is a program for
managing files on the phone and
memory card

Help

Opens up the help function, allowing
you to access more information
about how to use your phone.

MSN
Weather

Opens the MSN weather to check weather
information.

MSN Money

Allows you to view the information
related to economy.

Notes

Allows you to write the memo.

Games

Opens the folder containing
Games.

ActiveSync

Allows you to connect ActiveSync
program.

Windows
Media

Opens Windows Media Player.

Settings
You can adjust the device settings to suit the way you work. To see all
available settings, tap Start > Settings, then tap the Personal, System, and
Connections tabs located at the bottom of the screen.

Personal tab
Icon Description
Buttons Assign a program or function to a hardware button.
Home Screen Select a layout for your device.
Input Set options for each of the input methods.
Owner Information Enter your personal information on your
device.
Phone To customise phone settings such as ring tone, set a PIN
number for your USIM card, and more.
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Using the Start Menu
System tab
Icon Description
About This is where you can see basic information such as the
Windows Mobile® version and type of processor used on your
device. You can also specify a name for your device.
Backlight Set the backlight timeout and adjust brightness, External
power Settings, Button settings.
Certificates See information about certificates that are installed on
your device.
Clear Storage Tap this icon only when you need to remove all
your data and files from the internal memory and also external
memory(Provided) and reset your device to factory default settings.
Customer Feedback You can participate in the Customer
Experience Improvement Program by sending your feedback to
Microsoft.
Encryption Allow files on your storage card to be encrypted.
Encrypted files will be readable only on your device.
Error Reporting Enable or disable error reporting when errors
occur on your device.
External GPS Set the appropriate GPS communication ports, if
required. You may need to do this when there are programs on your
device that access GPS data or you have connected a GPS receiver
to your device. See Help for details.
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Icon Description
Optical Joystick Select your Joystick settings. If you choose Mouse
Mode, mouse cursor appears on the screen and you can use
your joystick as mouse. If you choose 4-Way Key Mode, you can
use your joystick as a navigation key. You don't need to press the
joystick when you move the cursor.
LG X Button Set the "X" button to end programs immediately when
you tap the button.
Managed Programs This is where you can see the installation
history of your device.
Memory Check the device memory allocation status and memory
card information. Memory Check the device memory allocation
status and memory card information.
Regional Settings Set the regional configuration to use, including
the format for displaying numbers, currency, date, and time on your
device.
Remove Programs Remove programs that you installed on your
device.
Screen Change the screen orientation, re-calibrate the screen, and
change the screen text size.
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Using the Start Menu
Icon Description
System information Check your system information and storage
information.
Task Manager Check active task information. You can also stop
currently running programs.

Connections tab
Icon Description
Connections Set up one or more types of modem connections for
your device, such as phone dial-up, GPRS, and more, so that your
device can connect to the Internet or a private local network.
Domain Enroll Connect your device with company resources.
GPS Setting Allows you to set GPS.
Config.GPRS Sets the GPRS authentication method, including
None, PAP Authentication and CHAP Authentication.
USB to PC Allows you to connect from USB to PC.
Wi-Fi Allows you to customize Wi-Fi settings.
Wireless Manager Allows you to manage all wireless settings such
as Wi-Fi, Bluetooth and Phone.
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Other device settings
Icon Description
Bluetooth Allows you to customise Bluetooth settings.
Clock & Alarms To set the device clock to the date and time
of your local time zone or to a visiting time zone when you’re
travelling. Alarms can also be set at specified days and times of
a week.
Lock Set a password for your device.
Sound & Notifications To enable sounds for events,
notifications, and more, and set the type of notification for
different events.
Today To customise the appearance of and the information to
be displayed on the Today screen.
Microsoft My Phone To synchronizes your phone’s contents
with your My Phone account at http://myphone.microsoft.com
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Entering and Searching Information
You are able to set the various input methods of the screen, including Block
Recognizer, Keyboard, Letter Recognizer, LG XT9 Keypad, Transcriber.
The Input Panel icon appears on the menu bar to indicate which input
method is currently selected. The Input Selector arrow (shown at the right
side of the Input Panel icon) opens a list of available input methods.

Overview of Input Panel

Input Panel
(LG XT9 Keypad)
Input Panel icon
Input Selector arrow
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To change the input method, tap
the Input Selector arrow.
Icon

Indicates the selected
input method is
The on-screen keyboard.
Transcriber.
Letter Recognizer or Block
Recognizer.
XT9 Keypad
LGJavaKey

Using the Keyboard
To enter text, symbols, and
numbers, you can either type
using the QWERTY Keyboard, ABC
characters or the standard onscreen
Keyboard.

Using the standard on-screen
Keyboard
The on-screen Keyboard is available
when text entry is possible. You can
enter text by tapping keys on the
keyboard that is displayed on the
screen.
Enter text using the on-screen
keyboard
The on-screen keyboard is
available when text entry is
possible.
To make the keys larger, tap the
Input Selector arrow, and then
Options. In the Input method
list, select Keyboard, and then
tap Large Keys.
General rule for entering text is
same as MS based PC.
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Using Letter Recognizer

Using Block Recognizer

With Letter Recognizer, you can
write individual letters, numbers,
and punctuation, which are then
converted into typed text.

With Block Recognizer, you use
a single stroke to write letters,
numbers, symbols, and punctuation,
which are then converted into
typed text.

Enter text using Letter Recognizer
Letter Recognizer is available
when text entry is possible.

Check to see the demo for
writing characters.
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Block Recognizer is available
when text entry is possible.
With Block Recognizer, you
use a single stroke to write
letters, numbers, symbols, and
punctuation, which are then
converted into typed text.

Preferred word list will disappear
if there is no user reaction for 6
seconds.
Enter letters by writing in the abc
(left) area of the box.
Enter numbers by writing in the
123 (right) area of the box.
Enter symbols and punctuation
by tapping in either area of the
box and then writing the desired
character.
Check to see the demo for
writing characters.

XT9 Keypad
With XT9 keypad, you can enter text
by tapping keys displayed on the
screen. This is the most common
way to enter text with word
prediction function.

XT9 Keypad is available when text
entry is possible.
Enter letters by tapping the keys
labelled with the required letters.
Touch to turn on T9 predictive
texting.
Tap to change between the
numbers, symbol and text keypads.
Short press switches to
uppercase for one keypress, long
press switches to caps lock mode.
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XT9 mode
.
In XT9 mode, you will see
The XT9 mode automatically
compares your keystrokes with an
internal dictionary to determine
the correct word, thus requiring far
fewer keystrokes than the traditional
multitap mode.
This is sometimes known as
predictive text. This feature is
supported only in portrait screen.
NOTE: You cannot activate XT9 in
Search input box.
ABC mode
You can enter letters by tapping
the key labeled with the required
letter once or twice until the correct
letter is displayed. Tap once for the
first letters and twice for the second
letters. This mode is known as
multitap mode.
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LGJavaKey
LGJavaKey is the navigation
key used when you use a Java
application. You cannot enter
letters using LGJavaKey.

Using Transcriber
Transcriber is a handwriting
recognition program that
allows you to write in cursive,
print, or a combination of both.
Transcriber works transparently
in the background of programs,
recognizing words with its
integrated dictionary. When

Transcriber is turned on, it interprets
stylus movement anywhere on
the screen as handwriting input.
For more information about using
Transcriber, see Help on your device.
To start Transcriber
1 Start a program that accepts user
input, such as Word Mobile.
2 Tap the Input Selector arrow, and
tap Transcriber. The Transcriber
introductory screen appears.
To write using Transcriber
1 In a program, position the cursor
where you want text to appear.
2 Use the stylus to write anywhere
on the screen. The handwriting
will be converted to text shortly
after you lift the stylus from the
screen.
To enter punctuation and symbols
Transcriber comes with an onscreen keyboard that provides an
easy way to add punctuation or a

special symbol to existing text.
From a program, tap
on the
Transcriber toolbar. The keyboard
remains visible until you tap the
button again.
NOTE: To reposition the keyboard,
tap and hold the title bar, then drag
to the desired location.
When no text is selected, you can
also open the keyboard by doing
the gesture.
To edit text
1 In a program, draw a line across
the text you want to edit. This
only appears to work if line goes
from left to right.
2 After you lift the stylus from the
screen, the line will disappear
and the selected text will be
highlighted.
3 Do either of the following:
Rewrite the text.
Use gestures to capitalize letters,
insert a space, and so on.
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Transcriber Gestures
Use quick strokes of the stylus to
edit your text or to insert returns,
spaces, or tabs.
Do

To
Insert a paragraph return at
the cursor.
The horizontal portion of
the gesture must be at least
two times longer than the
vertical portion.
Insert a space at the cursor.
The horizontal portion of
the gesture must be at least
two times longer than the
vertical portion.
Move the cursor one space
back and erase any text.
Do the gesture by drawing a
line from right to left.
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Do

To
Open the menu of alternate
words if a word is selected
or the onscreen Transcriber
keyboard if no text is
selected.
Do the gesture by drawing
a line straight down and
back up.
Change the capitalization
of a selected letter, word, or
block of text.
Do the gesture by drawing a
line straight up.
Undo the last action.
Do the gesture by drawing
a line straight up and back
down.
Copy the selected text.
Do the gesture by drawing
a line from left to right and
back.

Do

To
Cut the selected text.
Do the gesture by drawing
a line from right to left and
back.
Paste copied or cut text.
Do the gesture by drawing
a line from the lower left of
the screen diagonally up
toward the right and back
down to the right.
Insert a tab.
The horizontal portion of
the gesture must be at least
two times longer than the
vertical portion.

NOTE: You can also use the Enter,
Space, and Backspace buttons on
the Transcriber toolbar.

The Transcriber toolbar
Do

To
You can set the transcriber
options such as writing
direction, text and
shorthand.
You can set the shape of
letters as your handwriting.
You can enter numbers,
punctuation and symbols.
You can change text input
methods.
• a mode. This is the default
for optimum handwriting
recognition.
• 123 mode. Numbers and
some letters are allowed
and the calculator is
activated.
• A mode. All letters are
automatically capitalized.
If you are in A or 123
mode, recognition returns
automatically to the default
mode once you lift the
stylus.
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Do

To
You can insert a space at the
cursor.
You can insert a paragraph
return at the cursor.
You can insert the cursor
one space to the left.
You can move the cursor
one space to the right.
Back and erase any text.
Help

Drawing and writing on the
screen
You can draw directly on the screen,
or write on the screen and save
notes in your own handwriting.
To do this, you must set the input
mode in Notes to Writing.
If you prefer to use handwriting or
frequently add drawings to your
notes, you may find it helpful to set
Writing as the default input mode. If
you prefer typed text, set Typing as
the default input mode.
To set the input mode for Notes
1 Tap Start > Programs > Notes.
2 In the note list, tap Menu >
Options.
3 In the Default mode box, tap
one of the following:
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Writing if you want to draw or
enter handwritten text in a note.
Typing if you want to create a
typed note.
4 Tap OK.
To write a note
Tap Start > Programs > Notes.
1 In the note list, tap New.
2 Write your text on the screen.
3 When finished, tap OK to return
to the note list.
NOTE: To select handwritten text,
tap and hold next to the writing.
As soon as dots appear, and before
they form a complete circle, quickly
drag across the writing.
If a letter crosses three ruled lines, it
is treated as a drawing rather than
text.

To draw in a note
1 Tap Start > Programs > Notes.
2 In the note list, tap New.
3 To draw on the screen, use the
stylus like a pen.
4 A selection box appears around
your drawing.
5 When finished, tap OK to return
to the note list.
NOTE: To select a drawing (for
example, to copy or delete it), tap
and hold the drawing briefly. When
you lift the stylus, the drawing is
selected.
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Quick reference
Search > Find

Find the word in this document

Search > Find prev

Find the word before current focused
word

Search > Snap to result

Move to current focused word

Search > Cancel

Cancel finding the word

Thumbnail > Off

Turn the thumbnail off

Thumbnail > Document map

View the document map

Thumbnail > Magnify

View the document through magnifying
glass

Goto > Page

Go to the page you want

Goto > First

Jump to the first page

Goto > Prev

Go to the previous page

Goto > Next

Go to the next page

Goto > Last

Jump to the last page
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Recording a Note
You can create a stand-alone
recording (voice note) or you can
add a recording to a note.
To create a voice note
1 Tap Start > Programs > Notes.
2 Do one of the following:
To create a stand-alone recording,
record from the note list.
To add a recording to a note,
create or open a note.
3 If you do not see the Recording
toolbar, tap Menu > View
Recording Toolbar.
4 Hold your device’s microphone
near your mouth or other source
of sound. Press the record button
from the Recording Toolbar.

5 If you are adding a recording to a
note, tap OK to return to the note
list when finished.
6 If you are recording when a note
is open, an icon will appear in
the note.
7 If you are creating a stand-alone
recording, the recording will
appear in the note list.
To record a voice note during a
call
1 Tap the recording icon to record a
voice note during a call.
2 If you finish recording, the pop
up message as below image.
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NOTE: When you start recording
during a call, there isn’t the
notification beep sound to inform
the other end user.
To change recording formats
1 Tap Start > Settings > Personal
tab > Input.
2 Tap the Options tab, and in the
Voice recording format list, tap
the format you want.
3 Tap OK.
NOTE: You can also change
recording formats from within
Notes. In the note list, tap Menu >
Options > Global Input Options
link (at the bottom of the page).

Searching Information
You can search for files and other
items stored on your device in the
My Documents folder or on the
storage card. You can search by file
name or by word.
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For example, you can search
in e-mail messages, notes,
appointments, contacts, and tasks,
as well as in online Help.
To search for a file or an item
1 Tap Start > Programs > Search.
2 In Search for, enter the file name,
word, or other information you
want to search for.
3 If you have looked for this item
before, tap the Search for arrow
and select the item from the list.
4 In Type, select a data type to
help narrow your search.
5 Tap Search.
6 The My Documents folder and
subfolders are searched.
7 In the Results list, tap the item
you want to open.

Calls
Making a call or a video call

Calling your contacts

1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number on the keypad.
To delete a digit, press the clear
key.
3 Touch the
key or
to place the call. Touch
to
place the video call.
4 To end the call, touch the
key.

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

TIP! To enter + for making
international calls, press and
.
hold down
TIP! Press the power key to lock
the touchscreen to prevent calls
being made by mistake.

Answering and rejecting a
call
When your phone rings press the
hard key or Accept soft key to
answer.
hard key to reject an
Press the
incoming call.
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Calls
In-call options
Speaker - Touch
to turn the speaker
phone on. Touch again to turn off.
to turn the microphone
Mute - Touch
off so the person you are talking to cannot
hear you.
Hold - Touch

to put a call on hold.

Menu - Choose from a list of further in-call
options
- You can end the call.
- Search your contacts during a call.
- Add a memo during a call.
Keypad - Touch to open a numerical keypad
for navigating menus with numbered options,
when dialling call centres or other automated
telephone services.
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Adjusting call volume
To adjust the volume during a call,
use the up and down button on the
right side of the phone.

Speed dialling
You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 From the Home Screen touch
to open your LG Contacts.
2 Touch Menu and select Speed
dials.
3 Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it to a speed dial contact.
4 Your contacts list will open. Select
the contact you want to assign
to that number by touching the
phone number once.

To call a speed dial number, touch
on the Home Screen then press
and hold the assigned number until
the contact appears on the screen.
The call will initiate automatically,
without having to touch Voice call.

Viewing your call logs
From the Home Screen, touch
,
then touch Recent history in the
Communication tab.
Or, you can go to this menu by
pressing Send Key > Menu > Call
History.
View a complete list of all dialled,
received and missed calls.
TIP! From any call log touch
Menu and Delete all calls to
delete all the recorded items.
TIP! Touch any single call log
entry to view the date, time and
duration of the call.
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LG Contacts
Searching for a contact

Adding a new contact

From the Home Screen
1 From the Home Screen touch
to open your LG Contacts. Touch
and enter the contact name
using the key pad.
2 Touch Video call or Voice call or
the
key to place the call.

1 From the Home Screen touch
then touch Add New contact.
2 Choose whether to save the
contact to Handset or SIM.
3 If you want to add a picture to
each contact, touch Add picture.
4 Enter the first and last name of
your new contact. You do not
have to enter both, but you must
enter at least one.
5 Enter the numbers and assign a
type to each of the numbers.
6 Add email addresses.
7 Assign the contact to one or
more groups, choosing between
No group, Business, Personal,
Family or Seasonal.

TIP! You can filter your contacts
by touching the Contacts drop
down box at the top of the
screen and selecting between
Contacts, Groups, Favorites and
Recently Viewed.
From the main menu
1 Touch
, touch LG Contacts
on the Communication tab.
2 Touch Menu and Search.
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8 You can also add a Ringtone,
Web page, Home address,
Company name, Job title,
Company address, Memo, so
on, by Clicking More Button.
9 Touch OK to save the contact.
NOTE: You can add up to
5,000 contacts on your device
but recommend to add up to
2,000 contacts for your device
performance.
TIP! You can create customised
groups for your contacts, see
Creating a group.

Creating a group
1 From the Home Screen then
and then touch LG
Touch
Contacts in the Communication
tab.
2 Touch Menu and select New
Group.
3 Enter a name for the new group.
4 Touch OK to save the group.

NOTE: If you delete a group, the
contacts assigned to that group will
not be lost. They will remain in your
contacts.
TIP! You can edit an existing
group by touching the selected
group once. Choose View
members, Edit the group, Send
message, Send businesscard or
Delete group.

Use your contact options
1 Touch LG Contacts from the
Communication tab, then select
Menu and Settings.
2 From here, you can adjust the
following settings:
Display name - Choose whether
to display the first or last name of
a contact first.
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LG Contacts
Viewing information

Transferring your contacts

1 Touch LG Contacts from the
Communication tab, touch Menu
and touch Information.
2 From here you can view Service
dial numbers, Own numbers,
your Memory info. (memory
space remaining) and My
business card.

To transfer your contacts from your
USIM to phone:
1 From the Communication tab,
touch LG Contacts and select
Menu then select Change
location.
2 Touch Copy to handset.
3 Select names one by one and
touch OK.

TIP! If you’ve yet to add a
business card for yourself, select
My business card and enter all
your details as you would for any
contact. Touch Save to finish.
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Messaging
Messaging
Your GM730 combines SMS, MMS
into one intuitive, easy to use menu.
There are two ways to enter
messaging:
1 From the Home Screen,
touch
or touch
, then
scroll to LG Message from
Communication tab.

3 When you are finished, touch
the message box below to start
composing the text message.
to insert Image, Video,
4 Touch
Sound or Others.
.
5 Touch OK then press
TIP! You will be charged per
160 character text message for
each person that you send the
message to.

Sending a message
1 Touch
then Write New
Message to begin composing a
new message
2 Touch To enter the recipient’s
number, or touch to open
your contacts. After entering
the recipient’s number, you can
go back to message composer
screen by touching OK. You can
add multiple contacts.

WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is encoded.
WARNING: If an image,
video or sound is added to an
SMS it will be automatically
convert to an MMS and you will
be charged accordingly.
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Messaging
Message folders
Your Messaging Folder structure is
outlined below.
Inbox - All messages you receive are
stored in your inbox. From here you
can view and delete them, as well as
other functions.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages are
being sent.
Sent Items - Messages that have
been sent are stored in this folder.
Drafts - If you don’t finish writing a
message, you can save what you’ve
done in this folder.
Threaded Box - You can view the
alert message in real time when you
send or receive the message like
you communicate on messenger.
My Folders - Create folders to store
your messages.
Deleted Items - Messages you
delete are stored in this folder.
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Changing your text message
settings
Your GM730 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based on
your preferences.
Scroll through Message settings
from the Settings tab and touch
Text message. You can change the
following:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation that
your messages have been delivered.
This feature works only if a set of
conditions are met; the sender’s
network, the receiver’s network,
and the receiver’s Windows Mobile
device all support it.
Save sent message - On/ Off

Changing your multimedia
message settings
Your GM730 message settings
are pre-defined, so you can send
messages immediately. These
settings can be changed based on
your preferences.
Touch Settings then select
Message settings and Multimedia
message. You can make change to
the following:
MMS Center - Enter the details of
your message centre.
Retrieval mode
- Retrieve Immediately
ON: Receive MMS messages
immediately.
OFF: Receive notifications only.
Download on Home Network
only will be set to Manual.
- Download on home network
only - ON/ OFF
Reject all message - Choose to not
receive any MMS messages.

Delivery report - Choose whether
to allow and/or request a delivery
report.
Read Report - Choose whether to
allow and/or send a read reply.
Message class - Choose your
message class.
Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Save sent message - Choose where
to save the message after sending.
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Slide duration - Choose how long
slides appear on screen.
Memory in use - Handset memory /
External memory
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Messaging
Setting up your email
You can keep in touch on the move
by using your GM730 for email. It’s
quick and simple to set up a POP3
or IMAP4 email account.
1 Touch
from the Home Screen,
and scroll through E-mail on the
Communication tab.
2 To Create a new message, tap
Menu and select New.
NOTE: You need the information
from your network provider as
follow: Server address, Domain
name, User name, Password. You
may also need the installation of the
certification distributed by network
provider on your device.

Setting up your e-mail
through Microsoft® Exchange
Server
1 Tap e-mail icon > Settings > Add
account.
2 Enter your e-mail address,
password, domain name and
server address.
3 Select “Automatic Search” to get
the e-mail settings automatically
from the Internet.
4 If server settings are not
detected, enter them manually,
then tap “OK”.

Setting up your email
on famous email Service
Provider
1 Tap e-mail icon > Settings > Add
account.
2 Select e-mail service provider.
3 Enter your ID, pass word and
name.
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4 Select Push enable if you want
to receive email automatically.
5 Tap OK to set up email account.
Warning!
- Additional cost may occur when
you connect internet.
- The battery will be discharged
when you receive a lot of email.
- The time to receive email can be
dependent on account.
- If you select Push, GM730 can
connect the network regardless
of user setting to receive or send
email.

Setting up your e-mail on
Others

NOTE: If you do not enter the name,
the header of email address will be
saved automatically.

Sending e-mail / Write new
e-mail
1 Tap e-mail icon > Touch e-mail
account > Touch “Write E-mail”.
2 Touch To/Cc/Bcc.
3 To enter the title, tap Subject.
4 You can attach the video, image
file when you touch clip icon.
5 Tap Send to send email.
NOTE: Email cannot be saved in
outbox depending on mail account
or server policy.

1 Tap e-mail icon > Settings > Add
account.
2 Select the other e-mail service
provider.
3 Enter your e-mail address,
password, domain name and
server address.
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Sending e-mail / Replying to
an e-mail
You can reply, forward or reply to
all email.
1 Tap e-mail icon > Touch e-mail
account > Tab inbox > Tab reply
icon > Touch Reply/ Reply all/
Forward.
2 Enter the contents you want to
send.
3 Tap Send.

Managing the folder
1 Tap e-mail icon. > Touch your
account .> Touch folder tab.
2 Tap folder tab to view the
component of folder.
3 Select the folder you want to
move.
4 You can see the mail list or the
sub-folder by touching +.
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Changing email setting
Preview Line - Allow you to set the
preview line.
Alert Sounds - Set the alert alarm
when you receive the email.
Signature - Define the message
attaching automatically.
Spam Message - Set to sort spam
message.
When Deleting Messages - Define
whether email is remained in server
or not.
E-mail Download Restriction Set the condition to retrieve email
from server.
Sync Items - Set the contact,
schedule, to-do list, email when you
use the account.

Camera
Taking a quick photo

Once you’ve taken the photo

1 Press the Camera Hot key on the
right side of the phone.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject you want to take a
picture of.
3 Press the capture button lightly
and a focus box will appear in the
centre of the viewfinder screen.
4 Position the phone so you can
see the photo subject in the
focus box.
5 When the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
6 Press the capture button and
hold it down.

Your captured photo will appear
on the screen. The image name is
shown with four icons on the right
side.

Touch to send the photo as a
Message, Email or Bluetooth.
Touch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately. Your current photo will
be saved.
Touch to use the image as
Wallpaper or Contact Image.
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Camera
Getting to know the viewfinder
Back - Touch here to return to the
Home Screen.
Camera mode - Shows whether the
camera is in video or photo mode,
and can also be used for capture.
Gallery - Touch this icon to view
the gallery.
Exposure - See Adjusting the Exposure.
Scene mode - Select the scene mode.
Camera mode - You can change the camera mode. You can switch to Video
camera mode.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced
settings.

TIP! You can close all the shortcut options to give
a clearer viewfinder screen. Just touch the centre
of the viewfinder once. To recall the options, touch
the screen again.
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Adjusting the exposure

Using the advanced settings

The exposure defines and controls
of the amount of sunlight entering
the image.
A low contrast image will appear
darker, whereas a high contrast
image will appear much brighter.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator
along the bar, towards for a
lower exposure, darker image or
towards for a higher exposure,
brighter image.

From the viewfinder, touch to
open all advanced settings options.
You can change the camera setting
by scrolling the wheel. After
selecting the appropriate option,
touch the OK button.
Image size - Change the photo size
to save memory space or to take
an appropriate size picture for a
contact.
Color Effect - Choose a color tone
to use on your new photo. See
Choosing a color effect.
White balance - Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent and Cloudy.
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Camera
Timer - The self-timer allows you to
set a delay after the capture button
is pressed. Select Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. This is
ideal if you want to be included in
a photo.
Image quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal. The
finer the quality the sharper the
photo. However, the file size will
increase as a result, which means
you’ll be able to store fewer photos
in your memory.
Memory in use - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or the External memory.
Hide icons - Select whether to
hide the icons on the camera menu
automatically or manually.
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Shutter sound - Select one of the
four shutter sounds.
Grid view - Choose between Off,
Simple cross, Trisection
TIP! When you exit the
camera all your settings will
return to default, except image
size, Grid view, Shutter sound,
Hide Icons and Image quality.
Any non-default settings you
require will need to be reset,
for example color tone. Check
them before you shoot your
next photo.
TIP! The settings menu is
superimposed over the
viewfinder, so when you change
elements of the image color or
quality you’ll be able to see the
image change in preview behind
the settings menu.

Changing the image size

Choosing a color effect

The more pixels, the larger the file,
which means the files take up more
memory space. If you want to store
more pictures on your phone, you
can alter the number of megapixels
to make the files smaller.

1 Using the viewfinder, touch in
the top left corner.
2 Select Color Effect from the
Preview menu.
3 There are ten color tone options:
Off, Negative, Sepia, Mono,
Aqua, Emboss, Sketch, Red,
Green, or Solarize.
4 Once you’ve made your selection
the color tone menu can be
closed by selecting OK. You are
then ready to take a picture.

1 Using the viewfinder, touch in
the top left corner.
2 Select Image size from the
Preview menu.
3 Select a pixel value from the six
options (5M: 2560x1920, 3M:
2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480,
320x240).

TIP! You can change a picture
taken in color to black and white
or sepia after it’s taken, but you
cannot change a picture taken
in mono or sepia back to color.
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Using the inner camera

Viewing your saved photos

Your LG GM730 has an inner
640x480 camera for both video calls
and taking photos.
1 To switch to the inner camera
touch then select Inner
camera from the Preview menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
capture the image, press the side
button as normal.
3 After you’ve taken the photo
you’ll be offered all the same
options as for an image taken
with the main camera.
4 To return to the main camera
touch and then select Outer
Camera from the Preview menu.

1 You can access your saved photos
from within the camera mode.
Just touch and your gallery
will appear on screen.
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Video Camera
Shooting a quick video
1 Press the Camera Hot key on the
right side of the phone.
2 Then, touch and then select
Video camera to switch to video
mode.
3 The video camera’s viewfinder
will appear on the screen.
4 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the video
subject.

7 Touch
on the screen or press
the capture button again to stop
recording.

After taking a video
A still image representing your
captured video will appear on the
screen. The name of the video will
be shown on the bottom of the
screen, along with three icons on
the right side.

5 Press the capture button once to
start recording.
6 Rec will appear at the bottom of
the viewfinder with a timer at the
bottom showing the length of
the video.
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Video Camera
Touch to send the photo as a
Message, Email or Bluetooth.
Touch to delete the video you
have just made, and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch to shoot another video
immediately. Your current video will
be saved.
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Getting to know the viewfinder
Back - Touch here to return to the
Home Screen.
Start recording

Gallery - Touch this icon to view
the gallery.

Exposure
Scene mode
Camera mode
Settings - Touch this icon to open the settings menu.

TIP! You can close all shortcut options to give a
clearer viewfinder screen. Just touch the centre of
the viewfinder once. To recall the options, touch
the screen again.
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Adjusting the exposure
The exposure defines the difference
between light and dark areas in
an image. A low contrast image
will appear darker, whereas a high
contrast image will appear much
brighter.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator
along the bar, towards for a
lower exposure, darker image or
towards for a higher exposure,
brighter image.

Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch to
open all the advanced settings
options.
You can adjust the video camera
setting by scrolling the wheel. After
Selecting an option, touch the OK
Button.
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Video size - Change the size of the
video to save memory space.
See Changing the video image
size.
Grid view - Choose between Off,
Simple cross or Trisection.
Voice - Choose Mute to record a
video without sound.
Hide icons - Select whether to
hide the icons on the camera menu
automatically or manually.
Memory in use - Choose whether
to save your videos to the Handset
memory or to the External
memory.
Video quality - Choose between
Super fine, Fine and Normal.
The finer the quality, the sharper
the video will be. The file size will
increase as a result, meaning you’ll
be able to store fewer videos in the
phone’s memory.

Duration - Set a duration limit
for your video. Choose between
Normal and MMS to limit the
maximum size to send as an MMS.
TIP! If you choose MMS duration,
try choosing a lower image
quality to enable you to shoot a
longer video.
White balance - The white balance
ensures any white in your video is
realistic. To enable your camera to
adjust the white balance correctly,
you may need to determine the
light conditions. Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent or Cloudy.
Color effect - Choose a Colour tone
to use for your video. Select a Colour
tone between Off, Negative, Sepia,
Mono, Aqua, Emboss, Sketch, Red,
Green and Solarize.

Changing the video image
size
The more pixels, the larger the file
size, which means the files take up
more memory space. If you want to
store more videos on your phone,
you can alter the number of pixels
to make the files smaller.
1 Using the viewfinder, touch in
the top left corner.
2 Select Video size from the
Preview menu.
3 Select a pixel value from the four
options:
1. 400 x 240
2. 320 x 240
3. 176 x 144
4. 128 x 96
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Choosing a color tone
1 Using the viewfinder, touch in
the top left corner.
2 Select Color Effect from the
Preview menu.
3 There are ten color tone options:
Off, Negative, Sepia, Mono,
Aqua, Emboss, Sketch, Red,
Green, or Solarize.
4 Touch the color tone you want
to use.

Using the inner video camera
1 To switch to the inner camera,
then select Inner
touch
Camera from the Preview menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To start
recording the image press the
capture button as normal, and
press it again to stop recording.
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3 After you’ve shot the video
you’ll be offered all the options
available for a video shot using
the main camera.
4 To return to the main camera
and then Outer
touch
Camera.

Watching your saved videos
1 In the viewfinder, touch .
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video you want to
view.

Multimedia
You can store multimedia files in
your phone’s memory so you have
easy access to all your pictures,
sounds, videos and games. You can
also save your files to a memory
card. The advantage of using a
memory card is that you can free up
space on your phone’s memory.
To access the Multimedia menu,
select My Stuff from
touch
Multimedia Tab. You can open a
list of folders storing all of your
multimedia files.

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

My Pictures options menu
The options which are available to
you in My Pictures depend on what
type of image you have selected.
All of the options will be available
for pictures you have taken on the
phone’s camera.

Sending a photo
1 To send a photo just select the
picture you want.
2 Touch Menu and select Send.
Choose from Message, E-mail,
Bluetooth.
3 If you choose Message or Email,
your photo will be attached to a
message and you can write and
send the message as normal.
If you choose Bluetooth, your
phone will search for a device to
send the picture to.
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Using a picture

Moving or copying a picture

You can choose images to use as
a wallpaper, contact, picture, start
up or shut down image or your out
going or incoming call image.
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My Pictures.
3 Select an image and touch Menu.
4 Touch Use as and choose
Wallpaper or Contact Image.

An image can be moved or copied
between the phone memory and
the memory card. You may want to
do this to clear some space in one of
the memories, or to safeguard your
images from being lost.
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My Pictures.
3 Touch Menu.
4 Select Move or Copy.
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Creating a slide show

Music

If you want to look at all of the
images on your phone, you can
create a slide show to save you
from having to open and close each
individual image.
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My Pictures.
3 Touch Menu then Slide show.

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

Using a sound

1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My Music.
Checking your memory status 3 Select a sound.
4 You can use the sound by
You can check to see how much of
selecting Use as menu.
your memory space you have used
and how much you have left to use. 5 Choose from Ringtone or
then select
1 Touch menu key
Message tone.
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My Pictures.
3 Touch Menu then Memory Info.
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Videos

Games and Applications

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

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

Watching a video
1 Touch menu key
then select
My Stuff from Multimedia Tab.
2 Touch My Video.
3 Select a video to play.

Sending a video clip
1 Select a video and touch Menu.
2 Touch Send and choose from
Message, E-mail, Bluetooth.
3 If you choose Message or E-mail,
your video clip will be attached
to the message. If you choose
Bluetooth, your phone will
search for a device to send the
video to.
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Playing a game
1 Touch menu key
then select
Games & Apps from Multimedia
Tab.
2 Windows games (Bubble Breaker,
Solitaire) have been added. You
can download the games from
the internet also. To play, tap the
game that you want to enjoy.

Mobile Java
GM730 supports Java and hence
you can easily download java games
and other java applications from the
internet.
Mobile Java has two sub folders :
Games and Applications.
Please note that additional costs
may be incurred when using online
services.

Music
Your GM730 has a built-in music
player so you can play all your
favorites tracks. To access the music
then select Music
player, touch
from Multimedia Tab. From here you
can access a number of folders:
All Tracks - Contains all of the songs
you have on your phone.

Favorites - Contains the songs you
have saved as favorites.
Artists - Browse your music
collection by artist.
Albums - Browse your music
collection by album.
Genres - Browse your music
collection by genre.

Playing a song
1 Touch menu key
then select
Music from Multimedia Tab.
2 Touch All Tracks.
3 Select the song you want to play
and touch
.
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to skip to the previous
song.
TIP! To change the volume
while listening to music, touch
.
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Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the All Tracks folder.
1 Touch menu key
then select
Music from Multimedia Tab.
2 Touch Menu.
3 Touch New Playlist, enter the
playlist name and touch OK.
4 The All tracks folder will be
displayed. Touch all of the songs
that you would like to include in
your playlist; a tick will appear
next to the selected track names.
5 Touch OK.
To play a playlist, select it and touch
.
NOTE: To add a second playlist,
touch Menu then New Playlist.

Playing a playlist
then select
1 Touch menu key
Music from Multimedia Tab.
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2 Select the playlist you wish to
play.
to play a song.
3 Touch

Deleting a playlist
then select
1 Touch menu key
Music from Multimedia Tab.
2 Select the playlist you wish to
delete.
3 Touch Menu.
4 Touch Remove All to remove all
of the songs in the playlists, your
empty playlist will be deleted
when you go to all tracks.

Using the radio
Your GM730 has an FM radio feature
so you can tune into your favorite
stations to listen to on the move.
NOTE: You will need to insert your
headphones in order to listen to
the radio.

Searching for stations

Listening to the radio

You can tune radio stations into
your phone by searching for them
either manually or automatically.
You can save stations to specific
channel numbers so you don’t have
to keep re-tuning.
Automatic tuning:
1 Touch menu key
then select
FM Radio from Multimedia Tab.
2 Touch Menu.
3 Touch Scan.
4 Select Stop to stop the auto scan.
5 If you want to save the current
channel, then touch Menu and
select Save preset. It can be
found in preset list.

1 Touch
then Multimedia.
2 Touch FM Radio
to bring the preset
3 Touch
list.
4 Touch the channel of the station
you would like to listen from the
preset list.
5 Touch Menu and select Options,
This allows you to enable RDS.
TIP! Enable RDS: Displays the
received data message from
radio station on the screen.
TIP! To improve radio reception,
extend the headset cord, which
functions as the radio aerial.

WARNING: If you connect
a headset not specifically
made for the phone, the radio
reception can be affected.
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Multimedia contents are stored in different folders by default.
Please refer to the table below.
No SD card
Camera Pictures
Video recording
Saved MMS
attachment
Download through
browser

\ My Documents
\ My Pictures
\ My Documents
\ My Video
\ My Documents
\ MMS
\ My Documents
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SD card inserted
\ Storage Card \ LGCD
\ Storage Card \ LGCD
\ Storage Card \ MMS
\ My Documents

UTILITIES
Adding an event to your
calendar
1 From the Home Screen select
then scroll through LG Calendar
in Utilities tab.
2 Select the date to which you
want to add an event.
3 Touch Menu then New
Appointment.
4 If you would like to add a subject
to your event, touch Subject and
type in your note.
5 Check the date and time you
want your event to begin. Enter
the finish date and time also.
6 Select Alarm to set an alert for
the event. If you want to repeat
the alarm, select Repeat.

7 Touch Categories then choose
between Business, Holiday,
Personal, Seasonal or create
New category.
8 Touch OK to save the event in
the calendar. A coloured square
cursor will mark all days that
have saved events, and an alarm
will sound at the time that the
alarm was set to help you stay
organised.

Changing your default
calendar view
1 From the Home Screen select
then scroll through Calendar in
Utilities tab. Select Settings in
Menu.
2 Touch Set default view and
choose Month, Week, Day, List
or All Tasks.
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Adding an item to your To
Do list
1 From the Home Screen select
then scroll through Calendar in
Utilities tab.
2 Select New Task in Menu.
3 Set the date for the task, add
notes, then select its priority
level: Low, Normal or High.
4 Save the task by selecting OK.

Setting your alarm
1 From the Home Screen select
then scroll through LG Alarms in
Utilities tab.
2 If you want to add a new alarm,
touch New Alarm.
3 If you want to set the alarm to
sound again within one hour,
touch Quick Alarm.
4 Set the time you would like the
alarm to ring.
86
LG GM730 | User Guide

5 Choose the repeat type you want
the alarm to repeat.
The icons indicate the weekday
you select.
6 Select Sound/ Vibration to select
the type of alarm you want.
7 After touching More icon, you
can select Alarm Bell and control
Volume, Vibration Type.
8 Select snooze interval to
5,10,20,30 minutes or Turn it
off. Then select snooze repeat.
9 Finally add a memo to the alarm.

Using Office Mobile
Excel Mobile
Excel Mobile makes it easy for you
to open and edit Excel workbooks
and templates created on your PC.
You can also can create new
workbooks and templates on your
device.
NOTE: Work in full-screen mode to
see as much of your workbook as
possible.
Tap View > Zoom and select a
percentage so that you can easily
read the worksheet.
Unsupported features in Excel
Mobile
Excel Mobile does not fully support
some features such as formulas
and cell comments. Some data and
formatting may be lost when you
save the workbook on your device.
Note the following Excel Mobile
formatting considerations:

Alignment. Horizontal, vertical,
and wrap-text attributes remain
the same, but vertical text
appears horizontal.
Borders. Appear as a single line.
Cell patterns. Patterns applied to
cells are removed.
Fonts and font sizes. Fonts not
supported by your device are
mapped to the closest font
available. The original font is
listed on your device. When the
workbook is opened in Excel
on your PC again, the data is
displayed in the original font.
Number formats. Numbers
formatted using the Microsoft
Excel 2007 Version 6.1 conditional
formatting feature are displayed
in Number format.
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Formulas and functions. If an
Excel file contains a function that
is not supported by Excel Mobile,
the function is removed, and only
the returned value of the function
appears. The following formulas
are also converted to values:
formulas entered as an array or
containing an array argument,
for example, =SUM({1;2;3;4});
formulas containing external
link references or an intersection
range reference; and formulas
containing references past row
16384 are replaced with #REF!
Zoom settings. Are not retained.
Excel supports a per worksheet
zoom setting, while the Excel
Mobile zoom setting is applied to
the entire workbook.
Worksheet names. Names that
reference worksheets within the
same workbook are displayed
accurately, but names that refer
to other workbooks, arrays,
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for example, ={1;2;3;4}, array
formulas, or intersection ranges
are removed from the name list. If
a name is removed from the list,
it is left in formulas and functions,
causing those formulas to be
resolved as “#NAME?” All hidden
names are not hidden.
AutoFilter settings. Are
removed. However, you can
use the AutoFilter command
in Excel Mobile to perform
similar functions. If you have an
AutoFilter applied to a worksheet
that causes rows to be hidden,
the rows remain hidden when the
file is opened in Excel Mobile. Use
the Unhide command to display
the hidden rows.
Chart formatting. All charts will
be saved the way they are shown
in Excel Mobile. Unsupported
chart types are changed to one of
these supported types: Column,
Bar, Line, Pie, Scatter, and Area.

Background colors, gridlines,
data labels, trend lines, shadows,
3D effects, secondary axes, and
logarithmic scales are turned off.
Worksheet features. The
following features are not
supported in Excel Mobile and
are removed or modified when
a workbook is opened on the
device: hidden sheets are not
hidden; VBA modules, macro
sheets, and dialog sheets are
removed and replaced with a
place holder sheet; text boxes,
drawing objects, pictures, lists,
conditional formats, and controls
are removed; pivot table data is
converted to values.

PowerPoint Mobile

Many presentation elements built
into the slide shows such as slide
transitions and animations will
play back on the device. If the
presentation is set up as a timed
slide show, one slide will advance
to the next \automatically. Links to
URLs are also supported.
PowerPoint features not supported
on the device include:
Notes. Notes written for slides will
not be visible.
Rearranging or editing slides.
PowerPoint Mobile is a viewer
only.
File formats. Files created in *.ppt
format earlier than PowerPoint '97
and HTML files in *.htm and *.mht
formats are not supported.

With PowerPoint Mobile, you
can open and view slide show
presentations created on your
PC in *.ppt and *.pps format with
PowerPoint '97 and later.
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To start a slide show presentation
1 From the Home Screen select
then scroll through Office
Mobile in Utilities tab and select
PowerPoint Mobile.
2 In the presentation list, tap the
slide show you want to view.
3 Tap the current slide to advance
to the next slide.
If the presentation is set up as a
timed slide show, slides will advance
automatically.
To stop a slide show
• In a PowerPoint Mobile
presentation, tap and
End Show.
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To navigate between slides
You can advance to the next slide
if a presentation is not set up as
a timed slide show, return to the
previous slide, or go to any slide out
of sequence.
1 From the Home Screen select
then scroll through Office
Mobile in Utilities tab and select
PowerPointMobile.
2 Open the presentation you want
to view.
3 Tap and Next or Previous, or
tap Go to Slide and tap the the
slide you want to view.

TIP!
Simply tap the current slide to
go to the next one.
If you have zoomed in to see
a slide in more detail, you
cannot navigate to another
slide until you zoom out.
Tapping Next or Previous
may play an animation on a
slide rather than navigate to
another slide.

Word Mobile
Word Mobile is a streamlined
version of Microsoft Word. Word
documents created on your PC
can be opened and edited on your
device. You can also create and edit
documents and templates in Word
Mobile and save them as *.doc, *.rtf,
*.txt, and *.dot files.
You can only have one document
open at a time. When you open a
second document, the first one is
saved and closed automatically.
When you close a newly created
document, it is automatically named
after the first several words in the
document and placed in the Word
Mobile document list. You can easily
rename the document with a more
meaningful name and move it to
another folder or a storage card.
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To create a file
From the Home Screen select
then scroll through Office Mobile
in Utilities tab and select World
Mobile.
1 In Word Mobile, tap New.
2 You’ll see either a blank
document or template,
depending on what you’ve
selected as the default template.
3 Enter text as desired.
4 When finished, tap OK to save
the file.
Word Mobile does not fully
support some features of Microsoft
Word such as revision marks and
password protection. Some data
and formatting may be lost when
you save the document on your
device.
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The following features are not
supported in Word Mobile.
• Backgrounds
• Shapes and text boxes
• Artistic page borders
• Smart tags
• Metafiles
Bi-directional text. While Word
Mobile will open documents
containing bi-directional text,
the indentations and alignment
may be displayed and saved
incorrectly.
Document protection. Word
Mobile does not support
displaying files that have been
protected in Word on the PC.
The following features are partially
supported in Word Mobile.
Picture bullets

Revision marks: When you
open a document that has
revision marks in Word Mobile,
the document appears as if all
revision marks were accepted.
When you save the document
in Word Mobile, revision marks
are lost.
Table styles: When you save
a document in Word Mobile,
some or all the formatting that is
defined in the table style is lost.
Underline styles. Underline styles
not supported by Word Mobile
are mapped to one of the four
supported styles: regular, dotted,
wavy, or thick/bold/wide.
Legacy Pocket Word files. You can
open *.psw files in Word Mobile;
however, if you edit a file, you will
need to save it in *.doc, *.rtf, *.txt,
or *.dot format.

The following features are not
supported on the device; however,
they are retained in the file so that
when a file is opened on the PC
again, they appear as expected.
Footnotes, endnotes, headers,
footers
Page breaks: Word Mobile does
not display breaks between
pages. However, all page breaks
except for breaks at the end of
a document are retained in the
document.
Lists: When you open the
document on the computer
again, indented lists are displayed
in the original form.
Fonts and font sizes. Fonts not
supported by the device are
mapped to the closest font
available, although the original
font will be listed on the device.
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To get more help about Word
Mobile
• When in Word Mobile, tap Start
> Help.

Using your calculator
1 From the Home Screen select
, then scroll through Calculator
in Utilities tab.
2 Touch the number keys to enter
numbers.
3 For simple calculations, touch the
function you require (+, –, x, ÷),
followed by =.
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Backup your memory
Sprite Backup allows backup to SD
Card, Main Memory, PC and FTP. For
instructions on using the
PC and FTP options, please view
these sections.
1 From the Home Screen select
, then scroll through Tools in
Utilities tab.
2 Chose Sprite Backup and select
Backup.
3 From the Backup Data Selection
screen you can customize the
backup. You can add/remove
items by simply enabling the
check boxes.
4 Press Next to continue with the
operation and open the Save As
screen.

5 In the Save As screen you can
add a name for the backup and
also select the location to save
the file.
6 After entering a name and
selecting a location, press Next
to continue.
7 Once the backup index is
completed, Sprite Backup will
soft reset your device and display
the progress screen.
8 When the operation is
completed, touch Next. Sprite
Backup will automatically soft
reset the device and display the
notification message.
9 To view the report file, select
View Report or OK to close the
notification message.

NOTE:
The report file will display
information about the Backup
operation. You can also view
the operation report from the
history option of the application.
For more information view the
Options-History.
Once the operation is started
do not start any applications on
the device until the operation is
completed.
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Restore your memory
Sprite Backup allows you to
Restore from Internal storage such
as SD Card, Main Memory, PC and
FTP.
1 From the Home Screen select
, then scroll through Tools in
Utilities tab.
2 Chose Sprite Backup and select
Restore.
3 Sprite Backup will search for all
available backup files and display
them in Open File screen.
4 From the Open File screen, select
the location from the drop down
list. For PC and FTP locations
you must have an Activesync or
Network connection active.
5 After selecting the appropriate
location you can select the
backup file that you wish to use
to restore.
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6 Once you have selected the
backup file, press Next to
continue with the operation
and display the Restore Data
Selection screen.
7 From the Restore Data Selection
screen you can customize the
restore operation. You can add/
remove items by simply enabling
the check boxes.
8 Press Next to continue with the
operation. Before initiating the
restore operation Sprite Backup
will perform a soft reset.
9 After soft reset the Restore
Progress screen will be
displayed.
10 When the operation is
completed the device will soft
reset and the restore operation
notification will be displayed.
11 Select View Report to view the
operation report or OK to close
the notification message.

NOTE:
Depending on the size of the
backup file that you are restoring,
the restore operation can take
a few minutes. We recommend
not using the device while the
operation is being performed.
When you are performing a
restore operation, please be
aware that once the operation
is completed Sprite Backup
will perform a soft reset. If the
soft reset occurs while you in a
phone call your phone call will be
terminated.
If a soft reset is performed when
programs are running, unsaved
work will be lost.
Do not open any applications or
perform any task on the device
while the restore operation is
being performed.

Schedule Sprite Backup
Sprite Backup allows you to
schedule backup operations to
different storage locations such as
SD Card, Main Memory, PC and FTP.
1 From the Home Screen select
, then scroll through Tools in
Utilities tab.
2 Choose Sprite Backup and select
Schedule.
3 Press Next to open the Backup
Schedule screen.
4 Select a Frequency and enter a
valid Date and/or Time for the
backup.
- Once: will start a backup at the
designated time and date.
- Daily: will start a backup at the
designated time each day.
- Weekly: will start at the
designated time and day each
week, starting with the selected
date.
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5 Press Next to continue and to
open the Save As screen.
6 In the Save As screen, you will
need to enter a file name and
select the location for the backup
file.
7 Optionally enter a description for
the backup file.
8 Press Next to complete the setup.
9 Press Next to confirm the
changes and go back to Sprite
Backup main screen.
NOTE:
If you are using PIN Lock you
will have the choice of using the
background Mode that causes
Sprite Backup to perform the
operation without the need to
unlock the device to continue.
The selected backup location
must be available for scheduled
backups to proceed. If the
location is not accessible, the
backup will not proceed.
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Using the options menu
Sprite Backup provides a number of
options to help you manage your
backup requirements.
Backup
Provides a number of options to
help you manage your backup
requirements.
Restore
Provides different restore options,
these options are used to maximize
the restore operation. In most cases
you will get the best result by using
the default option but depending
on how complicated the restore
operation is sometimes you will
need to change these options to get
the best result.
- General Restore Options:
Are used for standard restore
operations. (Restore operations to
the same device or similar device
with identical hardware and OS
versions.

- Upgrade Mode Options: Are used
when restoring between different
devices (Hardware types) or
devices with different OS versions
(AKU and AKU2). We are constantly
working on improving our
upgrade mode restore operation
but due to constant development
and changes to the Windows
Mobile platform ‘Upgrade Mode’
may not always restore your device
to a desired state.)
Networking
Supports backup and restore
operations between your mobile
device and a PC or FTP site. This
section outlines how to configure
and check these connections.
Security
Allows you to control Encryption,
SIM Lock and the General security
options.

History
Provides a list of the dates and times
of the previous backups, with the
most recent at the top of the list.
Backup reports occupy very little
storage space, but can be manually
deleted. Sprite Backup will begin
automatically deleting old backup
reports after 30 have been created.
Help
Allows you to perform a number
of tasks such as registration,
authorization, provides version
information and access to the help
file.
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UTILITIES
Mobile Zip
Mobile Zip is a comprehensive
archiving tool for viewing and
extracting a wide range of archiving
formats.
Main Features of Mobile Zip
• Multi-tab user interface
• Open and browse a wide range of
archive formats
• Extremely easy to use with user
friendly interface
• Single-handed operation with
extensive softkeys and navigation
buttons supports
• Two folder views that enable user
to copy, move, extract and add to
archive from one to the other in a
breeze
• Extract-View-Edit cycle supported.
Open an item in the archive, edit
it and have it inserted back to the
archive
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• Open archive as regular folder in
the folder views
• Encryption: Mobile Zip includes
standard zip 2.0 file encryption
which is compatible with other
major zip file applications on
the desktop, and AES 256 bits
advanced encryption Which is
available to some of the latest zip
utilities on desktop computers.
• Encryption: Mobile Zip includes
password manager (PassMan) that
make it easy for user to store and
retrieve passwords using a single
master password
• Encryption: Password-Manager
view provides links to password
list settings.

Views
Home view is used mainly as a
startup page where you learn
and some basic features of the
application and go through setup.
First-Folder and Second-Folder
views are double-folder views
that have been designed to make
copying, moving, extracting and
archiving data an extremely easy
task
PassMan view is a passwordmanager view with some setting
links that enable user to organize
passwords in a single, masterpassword encrypted database
Options view provides you with
links to settings dialogs and other
informative links

Creating Zip Archive
In the selected folder, select an
item or items, tap and hold on the
selected item or items, when the
shortcut menu appears scroll down
to select:
• Add to archive ... command, if you
want to add archive with options
to set password, name and type.
• Add to 'name.zip' command, if you
want to add directly to the named
archive without password.
• Compress and Email... command, if
you want to compress the selected
items into an archive with options
to set password, name and type
and then send the output archive
via email.
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• Comp. to ‘name.zip’ and Email...
command, if you want to compress
to the named archive and send the
output archives via email.
Extracting Archive/Archives
In the selected folder view, tap
and hold on the selected archive/
archives. On the folder shortcut
context menu, select:
• Extract... command to extract the
selected archive/archives with
option to set destination folder,
set password, select extraction
behavior etc.
• Extract Here command to simply
extract the content of the selected
archive/archives in this folder.
• Extract to 'name folder' command
to simply extract the content of the
selected archive/archives into the
named folder.
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Password Manager
Password manager is a passwordmanaging module that facilitates
easy but secure password
management. The password
database file is saved in the
application directory as an AES-256
encrypted file based on the master
password. If you lose your master
password, you lose the password
list. In that case you need to use
the Delete All command to delete
the password list and start anew.
In the PassMan view you have the
following options:
• PassMan Status Switch enables
user to switch on and off the
password manager. User will
be prompted to enter master
password to activate password
manager. Once activated, in the
password dialog, the right softkey
will display the PassMan command.
Use it to access password list
in the password dialog for any

archive that prompt the user for
password. If password list has not
been defined, switching on the
password manager will create a
password database and user will
be prompted to input master
password for the database.
• Password List is the link to dialog
that manage user's password list.
In the dialog, use the right softkey
to add, edit, delete or save the
password. To add new password,
select New, fill in the ID, Password
and then select Apply.
• Master Password enables user to
set new master password for the
existing password list.
• Delete All option allows user to
delete all password list without
prompting user for master
password. Use it if you have lost
your master password.
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ActiveSync
ActiveSync synchronizes
information on your device with
information on your PC, such
as Outlook content. ActiveSync
can also synchronize over a
cellular network with Microsoft
Exchange Server, if your company
or service provider is running
Microsoft Exchange Server with
Exchange ActiveSync. When you
synchronize, ActiveSync compares
the information on your device with
the information on your PC and/or
Exchange Server and updates all
locations with the most recent
information.
With ActiveSync, you can:
Synchronize information, such
as Outlook E-mail, Contacts,
Calendar, or Tasks information on
your device with your PC, as well
as pictures, video, and music.
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Synchronize Outlook E-mail,
Contacts, Calendar appointments,
and Tasks on your device directly
with Exchange Server so that you
can stay up to date even when
your PC is turned off.
Exchange files between your
device and your PC without
synchronizing.
Select which types of information
are synchronized and specify
how much information is
synchronized. For example, you
can choose how many weeks of
past Calendar appointments to
synchronize.
Before you can synchronize
information with a PC, first, you
must install ActiveSync on your PC.
And then you create a
synchronization relationship
between your device and the PC.
You can install ActiveSync from the
Getting Started disc that comes.
Once you have installed ActiveSync

and set up a synchronization
relationship, ActiveSync on the
PC recognizes your device when
you connect it, and automatically
transfers the synchronization
settings you specified on your
device.
You may be able to synchronize
your device with Exchange Server
through your company or wireless
service provider. If you plan to do
so, obtain e-mail address, Exchange
Server address, user name,
password, and domain name from
your administrator before starting
the Sync Setup Wizard.

Setting up Windows Vista™
Microsoft Windows Mobile® Device
Center is the replacement for
Microsoft® ActiveSync® on Windows
Vista™.

NOTE: Some versions of Windows
Vista that come with Windows
Mobile Device Center are already
installed. If Windows Mobile Device
Center is not available on your
Windows Vista computer, you can
install it from the Getting Started
Disc that came with your device.

Set up synchronization in
Windows Mobile Device
Center
When you connect your device to
your PC and start Windows Mobile
Device Center for the first time,
you are asked to create a Windows
Mobile partnership with your
device. Follow the steps below to
create a partnership.
Connect your device to your PC.
Windows Mobile Device Center
configures itself and then opens.
On the license agreement screen,
click Accept.
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NOTE: Choose Connect without
setting up your device if you only
want to transfer media files, check
for updates, and explore your device
but not sync Outlook information.
Select the items you want to
synchronize, then click Next.
Enter a device name and click
Set Up. When you finish the
setup wizard, Windows Mobile
Device Center synchronizes your
device automatically. Notice
that Outlook e-mails and other
information will appear on your
device after synchronization.
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Use Windows Mobile Device
Center
To open Windows Mobile Device
Center, click Start > All Programs >
Windows Mobile Device Center on
your Windows Vista computer. On
Windows Mobile Device Center, you
can do the following:
Click Mobile Device Settings to
change synchronization settings.
When you click Pictures, Music
and Video > ___ new pictures/
video clips are available for
import, a wizard guides you to
tag and transfer photos from your
device to the Photo Gallery on
your Windows Vista PC.
Click Pictures, Music and Video
> Add media to your device
from Windows Media Player to
synchronize music and video files
using Windows Media™ Player. For
more information, see “Windows
Media® Player Mobile” in Chapter
11.

Click File Management > Browse
the contents of your device to
view documents and files from
your device.

Setting up Windows XP
If you are using Windows XP the
Getting Started CD that comes
with your device contains Microsoft
ActiveSync 4.5 or later. Follow the
steps below to install and set up
ActiveSync on Windows XP.
Insert the Getting Started CD into
the CD drive of your PC.
Select Setup and Installation
and follow the on-screen
instructions to install ActiveSync.
After installation is completed,
connect your device to your PC
using the sync cable.
- Connect the smaller end of the
USB cable to your device.
- Connect the larger end of the
USB cable to the USB port on
your computer.

The Synchronization Setup Wizard
automatically starts and guides
you to create a synchronization
relationship. Click Next to
proceed.
Embolden “Synchronize directly
with a server running Microsoft
Exchange Server”
Select the information types that
you want to synchronize, and
then click Next.
Click Finish.
When you finish the wizard,
ActiveSync synchronizes your device
automatically.
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Synchronizing Information
When you connect your device to
the PC using a USB or a Bluetooth
connection, ActiveSync will
immediately synchronize. While the
device is connected, ActiveSync
synchronizes every time you make
a change on either the PC or the
device.

Synchronizing Outlook
information
If you have set up a synchronization
relationship between your device
and the PC, synchronization keeps
Outlook information up-to-date
on computer and Mobile handset.
ActiveSync synchronizes a limited
amount of information by default
to save storage space on your
device. You can change the amount
of information synchronized for a
given information type in Settings
for the information type.
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You can set up your device to
synchronize with more than one
PC or with a combination of one
or more PCs and Exchange Server.
When synchronizing with multiple
computers, the items that you
synchronize will appear on all of
the computers with which they are
synchronized.
For example, if you have set up
synchronization with two PCs (PC1
and PC2), which have different
items, and you synchronize Contacts
and Calendar on the device with
both computers, the result is as
follows:

Location New state

PC1

All Outlook contacts and
calendar appointments
that were on PC2 are now
also on PC1.

PC2

All Outlook contacts and
calendar appointments
that were on PC1 are now
also on PC2.

Device

All Outlook contacts and
calendar appointments
from both PC1 and PC2
are on the device.

To start and stop synchronization
To synchronize Outlook
information and other local
information on the PC, including
media files, connect your device
to the PC using Bluetooth or a
cable.

If you are synchronizing directly
with Exchange Server, you can
use the PC connection to the
network that is "Desktop Passthrough", or you can synchronize
without connecting to the PC
over a cellular network.
In ActiveSync, tap Sync. To
end synchronization before
it completes, tap Stop. To
change which information is
synchronized
1 In ActiveSync on the device, tap
Menu > Options.
2 Do one or both of the following:
Select the check box for any items
you want to synchronize. If you
cannot select a check box, you
might have to clear the check box
for the same information type
elsewhere in the list.
Clear the check box for any items
you want to stop synchronizing.
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3 To stop synchronizing with one
PC completely, tap the PC and
tap Delete.
NOTE: Outlook e-mail can be
synchronized with only one
computer. To change available
synchronization settings, select
the type of information and tap
Settings.

To synchronize directly with
Exchange Server
You can set up synchronization with
Exchange Server on your device,
if it is available to you through
your company or wireless service
provider. However, you should
first ask your administrator for the
following information and then
carry on with the steps: e-mail
address, Exchange Server address,
user name, password, and domain
name.
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1 In ActiveSync on the device,
tap Menu > Configure Server.
If you have not yet set up
synchronization with Exchange
Server, this will say Add Server
Source.
2 Enter e-mail address, and tap
Next.
3 In Server address, enter the
address of the server running
Exchange Server, select the check
box if this Server requires an
encrypted (SSL) connection. And
tap Next.
4 Enter user name, password,
and domain, and tap Next. To
change the rules for resolving
synchronization conflicts, tap
Advanced.
5 Select the check boxes for the
types of information items that
you want to synchronize with
Exchange Server.

6 To change available
synchronization settings, select
the type of information, and tap
Settings.
7 Tap Finish.

Synchronizing via Bluetooth
You can connect your device to the
PC to synchronize using Bluetooth.

To synchronize with a PC via
Bluetooth
1 Firstly, check “Allow connections
to one of the following” from the
ActiveSync connections Settings
menu on your PC. Select the
proper COM port. If there is no
available connections, then you
should first make a Bluetooth
pairing.
2 Select the ActiveSync item
in Programs menu. Then
ActiveSync Menu Connect via
Bluetooth.

Synchronizing Music, Video,
and Pictures
If you want to carry your music
or other digital media with you
while you travel, ActiveSync works
with Windows Media Player to
synchronise music, video, and
pictures.
Other than selecting the Media
information type in ActiveSync
to be synchronised, all media
synchronization settings must be
set in Windows Media Player. Before
media can be synchronised, you
must do the following:
Install Windows Media Player
Version 10 on the PC.

111

ActiveSync
Connect your device to the PC
with a USB cable. If the device
is currently connected using
Bluetooth, you must end that
connection before media can be
synchronised.
Insert a storage card into
your device (32MB or larger is
recommended).
Set up a sync partnership
between the storage card and
Windows Media Player.
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Change Media synchronization
settings
Once you select the Media
information type in ActiveSync to be
synchronised, any of your favorite
music, video, and picture files in
Windows Media Player playlists
can be synchronised. All you have
to do is set up synchronization in
Windows Media Player for those
media files.
To set up a sync relationship with a
storage card
1 Open Windows Media Player.
2 Click the Sync tab.
3 Select the storage card.
4 Click Set up Sync.

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

Accessing the web
1 From the Home Screen select
then select Internet Explorer
from the Communication tab.
2 The browser homepage will be
opened directly.
NOTE: An additional cost is incurred
when connecting to this service and
downloading content. Check your
data charges with your network
provider.

Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your
favorites websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 From the Home Screen select
then select Internet Explorer
from the Communication tab.
2 Select Favorites. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark,
select Menu and touch Add to
Favorites. Enter a name for the
bookmark followed by its URL.
4 Touch Add. Your Bookmark
will now appear in the list of
bookmarks.
5 To access the bookmark simply
touch the bookmark. You will be
connected to your bookmark.

113

The Web
Using browser option menus
You can check the following menus
by tapping Menu.
Favorites - You can check the list of
URLs/Pages that you stored.
Add to Favorites - You can store
frequently accessed or favorite
URLs/Pages.
Go to Web Address - You can
access web pages by entering the
URL.
Zoom Out - You can see web page
as thumbnail. You can go back to
normal view by touching the screen.
Home Page - You can access the
home page directly.
History - You can view the list of the
pages you’ve already viewed.
Forward - When viewing previously
viewed pages, selecting Forward
displays the next page of the
currently displayed web site.
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Refresh - Reload the currently
displayed web site.
View
- Text Size: Largest/Larger/Medium/
Smaller/Smallest
- Full Screen: You can view the web
site in full screen. You can bring
up the option menus by pressing
and holding the screen for a while.
You can go back to normal view by
selecting Full Screen again.
- Mobile: Dynamically resizes
web pages to maximize viewing
on handheld devices without
requiring a user to scroll across a
page.
- Desktop: You can view the web
page as that displayed on the
desktop computer.

Tools
- Send Link: You can send the Link
by text message.
- Properties: You can view the
page's information.
- Options: You can check more
options.
Copy/Paste - You can copy or paste
the text in the web page.
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Settings
Within this tab you can adapt your
settings to make your GM730 more
personal.

Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the Home Screen. Simply touch
the status summary icon at the top
of the LCD display and touch the
profile tab.
Using the Settings tab you can
personalise each profile setting.
1 From the Home Screen select
then scroll through Profiles
in the Settings tab.
2 Choose the profile you want to
edit: Normal, Vibrate, Silent,
Outdoor and Automatic.
3 You can then change all of
the sounds and alert options
available in the list.
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Changing your Display
settings
1 From the Home Screen select
then scroll through Display
Settings in the Settings tab.
2 You can choose the option menu
from:
Backlight - Set your backlight
settings.
NOTE: The longer the backlight is
on for, the more battery power is
used and you may need to charge
your phone more often.
Wallpaper - Choose your
background.
TIP! ALC(Auto Luminous
Control) Sensor LCD backlight
brightness is automatically
adjusted based on the exterior
light.

Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting
your GM730 to work to your own
preferences.
1 From the Home Screen select
then scroll through Phone in
the Settings tab.
2 You can choose the tab menu
from the list below.
Phone
- Ring type: This option determines
the incoming call notification
mode. You can select from Ring,
Increasing ring, Ring once,
Vibrate, Vibrate and ring, Vibrate
then ring, None.
- Ring tone: You can select the
ringtone for incoming voice calls.
- Keypad: You can set the key tone
to be played when pressing the
keys.(Long tones/Short tones/Off)

Services - To access settings for a
service, select it from the following
list and tap Get Settings.
- Call Barring
Block incoming calls: All calls/
When roaming/Off.
Block outgoing calls: All calls/
International/International except
to home country/Off
To edit mobile call barring settings,
you need a password. You obtain
the barring password from your
service provider upon subscription
to this network service.
Call barring affects all voice and
data calls, except emergency calls.
- Caller ID: Scroll to Everyone to
display your caller identity to the
people you call, No one to hide
it or Only to contacts to display
your caller identity when you call
from the contacts.
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Settings
- Call Forwarding: Allows you to
forward your incoming calls to
another phone number.
- Call Waiting: To be notified of
incoming calls while you have a
call in progress, select Notify me.
- Voice Mail and Text Message:
When you insert the SIM card
into your phone, it automatically
detects and sets your voicemail
and SMS servers by default.
However, you can view the settings
if you want. You can also view your
voicemail numbers by tapping
Voice Mail on the Speed Dial
screen.
Network - You can select the
network type and the manner of
selecting networks.
- Current network: he current
Network is displayed in the Current
network field.
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- Network selection: Define how to
choose between different available
networks when travelling, for
example. If you chouse Manual,
you can select the network
yourself. Scroll to the desired
network and tap OK. To have the
network selected automatically
chose Automatic.
TIP! Manual selection can be
useful when you know that one
network is less expensive than
another or that it provides faster
data transmission.
- Preferred network: Tap Set
Networks (retrieving settings
may take a few minutes). Select a
network and re-prioritise the order
for network usage by tapping
Move Up or Move Down.

Info. Service - Info service
messages are text messages sent by
the network to GSM phone users.
They provide general information
such as weather reports, traffic
news, taxis, pharmacies, and stock
prices. Each type of information is
associated with a number, which
can be obtained from the service
provider. When you receive an info
service message, a popup message
will indicate a new message receipt
or the info service message will be
displayed directly.
- Cell broadcast: You can set the
reception status.
- Language: You can select the
language you want by tapping
the language. The info service
message in the selected language
will be received.

- Select channel to edit/delete:
You can manage the channels to
receive information from.
Band - Select the band type that
you want to use. If you chose 2G
Only, 3G services such as video call
are not performed.
Security - When this is set to
Enabled, you are requested to enter
your PIN each time you switch the
phone on.

Using flight mode
1 From the Home Screen select
then select Wireless Settings in
the Settings tab.
2 Set the Flight Mode to ON by
tapping the icon.
Flight mode will not allow you
to make calls, connect to the
Internet, or send messages.
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Settings
Change Date and Time
1 From the Home Screen select
then select Date & Time.
2 Adjust your date and time
settings or choose to auto update
the time when you travel or for
daylight saving.
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Bluetooth
Bluetooth enables compatible
mobile devices, peripherals
and computers that are in close
proximity to communicate directly
with each other without wires. This
handset supports built-in Bluetooth
connectivity, which makes it
possible to connect them with
compatible Bluetooth headsets,
computer applications and so on.

Turn on Bluetooth
From the Home Screen select
then select Wireless Settings.
Set the Bluetooth to ON by tapping
the icon.
NOTE: If you use a PC sync via
Bluetooth, you can exchange the
data only within the phonebook.
NOTE: When you receive data
from another Bluetooth device, the
phone requests a confirmation.
After confirming the transfer, the file
will be copied in your phone.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your GM730 and another
device, you can set up a passcode
protected connection. This means
your pairing is more secure.
1 Check your Bluetooth is On.
See Turn on Bluetooth for more
information.
You can change your visibility in
the Settings menu.
2 Touch Add a device.
3 Select a device type to limit the
search and touch Continue. Your
GM730 will search for Bluetooth
devices.
4 Choose the device you want to
pair with.
5 Verify the passkey match on
both devices and select Yes. Your
phone will then connect to the
other device.

121

Bluetooth
6 Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.

Sending and receiving your
files using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and
receive files as no wires are needed
and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth
headset to make and receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo,
video or music file.
2 Touch Menu and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your GM730
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your GM730 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
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4 Choose the device you want to
send the file to.
5 Your file will be sent.
TIP! Keep an eye on the progress
bar to make sure your file is sent.

To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be turned On.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Accept to receive the file.
3 You will see the sender for the
file, name of the file and where
the file has been saved.

Changing your Bluetooth
settings
1 From the Home Screen select
then scroll through Bluetooth in
Settings tab.
2 Select Settings tab.
Add a device - Setup a new
Bluetooth device.
Disable Bluetooth - Chose to
deactivate the Bluetooth.
Name - Check your device name
that other devices see when your
device is discoverable.
Discoverable - Make your device
visible only when you want other
Bluetooth devices to find it.
Advanced - Setup additional
options.
About - check your Bluetooth
information.
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Wi-Fi
Wireless Settings allows you to
manage Wi-Fi Internet 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.

Turn on Wi-Fi
1 From the Home Screen select
then select Wireless
Settings.
2 Set the Wi-Fi to ON by tapping
the icon.
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Set up Wi-Fi
1 Check Wi-Fi On.
2 A bubble window pops up and
shows scanned appropriate
Access Points near users.
3 Select the Access Point that you
are permitted to access and tap
OK.
4 Select the internet to have an
internet service and tap Connect.
NOTE: If your Wi-Fi service provider
or network administrator sets WEP
encryption for network security,
you should fill in WEP key in the
pop-up window. If WEP encryption
is not set, this pop-up window is
not shown. If you don’t know the
key, you need to ask it to your
Wi-Fi service provider or network
administrator.

Wireless network settings
A wireless network can be added
either when the network is detected
or manually by entering settings
information. Before doing these
steps, determine if you need
authentication information.
1 Tap Start > Settings >
Connections tab > Wi-Fi >
Wireless tab.
2 Under Networks to access,
select All available, Only access
points or Only computer-tocomputre for the list, depending
on the type of networks to which
you connect.
3 Do one of the following

4 Proceed through the wizard
to the Configure Network
Authentication page.
- Select the authentication
method from the
Authentication list.
- To use data encryption, select
an encryption method from the
Data encryption list.
- To use a network key
automatically, tap The key
is automatically provided.
Otherwise, enter the network
key.

- If you do not see a desired
network, tap Menu > Add New.
- To change network settings
for a network you have already
configured, tap the network.
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Wi-Fi
Configuring Wi-Fi Connection
Settings
NOTE: Before you set the WLAN
configuration, you need to ask your
WLAN service provider or your
network administrator for the IP
settings.
1 Tap Start > Settings >
Connections tab > Wi-Fi
2 Select Network Adapters tab.
3 Tap Network Adaptor tab and
select Broadcom 802.11 DHD
Network.
4 If you tap Use server-assigned
IP address, you can get IP
settings assigned automatically.
If you tap Use specific IP
address, you need to set IP
address assigned by your WLAN
service provider or network
administrator.
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5 Fill in IP address, Subnet mask,
and Default gateway.
6 Tap Name Servers.
7 Fill in DNS and Alt DNS, WINS
and Alt WINS, if necessary.
NOTE: To prevent the possible
Loss of data on your phone, WLAN
automatically ends when the
battery is almost empty or at a level
of below five percent.

Clear Storage
Allows you to remove all your data
and files from the memory and
reset your device to factory default
settings.
Tap Start > Setting > System tab
and select Clear Storage.
After entering your password,
press the Enter.
Select the check boxes for the
types of memory that you want
to remove.
Press the Clear.

NOTE:
A Hard Reset should only be
performed after all other trouble
shooting options have been
exhausted.
After a hard reset, the device is
restored to its default settings
- the way it was when you first
purchased it and turned it on.
Any programs you installed, data
you entered, and settings you
customized on your device will
be lost.
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DUN
NOTE:
X Before activating DUN, make
sure your device has a GPRS SIM
card installed, and you have set
up a GPRS modem connections
on your device.
Also make sure you have
GPRS SIM support DUN, and
connected your device to a
computer via USB.
X To use DUN, you have to install
the LGUSBWMLModemDriver on
your computer. Refer the below
site. www.lg.com
X When you activate DUN,
ActiveSync will be disabled
automatically.
To Set up your device as an USB
modem
1 On your device, tap Start >
Programs > DUN
2 Plug in the USB cable adapter
between your device and the
computer.
128
LG GM730 | User Guide

3 Tag Activate.
To add your device as a USB
modem to your Computer
1 On your computer, click Start >
Control Panel.
2 Double-click Phone and Modem
Options.
3 Click the Modems tab. Select the
new modem from the Modem
list, then double click the new
Modem.
4 On the Advanced tab, add
following AT command to the
Extra initialization commands:
AT+CGDCONT=1,”ip”,”<access
point name>”
NOTE: For example, at+cgdcont
=1,”ip”,”internet”

To dial up and connect to the
Internet
1 On your computer, click Start >
Control Panel
2 Double-click Network
Connections.
3 Click File > Create a new
Connection.
4 In the New Connection Wizard,
click Next.
5 Click Connect to the Internet
then click Next.
6 Select Set up my connection
manually then click Next.
7 Select Connect using a dial-up
modem then click Next.
8 Select the modem that you
previously installed, then click
Next.
9 Enter a descriptive name for this
connection, then click Next.

10 Enter the telephone number as
*99# or Vender support number(
ex, *99***1#), then click Next.
11 Under Internet Account
Information, you may not
need to enter a user name and
password when using GPRS. Just
click Next to proceed.
12 Click Finish to exit the wizard.
13 The Connect dialog box then
opens, Click Properties to check
again whether the LGE WML
USB Modem is selected. If it
is correct, click OK, and then,
return to the connect dialog
box.
14 Click Dial to dial up and connect
to the Internet.
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Accessories
These accessories are available for purchase for use with your GM730.
Charger

Battery

Data cable
and CD
Connect and
synchronise
your GM730
and PC.

Stereo
headset

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.

LG application store Grand open
Come and experience the newly opened LG Application Store.
You can add more joy to your mobile experience.
lgapplication.com
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this
guide is approved for use on GSM/
W-CDMA networks.
A number of features included
in this guide are called Network
Services. These are special services
that you arrange through your
wireless service provider. Before
you can take advantage of any
of these Network Services, you
must subscribe to them through
your service provider and obtain
instructions for their use from your
service provider.

General
Product name : GM730
System : GSM/ W-CDMA
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
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LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

GM730

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

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

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

Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy for you to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible Solutions

SIM error

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

Make sure the SIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network area

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

Codes do not
match

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

Contact your Service Provider.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider, or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached

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

On/Off key not pressed long
enough
Battery empty

Press the On/Off key for at least two
seconds.
Keep charger attached for a longer
time.
Clean the contacts.

Phone cannot
be switched on

Battery contacts dirty
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Troubleshooting
Message

Possible causes

Possible Solutions

Battery totally empty

Charge battery.

Temperature out of range

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

Contact problem

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

No mains voltage

Plug in to a different socket or check
the voltage.

Charger defective

If the charger does not warm up,
replace it.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

Battery defective

Replace battery.

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

Charging error
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