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คูม
่ อ
ื การใช้อาจแตกต่างจากตัวเครือ
่ งขึน
้ อยูก
่ บ
ั เวอร์ชน
ั
ซอฟต์แวร์โทรศัพท์และผูใ้ ห้บริการทีใ่ ช้

โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผูม
้ อ
ี ป
ุ การะคุณ
ขณะนี้ บริษท
ั LG ได้ดาํ เนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
ทาง LG เพือ
่ คุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียน
แบบ จากตลาดลักลอบนําเข้าสินค้า รวมถึงเพือ
่ ให้แน่ใจว่าลูกค้าได้
รับ บริการทางด้านการประกันสินค้าอย่างเป็นทางการ
เพือ
่ ให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึง่ ข้อความพร้อมด้วย IMEI เครือ
่ ง จะถูกส่งมายัง บริษท
ั LG โดย
อัตโนมัติ นับตัง้ แต่วน
ั ทีซ
่ อ
้ื ผลิตภัณฑ์และเริม
่ ใช้บริการ ทัง้ นี้ LG จะ
เป็นผูช
้ าํ ระค่าบริการ SMS สําหรับโปรแกรมตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์น้ี
สําหรับสิทธิพเิ ศษ ท่านจะได้รบ
ั สิทธิในการต่อระยะเวลาการ รับ
ประกันฟรีเพิม
่ ขึน
้ หนึง่ เดือน โดยสิทธิพเิ ศษนีค
้ รอบคลุม เฉพาะการ
รับประกันตัวเครือ
่ ง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอืน
่ ๆ ทันทีท่ี
โทรศัพท์ของคุณได้รบ
ั การตรวจสอบและรับรอง คุณจะได้รบ
ั ข้อความ
รับรอง “โทรศัพท์เครือ
่ งนี้ คือผลิตภัณฑ์ จากบริษท
ั LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ทีส
่ ง่ ถึงบริษท
ั LG สามารถการันตีได้วา่ จะได้
รับสิทธิการรับประกันสินค้า อันเนือ
่ ง จากขอบกพร้องจาก มาตรฐาน
ในขัน
้ ตอนการผลิต โดยไม่จาํ เป็นต้องแสดงหลักฐานใน การซือ
้ หรือ
บัตรรับประกันสินค้า นับตัง้ แต่วน
ั แรกทีท
่ า่ นซือ
้ ผลิตภัณฑ์
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คําแนะนําเพือ
่ ความปลอดภัยและการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคําแนะนําเบือ
้ งต้น
ต่อไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม
คําแนะนําเหล่านีอ
้ าจทําให้
เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ข้อมูลโดยละเอียดเพิม
่ เติมมี
อธิบายอยูใ่ นคูม
่ อ
ื เล่มนี้

การดูแลและการบํารุง
รักษาเครื่องโทรศัพท์
คําเตือน: ใช้
แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการ
รับรองให้ใช้กับโทรศัพท์
รุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์
ประเภทอื่นๆ อาจทําให้การ
รับรองหรือการรับประกัน
ของเครื่องสิ้นสุดลง หรือ
ก่อให้เกิดอันตรายได้

คําเตือน
เพือ
่ ความปลอดภัยของ
คุณ โปรดใช้แต่แบตเตอรี่
และเครือ
่ งชาร์จของแท้ท่ี
กําหนดให้เท่านัน
้
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ใน
บริเวณที่มีข้อบังคับพิเศษ
ว่าห้ามใช้ เช่น ในโรง
พยาบาล เนื่องจากอาจ
มีผลต่อการทํางานของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
• ควรทิง
้ แบตเตอรีต
่ ามวิธท
ี ่ี
กฎหมายกําหนด
•
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•

อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของ
เครือ
่ งโทรศัพท์ ควรนําไป
ให้ชา่ งเทคนิคผูม
้ ค
ี วามรู้
เมือ
่ จําเป็นต้องมีการตรวจ
ซ่อม
การซ่อมแซมภายใต้การ
รับประกันเป็นการตัดสิน
ใจของ LG ซึง่ อาจรวมถึง
การเปลีย
่ นชิน
้ ส่วนหรือ
แผงวงจรทีเ่ ป็นของใหม่
หรือของทีป
่ รับสภาพ โดย
มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานเทียบเท่าชิน
้ ส่วนที่
ถูกเปลีย
่ น

ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ ง
จากแหล่งความร้อน เช่น
เครือ
่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทําความ
สะอาดภายนอกเครื่อง
โทรศัพท์ (อย่าใช้สารละ
ลายใดๆ)
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั ร
เครดิตหรือบัตรโดยสารที่
มีแถบแม่เหล็ก เพราะอาจ
ทําความเสียหายต่อข้อมูล
ในแถบแม่เหล็กได้
•

อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ ง
สามารถส่งคลืน
่ รบกวนได้
ทําให้มผ
ี ลต่อการทํางานของ
อุปกรณ์ตา่ งๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ใกล้อป
ุ กรณ์ทางการ
แพทย์โดยไม่ได้รบ
ั
อนุญาตเสียก่อน หลีก
เลีย
่ งการวางโทรศัพท์
เหนือเครือ
่ งควบคุมจังหวะ

การเต้นของหัวใจ เช่น ใส่
ในกระเป๋าเสือ
้

ความปลอดภัยบน
ท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรือ
่ ง
การใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ น
พืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขีย
่ านพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือใน
ขณะขับรถ
• หากสามารถกระทําได้ ให้
ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอด
รถก่อนโทรออกหรือรับ
สาย หากสภาพการขับขี่
ทําให้จาํ เป็นต้องดําเนิน
การดังกล่าว
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บริเวณทีท
่ า
ํ ให้เกิด
ระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ ่ี
อยูร่ ะหว่างมีการระเบิดต่างๆ
ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อห้ามอย่าง
เคร่งครัด และทําตามข้อ
กําหนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการ
ระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ
เติมน้าํ มันเชือ
้ เพลิง ห้ามใช้
โทรศัพท์ใกล้นาํ้ มันเชือ
้ เพลิง
หรือสารเคมี

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อ
ให้เกิดคลื่นรบกวนต่อเครื่อง
บินได้
• ให้ปด
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ของคุณก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
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เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัย
และห่างจากมือเด็ก รวมทัง้
เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่ อาจ
ทําอันตรายหากเด็กนําใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่
สามารถใช้กับเครือข่ายเซล
ลูล่าร์บางเครือข่ายได้ จึงไม่
ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้
ตรวจสอบกับผู้ให้บริการใน
พื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับ
แบตเตอรีแ
่ ละการดูแล
รักษา
•

คุณไม่จําเป็นต้องคาย
ประจุแบตเตอรี่ออกจน
หมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจาก
แบตเตอรี่อื่นเนื่องจาก
ไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง

•

•
•

•

•

ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละ
เครือ
่ งชาร์จของ LG
เท่านัน
้ เครือ
่ งชาร์จ
แบตเตอรีข
่ อง LG ได้
รับการออกแบบมาเพือ
่
ยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือ
ทําให้แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่
ทันที เมือ
่ ประสิทธิภาพ
การใช้งานลดต่าํ ลงจนถึง
ระดับทีไ
่ ม่อาจใช้งานต่อ
ได้ แบตเตอรีน
่ ส
้ี ามารถ
ชาร์จใหม่ได้หลายร้อย
ครัง้ จนกว่าจะจําเป็นต้อง
เปลีย
่ นก้อนใหม่
อย่าให้เครือ
่ งชาร์จ
แบตเตอรีโ่ ดนแสงแดด
โดยตรง หรือใช้ในสภาพ
ทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เช่น ใน
ห้องน้าํ
หากมีการใส่แบตเตอรี่
ชนิดทีไ
่ ม่ถก
ู ต้อง อาจ
ทําให้เกิดการระเบิดได้

•

ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํา
ของผูผ
้ ลิตในการทิง้
แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้ว

การรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับ
พลังงานคลืน
่ ความถีว
่ ท
ิ ยุ
และค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์มอ
ื ถือรุน
่ LG-S310
นี้ ได้รบ
ั การออกแบบตรง
ตามข้อกําหนดเรือ
่ งความ
ปลอดภัยในการใช้งานอัน
เกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อกําหนดนีใ้ ช้
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
ทีร่ วมถึงการกําหนดค่าเผือ
่ ไว้
ทัง้ นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของ
ทุกคน โดยไม่ขน
้ึ กับอายุ
และสุขภาพ
• ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับ
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า
Specific Absorption
Rate หรือ SAR การ
7

ทดสอบ SAR ได้กระทํา
ด้วยการใช้วิธีการที่ได้
มาตรฐาน โดยให้เครื่อง
โทรศัพท์ส่งสัญญาณที่
แรงที่สุดและมีการรับรอง
ขนาดสัญญาณแล้ว โดย
การส่งสัญญาณดังกล่าว
ได้กระทําในทุกย่าน
ความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้วา
่ ระดับ SAR ของ
โทรศัพท์ LG แต่ละ
รุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทก
ุ รุน
่ จะได้รบ
ั การ
ออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อ
กําหนดการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจํากัด SAR ทีแ
่ นะนํา
โดย International
Commission on NonIonizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ
2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ตาม
เนือ
้ เยือ
่ หนักสิบ (10) กรัม
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ค่า SAR สูงสุดสําหรับ
โทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทําการ
ทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคือ
1.10 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมื่อพกพาไว้กับตัว
คือ 0.988 วัตต์/กก. (10
กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR สําหรับ
ผูท
้ อ
่ี ยูใ่ นประเทศ/พืน
้ ที่
ทีย
่ อมรับข้อจํากัด SAR
ซึง่ แนะนําโดย Institute
of Electrical and
Electronics Engineers
(IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่ หนึง่
(1) กรัม
•

การใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่
การใส่ซม
ิ การ์ด
เมือ
่ คุณสมัครใช้บริการเครือ
ข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ คุณ
จะได้รบ
ั ซิมการ์ด พลักอิน
พร้อมรายละเอียดการสมัคร
ขอรับบริการ เช่น PIN ของ
คุณ บริการเสริมทีม
่ ใี ห้เลือก
ใช้ได้ และอืน
่ ๆ
ข้อสําคัญ! ซิมการ์ดพลัก
อินและขัว้ สัมผัสอาจชํารุด
เสียหายได้งา่ ยหากถูกขูดขีด
หรือหักงอ ดังนัน
้ จึงควรใช้
งาน ใส่ หรือถอดการ์ดด้วย
ความระมัดระวัง เก็บซิมการ์ด
ทัง้ หมดให้พน
้ มือเด็กเล็ก

ภาพประกอบ โปรดปิด
อุปกรณ์และเลิกการเชือ
่ ม
ต่อกับเครือ
่ งชาร์จก่อนถอด
แบตเตอรี่
1 ถอดฝาครอบด้านหลัง
2 ยกแบตเตอรีอ
่ อก
3 ใส่ซม
ิ การ์ด
4 ใส่แบตเตอรี่
5 ประกอบฝาครอบด้านหลัง
6 ชาร์จแบตเตอรี่
หมายเหตุ: ชาร์จแบตเตอร์
รีใ่ ห้เต็มก่อนการใช้งานครัง้
แรก

1

2

3

4

5

6
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การใส่การ์ดหน่วยความจํา
ยกฝาปิดการ์ดหน่วยความจําขึน
้ และใส่การ์ด microSD โดย
ให้พน
้ื ทีห
่ น้าสัมผัสสีทองคว่าํ ลง ปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความ
จําจนเข้าที่
ในการถอดการ์ดหน่วยความจํา ให้ดน
ั ทีก
่ าร์ดเบาๆ ดังแสดง
ในภาพ
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจําเป็นอุปกรณ์เสริม
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ส่วนประกอบตัวเครื่อง
หูฟัง
พอร์ต Micro USB /
ช่องเสียบหูฟง
ั / ช่อง
เสียบเครือ
่ งชาร์จ
ปุ่มรับสาย
- โทรออกด้วยการกด
หมายเลขโทรศัพท์ และ
การรับสาย
- ในโหมดสแตนด์บาย:
แสดงประวัติการโทร
ปุ่มหมายเลข
ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่ม
ตัวเลขในการป้อน
จํานวนตัวอักษร
ปุ่ม * (ปุ่มสัญลักษณ์)
แทรกสัญลักษณ์เมื่อ
เขียนข้อความ
ปุ่มนาวิเกต
• ในเมนู: เลื่อน
ระหว่างเมนูต่างๆ

หน้าจอแสดงผล
ระดับเสียงด้านข้าง
ปุ่มเลือก (ปุ่มเลือกซ้าย
/ ปุ่มเลือกขวา)
ปุ่มเหล่านี้นี้จะทํางานตาม
ฟังก์ชันที่ปรากฏที่ด้าน
ล่างของหน้าจอ
ปุ่มวางสาย
คุณสามารถเปิด
หรือปิดโทรศัพท์ (กด
ค้าง), วางสาย หรือกลับ
สู่โหมดสแตนด์บายได้
ปุ่ม #
กดปุ่มนี้ค้างบนหน้าจอ
ที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเข้าสู่
โหมดเงียบ กดแล้วปล่อย
จะเปลี่ยนโหมดแก้ไขใน
หน้าจอโปรแกรมแก้ไข
ปุ่ม 0
เว้นวรรคเมื่อเขียน
ข้อความ
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พอร์ต Micro USB
ช่องเสียบหูฟัง/
ช่องเสียบเครื่อง
ชาร์จ

ระดับเสียงด้าน
ข้าง

ฝาปิดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่
เลนส์กล้อง
ช่องเสียบ SIM การ์ด
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ในส่วนนีจ
้ ะอธิบายเกีย
่ วกับ
คุณสมบัตโิ ทรศัพท์ของคุณ
อย่างย่อ

ข้อความ
เขียนข้อความ
เมนูนม
้ี ฟ
ี งั ก์ชน
ั ทีเ่ กีย
่ วข้อง
กับ SMS (Short Message
Service) และ MMS
(Multimedia Message
Service)

ข้อความเข้า
เครือ
่ งจะแจ้งเตือนให้ทราบ
เมือ
่ มีขอ
้ ความเข้า โดย
ข้อความเหล่านีจ
้ ะถูกจัดเก็บ
ใน ข้อความเข้า
เคล็ดลับ: ข้อความสามารถ
เรียงได้โดยใช้ตวั เลือกการ
เรียงทีร่ ะบุเพือ
่ ให้เข้าถึง
ข้อความได้งา่ ย (เรือ
่ ง, วันที่
และผูส
้ ง่ )

เมล์บอกซ์ของฉัน
อีเมล์ของฉันให้คุณรับอีเมล์
ที่คุณชอบบนมือถือโดยมีค่า
ใช้จ่ายคงที่ในแต่ละเดือน

สร้างอีเมล์แอดเดรส
ใหม่
ด้วยการเลือกเมนูนี้ คุณจะ
ไปที่พอร์ทัล Hotmail ซึ่ง
คุณสามารถสร้างแอคเคาท์
Hotmail ได้
เมื่อคุณสร้างแอคเคาท์แล้ว
คุณสามารถตั้งค่าในวิซาร์ด
ตั้งค่าอีเมล์เพื่อรับอีเมล์
Hotmail ได้

แบบร่าง
คุณสามารถบันทึกข้อความ
ชัว่ คราวไว้ในแบบร่างได้

ข้อความออก
โฟลเดอร์ที่เก็บข้อความที่
ยังไม่ได้ส่ง หรือข้อความที่
ล้มเหลวในการส่งเป็นการ
ชั่วคราว
13

ข้อความทีส
่ ง
่ แล้ว

ข้อความ SOS

หลังจากส่งข้อความออก
ข้อความตัวอักษรหรือ
ข้อความมัลติมเี ดียจะถูก
บันทึกในโฟลเดอร์ ส่งแล้ว

ข้อความฉุกเฉินสามารถส่ง
ไปยังหมายเลขที่กําหนด
ไว้ล่วงหน้า (สูงสุด 3
หมายเลข) โดยกดปุ่ม 9
ค้างบนหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้
งาน และสามารถตั้งค่าจาก
เมนูข้อความโดยใช้เมนูย่อย
SOS เมื่อกดปุ่ม 9 ค้างบน
หน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งาน จะ
แสดงป๊อปอัป ‘ตั้งข้อความ
SOS?’ กด ‘ใช่’ แล้วตั้งค่า
ข้อความ SOS เป็นเปิด แล้ว
พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
และป้อนหมายเลขสูงสุด 3
หมายเลขในรายชื่อผู้รับที่
คุณต้องการส่งข้อความใน
โหมดฉุกเฉิน และกด เสร็จ

เก็บถาวร
คุณสามารถเข้าถึงข้อความ
ทีบ
่ น
ั ทึกไว้, SMS อัตโนมัติ
และ MMS อัตโนมัตไ
ิ ด้

อีโมติคอน
รายการอีโมติคอนทีเ่ ป็น
ประโยชน์ทไ
่ี ด้เขียนไว้แล้ว
สําหรับการตอบกลับแบบ
รวดเร็ว

ค่าติดตัง
้ ข้อความ
เมนูนช
้ี ว่ ยคุณตัง้ ค่าคุณสมบัติ
ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ
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สมุดโทรศัพท์

กลุม
่

ชือ
่

คุณสามารถเพิม
่ รายชือ
่ ใน
กลุม
่ ทีม
่ อ
ี ยูไ
่ ด้

เลือกตัวเลือกค้นหาจาก
และป้อนชื่อที่คุณต้องการ
ค้นหาจากรายชื่อ
คุณสามารถลงทะเบียนที่
อยู่รายชื่อใหม่โดยเลือก
เพิ่มผู้ติดต่อใหม่จากตัว
เลือก คุณสามารถป้อนชื่อ,
หมายเลขโทรศัพท์อื่น,
อีเมล์แอดเดรส, กลุ่ม, ภาพ
ฯลฯ โดยใช้ตัวเลือกเพิ่มราย
ละเอียดของรายชื่อใหม่

ตัง
้ ค่า
คุณสามารถตัง้ ค่าการแสดง
รายชือ
่ , คัดลอก, ย้าย, ส่ง
รายชือ
่ ทางบลูทธ
ู , สํารอง
และเรียกคืนรายชือ
่ หากใส่
การ์ด SD และลบรายชือ
่
และตรวจสอบข้อมูลหน่วย
ความจํา

โทรด่วน
คุณสามารถกําหนดปุ่มใด
ปุ่มหนึ่งจาก 2 ถึง 8 ให้กับ
รายการชื่อและหมายเลขได้
หากคุณอยู่ที่หน้าจอเมื่อไม่
ได้ใช้งาน คุณสามารถโทร
ได้ทันทีโดยกดปุ่มนี้

เบอร์บริการ
ใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ เข้าดูรายการ
บริการทีผ
่ ใู้ ห้บริการระบบของ
คุณให้บริการ (หากซิมการ์ด
สนับสนุน)

เบอร์สว
่ นตัว
คุณสามารถบันทึกและตรวจ
สอบหมายเลขส่วนตัวของ
คุณในซิมการ์ดได้
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นามบัตรส่วนตัว

เวลาโทร

ตัวเลือกนีใ้ ช้เพือ
่ สร้าง
นามบัตรส่วนตัวทีม
่ ช
ี อ
่ื และ
หมายเลข

ช่วยให้คณ
ุ สามารถดูระยะ
เวลาของสายทีโ่ ทรเข้าและ
โทรออกได้ และยังสามารถ
รีเซ็ตตัวจับเวลาการโทรได้
ใหม่อก
ี ด้วย

ประวัติการโทร
บันทึกการโทร
คุณสามารถดูรายการสาย
โทรออกหรือสายเรียกเข้า
ทัง้ หมดได้

สายไม่ได้รบ
ั
คุณสามารถดูสายทีไ
่ ม่ได้
รับได้

สายทีไ
่ ด้รบ
ั
คุณสามารถดูสายทีร่ บ
ั ได้

เบอร์ทต
่ี ด
ิ ต่อ
คุณสามารถดูหมายเลขสาย
โทรออกและทีพ
่ ยายามโทร
ออกได้
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ตัวนับข้อมูลแพ็คเก็ต
คุณสามารถตรวจสอบจํานวน
ข้อมูลทีร่ บ
ั ส่งบนเครือข่ายได้

ค่าโทร
ดูคา่ โทรทีเ่ รียกเก็บสําหรับ
การโทรล่าสุดของคุณ,
หมายเลขการโทรทัง้ หมด
และสามารถตัง้ ค่าขีดจํากัด
การโทรได้ คุณยังสามารถ
ตัง้ ค่าการโทรได้ดว้ ย

ตั้งค่า
รูปแบบเสียง
คุณสามารถปรับและกําหนด
เสียงโทรศัพท์เองได้
สําหรับเหตุการณ์และสภาพ
แวดล้อมต่างๆ

หน้าจอ
คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
หน้าจอของโทรศัพท์ได้

วันทีแ
่ ละเวลา
คุณสามารถตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ที่
เกีย
่ วข้องกับวันทีแ
่ ละเวลาได้

การเชือ
่ มต่อ
บลูทธ
ู - คุณสามารถปรับ
การตัง้ ค่าในการเชือ
่ มต่อ
BT ได้
โหมดการเชือ
่ มต่อ USB
- คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์
จาก/ไปยังคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ร่วมกันได้ไปยังหน่วย
ความจําในโทรศัพท์โดยใช้
โหมดที่เก็บข้อมูล

การตัง
้ ค่าการโทร
คุณสามารถตัง้ ค่าเมนูท่ี
เกีย
่ วข้องกับการโทรได้
การโอนสาย - บริการโอน
สายให้คณ
ุ โอนสายสนทนา
เรียกเข้าไปยังหมายเลขอืน
่
ได้ โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ
ระบบของคุณเพือ
่ ขอทราบ
รายละเอียด
สายเรียกเข้าทัง
้ หมด: โอน
สายสนทนาทุกสาย
เมือ
่ ไม่วา
่ ง: โอนสายสนทนา
เมือ
่ ผูใ้ ช้กาํ ลังใช้สายอืน
่
ไม่รบ
ั สาย: โอนสายสนทนา
เมือ
่ คุณไม่รบ
ั สาย
ติดต่อไม่ได้: โอนสาย
สนทนาเมือ
่ ปิดโทรศัพท์หรือ
อยูน
่ อกพืน
้ ทีใ่ ห้บริการ

ป้องกันการโทร - บริการ
ป้องกันการโทรนีจ
้ ะป้องกัน
ไม่ให้โทรศัพท์ของคุณโทร
ออกหรือรับสายบางประเภท
ได้ ฟังก์ชน
ั นีต
้ อ
้ งใช้รหัสการ
ป้องกันการโทร
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กําหนดเบอร์โทรออก
- คุณสามารถจํากัดการ
โทรออกไปยังหมายเลข
โทรศัพท์ทเ่ี ลือกไว้ได้
หมายเลขเหล่านัน
้ จะได้รบ
ั
การป้องกันไว้ดว้ ยรหัส PIN2
เปิด: คุณสามารถจํากัดการ
โทรออกไปยังหมายเลข
โทรศัพท์ทเ่ี ลือกไว้ได้

สายเรียกซ้อน
เปิดใช้: หากคุณเลือก เปิด
ใช้ คุณสามารถรับสาย (เรียก
เข้า) ซ้อนได้
เลิกใช้: หากคุณเลือก
ยกเลิก คุณจะไม่สามารถ
ทราบได้วา่ มีสาย (เรียกเข้า)
ซ้อนทีก
่ าํ ลังรออยู่
ดูสถานะ: แสดงสถานะของ
สายเรียกซ้อน

ปฏิเสธการรับสาย
เปิด/ปิดปฏิเสธการรับ
สาย: คุณสามารถตัง้ ค่าว่า
ปฏิเสธสายเรียกเข้าหรือไม่
- ปิด: เลิกใช้ปฏิเสธการรับ
สายอัตโนมัติ
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- ปฏิเสธรายการ: ปฏิเสธ
หมายเลขเป้าหมายใน
รายการทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ค่าไว้
เท่านัน
้ คุณสามารถตัง้ ค่า
รายการปฏิเสธได้โดยใช้
เมนูปฏิเสธรายการ
- ปฏิเสธทุกสาย: ปฏิเสธ
การรับสายทัง้ หมดใน
รายการ
หรือผูใ้ ช้สามารถตัง้ ค่า
รายการปฏิเสธโดยเลือก
รายชือ
่ , กลุม
่ , ไม่ได้ลง
ทะเบียน และไม่มข
ี อ
้ มูล
ผูโ้ ทร

ส่งหมายเลขตัวเอง
ตัง
้ ตามระบบ หากเลือกตัว
เลือกนี้ การทีค
่ ณ
ุ จะสามารถ
ส่งหมายเลขโทรศัพท์ของ
คุณได้หรือไม่ขน
้ึ อยูก
่ บ
ั บริการ
ของสายโทรศัพท์สองสาย
ทีใ่ ห้บริการอยู่ เช่น สาย 1
หรือสาย 2
เปิด: คุณสามารถส่ง
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไปยังผูร้ บ
ั โดยหมายเลข
ของคุณจะแสดงทีเ่ ครือ
่ ง
โทรศัพท์ของผูร้ บ
ั สาย

ปิด: ไม่มก
ี ารแสดงหมายเลข
โทรศัพท์ของคุณ

โทรซ้า
ํ อัตโนมัติ
เปิด: เมือ
่ ใช้งานฟังก์ชน
ั
นี้ โทรศัพท์จะพยายามหมุน
ทวนหมายเลขทีโ่ ทรไม่ตด
ิ
โดยอัตโนมัติ
ปิด: โทรศัพท์จะไม่หมุนทวน
หมายเลขซ้าํ เมือ
่ ไม่สามารถ
ต่อสายนัน
้ ได้ในครัง้ แรก

โหมดตอบรับ
กดปุม
่ รับสาย: หากคุณ
เลือกเมนูน้ี คุณสามารถรับ
สายเรียกเข้าด้วยการกด
ปุม
่
รับได้ทก
ุ ปุม
่ หากเลือกเมนูน้ี
คุณสามารถรับสายเรียกเข้า
ด้วยการกดปุม
่ ใดก็ได้ยกเว้น
ปุม
่ วางสายและปุม
่ เลือกขวา

ตัวจับเวลาการโทรฟรี เมนูนช
้ี ว่ ยติดตามจํานวนนาที
ของการโทรฟรี เมือ
่ คุณป้อน
จํานวนนาทีทม
่ี อ
ี ยู่ เครือ
่ งจะ
ติดตามจํานวนนาทีฟรี
เครือ
่ งจะเริม
่ ต้นลบจํานวน
นาทีทค
่ี ณ
ุ ใช้เมือ
่ คุณใช้สาย
โทรออก

เตือนทุกนาที - กําหนด
ว่าจะส่งเสียง 1 นาทีทก
ุ 1
นาทีขณะใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก
แฮนด์ฟรีเพือ
่ รับสายโดยใช้
ชุดหูฟงั บลูทธ
ู หรือเลือกตัว
เครือ
่ งเพือ
่ กดปุม
่ ทีต
่ วั เครือ
่ ง
เพือ
่ รับสาย
บันทึกหมายเลขใหม่
- เลือก ใช่ เพือ
่ บันทึก
หมายเลขใหม่
ความคมชัดของเสียง ลดเสียงรบกวนรอบข้างขณะ
ใช้สาย เลือก เปิด หรือ ปิด

โทรศัพท์
ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าโทรศัพท์
ล็อคปุม
่ อัตโนมัติ - คุณ
สามารถล็อคปุม
่ กดอัตโนมัติ
หลังจากไม่ใช้งานสักครู่
ภาษา - คุณสามารถเปลีย
่ น
ภาษาทีแ
่ สดงข้อความบน
โทรศัพท์ของคุณ การตัง้ ค่า
เปลีย
่ นแปลงนีม
้ ผ
ี ลต่อโหมด
ป้อนภาษาด้วย
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ประหยัดพลังงาน - เลือก
จากตัวเลือกต่อไปนี้ ปิด/
อัตโนมัติ/ เปิดเสมอ เพื่อ
เปลี่ยนการตั้งค่าประหยัด
พลังงานที่ตั้งมาจากโรงงาน
ข้อมูลเครือ
่ ง - แสดง
หมายเลขโทรศัพท์,
หมายเลขรุน
่ และเวอร์ชน
ั
S/W ของคุณ

ตัง
้ ค่าเครือข่าย
คุณสามารถตัง้ ค่าเลือกเครือ
ข่าย และโหมดเครือข่ายโดย
ใช้เมนูน้ี คุณสามารถเพิม
่
เครือข่ายทีต
่ อ
้ งการเชือ
่ มต่อ
ในรายการทีต
่ อ
้ งการได้ดว้ ย

โปรไฟล์อน
ิ เตอร์เน็ต
เมนูนแ
้ี สดงโปรไฟล์
อินเตอร์เน็ต คุณสามารถ
สร้างโปรไฟล์ใหม่ ลบ หรือ
แก้ไขโปรไฟล์โดยใช้เมนู
ตัวเลือก อย่างไรก็ตาม คุณ
ไม่สามารถลบหรือแก้ไขการ
กําหนดค่าเริม
่ ต้นได้
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จุดเชือ
่ มต่อ
เมนูนจ
้ี ะแสดงรายการจุด
เชือ
่ มต่อ คุณสามารถสร้าง
โปรไฟล์ใหม่ ลบ หรือแก้ไข
โปรไฟล์โดยใช้เมนูตวั
เลือก อย่างไรก็ตาม คุณไม่
สามารถลบหรือแก้ไขการ
กําหนดค่าเริม
่ ต้นได้

การเชือ
่ มต่อข้อมูล
แพ็คเก็ต
หากคุณเลือกตัวเลือก ‘เมือ
่
ใช้ได้’ โทรศัพท์ของคุณ
จะลงทะเบียนกับเครือข่าย
GPRS โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณ
เปิดเครือ
่ ง หากคุณเลือก
“เมือ
่ ต้องการ” การเชือ
่ มต่อ
GPRS จะสร้างขึน
้ ตามระยะ
เวลาของการเชือ
่ มต่อ WAP
หรือแอปพลิเคชัน

ระบบป้องกัน
เมนูนช
้ี ว่ ยคุณตัง้ ค่าความ
ปลอดภัยของโทรศัพท์ได้
คําขอรหัส PIN - คุณ
สามารถตัง้ ค่าโทรศัพท์ให้
ถามรหัส PIN ของซิมการ์ด
ของคุณ เมือ
่ เปิดใช้เครือ
่ ง
โทรศัพท์
ล็อคเครือ
่ ง - คุณสามารถ
ใช้รหัสล็อคตัวเครือ
่ งเพือ
่
ป้องกันการใช้โทรศัพท์ของ
คุณโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต
ล็อคหากเปลี่ยนซิม - ตั้ง
ค่าฟังก์ชันล็อคหากเปลี่ยน
ซิม
แจ้งเครือ
่ งหาย - คุณสมบัติ
ATMT ของโทรศัพท์รน
ุ่
นีช
้ ว่ ยให้คณ
ุ สามารถใช้
ระบบการติดตามตรวจสอบ
ตําแหน่งของโทรศัพท์มอ
ื ถือ
ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ทําหายหรือวาง
ไว้ผด
ิ ที่

เปลี่ยนรหัส - PIN
ย่อมาจาก Personal
Identification Number ซึ่ง
เป็นรหัสที่ใช้ในการป้องกัน
การใช้โทรศัพท์โดยบุคคล
ที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณ
สามารถเปลี่ยนรหัสการเข้า
ใช้เครื่อง: รหัส PIN, รหัส
PIN2, รหัสป้องกันขโมย

ข้อมูลหน่วยความจํา
คุณสามารถตรวจสอบพืน
้ ที่
ว่างและการใช้หน่วยความ
จําของโทรศัพท์ ซิมการ์ด
และหน่วยความจําภายนอก
(หากใส่ไว้) ได้

เรียกคืนการตัง
้ ค่า
คุณสามารถกลับไปเริม
่ ใช้คา่
ทัง้ หมดทีต
่ ง้ั มาจากโรงงาน
ได้ คุณต้องใช้ รหัสป้องกัน
เพือ
่ ใช้งานฟังก์ชน
ั นี้
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คลังภาพ
การ์ดความจํา
หากโทรศัพท์มก
ี าร์ดหน่วย
ความจําในช่องใส่การ์ด คุณ
สามารถบันทึกภาพ, เสียง
และวิดโี อไว้ในการ์ดได้

ภาพส่วนตัว
แสดงรายการไฟล์ภาพ

อืน
่ ๆ
เมือ
่ คุณได้รบ
ั ไฟล์ทม
่ี รี ป
ู
แบบทีไ
่ ม่ได้กาํ หนดไว้ทาง
อีเมล์ ไฟล์จะถูกบันทึกไว้ใน
โฟลเดอร์น้ี

มัลติมีเดีย
กล้องถ่ายรูป

ไฟล์วด
ิ โี อทีบ
่ น
ั ทึกไว้จะ
แสดงในรายการ

คุณสามารถถ่ายภาพด้วย
กล้องถ่ายรูปที่อยู่ในตัว
โทรศัพท์ และปรับการตั้ง
ค่าของกล้องได้ตามความ
ต้องการ

วิดโี อส่วนตัว

วิดโี อ

แสดงรายการไฟล์วด
ิ โี อ

คุณสามารถบันทึกวิดโี อคลิป
ด้วยกล้องถ่ายรูปในตัวได้

เสียงส่วนตัว

เกมส์ & แอปฯ
คุณสามารถเข้าสูเ่ กมส์และ
แอปพลิเคชันต่างๆ ใน
โทรศัพท์ของคุณ

22

เพลง
ด้วยเพลงในโทรศัพท์
จะช่วยให้คุณสามารถ
เพลิดเพลินกับเพลงที่หลาก
หลายได้ง่าย

วิทยุ FM
คุณสามารถฟังวิทยุ FM โดย
ใช้ชด
ุ หูฟงั ภายนอก

เครือ
่ งบันทึกเสียง
คุณสามารถบันทึกเสียง
เตือนได้

สร้างเสียงเรียกเข้า
ฟังก์ชันนี้ช่วยคุณสร้างเสียง
เรียกเข้าของคุณโดยใช้
เครื่องมือนี้

สมุดบันทึก
นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตัง้ นาฬิกาปลุก
ให้ทาํ งานเมือ
่ ถึงเวลาทีร่ ะบุ
ได้หา้ เวลา

ปฏิทน
ิ
คุณสามารถดูปฏิทน
ิ และเพิม
่
เหตุการณ์ทน
่ี ใ่ี นวันทีเ่ ลือกได้
ร้อยรายการ

เคล็ดลับ: ผูใ้ ช้สามารถ
กําหนดเวลาส่ง SMS เพือ
่ ให้
สามารถส่งไปยังหมายเลข/
รายชือ
่ ทีก
่ าํ หนดไว้ในวันที่
และเวลาทีต
่ ง้ั ค่าไว้ได้จาก
รายการตัวเลือก

งาน
คุณสามารถดู แก้ไข และ
เพิม
่ งานทีจ
่ ะทําได้รอ
้ ย
รายการ

บันทึก
คุณสามารถเพิม
่ บันทึกใหม่
ได้หา้ สิบรายการ ดู และ
จัดการบันทึกทีม
่ อ
ี ยู่

บันทึกลับ
คุณสามารถเพิม
่ บันทึกลับได้
ห้าสิบรายการ คุณต้องป้อน
รหัสป้องกันเพือ
่ ใช้เมนูนเ้ี พือ
่
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของ
บันทึกลับของคุณ
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เครือ
่ งคิดเลข

ตัวแปลงหน่วย

เครือ
่ งคิดเลขมีฟงั ก์ชน
ั การ
คํานวณพืน
้ ฐาน: บวก, ลบ,
คูณ และหาร คุณยังสามารถ
ใช้ฟงั ก์ชน
ั ทีม
่ อ
ี ยู่ เช่น Sin,
Cos, tan, log, ln, exp, %,
x^2, x^y, sqrt, +/-, deg
และ rad

ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็น
หน่วยทีค
่ ณ
ุ ต้องการ ประเภท
ของหน่วยวัดทีส
่ ามารถ
แปลงเป็นหน่วยต่างๆ ได้นน
้ั
มีหลายประเภท: สกุลเงิน,
พืน
้ ที,่ ความยาว, น้าํ หนัก,
อุณหภูม,ิ ปริมาตร, ความเร็ว

พจนานุกรม

เวลาทัว
่ โลก

ให้คณ
ุ ค้นหาพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮิน
ดี, ภาษาฮินดีเป็นภาษา
อังกฤษ และพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษด้วย และจดจํา
การค้นหาล่าสุดได้ดว้ ย

ฟังก์ชน
ั เวลาทัว่ โลกจะแสดง
ข้อมูลเวลาของเมืองใหญ่
ทัว่ โลก

นาฬิกาจับเวลา
ตัวเลือกนีช
้ ว่ ยให้คณ
ุ ใช้
ฟังก์ชน
ั นาฬิกาจับเวลาได้

ตัวค้นหาวันที่
คุณสามารถนับวันทีเ่ ป้า
หมายได้โดยการเพิม
่ (หลัง)
จํานวนวัน
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ไปที่
ช่วยให้คณ
ุ ตรงไปยังเมนู
ทีค
่ น
้ หา คุณสามารถตัง้
รายการเป็น ไปที่

แอพพลิเคชัน
โทรศัพท์ LG-S310 มา
พร้อมกับเกมส์เพือ
่ ช่วยให้
คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง
หากคุณเลือกดาวน์โหลด
เกมส์หรือแอปพลิเคชันเพิม
่
เติม ไฟล์เหล่านัน
้ จะถูก
บันทึกลงในโฟลเดอร์น้ี กด
เมนู และเลือก แอพพลิเคชัน
เลือก เกมส์ & แอปฯ
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เติมจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อ
กับบริการนี้ โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จ่าย
กับผู้ให้บริการเครือข่าย
ของคุณ

บริการ
อินเตอร์เน็ต
โฮมเพจ
ใช้สาํ หรับเชือ
่ มต่อกับ
โฮมเพจ โฮมเพจจะเป็นไซต์
ทีไ
่ ด้ระบุไว้ในโปรไฟล์ทเ่ี ปิด
ใช้งาน

บุค
๊ มาร์ก
เมนูนช
้ี ว่ ยให้คณ
ุ จัดเก็บ URL
ของเว็บเพจทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบได้
เพือ
่ ให้เข้าใช้ได้งา่ ยขึน
้ ใน
ครัง้ ต่อไป

ไปทีแ
่ อดเดรส
คุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง
เว็บไซต์ที่คุณต้องการได้
โดยตรง หลังจากป้อน
URL ให้กดปุ่ม
เพื่อ
ทําการเชื่อมต่อไปยังไซต์
ดังกล่าว
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เครือข่ายสังคม
บริการเครือข่ายสังคม
(SNS) - โทรศัพท์
LG-S310 มี SNS ทีใ่ ห้คณ
ุ
สนุกสนานและจัดการเครือ
ข่ายสังคมของคุณได้
เลือกเมนู เครือข่ายสังคม
และเลือกไซต์ทางด้านล่าง:
Facebook, Twitter
หมายเหตุ: คุณสมบัติ
SNS เป็นแอปพลิเคชันที่
ใช้ข้อมูลจํานวนมาก เมื่อ
เชื่อมต่อและใช้บริการ
ออนไลน์อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จ่าย
กับผู้ให้บริการเครือข่าย
ของคุณ
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Facebook (SNS ต่อ)
โฮม: ล็อกอินและคุณจะเป็น
สถานะที่อัปเดตของเพื่อนๆ
ของคุณ ป้อนความเห็นของ
คุณเกี่ยวสถานะใหม่และ
ตรวจดูอื่นๆ
โปรไฟล์: คุณสามารถเลือก
กระดาน > การอัปเดต
สถานะ และเขียนสถานะ
ปัจจุบน
ั ดูรายละเอียดข้อมูล
และอัปโหลดภาพถ่ายโดย
เลือก อัลบัม
้ > อัปโหลด
ภาพ

เพจทีบ
่ น
ั ทึก - ให้คณ
ุ ดู
เว็บเพจทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้
เว็บแอดเดรสล่าสุด - เมนู
นีจ
้ ะแสดงประวัตข
ิ องเพจที่
ดูลา่ สุด
ตัง
้ ค่า - คุณสามารถตัง้ ค่า
โปรไฟล์, ลักษณะ, แคช
และความปลอดภัยทีส
่ ม
ั พันธ์
กับบริการอินเตอร์เน็ต

PC ซิงค์
คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิวเตอร์กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ
เพือ
่ ให้แน่ใจว่ารายละเอียดทีส
่ าํ คัญทัง้ หมดของคุณและวันที่
ต่างๆ ตรงกัน และยังสามารถสํารองข้อมูลไฟล์ทช
่ี ว่ ยให้คณ
ุ
สบายใจได้
สําหรับการดําเนินการนี้ ผู้ใช้ต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ
กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และเลือกตัวเลือก “พอร์ต
COM”
หมายเหตุ: ติดตั้ง PC Suite โดยใช้ CD ที่ให้มาด้วย และ
ทําตามคําแนะนําการติดตั้ง เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับ
คอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB และเลือกตัวเลือก “พอร์ต
COM”
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อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถใช้อป
ุ กรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้
เลือกใช้อป
ุ กรณ์เหล่านีต
้ ามลักษณะการสือ
่ สารส่วนตัวของ
คุณ
แบตเตอรี่
มาตรฐาน

อะแดป
เตอร์
สําหรับ
ชาร์จ
แบตเตอรี่

ชุดหูฟง
ั

สาย
เคเบิล
ข้อมูล/
ซีดี

หมายเหตุ
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้ การไม่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะนํานีอ
้ าจมีผลให้การรับประกันของ
เครือ
่ งโทรศัพท์สน
้ิ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพืน
้ ที่ โปรดตรวจ
สอบกับบริษท
ั หรือตัวแทนผูใ้ ห้บริการในแต่ละพืน
้ ทีข
่ อง
เราในกรณีทม
่ี ข
ี อ
้ สอบถามเพิม
่ เติม
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ข้อมูลทางเทคนิค
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ) +45°C (ขณะชาร์จ)
ต่า
ํ สุด: -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี อีเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จํากัด
ศูนย์ซอ
่ มสํานักงานใหญ่ตากสิน เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จ
พระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทําการ: จันทร์-อาทิตย์, 07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757
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LG-S310 User Guide - English
This manual may differ from the phone depending
on the phone software version and service provider used.

Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and
make sure that you receive offi cial warranty service, LG is now running a
product authentication program.
To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS
containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent
to LG on the date of purchase.
Once your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your
handset is a genuine LG product.’
The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication
program.
In return, you will receive one additional month of warranty for free.
One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries
and accessories.
The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from
manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase
without proof of purchase or warranty card.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed
information is given in this
manual.

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.

Warning
For your safety, use ONLY
specified ORIGINAL batteries
and chargers.
• Switch off the phone in any
area where required by
special regulations, e.g. in a
hospital where it may affect
medical equipment.
• Batteries should be disposed
off in accordance with
relevant legislation.
•
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•

Do not disassemble this unit.
Take it to a qualified service
technician when repair work
is required.
Repairs under warranty, at
LG’s option, may include
replacement parts or boards
that are either new or
reconditioned, provided that
they have functionality equal
to that of the parts being
replaced.

•

Road safety

Electronic devices

Check the laws and regulations
on the use of mobile phones in
the areas when you drive.
• Do not use a hand-held
phone while driving.
• Use a hands-free kit, if
available.
• Pull off the road and park
before making or answering
a call if driving conditions so
require.

The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
• Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit. (Do not
use any solvents.)
• Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.

All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile
phone near medical
equipment without requesting
permission. Avoid placing the
phone over a pacemaker, i.e.
in your breast pocket.

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

Potentially explosive
atmospheres
Do not use the phone at a
refueling point. Do not use near
fuel or chemicals.
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In aircraft
Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn off your mobile phone
before boarding any aircraft.

Battery information and
care
•

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

•

Emergency calls

•

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

•

•
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You do not need to
completely discharge the
battery before recharging.
Unlike other battery systems,
there is no memory effect
that could compromise the
battery’s performance.
Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the
battery life.
Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
Replace the battery when
it no longer provides
acceptable performance.
The battery pack may be
recharged hundreds of
times before it needs to be
replaced.
Do not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such
as the bathroom.

Risk of explosion if battery is • The radio wave exposure
replaced by an incorrect type.
guidelines employ a unit
of measurement known
• Dispose off used
as the Specific Absorption
batteries according to the
Rate, or SAR. Tests for
manufacturer’s instructions.
SAR are conducted using
standardised methods with
Exposure to radio
the phone transmitting at its
frequency energy
highest certified power level
Radio wave exposure and
in all used frequency bands.
Specific Absorption Rate
• While there may be
(SAR) information
differences between the SAR
This mobile phone model LGlevels of various LG phone
S310 has been designed to
models, they are all designed
comply with applicable safety
to meet the relevant
requirement for exposure to
guidelines for exposure to
radio waves. This requirement
radio waves.
is based on scientific guidelines
• The SAR limit recommended
that include safety margins
by the International
designed to ensure safety of all
Commission on Non-Ionizing
persons, regardless of age and
Radiation Protection (ICNIRP)
health.
is 2W/kg averaged over ten
(10) gram of tissue.
•
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The highest SAR value for
this model phone tested by
DASY4 for use at the ear is
1.10 W/kg (10g) and when
worn on the body is 0.988 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)
is 1.6 W/kg averaged over
one (1) gram of tissue.
•
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Installing the SIM card and the handset battery
Installing the SIM Card

Illustrations

When you subscribe to a
cellular network, you are
provided with a plug-in
SIM card loaded with your
subscription details, such as
your PIN, any optional services
available and many others.
Important!
The plug-in SIM card and its
contacts can be easily damaged
by scratches or bending, so be
careful when handling, inserting
or removing the card. Keep all
SIM cards out of the reach of
small children.

Always switch the device off
and disconnect the charger
before removing the battery.
1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.
Note: Fully charge the battery
before using it for the first time.

1

2

3

4

5

6
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Installing a Memory Card
Remove the battery cover. Push the memory card inside with the
gold contact facing upward.
To remove the memory card, gently push it as shown in the
diagram.
Note: A memory card is an optional accessory.
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Phone Components
Earpiece
Micro USB Port / Earphone
jack / Charger port

Send key
- Dial a phone number and
answer a call.
- In standby mode: Shows a
history of calls.
Number key
In most of the time, the
numeric keys are used to
input number of characters.
* Key(Symbol key)
Insert symbol when
writing a message.
Navigation keys
• In menu: Navigates
between menus.

Display screen
Side volume key
Soft keys (Left soft key /
Right soft key)
These keys perform the
function Indicated in the
bottom of the display.
End key
Allows you to power
the phone on or off(hold
down), end calls, or return
to Standby Mode.
# Key
Long press this key in idle
screen to enter to Silent
Mode.Also short press
changes edit mode in all
editor screen.
0 Key
Insert space when writing a
message.
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Micro USB port
Earphone jack/
Charger port

Side volume key

Battery cover

Battery

Camera lens
SIM Card Socket
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Menu Tree
1. Messaging
Create message
Inbox
My mailbox
Create new e-mail address
Drafts
Outbox
Sent items
Saved items
Emoticons
SOS message
Message settings

2. Contacts
Names
Settings
Groups
Speed dials
Service dial numbers
Own number
My business card

3. Log
Call log
Missed calls
Received calls
Dialled numbers
Call duration
Packet data counter
Call costs

4. Settings
Profiles
Display
Date & time
Connectivity
Call
Phone
Network
Internet profiles
Access points
Packet data conn.
Security
Memory info
Restore factory
settings

5. Gallery
My memory card
My images
My sounds
My videos
My games & apps
Others

6. Media
Camera
Video
Music
FM radio
Voice recorder
Ringtone creator

7. Organiser
Alarm clock
Calendar
To-do list
Notes
Secret notes
Calculator
Stopwatch
Date finder
Converter
World time
Go to
SIM services
Settings

8. Applications
My game & apps
Settings

9. Web
Home
Bookmarks
Social network
Last web address
Settings
Go to address
Saved pages
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This section provides brief
explanations of features on your
phone.

Messaging
Create message
This menu includes functions
related to SMS (Short Message
Service) and MMS (Multimedia
Message Service).

Inbox
You will be alerted when you
have received messages. They
will be stored in Inbox.

My mailbox
My Email lets you get your
favourite emails on your mobile
for a fixed price each month.

Create new e-mail
address
By selecting this menu, you will
be directed to Hotmail portal,
where you will be able to create
Hotmail account.
Once you have created the
account, you can set it up in the
email setup wizard to receive
Hotmail emails.

Drafts
You can save the message
temporarily in Drafts.

Outbox
This is a temporary storage
folder for the unsent messages
or messages that you have sent
but fail to deliver.

Sent items
After sending out the message,
the text message or multimedia
message is saved in the Sent
folder.
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Saved items

Message settings

You can access your saved
messages, text templates and
multimedia templates.

This menu allows you to set
features of your network service
provider.

Emoticons

Contacts

A list of useful Emoticons,
already written for a quick reply.

SOS message
An emergency message can be
sent to the predefined number’s
(3 maximum) by long press of
9 Key in the idle screen also
it can be set from message
menu using SOS sub menu. On
long press of 9 key in the idle
screen, a popup comes, ‘Set
SOS message?’. Press ‘Yes’
then set SOS message ON ,
then type the required message
and input maximum 3 numbers
in the recipient list for which
you want to send the message
in emergency mode and press
Done.

Names
Select Search from Options and
enter the name that you want to
search from the contact list.
You can register a new contact
address by selecting Add new
contact from Options. You can
enter the name, different phone
numbers, email addresses,
groups, image etc using add
details option of a new contact.

Settings
You can set the contact
list display,copy,move,send
contacts via bluetooth,if SD
card is inserted then backup
and restore contacts also
can clear contacts and check
memory info.
15

Groups

Log

You can add your contacts to
any of the available groups.

Call log

Speed dials

You can view lists of all
outgoing or incoming calls.

You can assign any of the keys
from 2 to 8 with a name and
number list entry. You can call
directly by pressing this key
when you are in idle screen.

Service dial numbers
Use this function to access
a particular list of services
provided by your network
operator (if supported by the
SIM card).

Own number
You can save and check your
own number in SIM card.

My business card
This option allows you to
create your own business
card featuring name and any
numbers.
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Missed calls
You can view the unanswered
calls.

Received calls
You can view the Received
calls.

Dialled numbers
You can view the outgoing or
attempted call numbers.

Call duration
Allows you to view the duration
of your incoming and outgoing
calls. You can also reset the call
timers.

Packet data counter

Connectivity

You can check the amount
of data transferred over the
network.

Bluetooth - You can adjust
setting on BT connection.
USB Connection Mode - You
can transfer files from/to a
compatible PC to the memory
in your phone using the Mass
Storage Mode.

Call costs
View the charges applied to
your Last call , All calls numbers
and can set the limit of calls.
Also you can do Cost Settings.

Settings
Profiles
You can adjust and customize
the phone tones for different
events, or environments.

Display
You can change settings for the
phone display.

Date & time
You can set functions relating to
the date and time.

Call
You can set the menu relevant
to a call.
Call divert - The Call divert
service allows you to divert
incoming voice calls to another
number. For details, contact
your service provider.
All voice calls: Diverts voice
calls unconditionally.
When busy: Diverts voice calls
when the User is in another call.
No answer: Diverts voice calls
when you do not answer.
Not reachable: Diverts voice
calls when the phone is
switched off or out of coverage.
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Call barring - The call barring
service prevents your phone
from making or receiving
certain category of calls. This
function requires the call
barring password.
Fixed dial numbers - You can
restrict your outgoing calls to
selected phone numbers. The
numbers are protected by your
PIN2 code.
Turn On: You can restrict your
outgoing calls to selected phone
numbers.

Call waiting
Activate: If you select Activate,
you can accept a waiting
(receiving) call.
Deactivate: If you select
Cancel, you cannot recognize
the waiting (receiving) call.
View status: Shows the status
of Call waiting.

Call reject
Call Reject On/Off: You can set
whether to reject incoming calls.
18

- Off: Disables Automatic call
reject.
- Reject on List: Only rejects
target numbers in the list you
set. You can set the reject list
using Reject List menu.
- Reject All Calls: Rejects all
calls on list.
Or Else User can set Reject
list by selecting Contacts,
Groups, Unregistered & No
caller ID.

Send my number
Set by network:
On: You can send your phone
number to another party. Your
phone number will be shown on
the receiver’s phone.
Off: Your phone number will not
be shown.

Auto redial
On: When this function is
activated, the phone will
automatically try to redial in the
case of failure to connect a call.
Off: Your phone will not make
any attempts to redial when the
original call has not connected.

Answer mode
Press send key: If you select
this menu, you can receive a
call by only pressing the
key.
Press any key: If you select this
menu, you can receive a call by
pressing any key except the end
key and the right soft key.

Free call timer - This menu
allows keep track of free call
minutes. Once you enter the
minutes available, the device
will keep track of free minutes.
The device will automatically
start subtracting minutes that
you’ve used when you’re in a
phone call.

Minute minder - Determines
whether to sound when you are
on the call for every selected
minute.
BT answer mode - Select
Hands-free to be able to
answer a call using a Bluetooth
headset, or select Handset to
press a key on the handset to
answer a call.
Save new number - Select Yes
to save a new number.
Voice clarity - Minimizes
surrounding noise when you’re
in a phone call. Select On or Off.

Phone
Allows you to set the phone.
Auto key lock - You can
make the key pad locked
automatically after some time.
Language - You can change
the language for the display
texts in your phone. This
change will also affect the
Language Input mode.
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Power save - Choose among
the followings, Off/Auto/Always
On, to change the factory set
power saving settings.
Handset information - Shows
your phone number, model
number and S/W version.

Access points

Network

Packet data conn.

You can set select network and
network mode settings using
this menu. Also you can add
a preferable network to be
connected to Preferred lists.

If you select the ‘When
available’ option, your phone
is automatically registered to
a GPRS network when you
switch the phone on. If you
select “When needed”, the
GPRS connection is established
for the duration of a WAP or
application connection.

Internet profiles
This menu shows the Internet
profiles. You can create new
profiles, delete or edit them
using the options menu.
However, you cannot delete or
edit default configurations.
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This menu shows the access
points list. You can create new
profiles, delete or edit them
by using the options menu.
However, you cannot delete or
edit default configurations.

Security
This menu allows you to set the
phone’s safety.
PIN code request - You can
set the phone to ask for the PIN
code of your SIM card when the
phone is switched on.

Handset lock - You can
use a security code to avoid
unauthorized use of the phone.
Lock if SIM in changed Set the lock function if SIM
changed.
Anti-theft mobile tracker The ATMT feature of this phone
provides you with the ability to
have a tracking system in place
for your mobile in case you lose
or misplace it.
Change codes - PIN is an
abbreviation of Personal
Identification Number to prevent
use by unauthorized persons.
You can change the access
codes: Security code, PIN code,
PIN2 code, Anti-theft code.

Memory info
You can check free space and
memory usage of phone, SIM
card and external memory (if
inserted).

Restore factory settings
You can initialize all factory
defaults. You need Security
code to activate this function.

Gallery
My memory card
If your phone has a memory
card in the card slot, you can
save images, sounds, and
videos onto it.

My images
Shows the list of image files.

My sounds
Saved audio files are displayed
in the list.
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My videos

Music

Displays the list of video files.

Using the songs in your phone,
you can easily enjoy various
music.

My games & apps
You can access a great
selection of games and
applications on your phone.

Others
When you receive files of an
undefined format via email, the
files are saved in this folder.

FM radio
You can listen to FM radio with
your external earphone.
Tips: Your phone supports
wireless FM radio.

Voice recorder
You can record voice memo.

Media
Camera
You can take photos with the
built in camera and adjust its
settings to suit your needs.

Video
You can record a video clip
through the built-in camera.
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Ringtone creator
This function allows you to
create your own personal
ringtones by using this tool.

Organiser
Alarm clock
You can set five alarm clocks to
go on at a specified time.

Calendar
You can see the calendar and
add hundred events here in
selected date.

To-do list
You can view, edit and add
hundred tasks to do.

Notes

Secret notes
You can add fifty secret
notes. You need to enter the
security code to use this menu
to protect your secret notes
privacy.

Calculator
The calculator provides the
basic arithmetic functions:
addition, subtraction,
multiplication and division.
You can also use the available
functions like Sin, Cos, tan, log,
ln, exp, %, x^2, x^y, sqrt, +/-,
deg and rad.

You can add fifty new notes,
view and manage saved notes.
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Stopwatch

Applications

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

Your LG-S310 comes with
preloaded games to keep
you amused when you have
time to spare. If you choose
to download any additional
games or applications they will
be saved into this folder. Press
Menu and select Applications.
Choose My games & apps.

Date finder
You can count the target date
by adding(After) days.

Converter
This converts any measurement
into a unit you want. There
are many types that can
be converted into units:
Currency, Area, Length, Weight,
Temperature, Volume, Velocity.

World time
The World time function
provides time information on
major cities worldwide.

Go to
It helps you to go to the menu
you search for. You can set the
item as Go to.
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Note: An additional cost is
incurred when connecting to
this service. Check your data
charges with your network
provider.

Web
Home
Connects to a homepage.
The homepage will be the site
which is defined in the activated
profile.

Bookmarks
This menu allows you to store
the URL of favorite web pages
for easy access at a later time.

Go to address

Social network
Social network services
(SNS) - Your LG-S310 has SNS
that lets you enjoy and manage
your social network.
Select Social network menu
and select the site as below:
Facebook, Twitter
Note: SNS feature is a
data intensive application.
An additional costs may be
incurred when connecting and
using online services. Check
your data charges with your
network provider.

You can connect directly to the
site you want. After entering a
specific URL, press key to
make the connection done to
connect to the site.
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Facebook (Continued SNS)
Home: Log in and you will see
your friend’s updated status.
Input your comment about new
status or check others.
Profile: You can select the Wall
> Status updates and write
the current status. See your
info detail and upload the photo
by selecting Album > Upload
Photo.

Saved pages - Allows you to
view your saved web pages.
Last web address - This menu
shows the history of recently
browsed pages.
Settings - You can set the
profile, appearance settings
cache and security related to
internet service.
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PC Sync
You can synchronise your PC with your phone to make sure all
your important details and dates match. You can also backup your
files to put your mind at ease.
For this User have to connect Mobile with PC through USB cable
and Select the option “Data Service”.
Note: Install PC Suite using CD provided and follow the Installation
Guide. Connect Mobile with PC through USB cable and Select the
option “Data Service”.

Phone Software update
LG Mobile Phone Software update from internet
For more information on using this function, please visit the http://
update.lgmobile.com or http://www. lg.com/common/index. jsp
----> select country.
This Feature allows you to update the firmware of your phone to
the latest version conveniently from the internet without the need
to visit a service centre.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can
select these options according to your personal communication
requirements.

Standard
Battery

Travel
Adapter

Headset

Data
cable &
CD

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

LG Service Center
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd. 72/127 Somdetprachaw
Taksin Rd., Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Sun 07:00 - 19:00
Call center : 0-2878-5757
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Troubleshooting
Problem

Possible Solution

Telephone cannot be
switched on

Please take out battery and insert again.
Then press Power on key to power on
the phone.

Battery empty

Charge battery. Check charging indicator
on display.

The battery doesn’t
Wipe the charging contacts, both on the
charge properly or
phone and on the battery, with a clear
the phone sometimes soft cloth.
turns itself off
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Usage time of battery
becomes shorter

If the battery time is short, it may be due
to the user environment, a large volume of
calls, or weak signals.

Charging error—
Temperature out of
range

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

Charging error—
Wrong charger

Only use original LG accessories.

Charging error—
Battery defective

Replace battery.

Charging error—No
battery icon appears
when charging

The battery is empty or has been not used
for a long time. It may take a while before
the battery icon appears on the screen.

Problem

Possible Solution

Forgot the phone
code or password

The default phone code is “0000”.

Enter PUK

The PIN code has been entered incorrectly
three times in succession, and the phone
is now blocked. Enter the PUK supplied by
your service provider.

Loss of Network

You may be in a weak signal area. Move
and try again. You are trying to access an
option for which you have no subscription
with your service provider. Contact the
service provider for further details.

You have entered a
number but it was
not dialed

Be sure that you have pressed Talk/Yes
key.
Be sure that you have accessed the right
network service.
Be sure that you have not set an outgoing
call barring option.
Be sure that you have entered the area
code.

Your correspondent
cannot reach you

Be sure that your phone is switched on.
Press Talk/Yes key for more than one
second. Be sure that you are accessing
the network service. Be sure that you have
not set an incoming call barring option.
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Troubleshooting
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Problem

Possible Solution

Your correspondent
cannot hear you
speaking

Be sure that you have switched off the
loudspeaker. Be sure that you are holding
the phone close enough to your mouth.
The microphone is located at the bottom
of the phone.

The voice quality of
the call is poor

Check the signal strength indicator on
the display. The number of bars indicates
the signal strength. Try moving the phone
slightly or moving closer to a window if
you are in a building.

No number is dialed
when you recall a
contact

Use the Phonebook Search feature to
ensure the number has been stored
correctly. Resave the number, if necessary.

Cannot use the
Browser

Your subscription does not include data
capability. You will need to contact your
service provider to enable the service.

If the above
guidelines do not
help you to solve the
problem

Take note of the model number of your
mobile phone and a clear description of
the problem. Contact your phone dealer or
LG Service Center for help.

Memo

Memo

