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ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่าง
จากโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์
ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ
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Bluetooth QD ID B015321

คู่มือการใช้ GB230 - ไทย
คู่มือนี้จะช่วยคุณทำความรู้จักโทรศัพท์มือถือใหม่ของคุณ ซึ่งจะให้คำอธิบายที่เป็น
ประโยชน์ของคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ
ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์
ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

การ

ช่องเสียบสายเคเบิล
อุปกรณ์ชาร์จ
ช่องเสียบแฮนด์ฟรี

หน้าจอหลัก

ยกฝา
สีทอ
ให้ดัน

ช่องเสียบ
การ์ดหน่วย
ความจำ

หมา

การ

วิทยุ FM
ไปยังฟังก์ชันวิทยุ
FM โดยตรง
ปุ่มโทร
เพื่อโทรออกและ
รับสายเรียกเข้า

กด เ
เลือก
แล้วป

คำเต
ต้องก

ปุ่มปรับระดับเสียง
กล้องถ่ายรูป
ไปยังฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปโ
ดยตรง
ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
เปิด/ปิดโทรศัพท์ กลับไปยังหน้า
จอสแตนด์บายเมื่อคุณใช้เมนู

2

การใส่การ์ดหน่วยความจำ
ยกฝาปิดการ์ดหน่วยความจำขึ้น และใส่การ์ด micro SD โดยให้พื้นที่หน้าสัมผัส
สีทองคว่ำลง ปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำจนเข้าที่ในการถอดการ์ดหน่วยความจำ
ให้ดันที่การ์ดเบาๆ ดังแสดงในภาพ

ยบ
น่วย
ำ

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำเป็นอุปกรณ์เสริม

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
กด เมนู แล้วเลือก ตั้งค่า
เลือก สถานะความจำ เลือก ความจำการ์ด แล้วกด ฟอร์แมต
แล้วป้อนรหัสป้องกัน
คำเตือน: เมื่อคุณฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณไม่
ต้องการให้ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำหายไป ให้สำรองข้อมูลไว้ก่อน

เข้า
หน้า
นู
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การใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่

แผ

การใส่ซิมการ์ด
เมื่อคุณสมัครขอใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณจะได้รับซิมการ์ดพลักอิน
พร้อมรายละเอียดการสมัครขอรับบริการ เช่น PIN ของคุณ, บริการเสริมที่มีให้เลือกใช้
ได้ และอื่นๆ

ข้อค

ข้อสำคัญ! › ซิมการ์ดพลักอินและขั้วสัมผัสอาจชำรุดเสียหายได้ง่ายหากถูกขูดขีดหรือ
หักงอ ดังนั้น จึงควรใช้งาน ใส่ หรือถอดการ์ดด้วยความระมัดระวัง
เก็บซิมการ์ดให้พ้นมือเด็กเล็ก

สร้าง
ถาดเ
เมล์บ
ร่าง
ถาดอ
รายก
รายก
อีโมต
ตั้งค่า

ภาพประกอบ

ตัง้ ค

1
2
3
4
5
6
3

เปิดฝาปิดแบตเตอรี่
ถอดแบตเตอรี่ออก
ใส่ซิมการ์ด
ใส่แบตเตอรี่
ปิดฝาปิดแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่
4

1

2

5

6

โปรไ
แสดง
วันที่
การเช
การโ
โทรศ
เครือ
โปรไ
จุดเช
การเช
ระบบ
สถาน
เรียก

สมุด

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหาย
ได้
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นาฬิก
ปฏิท
รายก
บันท
บันท
เครื่อ
นาฬิก
ตัวค้น
ตัวแป
เวลา
ไปที่
บริกา
ตั้งค่า

ใช้

ดหรือ

หาย

แผนผังเมนู

EDGE Rx เท่านั้น

สร้างข้อความ
ถาดเข้า
เมล์บอกซ์ของฉัน
ร่าง
ถาดออก
รายการที่ส่ง
รายการที่บันทึกไว้
อีโมติคอน
ตั้งค่าข้อความ

รายชือ
่

ชื่อ
ตั้งค่า
กลุ่ม
โทรด่วน
เบอร์บริการ
เบอร์ส่วนตัว
นามบัตร

บันทึกการโทร

ตัง้ ค่า

ข้อความ

บันทึกการโทร
สายไม่ได้รับ
สายที่ได้รับ
เบอร์ที่ติดต่อ
เวลาโทร
ตัวนับข้อมูลแพ็คเก็ต
ค่าโทร

โปรไฟล์
แสดง
วันที่ & เวลา
การเชื่อมต่อ
การโทร
โทรศัพท์
เครือข่าย
โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต
จุดเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเก็ต
ระบบป้องกัน
สถานะความจำ
เรียกคืนการตั้งค่า

คลังภาพ

การ์ดความจำ
ภาพ
เสียงส่วนตัว
วิดีโอ
เกมส์ & แอปฯ
อื่นๆ

มีเดีย

สมุดบันทึก

แอปพลิเคชัน

เว็บ

นาฬิกาปลุก
ปฏิทิน
รายการสิ่งที่ต้องทำ
บันทึก
บันทึกลับ
เครื่องคิดเลข
นาฬิกาจับเวลา
ตัวค้นหาวันที่
ตัวแปลงหน่วย
เวลาทั่วโลก
ไปที่
บริการซิม
ตั้งค่า

เกมส์ & แอปฯ
ตั้งค่า

กล้องถ่ายรูป
วิดีโอ
เพลง
วิทยุ FM
บันทึกเสียง
สร้างริงโทน

โฮม
บุ๊คมาร์ค
เว็บแอดเดรสล่าสุด
ตั้งค่า
ไปที่แอดเดรส
เพจที่บันทึก
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การโทร
การโทรออก
1 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
หากต้องการลบทีละหมายเลข
กด ลบ
เพื่อเริ่มการโทรออก
2 กด
3 หากต้องการวางสาย กด
เคล็ดลับ! ในการป้อน + เมื่อโทรออก
ต่างประเทศ ให้กดปุ่ม 0 ค้างไว้

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
1 เลือก ชื่อ จากหน้าจอสแตนด์บาย
2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่
คุณต้องการโทรออกโดยใช้ปุ่มกด
ตัวอย่างเช่น สำหรับ Office
ให้กดหมายเลข 6 ติดต่อกัน 3 ครั้ง
เพื่อเลือกตัวอักษร “O”
3 เลือก การโทร หรือกด
เพื่อเริ่มการโทรออก

การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กด
เพื่อรับสาย
คุณสามารถควบคุมระดับเสียงได้โดยก
ดปุ่มด้านข้าง
กด
หรือเลือก ปฏิเสธ
เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า
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เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า
ในโทรศัพท์เพื่อรับสายด้วยวิธีอื่นๆได้ กด
เมนู เลือก ตั้งค่า แล้วเลือก การโทร
เลือก โหมดตอบรับ และเลือกจาก
กดปุ่มรับสาย, เลื่อนขึ้น และ
รับได้ทุกปุ่ม

โทรด่วน

คุณสามารถกำหนดหมายเลขโทรด่วน
ให้กับรายชื่อที่คุณโทรหาบ่อยๆ ได้

การดูข้อมูลการโทรของคุณ

คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ
สายที่รับ และสายโทรออกได้ หากว่า
เครือข่ายสนับสนุนการแสดงหมายเลข
โทรเข้า (Calling Line Identification:
CLI) ในพื้นที่ให้บริการ

การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทร

คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับ
การโทรได้ กด เมนู เลือก ตั้งค่า
แล้วเลือก การโทร
• การโอนสาย - เลือกว่าจะโอนสาย
ของคุณหรือไม่
• ป้องกันการโทร - เลือกเมื่อคุณต้อง
การป้องกันการโทรออก
• กำหนดเบอร์โทรออก - เลือก
หมายเลขที่สามารถโทรออกจากโทร
ศัพท์ของคุณได้ คุณจะต้องใช้รหัส
PUK2 จากผู้ให้บริการด้วย เฉพาะ
หมายเลขที่อยู่ในรายการหมายเลข
โทรออกที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้

• สา
เมื่อ
กา
• ปฏ
ปฏ
• ส่ง
แส
ออ
เคร
• โท
ปิด
• โห
ดย
หร
• ตัว
เลือ
• เตือ
เสีย
• โห
หร
• บัน
ไม
• กา
วาง

ราย
การ

1 เล
2 ป้อ
คุณ

ค่า
ด้ กด
ร

ดวน
ด้

ด้รับ
ว่า
เลข
ion:

บ

าย

ต้อง

โทร
หัส
ะ
ลข
รถ

• สายเรียกซ้อน - แจ้งเตือนให้ทราบ
เมื่อมีสายเรียกซ้อน (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริ
การเครือข่ายของคุณ)
• ปฏิเสธการรับสาย - ตั้งค่ารายการ
ปฏิเสธการรับสาย
• ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะ
แสดงหมายเลขของคุณเมื่อคุณโทร
ออกหรือไม่ (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ)
• โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลือก เปิด หรือ
ปิด
• โหมดรับสาย - เลือกว่าจะรับสายโ
ดยใช้ปุ่มใดๆ หรือปุ่มรับสายเท่านั้น
หรือเลื่อนขึ้น
• ตัวจับเวลาการโทรฟรี เลือกว่าจะแสดงหรือไม่
• เตือนทุกนาที - เลือก เปิด เพื่อฟัง
เสียงเตือนทุกนาทีระหว่างที่ใช้สาย
• โหมดตอบรับ BT - ตั้งค่า แฮนด์ฟรี
หรือ ตัวเครื่อง
• บันทึกเบอร์ใหม่ - เลือก ใช่ หรือ
ไม่
• การตั้งค่าการปิดสไลด์ - เลือก
วางสาย หรือ ดำเนินการโทรต่อ

รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ
1 เลือก ชื่อ จากหน้าจอสแตนด์บาย
2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่
คุณต้องการโทรออกโดยใช้ปุ่มกด

3 หากต้องการเลื่อนดูรายชื่อ
ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลง

การเพิ่มรายชื่อใหม่
1 กด รายชื่อ และเลือก ชื่อ แล้วกด
ตัวเลือก-เพิ่มรายชื่อใหม่
2 ป้อนข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีในฟิลด์ที่
ให้มา แล้วเลือก ตัวเลือก-เสร็จ

การเพิ่มรายชื่อให้กับกลุ่ม

คุณสามารถบันทึกรายชื่อต่างๆ
ไว้ในกลุ่ม เช่น แยกกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
และครอบครัวออกจากกัน มีกลุ่มที่ได้
รับการตั้งค่าไว้ในเครื่องอยู่แล้วจำนวน
หนึ่ง ได้แก่ ครอบครัว, เพื่อน,
เพื่อนร่วมงาน, วีไอพี, กลุ่ม 1,
กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3

ข้อความ
โทรศัพท์ GB230 ได้รวมฟังก์ชัน
ในการส่งข้อความตัวอักษร และ
ข้อความมัลติมีเดีย อีเมล์, รวมทั้ง
ข้อความบริการของเครือข่าย

การส่งข้อความ
1 กด เมนู เลือก ข้อความ แล้วเลือก
สร้างข้อความ
2 เอดิเตอร์ข้อความใหม่จะเปิด
ขึ้น เอดิเตอร์ข้อความใหม่จะ
รวม ข้อความตัวอักษร และ
ข้อความมัลติมีเดีย เข้าด้วยกันเพื่อ
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ให้ใช้งานและสลับระหว่างเอดิเตอร์
ได้ง่ายค่าเริ่มต้นของเอดิเตอร์
ข้อความ คือข้อความตัวอักษร
3 การป้อนข้อความ
4 เลือก ตัวเลือก-แทรก เพื่อเพิ่ม
ภาพ, คลิป วิดีโอ, คลิปเสียง,
นัดหมาย, นามบัตร, บันทึก,
ฟิลด์ข้อความ, สิ่งที่ต้องทำ หรือ
รูปแบบข้อความ
5 กด ตัวเลือก - ปุ่มรับสาย

3 เขียนหัวเรื่อง
4 การป้อนข้อความ
5 กด ตัวเลือก เลือก แทรก เพื่อเพิ่ม
ภาพ, คลิปวิดีโอ, คลิปเสียง,
นามบัตร, นัดหมาย หรือ บันทึก
6 กด ส่ง แล้วป้อนแอดเดรสของผู้รับ
หรือกด ตัวเลือก แล้วเลือก แทรกรายละเอียดรายชื่อ เพื่อเปิดรายชื่อ
7 กด ส่ง แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป

การตั้งค่าอีเมล์

คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษร
ได้โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์ ในเครื่อง
มีวิธีป้อนข้อความให้เลือกใช้ได้
ดังนี้: ระบบช่วยสะกดคำ T9,
การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง และ
โหมด 123

คุณสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างการ
เดินทางได้โดยใช้อีเมล์บนโทรศัพท์
GB230 ของคุณ ซึ่งสามารถตั้งค่าอีเมล์
แอคเคาท์แบบ POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
1 กด เมนู เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ตั้งค่าข้อความ
2 เลือก อีเมล์ แล้วเลือก
แอคเคาท์อีเมล์
3 กด เพิ่ม แล้วตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์

การส่งอีเมล์โดยใช้แอคเคาท์ใหม่
หากต้องการส่ง/รับอีเมล์ คุณควรตั้งค่า
อีเมล์แอคเคาท์
1 เลือก เมนู เลือก ข้อความ
แล้วเลือก สร้างข้อความ
2 เลือก อีเมล์ และอีเมล์ใหม่จะเปิดขึ้น
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การป้อนข้อความ

หมายเหตุ ฟิลด์บางฟิลด์อาจใช้โหมด
ป้อนข้อความได้โหมดเดียว (เช่น หมาย
เลขโทรศัพท์ในฟิลด์สมุดที่อยู่)

ระบบช่วยสะกดคำ T9

ระบบช่วยสะกดคำ T9 จะใช้พจนานุ
กรมภายในเครื่อง เพื่อรับรู้คำศัพท์ที่คุณ
เขียนตามลำดับการกดปุ่ม เพียงกดที่
ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณ
จะป้อน พจนานุกรมจะรับรู้ได้ถึงคำ
ศัพท์ เมื่อคุณป้อนตัวอักษรครบทุก
ตัวแล้ว

โหม
เอง

โหมด
กดปุ่
สองค
ตัวอัก

โหม

ป้อน
ครั้งเ
คุณส
คงอย
เลขท

โฟล

กด เ
โฟล
มีโคร
สร้าง
ถาด
จะอย
เมล์บ
ของค
ร่าง
คุณส
นี่ได้
ถาด
จัดเก
ความ
งไม่ส

โหมดการป้อนตัวอักษรด้วยตน
เอง

พม

ก
รับ
กชื่อ
ป

ษร
ครื่อง

โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรโดยการ
กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการหนึ่งครั้ง
สองครั้ง สามครั้ง หรือสี่ครั้งจนกระทั่ง
ตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

โหมด 123

ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุ่มเพียง
ครั้งเดียวต่อตัวเลขหนึ่งตัว
คุณสามารถเพิ่มตัวเลขได้ แม้ขณะที่ยัง
คงอยู่ในโหมดตัวอักษร โดยกดปุ่มตัว
เลขที่ต้องการค้างไว้

โฟลเดอร์ข้อความ

ด
าย

นุ
ที่คุณ
ดที่
ณ

กด เมนู เลือก ข้อความ โครงสร้าง
โฟลเดอร์ที่ใช้ในโทรศัพท์ GB230
มีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย
สร้างข้อความ - ใช้สร้างข้อความใหม่
ถาดเข้า - ข้อความทั้งหมดที่คุณได้รับ
จะอยู่ในถาดเข้า
เมล์บอกซ์ของฉัน - มีข้อความอีเมล์
ของคุณทั้งหมด
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่เสร็จ
คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณเขียนไว้ที่
นี่ได้
ถาดออก - โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์
จัดเก็บแบบชั่วคราวขณะที่กำลังส่งข้อ
ความออกไป หรือจัดเก็บข้อความที่ส่
งไม่สำเร็จ

รายการที่ส่ง - ข้อความทั้งหมดที่ส่ง
ออกไปจะอยู่ใน โฟลเดอร์ส่ง
รายการที่บันทึกไว้ - คุณสามารถเข้า
ไปบันทึก ข้อความที่บันทึก,รูปแบบ
ข้อความ และ MMS อัตโนมัติ
อีโมติคอน - ประโยชน์ของรายการ
อีโมติคอน พร้อมเขียนสำหรับ
ตอบกลับอย่างไว

มีเดีย
เพลง
โทรศัพท์ GB230 มีเครื่องเล่นเพลง
ภายในตัวที่ให้คุณสามารถเล่นเพลงที่
คุณชื่นชอบทั้งหมดได้

การเล่นเพลง
1 กด เมนู แล้วเลือก มีเดีย
จากนั้นเลือก เพลง
2 เลือก ทุกแทร็ค แล้วเลือกเพลงที่
คุณต้องการเล่น
3 เลือก
เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว
4 เลือก
เพื่อข้ามไปยังเพลง
ถัดไป
5 เลือก
เพื่อข้ามไปยังเพลงก่อน
หน้า
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6 เลือก กลับ เพื่อหยุดเล่นเพลง
และกลับไปที่เมนูเครื่องเล่นเพลง

กล้องวิดีโอ

การสร้างรายการเพลง

1 ในหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก เมนู
แล้วเลือก มีเดีย
2 เลือก วิดีโอ
3 หันเลนส์ไปทางวัตถุที่ต้องการถ่าย
4 เลือก
เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
5 Rec จะปรากฏขึ้นในมุมซ้ายด้านล่าง
ของช่องมองภาพ และตัวตั้งเวลาจะ
แสดงระยะเวลาของวิดีโอของคุณ
6 เลือก หยุด เพื่อหยุดการบันทึก

คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณ
เองได้โดยการเลือกเพลงจากโฟลเดอร์
ทุกเพลง
1 กด เมนู แล้วเลือก มีเดีย
2 เลือก เพลง แล้วเลือก
รายการเพลง
3 กด ตัวเลือก แล้วเลือก
รายการเพลงใหม่ ป้อนชื่อรายการ
เพลงแล้วกด บันทึก
4 โฟลเดอร์ ทุกเพลง จะปรากฏขึ้น
เลือกเพลงทั้งหมดที่คุณต้องการรวม
ในรายการเพลงโดยเลื่อนไปที่เพลง
และเลือก
5 เลือก เสร็จ เพื่อจัดเก็บรายการเพลง

กล้อง
การถ่ายภาพด่วน
1 เลือก เมนู แล้วเลือก มีเดีย เลือก
กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดช่องมองภาพ
2 ให้ถือโทรศัพท์ และหันเลนส์ไปทาง
สิ่งที่ต้องการถ่าย
3 จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพื่อให้คุณ
สามารถมองเห็นสิ่งที่จะถ่าย
4 กด ปุ่มกลาง
เพื่อถ่ายภาพ
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การถ่ายวิดีโอด่วน

วิทยุ FM
การใช้วิทยุ FM
โทรศัพท์ LG GB230 มีคุณสมบัติ วิทยุ
FM ดังนั้น คุณสามารถรับฟังสถานีและ
เพลงที่คุณชื่นชอบได้ตลอดเวลา

การฟังวิทยุ
1 กด เมนู แล้วเลือก มีเดีย
จากนั้นเลือก วิทยุ FM
2 เลือกหมายเลขช่องของสถานีที่คุณ
ต้องการฟัง

การบันทึกวิทยุ
1 กดปุ่มกลางในระหว่างการฟังวิทยุ
2 เวลาบันทึกจะปรากฏบนโทรศัพท์
ของคุณหากคุณต้องการหยุดการ
บันทึก ให้กด ปุ่มกลาง
หากการบันทึกเสร็จสิ้น

ข้อ
คล
3 เม
ตัว
เส
ข้อ

หมา
ญาณ
การรั
ดังนั้น
กับช่อ
และร

บัน

ใช้ บ
ความ

คล

คุณส
ลงใน
ทำให
อื่นๆ
ทึกไฟ
ประโ
จำ ค
จำขอ
คุณท
กด เ
เพื่อเ

เมนู

าย

ล่าง
าจะ
ณ

วิทยุ
และ

คุณ

ยุ
ท์
ร

ข้อมูลที่บันทึกจะถูกบันทึกไว้ที่
คลังภาพ ในรูปแบบไฟล์ MP3
3 เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้น ให้เลือก
ตัวเลือก แล้วเลือกจาก เล่น, ลบ,
เสียง แก้ไข, ใช้เป็น, แก้ชื่อไฟล์,
ข้อมูล หรือ ส่งทาง

ภาพส่วนตัว

หมายเหตุ: หากคุณอยู่ในพื้นที่ซึ่งรับสัญ
ญาณวิทยุได้ไม่ชัดเจน อาจทำให้ยากต่อ
การรับฟังวิทยุ
ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณเสียบชุดหูฟัง
กับช่องเสียบแฮนด์ฟรีเพื่อรับฟัง วิทยุ
และรับสัญญาณวิทยุได้ดียิ่งขึ้น

โฟลเดอร์เสียง
โฟลเดอร์เสียง
ประกอบด้วยเสียงเริ่มต้น
การบันทึกเสียงของคุณ การบันทึกวิทยุ
และไฟล์เสียงที่คุณดาวน์โหลด
จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถจัดการ ส่ง
หรือกำหนดเสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้

บันทึกเสียง
ใช้ บันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียงเตือน
ความจำหรือเสียงอื่นๆ

คลังภาพ
คุณสามารถจัดเก็บ ไฟล์มีเดีย
ลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คุณเข้าใช้งานภาพ เสียง วิดีโอ
อื่นๆ และเกมส์ หรือคุณยังสามารถบัน
ทึกไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความจำได้
ประโยชน์ของการใช้การ์ดหน่วยความ
จำ คือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความ
จำของโทรศัพท์ ไฟล์มัลติมิเดียของ
คุณทั้งหมดจะบันทึกอยู่ใน คลังภาพ
กด เมนู แล้วเลือก คลังภาพ
เพื่อเปิดรายการโฟลเดอร์

ภาพ ประกอบด้วยโฟลเดอร์ของภาพ
เริ่มต้นที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ
ภาพที่คุณดาวน์โหลด และภาพที่
ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์

เสียงส่วนตัว

วิดีโอส่วนตัว

โฟลเดอร์วิดีโอ จะแสดงรายการวิดีโอ
ที่ดาวน์โหลด และวิดีโอที่ได้บันทึกไว้
ในโทรศัพท์

อื่นๆ

จาก เมนูอื่นๆ, คุณสามารถดูไฟล์
ที่ไม่ได้บันทึกในโฟลเดอร์ภาพ
โฟลเดอร์เสียง หรือ วิดีโอ

เกมส์ & แอปฯ

โทรศัพท์ GB230 มาพร้อมกับเกมส์เพื่อ
ช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง
หากคุณเลือกดาวน์โหลดเกมส์หรือ
แอปพลิเคชันเพิ่มเติม ไฟล์เหล่านั้นจะ
ถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์นี้
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การ์ดความจำ

การใช้นาฬิกาจับเวลา

หากคุณใส่การ์ดหน่วยความจำ หน้าจอ
จะแสดงเป็นโฟลเดอร์ใน คลังภาพ

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชันนาฬิกา
จับเวลาได้

สมุดบันทึก

การแปลงหน่วย

การใช้ปฏิทิน
เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ ปฏิทินจะปรากฏขึ้น
เคอร์เซอร์รูปสี่เหลี่ยมจะอยู่ที่วันที่ปัจจุ
บัน คุณสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยัง
วันที่อื่นได้โดยใช้ปุ่มนาวิเกต

การเพิ่มบันทึก

คุณสามารถลงทะเบียนบันทึกของคุณ
ได้ที่นี่

การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่ต้อง
ทำ
คุณสามารถดู แก้ไข
และเพิ่มงานที่จะทำ

การตั้งเวลาการปลุก

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ 5
เวลาตามเวลาที่กำหนดได้

การใช้เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขจะดำเนินการคำนวณขั้น
ต้น คือ บวก, ลบ, คูณ และ หาร
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เว็บ
การ

การใส่ชื่อเมืองลงในเวลาทั่วโลก

คุณสามารถเพิ่มเมืองที่ต้องการใน
รายการของเวลาทั่วโลก และคุณ
สามารถตรวจสอบเวลาปัจจุบันของ
Greenwich Mean Time (GMT)
และเมืองหลักทั่วโลกได้

คุณส
และเ
ในกา
เดรส
น WA
1 กด
2 ใน
ตร
ไป
ที่ต

ไปที่

การ

ใช้แปลงหน่วยวัดต่างๆ ให้เป็นหน่วยที่
คุณต้องการ

ช่วยให้คุณตรงไปยังเมนูที่ค้นหา
คุณสามารถตั้งรายการเป็น ไปที่

บริการซิม

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการ
ให้บริการของเครือข่าย ในกรณีที่
ซิมการ์ดสนับสนุนบริการ SAT (เช่น
SIM Application Toolkit) เมนูนี้จะเป็น
ชื่อบริการของผู้ให้บริการซึ่งจัดเก็บไว้
ในซิมการ์ด

การ

โหมด
1 ท
อ
จา
ด
2 PC
อ
ม
3 ถ
ก
ม

หมา
ข้อมูล
ความ

ฬิกา

ยที่

ลก

การ

น
ะเป็น
ไว้

เว็บ

การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ

คุณสามารถเปิด WAP เบราว์เซอร์
และเข้าสู่โฮมเพจของโปรไฟล์ที่ใช้งาน
ในการตั้งค่าเว็บคุณสามารถป้อนแอด
เดรส URL ได้ด้วยตนเองและเข้าใช้งา
น WAP เพจที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
1 กด เมนู แล้วเลือก เว็บ
2 ในการเข้าถึงโฮมเพจของเว็บโดย
ตรง ให้เลือก โฮม หรือเลือก
ไปที่แอดเดรส แล้วพิมพ์ URL
ที่ต้องการ

1 กด เมนู และเลือก ตั้งค่า การเชื่อมต่อ เลือก บลูทูธ
2 เลือก ตั้งค่า ทำการเปลี่ยนแปลง :
• การมองเห็นเครื่องของฉัน
- เลือกว่าจะ แสดง หรือ ซ่อน
อุปกรณ์ของคุณต่อผู้อื่น
• ชื่อของโทรศัพท์ของฉัน - ป้อนชื่อ
โทรศัพท์ LG GB230 ของคุณ
• บริการที่รองรับ - แสดงว่ารองรับ
บริการใดบ้าง
• แอดเดรสส่วนตัว - ดูแอดเดรส
บลูทูธ

การเชื่อมต่อ

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

การเข้าใช้เว็บ

การเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
โหมดการเชื่อมต่อ USB
1 ที่เก็บข้อมูล: เลือกโหมดนี้แล้วเชื่
อมต่อตัวเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
จากนั้นลากแล้ววางไฟล์ไปยังโฟลเ
ดอร์อุปกรณ์ที่ถอดได้ GB230
2 PC Suite: เลือกโหมดนี้แล้วเชื่อมต่
อตัวเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ในโห
มด PCSync
3 ถามเสมอ: เลือกโหมดนี้ จะมีตัวเลือ
กเพื่อเลือกโหมด เมื่อตัวเครื่องเชื่อ
มต่อกับคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชันที่เก็บ
ข้อมูล USB คุณจะต้องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำภายนอกในโทรศัพท์

การจับคู่โทรศัพท์ GB230
กับอุปกรณ์อื่น ตัวเครื่องจะสร้างรหัสผ่า
นตามค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อกั
บโทรศัพท์เครื่องอื่นผ่านบลูทูธ
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด และ มองเห็นได้ คุณสมารถ
เปลี่ยนการมองเห็นในเมนู
การตั้งค่าบลูทูธ โดยการเลือก
การมองเห็นเครื่องฉัน,
จากนั้นเลือก มองเห็นได้
2 เลือก อุปกรณ์ที่ใช้ จากเมนู บลูทูธ่
3 โทรศัพท์ GB230 จะค้นหาอุปกรณ์
เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ เพิ่ม และ
รีเฟรช จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
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4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วย
จากนั้นตัวเครื่องจะสร้างรหัสผ่านต
ามค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อ
รหัสเริ่มต้นคือ 0000
5 จากนั้นโทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์อื่นๆ
6 การเชื่อมต่อบลูทูธของคุณแบบป้อง
กันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้งานแล้ว

การติดตั้ง LG PC Suite ลงใน
คอมพิวเตอร์
1 ไปที่ www.lgmobile.com
ก่อนอื่นเลือก Asia & Pacific
แล้วเลือกประเทศของคุณ
2 เลือกเมนู ผลิตภัณฑ์ เลือก
คู่มือ&ซอฟต์แวร์ แล้วคลิก ไปสู่คู่มือ
และซอฟแวร์สำหรับดาวน์โหลด
คลิก ยอมรับ จากนั้น LG PC Suite
installer จะปรากฏขึ้น (Windows
XP, Windows Media Player
และอื่นๆ)
3 เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการติดตั้ง
แล้วคลิกที่ OK
4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อทำให้วิซาร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์
5 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไอคอน LG PC Suite จะปรากฏ
ขึ้นบนเดสก์ทอป
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ตั้งค่า

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อ เปิด หรือ ปิด โหมด
Flight คุณจะไม่สามารถโทรออก,
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต,
ส่งข้อความได้เมื่อโหมด Flight เปิดอยู่

• ล็อ
งเพ
คร
• เป
รห
AT
• กา
เม
เค
ที่ก
ผู้ใ
ด้ว
หม
AT
AT
“0

การเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล

การ

การเปลี่ยนวันที่และเวลา

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่
และเวลาได้

เปลี่ยนแปลงรูปแบบเสียง
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่ารูปแบบ
เสียงได้
1 เลือกรูปแบบเสียงที่คุณต้องการ
แล้วเลือก แก้ไข จาก ตัวเลือก

การใช้โหมด Flight

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของการ
แสดงผลของโทรศัพท์ได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าความ
ปลอดภัย

เปลี่ยนการตั้งค่าระบบป้องกันของ
คุณเพื่อป้องกันโทรศัพท์ GB230
และข้อมูลที่สำคัญของคุณ
• คำขอรหัส PIN - เลือกให้ขอรหัส
PIN เมื่อคุณเปิดเครื่อง

ใช้ เร
ตั้งค่า
คุณต
ชันนี้

การ

คุณส
ดูการ
ว่างเห
ทั่วไป

ดอยู่

• ล็อคเครื่อง - เลือกรหัสป้องกันเครื่อ
งเพื่อล็อคโทรศัพท์ของคุณเมื่อเปิดเ
ครื่อง หากเปลี่ยนซิม หรือ ทันที
• เปลี่ยนรหัส - เปลี่ยนรหัสป้องกัน,
รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัส
ATMT
• การแจ้งเครื่องหาย เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกขโมย
เครื่องจะส่ง SMS ไปยังหมายเลข
ที่กำหนดไว้โดยเจ้าของที่แท้จริง
ผู้ใช้ต้องกำหนดการตั้งค่า ATMT
ด้วยชื่อ หมายเลขโทรศัพท์หลัก
หมายเลขรอง ผู้ใช้ต้องตั้งค่าเปิด
ATMT เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ
ATMT รหัส ATMT เริ่มต้น คือ
“0000”

งผล

การรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ

นที่

บบ

มด

าร

หัส

ใช้ เรียกคืนการตั้งค่า เพื่อรีเซ็ตการ
ตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
คุณต้องใช้รหัสป้องกันเพื่อใช้งานฟังก์
ชันนี้

การดูสถานะหน่วยความจำ

คุณสามารถใช้สถานะความจำในการ
ดูการใช้หน่วยความจำและดูว่ามีพื้นที่
ว่างเหลือเท่าใด: หน่วยความจำ
ทั่วไป, ที่จองแล้ว, ซิม และ การ์ด
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

คำแ

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

การ
โทร

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น GB230 นี้ ได้รับ
การออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยว
กับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยา
ศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่าเผื่อไว้
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ
SAR การทดสอบ SARได้กระทำด้วย
การใช้วิธีการที่ได้มาตรฐาน โดยให้
เครื่องโทรศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่
สุดและมีการรับรองขนาดสัญญาณ
แล้ว โดยการส่งสัญญาณดังกล่าวได้
กระทำในทุกย่านความถี่ที่โทรศัพท์
ใช้อยู่
• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่น
จะได้รับการออกแบบให้อยู่ภายในข้อ
กำหนดการรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ
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• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ
2 วัตต์/กก.โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อ
หนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์
รุ่นนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคือ
0.618 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ 0.805
วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/พื้นที่
ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR
ซึ่งแนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

ค

ใช้แบ
และอ
ให้ใช
การใ
การร
สิ้นสุ
• อ
ศ
เม
• ค
ใ
แ
• ค
ค
ค
• ไ
• ไ
ก
• ป
บ
ห
เน
ข
ต

ภาพ

อ

SY4

5

/กก.

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท์
คำเตือน

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ อาจทำให้
การรับรองหรือการรับประกันของเครื่อง
สิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องโทร
ศัพท์ ควรให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้
เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครื่องระบาย
ความร้อน หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
การสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อ
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไว
ต่อสัญญาณรบกวน

• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะ
อาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้
โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ
เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำใ
ห้ติดไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครื่องโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บน
พื้นผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการ
ถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
ฝุ่นหรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต
หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อ
ข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ
เหลวหรือความชื้น
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้อง
เสาอากาศโดยไม่จำเป็น
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

คำแ

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท์

บริเว

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุป
กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุ
ญาตเสียก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทร
ศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการ
เต้นของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ
เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่อง
ช่วยฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับ
การรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบัง
คับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัด
ระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้ให้ใช้
ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
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• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากสภาพการ
ขับขี่ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการ
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลกระ
ทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด
ในรถของคุณ เช่น วิทยุติดรถยนต์
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึ่งขัดขวางการทำงานของถุงลม
ซึ่งอาจทำให้ถุงลมไม่ทำงาน หรือ
อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรง
เนื่องจากการทำงานผิดปกติของถุง
ลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่ข้าง
นอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่ที่
ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณยังสามา
รถได้ยินเสียงจากรอบข้างได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างถนน

หลีกเลี่ยงการทำลายความสามา
รถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำ
ลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะ
เวลานาน ดังนั้น เราแนะนำว่า คุณไม่
ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียงเพลง
และระดับเสียงสายสนทนาไว้ในระดับ
ที่เหมาะสม

ห้ามใ
การร
อย่าง
หรือก

บริเว

• ห้า
เชือ
้
• ห้า
หร
• ห้า
เหล
ห้อ
โท
ขอ

บนเค

อุปกร
รบกว
• ให
ขึน
้
• อย
ด้รับ
ำเค

ต่อ)
าร

ลกระ
นิด
ต์
ต้น

สาย

อ
ง
ถุง

ข้าง
ยู่ที่
ามา
ย

มา

ทำ
ะ
ไม่
คุณ
ลง
ดับ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้

เด็ก

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาด
เล็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่
ปาก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้

การโทรฉุกเฉิน

• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิง
หรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของ
เหลวที่ติดไฟง่ายหรือระเบิดได้ใน
ห้องโดยสารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บ
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ
ของคุณ

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียว
ในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้
ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น
รบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อน
ขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินก่อนไ
ด้รับการอนุญาตจากพนักงานประจ
ำเครื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการ
ดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่
ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ แบต
เตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่นเนื่องจาก
ไม่มี Memory Effect ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ
LG เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ
LG ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่
ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

อุป

• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่
โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้
พลังงานสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้น
อยู่กับการกำหนดค่าเครือข่าย,
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้,
แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม

คุณส

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที
เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลง
จนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้
แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้
หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้อง
เปลี่ยนก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อ
เพิ่มเวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสง
แดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มี
ความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพ
อากาศที่ร้อนหรือเย็นเพราะประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูก
ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรด
รีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้ อย่าทิ้ง
เป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG
Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ
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• ใ
ก
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บ

ต่อ)

อุปกรณ์เสริม

ต้า

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ ตามที่แสดงด้านล่าง

าร์จ
อุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่

ใช้,

• ชุดหูฟังสเตอริโอ
• คู่มอ
ื การใช้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โทรศัพท์ GB230 ของคุณ

• สายเคเบิลข้อมูลและซีดี
เชื่อมต่อและซิงโครไนซ์
โทรศัพท์ GB230
กับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผลให้
การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือตัวแทนผู้ให้
บริการในแต่ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
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ข้อมูลทางเทคนิค
ทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : GB230
ระบบ: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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

ศูนย์บริการ LG โดย
บริษัท แอจจี อีเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127
ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์, เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.
Call center : 0-2878-5757
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GB230 User Guide - English
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you
with useful explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on
the software of the phone or your service
provider.

Insta

Getting to know your phone
Charger, cable slot,
Handsfree connector

Lift t
area
To re

Memory
card slot
Main screen

Note

Form

FM Radio
Go to FM radio
function directly.
Call key
Dials a phone
number and
answers
incoming calls.

Press
Choo
inser
Volume key
Camera
Go to Camera function
directly.
End/Power key
Ends or rejects a call. Turns the
phone on/off. Returns to the
standby screen when you use
the menu.

2

WAR
you d

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

y
ot

Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card
Press Menu and select Settings.
Choose Memory manager, select External memory and press Format, and
insert security code.
WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If
you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

the
e
use
3

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Me

Mes

Installing the SIM Card

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.

Crea
Inbo
My m
Draf
Outb
Sent
Save
Emo
Mess

Illustrations

Sett

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.

1 Open battery cover
2 Remove the battery
3 Insert your SIM
4 Insert the battery
5 Close the battery cover
6 Charge your battery
3

4

1

2

5

6

Profi
Disp
Date
Conn
Call
Phon
Netw
Inter
Acce
Pack
Secu
Mem
Rest

Orga

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

4

Alarm
Cale
To-d
Note
Secr
Calc
Stop
Date
Conv
Worl
Go t
SIM
Sett

nal

ches
ard.

may

Menu map

EDGE Rx only

Messaging

Contacts

Call log

Create message
Inbox
My mailbox
Drafts
Outbox
Sent items
Saved items
Emoticons
Message settings

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

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

Settings

Gallery

Media

Profiles
Display
Date & Time
Connectivity
Call
Phone
Network
Internet profiles
Access points
Packet data conn.
Security
Memory manager
Restore factory settings

My memory card
My images
My sounds
My videos
My games & apps
Others

Camera
Video
Music
FM radio
Voice recorder
Ringtone creator

Organiser

Applications
My games & apps
Settings

Web

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

Home
Bookmarks
Last web address
Settings
Go to address
Saved pages
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Calls
Making a call
1 Key in the number using the
keypad. To delete a digit press
CLR.
2 Press
to initiate the call.
.
3 To end the call, press
TIP! To enter + when making an
international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts
1 Select Names from the Standby
screen.
2 Using the keypad, enter the first
letter of the contact you want to
call. For example, for Office, Press
6 three times to select the first
character, “O”
3 Select Call or press
to initiate
the call.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, press
to
answer the call.
You can control the volume by
pressing the side keys.
Press
or select Reject to reject
the incoming call.
6

TIP! You can change the settings on
your phone to answer your calls in
different ways. Press Menu, select
Settings, and choose Call. Select
Answer mode and choose from Press
send key, Slide up and Press any key.

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

Viewing your Call history
You can check the record of missed,
received, and dialled calls only if the
network supports the Calling Line
Identification (CLI) within the service
area.

Changing the call settings
You can set the menu relevant to a
call. Press Menu, select Settings and
choose Call.
• Call divert - Choose whether to
divert your calls.
• Call barring - Select when you
would like calls to be barred.
• Fixed dial number - Choose a list
of numbers that can be called from
your phone. You’ll need your PUK2
code from your operator. Only
numbers included in the fixed dial
list can be called from your phone.

• Cal
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you
• Cal
• Sen
you
whe
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• Aut
• Ans
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sen
• Fre
sho
• Min
ton
• BT a
or H
• Sav
or N
• Slid
call

Con

Sear

1 Se
scr

n
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ed,
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e
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oa
and
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UK2

• Call waiting - Be alerted when you
have a call waiting. (Depends on
your network provider.)
• Call reject - Set the rejected call list.
• Send my number - Choose whether
your number will be displayed
when you call someone. (Depends
on your network provider.)
• Auto redial - Choose On or Off.
• Answer mode - Choose whether to
answer the phone using any key or
send key only or Slide up.
• Free call timer - Choose whether it
shows or not.
• Minute minder - Select On to hear a
tone every minute during a call.
• BT answer mode - Set Hands-free
or Handset.
• Save new number - Choose Yes
or No.
• Slide close setting - Choose End
call or Continue call.

2 Using the keypad enter the first
letter of the contact you want to
call.
3 To scroll through the contacts use
the up and down arrows.

Contacts

Your GB230 includes functions to
send text messages and multimedia
messages and E-mail, as well as the
network’s service messages.

Searching for a contact
1 Select Names from the standby
screen.

Adding a new contact
1 Press Contacts and choose Names.
Then press Options-Add new
contact.
2 Enter all the information you have
in the fields provided and select
Options-Done.

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

Messaging

ial
ne.
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Sending a message
1 Press Menu, select Messaging, and
choose Create message.
2 A new message editor will open.
The message editor combines
Text message and Multimedia
messages into one intuitive and
easy to switch between editor.
The default setting of the message
editor is text messages.
3 Enter your message.
4 Choose Options-Insert to add
an Image, Video clip, Sound
clip, Schedule, Business card,
Note, Text field, To do, or a Text
template.
5 Press Options - Send key.

Setting up your email
You can stay in touch on the move
using email on your GB230. It’s
quick and simple to set up a POP3 or
IMAP4 email account.
1 Press Menu, select Messaging,
and choose Message Settings.
2 Select Email then Email accounts.
3 Press Add then set the E-mail
account.

8

Sending an email using your new
account
To send/receive an email, you should
set up an email account.
1 Select Menu, select Messaging
and choose Create message.
2 Choose Email and a new email will
open.
3 Write a subject.
4 Enter your message.
5 Press options, select Insert to add
an Image, Video Clip, Sound Clip,
Business card, Schedule or a Note.
6 Press Send to and enter the
recipient’s address or press
Options and select
Insert-Business card. to open your
contacts list.
7 Press Send and your email will be
sent.

Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s keypad.
The following text input methods are
available in the phone: T9 predictive
mode, ABC manual mode and 123
mode.

Note
one t
num

T9 p

T9 p
dictio
writi
you p
key a
want
will r
lette

ABC

This
lette
with
three
displ

123

Type
per n
num
mod
desir

ew

ould

Note: Some fields may allow only
one text input mode (e.g. telephone
number in address book fields).

T9 predictive mode

g
will

dd
Clip,
Note.

your
be

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

ABC manual mode
This mode allows you to enter
letters by pressing the key labeled
with the required letter once, twice,
three or four times until the letter is
displayed.

123 mode
Type numbers using one keystroke
per number. You can also add
numbers while remaining in letter
modes by pressing and holding the
desired key.

Message folders
Press Menu, select Messaging. The
folder structure used on your GB230
is fairly selfexplanatory.
Create message - Allows you to
create new messages.
Inbox - All the messages you receive
are placed into your Inbox.
My mail box - Contains all your email
messages.
Drafts - If you don’t have time to
finish writing a message, you can
save what you have done so far here.
Outbox - This is a temporary storage
folder while messages are being sent
or stors the messages that are failed
to sent.
Sent items - All the messages you
send are placed into your Sent
folder.
Saved Items - You can access your
Saved messages, text templates and
Multimedia templates
Emoticons - A list of useful
Emoticons, already written for a
quick reply.
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Media
Music
Your GB230 has a built-in Music player
so you can play all your favourite
music.

4 The All tracks folder will show.
Select all of the songs that you
would like to include in your
playlist by scrolling to them and
selecting
.
5 Select Done to store the playlist.

Playing a song

Camera

1 Press Menu and select Media, then
choose Music.
2 Choose All tracks then select the
song you want to play.
3 Select
to pause the song.
to skip to the next
4 Select
song.
5 Select
to skip to the previous
song.
6 Select Back to stop the music and
return to the Music player menu.

Taking a quick photo

Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the All songs folder.
1 Press Menu and select Media.
2 Choose Music, then select playlist.
3 Press Options and select New
playlist, enter the playlist name
and press Save.
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1 Select Menu, and select Media.
Select Camera to open the
viewfinder.
2 Holding the phone and, point the
lens towards the subject of the
photo.
3 Position the phone so you can see
the subject of your photo.
4 Press Center
key to take a
photo.

Video camera
Shooting a quick video
1 In standby screen, select Menu
and select Media.
2 Choose Video.
3 Point the camera lens towards the
subject of the video.
to start recording.
4 Press
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5 Rec will appear in the bottom left
corner of the viewfinder and a
timer will show the length of your
video.
6 Select Stop to stop recording.

st.

FM radio
Using the FM radio

.

the

see

Your LG GB230 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations and listen on the
move.

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

Recording the Radio

u

the

1 Press center key during listening to
the Radio.
2 The recording time is displayed on
your phone. If you want to stop
the recording, press the Center
key. If recording is done, the
recorded contents will be saved in
Gallery as mp3 file.

3 When the recording is done, select
Option and then choose from
Play, Delete, Sound edit, Use as,
File Rename, Info or Send via.
Note: If you stay in an area with bad
radio reception, you may find difficulty
in listening to the Radio.
So, we recommend you insert Ear-mic
into Handsfree connector in order to
listen to the Radio and keep the good
radio reception.

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

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

My memory card

Usin

Images contains a folder of default
images on your phone, images
downloaded by you, and images
taken on your phone’s camera.

If you’ve inserted a memory card, it
will be displayed as a folder within
Gallery.
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This
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My sounds
The Sounds folder contains
the Default sounds, your voice
recordings, Radio recordings and
sound files downloaded by you.
From here you can manage, send, or
set sounds as ringtones.

Using the calendar

My videos

Adding a memo

The Videos folder shows the list of
downloaded videos and videos you
have recorded on your phone.

You can register your own memos
here.

Others

You can view, edit and add tasks to do.

From the Others menu, you can view
the files that are not saved in the
Images, Sounds or Videos folder.

Setting your alarm

My games and apps
Your GB230 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.
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When you enter this menu, a calendar
appears. A square cursor is located on
the current date.
You can move the cursor to another
date using the navigation keys.

Adding an item to your to do list

You can set up to 5 alarm clocks to go
off at a specified time.

Using your calculator
The calculator provides the basic
arithmetic functions: addition,
subtraction, multiplication, division
and Scientific applications also.
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Using the stopwatch
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This option allows you to use the
function of a stopwatch.

Converting a unit
This converts many measurements
into a unit you want.
dar
on

er

Adding a city to your world time
You can add a required city to the list
of world clock. You can also check
the current time of Greenwich Mean
Time (GMT) and major cities around
the world.

Go to
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It helps you to go to the menu you
search for. You can set the item as
Go to.

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

Web
Accessing the Web
You can launch the wap browser

and access the homepage of the
activated profile on Web settings.
You can also manually enter an URL
address and access the associated
wap page.
1 Press Menu and select Web.
2 To access the Web homepage
directly, select Home. Alternately,
select Go to Address and type in
your desired URL.

Connectivity
Changing your connectivity settings
USB Connection mode.
1 Mass storage: Select this and
Connect the handset to your
computer and drag and drop files
to the GB230 removable device
folder.
2 PC Suite: Select this and connect
the handset to your computer in
PCSync mode.
3 Always Ask: Selecting this,will
give an option,to select the mode,
when handset is connected to the
computer, every time.
Note: To use the USB mass storage
function, you will need to insert an
external memory card in your phone.
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Changing your Bluetooth settings
1 Press Menu and select Settings
- Connectivity. Choose Bluetooth.
2 Choose Bluetooth settings.
Make changes to your :
• My phone’s visibility - Choose
whether to Show or Hide your
device to others.
• My phone’s name - Enter a name
for your LG GB230.
• Supported services - Shows what
it supports.
• My address - View your Bluetooth
address.

Pairing with another Bluetooth
device
By pairing your GB230 and another
device, handset create password by
default everytime you connect to
other handset via bluetooth.
1 Check your Bluetooth is On and
Visible. You can change your
visibility in the Bluetooth settings
menu, by selecting My visibility,
then visible.
2 Select Active device from the
Bluetooth menu.
3 Your GB230 will search for devices.
14

When the search is completed Add
and Refresh will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair
with, then handset create password
by default everytime you connect.
Default code is 0000
5 Your phone will then connect to
the other device.
6 Your passcode protected Bluetooth
connection is now ready.

Set

Installing LG PC Suite on your
computer

Usin

1 Go to www.lgmobile.com and
choose Asia & Pacific first and then
your country.
2 Choose Products menu, select
Manual & Software and click Go to
Manual & S/W download section.
Click Yes andLG PC Suite installer
will then appear. (Windows XP,
Windows Media Player and more).
3 Select the language you would like
the installer to run in and click OK.
4 Follow the instructions on screen
to complete the LG PC Suite
Installer wizard.
5 Once installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on
your desktop.
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Settings
Changing your date & time
You can set functions relating to the
date and time.

Changing the Profiles
You can personalise each profile
setting.
1 Choose the profile you want and
Select Edit from Options

Using flight mode

hen

Use this function to switch the flight
mode On or Off. You will not be
able to make calls, connect to the
internet, send messages when Flight
mode is switched On.
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Changing your display settings
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You can change the settings for the
phone display.

Changing your security settings
Change your security settings to
keep your GB230 and the important
information it holds protected.
• PIN code request - Choose a PIN
code to be requested when you
turn your phone on.

• Handset lock - Choose a security
code to lock your handset when
switching on, If SIM changed or
immidiately
• Change codes - Change your
Security code, PIN code, PIN2
code, or ATMT code.
• Anti-theft mobile tracker - When
the handset is stolen, handset sends
the SMS to the numbers confi gured
by real owner. User has to confi
gure the ATMT settings with name,
primary phone number, secondary
number.User has to Set ATMT ON to
activate the ATMT feature. Default
ATMT code is “0000”.

Resetting your phone
Use Restore factory settings to
reset all the settings to their factory
definitions. You need the security
code to activate this function.
Note: The security code is “0000”.

Viewing memory status
You can use the memory manager to
determine how each memory is used
and see how much space is available:
Common, Reserved, SIM card, and
External memory.
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Guidelines for safe and efficient use
Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GB230
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to assure the
safety of all users, regardless of age
and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
frequency bands.

16

• 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 close to the ear is 0.618
W/kg(10g) and when worn on the
body is 0.805 W/kg(10g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over 1g of tissue.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)
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 required by special
regulations. For example, do not use
your phone in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.

• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior
of the unit (do not use solvents such
as benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is
on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
17

Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Efficient phone operation
Electronics devices
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, i.e. in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due
to improper performance.
• If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing
Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the area
when you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if
driving conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
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Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on
or off the handset close to your ear.
We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.

Blasting area
Do not use the phone where blasting
is in progress. Observe restrictions,
and follow the rules and regulations.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Potentially explosive atmospheres

Emergency calls

• 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 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.

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

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

Battery information and care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose off used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the
charger.
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• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.

Charger

• Stereo headset
• User Guide
Learn more about your GB230.

Battery

• Data cable and CD
Connect and
synchronise your
GB230 and PC.

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 inquires.
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Technical data
General
Product name : GB230
System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C
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