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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ ทาง LG
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบจากตลาดลักลอบ
นำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้ รับบริการทางด้านการประกันสินค้า
อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ แน่ใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึ่งข้อความพร้อมด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง บริษัท LG โดยอัตโนมัติ
นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริ่มใช้บริการ ทั้งนี้ LG จะเป็นผู้ชำระค่าบริการ SMS
สำหรับโปรแกรมตรวจ สอบผลิตภัณฑ์นี้
สำหรับสิทธิพิเศษ ท่านจะได้รับสิทธิในการต่อระยะเวลาการ รับประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่ง
เดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม เฉพาะการรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ. ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรอง คุณจะได้รับ
ข้อความรับรอง “โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์ จากบริษัท LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ที่ส่งถึงบริษัท LG สามารถการันตีได้ว่า จะได้รับสิทธิการรับประ
กันสินค้า อันเนื่อง จากข้อบกพร้องจาก มาตรฐานในขั้นตอนการผลิต โดยไม่จำเป็นต้อง
แสดงหลักฐานใน การซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and
make sure that you receive 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. LG will bear the cost of one SMS for the product authentication
program. For promotion, you will receive one additional month of warranty for free.
One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and
accessories. Once your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your
handset is a genuine LG product.’
The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing
defects during the warranty period from the date of purchase without proof of
purchase or warranty card.
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ปุม
่ เลือก (ปุม
่ เลือกซ้าย
/ ปุม
่ เลือกขวา)
• ปุม่ เหล่านีน้ จ้ี ะทำงาน
ตามฟังก์ชนั ทีป
่ รากฏที่
ด้านล่างของหน้าจอ
หูฟงั
ปุม
่ มัลติทาสกิง้
เข้าถึงหน้าจอหลัก
เมนูหลัก และแอปพลิเคชัน
ทีก่ ำลังรันอยู่
ปุม
่ รับสาย
• โทรออกและรับสาย
• ในโหมดสแตนด์บาย:
แสดงข้อมูลการโทร
ปุม
่ ตัวเลขและตัวอักษร
• ในโหมดสแตนด์บาย:
ป้อนหมายเลขเพือ่
โทรออก กดค้าง
- โทรออกต่างประเทศ
- เชือ่ มต่อศูนย์ฝากข้อความเสียง
ถึง
- โทรด่วน
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- กดปุม่ นีค
้ า้ งไว้เพือ่ เข้า
สูโ่ หมดเงียบ
• ในโหมดแก้ไข:
ป้อนตัวเลขและตัวอักษร

หน้าจอ LCD หลัก
เมนู Widget
เข้าถึง Widget และลิงค์
ทีม่ ป
ี ระโยชน์ตา่ งๆ
ปุม
่ วางสาย
• เปิด/ปิดเครือ่ ง
(กดค้าง)
• วางสายหรือปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
ปุม
่ ยืนยัน / ปุม
่ ตกลง
• เลือกตัวเลือกเมนูและ
ยืนยันการดำเนินการ

ปุม
่ นาวิเกต
• ในโหมดสแตนด์บาย:
กดแล้วปล่อย: ตัวเลือกโปรไฟล์
กดแล้วปล่อย: ถาดเข้า Email
กดแล้วปล่อย: ถาดเข้าข้อความ
กดแล้วปล่อย: กล้องถ่ายรูป
• ในเมนู: เลือ่ นขึน้ และลง

ชุดหูฟงั
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ/
สายเคเบิล USB
เคล็ดลับ: โปรดตรวจดู
ว่าเปิดโทรศัพท์แล้ว
มีการ์ดความจำภายนอก
เสียบอยู่ และอยูใ่ นโหมด
เปิดเครือ่ งรอรับสาย
ก่อนเชือ่ มต่อกับสาย
เคเบิล USB สำหรับที่
เก็บข้อมูล

ปุม
่ ด้านข้าง
• ในโหมดสแตนด์บาย:
ควบคุมระดับเสียงเรียก
เข้า
• ระหว่างการใช้สาย:
ปรับระดับเสียงหูฟงั
• ระหว่างเล่นเพลง
MP3: ปรับระดับเสียง
เพลง

เลนส์กล้อง

ฝาปิดแบตเตอรี่
ช่องใส่ซม
ิ การ์ด

แบตเตอรี่
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การใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่
การใส่ซิมการ์ด
เมือ่ คุณสมัครใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ คุณจะได้รบ
ั ซิมการ์ด พลักอิน
พร้อมรายละเอียดการสมัครขอรับบริการ เช่น PIN ของคุณ บริการเสริมทีม่ ใี ห้เลือก
ใช้ได้ และอืน่ ๆ
ข้อสำคัญ! › ซิมการ์ดพลักอินอาจชำรุดเสียหายได้งา่ ยหากถูกขูดขีดหรือหักงอ
ดังนัน้ จึงควรใช้งาน ใส่ หรือถอดการ์ดด้วยความระมัดระวัง
เก็บซิมการ์ดทัง้ หมดให้พน้ มือเด็กเล็ก
ภาพประกอบ
1.เปิดฝาครอบแบตเตอรี่
2.ถอดแบตเตอรีอ่ อก
3.ใส่ซมิ การ์ด
4.ใส่แบตเตอรี่

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะที่เปิด
โทรศัพท์อยู่ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

5.ปิดฝาครอบแบตเตอรี่
6.ชาร์จแบตเตอรี่

› หากโทรศัพท์ไม่เปิด หรือหากหน้าจอค้างหรือไม่ตอบสนอง ให้ทำตามคำแนะนำ
สำหรับการใส่แบตเตอรีอ่ กี ครัง้
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การโทร
การโทรออก
1.ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณ
เปิดอยู่
2.คุณสามารถใช้ปมุ่ กด เมือ่ ต้องการลบ
ให้กดปุม่
3.กด

เพิม่ การโทร

4.หากต้องการวางสาย ให้กด
เคล็ดลับ!
ในการป้อน + เมื่อโทรออก
ต่างประเทศ ให้กดปุ่ม 0 ค้างไว้

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
การโทรไปยังผูร้ บ
ั ทีม่ ห
ี มายเลขโทร
ศัพท์บนั ทึกอยูใ่ นรายชือ่ แล้วทำได้งา่ ย
1.กด เมนู เพือ่ เปิดเมนูหลัก เลือก
รายชือ
่
2.ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชือ่
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรหาด้วยปุม่ กด
และเลือ่ นไปที่ รายชือ
่
3.กด

เพิม่ การโทร

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมือ่ โทรศัพท์ดงั ขึน้ ให้กด ยอมรับ
หรือกด
เพือ่ รับสาย ขณะโทรศัพท์
ของคุณมีเสียงเรียกเข้า คุณสามารถกด

เงียบ เพือ่ ปิดเสียงเรียกเข้า วิธนี เ้ี ป็นวิธท
ี ่ี
มีประโยชน์ หากคุณลืมเปลีย่ นรูปแบบ
เป็น เงียบ เมือ่ อยูใ่ นห้องประชุม
หรือเลือก ปฏิเสธ เพือ่ ที่
กด
จะปฏิเสธสายเรียกเข้า
หมายเหตุ: ในการโทรที่เปิดใช้งาน
ลำโพง ไอคอนลำโพงจะแสดงโดย
มีเครื่องหมายกากบาทสีแดง
เมื่อเลิกใช้งานลำโพง ไอคอนจะแสดง
โดยไม่มีเครื่องหมายกากบาทสีแดง

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดหมายเลขโทรด่วน
ให้กบ
ั รายชือ่ ทีค
่ ณ
ุ โทรหาบ่อยๆ ได้
1.กด เมนู เพือ่ เปิดเมนูหลัก
เลือกรายชือ่ แล้วเลือกตัวเลือกและ
โทรด่วน
ั การ
2.ข้อความเสียงของคุณได้รบ
กำหนดให้อยูท
่ ห
่ี มายเลขโทรด่วน 1
ซึง่ คุณไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
เลือกหมายเลขอืน่ โดยใช้ปมุ่
นาวิเกตและเลือก ตัง้ ค่า
หรือโดยการกดปุม่ ตัวเลข
3.รายชือ่ ของคุณจะเปิดขึน้ เลือกรายชือ่
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการกำหนดให้กบ
ั หมายเลข
นัน้ โดยใช้ปมุ่ นาวิเกต แล้วกด เลือก
ในการโทรออกหมายเลขโทรด่วน ให้
กดหมายเลขทีก่ ำหนดค้างไว้จนกว่า
รายชือ่ จะปรากฏขึน้ บนหน้าจอ เครือ่ ง
7

จะทำการโทรออกโดยอัตโนมัตโิ ดย
ไม่ตอ้ งกด

การดูการโทรของคุณ
คุณสามารถดูบนั ทึกของสายทีไ่ ม่ได้รบ
ั
สายทีร่ บ
ั และสายโทรออกได้ หากว่า
เครือข่ายสนับสนุนการแสดงหมายเลข
โทรเข้า (Calling Line Identification:
CLI) ในพืน้ ทีใ่ ห้บริการ

การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทร
คุณสามารถตัง้ ค่าฟังก์ชนั ของการโทรได้
กด เมนู เลือก ตัง้ ค่า และเลือก
การโทร
การโอนสาย - เลือกว่าจะโอนสายของ
คุณหรือไม่
ป้องกันการโทร - เลือกเมือ่ คุณต้อง
การป้องกันการโทรออก
สายเรียกซ้อน - แจ้งเตือนให้ทราบเมือ่
มีสายเรียกซ้อน
กำหนดเบอร์โทรออก - เลือกหมาย
เลขทีส่ ามารถโทรออกจากโทรศัพท์
ของคุณได้
ข้อความขอโทษ - ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะปฏิเสธ
สายเรียกเข้า คุณสามารถใช้
“ข้อความขอโทษ” เพือ่ ส่งข้อความ
อธิบายว่าเหตุใดคุณจึงไม่รบ
ั สาย
ตัง้ ค่าการโทรทัว่ ไป - เข้าถึงโหมด
ตอบรับ, ส่งหมายเลขตัวเอง,
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เตือนทุกนาที, โทรซ้ำอัตโนมัต,ิ
ส่งเสียง DTMF, บันทึกหมายเลขใหม่,
โหมดตอบบูลทูธ, โหมดวางสาย,
ปฏิเสธการรับสาย

กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1.กด เมนู และเลือก กล้องถ่ายรูป
และ กล้อง
2.หันกล้องถ่ายรูปไปทางวัตถุทค
่ี ณ
ุ จะ
ถ่ายภาพ และกด ตกลง เพือ่ ถ่ายภาพ

ภายหลังการถ่ายรูป
ภาพทีถ่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ ชือ่ ภาพ
จะแสดงในหน้าจอพร้อมด้วยห้าไอคอน
ทีด
่ า้ นล่าง
ภาพ - ดูรป
ู ภาพและวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ถ่าย
ในอัลบัม้
ส่ง - ส่งรูปภาพเป็นข้อความ, เป็นอีเมล์
หรือผ่านบลูทธู
สร้าง - ถ่ายอีกภาพหนึง่ ทันที
ตัง้ เป็น - ใช้ภาพเป็นพืน
้ หลัง,
ภาพรายชือ
่ หรือในภาพเริม
่ ต้น
หรือภาพปิดเครือ
่ ง
ลบ - ลบรูปภาพทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ถ่าย ช่องมอง
ภาพจะปรากฏขึน้ อีกครัง้

กล้องวิดีโอ

เพลง

การถ่ายวิดีโอด่วน

เครื่องเล่น MP3

1.กด เมนู และเลือก กล้องถ่ายรูป
และเลือก วิดโี อ ช่องมองภาพ
ของกล้องวิดโี อจะปรากฏขึน้
บนหน้าจอ

โทรศัพท์ LG-C320 มีเครือ่ งเล่นเพลง
ภายในตัวทีใ่ ห้คณ
ุ สามารถเล่นเพลงที่
คุณชืน่ ชอบทัง้ หมดได้

2.หันกล้องถ่ายรูปไปทางวัตถุทค
่ี ณ
ุ จะ
บันทึก
3.กด ตกลง เพือ่ เริม่ การบันทึก บันทึก
จะปรากฏขึน้ ทีด
่ า้ นล่างของ
ช่องมองภาพ กด
อีกครัง้ เพือ่
หยุดการบันทึก

หลังจากที่ถ่ายวิดีโอแล้ว
ภาพนิง่ ทีแ่ สดงวิดโี อทีถ่ า่ ยจะปรากฏขึน้
บนหน้าจอ
หลังจากบันทึกวิดโี อคลิป คุณสามารถ
ตรวจสอบเมนูได้ดงั นี:้
วิดโี อ - ดูรป
ู ภาพและวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ถ่าย
ในอัลบัม้
เล่น - เล่นไฟล์
สร้าง - กดเพือ่ บันทึกวิดโี อใหม่ทนั ที
ส่ง - ส่งวิดโี อเป็นข้อความ, เป็นอีเมล์
หรือผ่านบลูทธู
ลบ - ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่ บันทึก ช่องมอง
ภาพจะปรากฏขึน้ อีกครัง้

หมายเหตุ:
• ก่อนใช้เครื่องเล่นเพลง คุณจะต้อง
โอนไฟล์เพลงไปที่โทรศัพท์
• เครื่องเล่นเพลงสนับสนุนประเภท
Codec ดังนี้: MP3, WMA, AAC
เครื่องเล่นเพลงไม่ได้สนับสนุนคุณสม
บัติและรูปแบบไฟล์ทั้งหมดครบถ้วน

ในการเข้าใช้งานเครือ่ งเล่นเพลง
กด เมนู และเลือก เพลง และเลือก
เครือ
่ งเล่น MP3 จากขัน้ ตอนนี้
คุณสามารถเข้าใช้:
เล่นล่าสุด - ดูเพลงทีเ่ ล่นล่าสุด
ทัง้ หมด
ทุกเพลง - ประกอบด้วยเพลงทัง้ หมด
ทีม่ ใี นโทรศัพท์
รายการของฉัน - ประกอบด้วย
รายการเพลงทีค
่ ณ
ุ สร้างไว้
ศิลปิน - ใช้ดแู ทร็คทัง้ หมดเรียงตาม
ศิลปิน
อัลบัม
้ - ใช้ดแู ทร็คทัง้ หมดเรียงตาม
อัลบัม้
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แนวเพลง - ใช้ดแู ทร็คทัง้ หมดเรียงตาม
แนวเพลง
สุม
่ เพลงทัง้ หมด - ใช้เล่นเพลงทัง้
หมดในลำดับสุม่

เกมส์และแอปพลิเคชัน
เข้าถึงเกมและแอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้ มา
พร้อมกับเครือ่ งหรือทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด

อีเมล์
การส่งอีเมล์โดยใช้
แอคเคาท์ใหม่
หากต้องการส่ง/รับอีเมล์ คุณควรตัง้ ค่า
อีเมล์แอคเคาท์
1.กด เมนู เลือก อีเมล์ และเลือก
แอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการใช้
2.เลือก สร้างอีเมล์ใหม่ และหน้าต่าง
อีเมล์ใหม่จะเปิดขึน้
3.เขียนหัวเรือ่ ง แล้วกด ตกลง
4.ป้อนข้อความของคุณโดยใช้ปมุ่ กด

วิทยุ FM
การฟังวิทยุ
1.กด เมนู และเลือก เพลง และเลือก
วิทยุ FM
2.เลือกหมายเลขช่องของสถานีท่ี
คุณต้องการฟัง
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หมายเหตุ: หากคุณอยู่ในพื้นที่
ซึ่งรับสัญญาณวิทยุได้ไม่ชัดเจน
อาจทำให้ยากต่อการรับฟังวิทยุ
ต้องต่อชุดหูฟังเพื่อใช้วิทยุ FM

เบราว์เซอร์
การเข้าใช้เว็บไซต์
คุณสามารถเปิดเบราว์เซอร์ WAP และ
เข้าสูโ่ ฮมเพจของโปรไฟล์ทใ่ี ช้งานใน
การตัง้ ค่าเว็บ คุณสามารถป้อนแอดเดรส
URL ได้ดว้ ยตนเอง และเข้าใช้งาน WAP
เพจทีเ่ กีย่ วข้องได้อกี ด้วย
1.กด เมนู และเลือก อินเตอร์เน็ต
2.ในการไปยังหน้าจอหลักของเบราว์
เซอร์ ให้เลือก หน้าหลัก หรือเลือก
ไปยัง URL และพิมพ์ URL ตามด้วย
เชือ่ มต่อ
หมายเหตุ: มีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ
กับบริการเหล่านี้และการดาวน์โหลด
เนื้อหา โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่า
ใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ข้อความ
โทรศัพท์ LG-C320 ของคุณประกอบ
ด้วยฟังก์ชนั ทีเ่ กีย่ วกับ SMS (Short
Message Service), MMS (Multimedia
Message Service) รวมทัง้ ข้อความ

บริการของเครือข่าย ในการใช้ฟงั ก์ชนั
เหล่านี้ กด เมนู และเลือก ข้อความ

การส่งข้อความ
1.กด เมนู เลือก ข้อความ และเลือก
เขียนข้อความใหม่
2.เอดิเตอร์ขอ้ ความใหม่จะเปิดขึน้
เอดิเตอร์ขอ้ ความจะรวม SMS และ
MMS เข้าในโหมดเดียวกัน เพือ่ ให้
สลับการใช้งานได้อย่างง่ายดาย
โหมดเริม่ ต้นของเอดิเตอร์ขอ้ ความ
คือโหมด SMS
3.ป้อนข้อความของคุณโดยใช้ปมุ่ กด
โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธป
ี อ้ น
ข้อความที่ การป้อนข้อความ
ทางขวา
4.เลือก ตัวเลือก และเลือก แทรก
เพือ่ ใส่ ภาพ, วิดโี อ, เสียง,
รูปแบบอัตโนมัต,ิ อีโมติคอน,
ชือ
่ และเบอร์, สไลด์ใหม่,
ใส่หวั เรือ
่ ง หรือ อืน
่ ๆ (นามบัตร/
นัดหมาย/บันทึก/การทำงาน/
นามบัตรส่วนตัว)

คำเตือน: ภาพ, เสียง, วิดีโอ,
สไลด์ใหม่, หัวเรื่อง, นามบัตร, นัด
หมายหรือนามบัตรส่วนตัว จะถูกเพิ่มลง
ในเอดิเตอร์ข้อความ การส่งข้อความ
จะถูกแปลงเป็นโหมด MMS และคุณจะ
ถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าว

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษร
ได้โดยใช้ปมุ่ กดของโทรศัพท์
ตัวอย่างเช่น การบันทึกชือ่ ในรายชือ่
การเขียนข้อความ และการสร้างตาราง
นัดหมายในปฏิทนิ ล้วนแต่ตอ้ งใช้การ
ป้อนข้อความทัง้ สิน้ ในเครือ่ งมีวธิ ป
ี อ้ น
ข้อความให้เลือกใช้ได้ดงั นี:้ โหมด Abc
และโหมด 123
หมายเหตุ: ฟิลด์บางฟิลด์อาจใช้
โหมดป้อนได้โหมดเดียว (เช่น หมาย
เลขโทรศัพท์ในฟิลด์สมุดรายชื่อ)

5.เลือก ส่งไปที่
6.เลือกรายชือ่ จากรายการรายชือ่
หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์
7.เลือก ส่ง
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การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความตัวอักษร
กด เมนู เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ตัง้ ค่า และ ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลีย่ นแปลง:
ศูนย์ขอ
้ ความตัวอักษร - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์รบ
ั ฝากข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลือกเพือ่ รับการ
ยืนยันว่าข้อความถูกส่งแล้ว
อายุขอ
้ ความ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ด
ั
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ขอ้ ความ
ชนิดข้อความ - แปลง ข้อความ เป็น
เสียง, แฟกซ์, X.400 หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร - เลือกวิธเี ข้า
รหัสตัวอักษรของคุณ ตัวเลือกนีจ้ ะมีผล
ต่อขนาดของข้อความและค่าบริการ
ส่งข้อความของคุณ
การส่งข้อความยาว - เลือกว่าจะส่ง
ข้อความของคุณเป็น SMS หรือ MMS
หลายข้อความ เมือ่ คุณป้อนข้อความ
ทีม่ ค
ี วามยาวเกินกว่า 2 หน้า
ในฟิลด์ขอ้ ความ

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความมัลติมีเดีย
กด เมนู เลือก ข้อความ แล้วเลือก
ตัง้ ค่า และ ข้อความมัลติมเี ดีย
คุณสามารถเปลีย่ นแปลง:

โหมดการเรียกข้อมูล - เลือกเพือ่
ดาวน์โหลดข้อความมัลติมเี ดียโดยอัต
โนมัตห
ิ รือด้วยตัวเอง ขึน้ อยูก่ บ
ั ว่าคุณ
ใช้เครือข่ายหลักหรือโรมมิง่
โหมดการเรียกข้อมูล - เลือกเพือ่
ดาวน์โหลดข้อความมัลติมเี ดียโดย
ั ว่าคุณ
อัตโนมัตห
ิ รือด้วยตัวเอง ขึน้ อยูก่ บ
ใช้เครือข่ายหลักหรือโรมมิง่
รายงานผลการส่ง - เลือกเพือ่ ให้สง่
หรือขอรายงานผลการส่ง
อ่านข้อความตอบรับ - เลือกเพือ่ ให้สง่
หรือขอการตอบกลับการอ่าน
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับความ
สำคัญของข้อความมัลติมเี ดีย
อายุขอ
้ ความ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ด
ั
เก็บข้อความไว้ในศูนย์รบ
ั ฝากข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ะ
ให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
โหมดการสร้าง - ใช้เลือกประเภทเนือ้
หาทีส่ นับสนุนโดย MMS
เวลาส่ง - กำหนดเวลาส่ง
ข้อความไปยังผูร้ บ
ั ศูนย์ขอ้ ความมัลติ
มีเดียจะส่งข้อความเมือ่ ถึงเวลาส่งที่
กำหนดไว้
ศูนย์ MMS - ใช้กำหนดค่าข้อมูล
เครือข่าย เช่น ศูนย์ขอ้ ความมัลติมเี ดีย
และโปรไฟล์อนิ เตอร์เน็ต เพือ่ ส่ง
ข้อความมัลติมเี ดีย

รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ
1.กด เมนู และเลือก รายชือ
่
2.ใช้ปมุ่ กดป้อนตัวอักษรตัวแรกของชือ่
ตามรายชือ่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรออก
3.หากต้องการเลือ่ นดูรายชือ่ และหมาย
เลขอืน่ ให้ใช้ปมุ่ นาวิเกต

การเพิ่มรายชื่อใหม่
่
1.กด เมนู และเลือก รายชือ
่ ใหม่
2.กด ตัวเลือก และเลือก รายชือ
3.เลือกว่าจะจัดเก็บรายชือ่ ติดต่อใหม่ของ
คุณบน ตัวเครือ
่ ง หรือ USIM การ์ด
4.ป้อนข้อมูลทีต่ อ้ งการในฟิลด์ทใ่ี ห้มา
แล้วเลือก เสร็จ

เครื่องมือ
การตั้งเวลาการปลุก
1.ในการเข้าถึงนาฬิกาปลุก ให้กดเมนู
และเลือกเครือ่ งมือ และเลือก
นาฬิกาปลุก
2.ในการตัง้ การปลุกใหม่ ให้เลือกการ
ปลุกใหม่ ตัง้ เวลา ซ้ำ ประเภทการ
เตือน เสียงเตือน ระดับเสียง รอบเวลา
การเลือ่ น สามารถเพิม่ บันทึกในการ
ปลุกได้ดว้ ย
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3.เมือ่ ป้อนรายละเอียดแล้ว ให้กด เสร็จ
เพือ่ บันทึกการปลุก

การเพิ่มนัดหมายลงใน
ปฏิทิน
1.ในการเข้าถึงปฏิทนิ ให้กดเมนู
และเลือกเครือ่ งมือ และเลือก
สมุดบันทึก แล้วเลือกปฏิทนิ
2.เลือกวันทีท
่ ต
่ี อ้ งการเพิม่ นัดหมาย
คุณสามารถเลือกวันทีโ่ ดยการเลือ่ น
ไปยังวันทีโ่ ดยใช้ปมุ่ นาวิเกต
หรือโดยการเลือก ตัวเลือก และ
ไปทีว่ นั ที่ เพือ่ ป้อนวันที่
3.ในการเพิม่ นัดหมายใหม่
ให้เลือกนัดหมายใหม่
4.ป้อนรายละเอียดของงาน
รวมถึงประเภท หัวเรือ่ ง ทีต
่ ง้ั
เวลาเริม่ ต้น เวลาเสร็จสิน้ การปลุก
และซ้ำ
5.เมือ่ ป้อนรายละเอียดแล้ว ให้กด เสร็จ
เพือ่ บันทึกนัดหมาย

การเพิ่มรายการลง
ในรายการทำงาน
1.ในการเข้าถึงงาน ให้กดเมนู
และเลือกเครือ่ งมือ และเลือก
สมุดบันทึก แล้วเลือกงาน
2.ในการตัง้ ค่างานใหม่ ให้เลือกงานใหม
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3.ป้อนรายละเอียดของงาน
รวมถึงหัวเรือ่ ง วันครบกำหนด บันทึก
และระดับความสำคัญ
4.เมือ่ ป้อนรายละเอียดแล้ว ให้กด เสร็จ
เพือ่ บันทึกงาน

การเพิ่มบันทึก
1.ในการเข้าถึงบันทึก ให้กดเมนู
และเลือกเครือ่ งมือ และเลือก
สมุดบันทึก แล้วเลือกบันทึก
2.ในการตัง้ ค่าบันทึกใหม่
ให้เลือกบันทึกใหม่
3.ป้อนรายละเอียดของบันทึก
4.เมือ่ ป้อนรายละเอียดแล้ว ให้กด
บันทึก เพือ่ บันทึก
่ นั ทึกโดย
5.ในการล็อคบันทึก ให้ไปทีบ
ใช้ปมุ่ นาวิเกต กด ตัวเลือก และเลือก
ล็อค
หมายเหตุ: คุณจะต้องใช้รหัสป้องกัน
เพือ่ ปลดล็อคบันทึก

ตัวค้นหาวันที่
ตัวค้นหาวันทีเ่ ป็นเครือ่ งมืออำนวยความ
สะดวกทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ สามารถคำนวณวันที่
ต้องการได้ เมือ่ ผ่านมาแล้วหลายวัน

เครื่องบันทึกเสียง
ใช้ บันทึกเสียง เพือ่ บันทึกเสียงเตือน
ความจำหรือเสียงอืน่ ๆ

การส่งการบันทึกเสียง
เมือ่ คุณบันทึกเสียงเสร็จแล้วให้เลือก
ตัวเลือก

การใช้เครื่องคิดเลข
1.กด เมนู และเลือก เครือ
่ งมือ
แล้วเลือก เครือ
่ งคิดเลข
2.กดปุม่ ตัวเลขเพือ่ ป้อนตัวเลข

ตั้งค่า
การเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์
ของคุณ
1.กด เมนู และเลือก ตัง้ ค่า
2.เลือก โปรไฟล์ แล้วเลือกรูปแบบ
เสียงทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข

การใช้นาฬิกาจับเวลา

3.เลือก ตัวเลือก และเลือก
กำหนดเอง

1.กด เมนู และเลือก เครือ
่ งมือ
แล้วเลือก นาฬิกาจับเวลา
2.เลือก เริม
่ เพือ่ เริม่ ต้นตัวตัง้ เวลา

4.คุณสามารถเปลีย่ นแปลงเสียง
ระดับเสียง และการเตือนทัง้ หมด
ได้ในทีน่ ้ี

การแปลงหน่วย

การใช้โหมด Flight

1.กด เมนู และเลือก เครือ
่ งมือ
แล้วเลือก ตัวแปลงหน่วย
2.เลือกว่าคุณจะแปลงสกุลเงิน, พืน
้ ที,่
ความยาว, น้ำหนัก, อุณหภูม,ิ
ปริมาตร หรือความเร็ว

เมือ่ ใช้ โหมด Flight
คุณจะไม่สามารถโทรออก
เชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต หรือส่งข้อความ

การเปลี่ยนการตั้งค่า
โทรศัพท์

การเพิ่มเมืองในเวลาทั่วโลก

1.กด เมนู และเลือก ตัง้ ค่า

1.กด เมนู และเลือก เครือ
่ งมือ
แล้วเลือก เวลาโลก
2.ในการค้นหาเวลาของเมืองใดเมือง
หนึง่ ให้กด ตัวเลือก และเลือก
เมืองใหม่

2.เลือกตัง้ ค่า อุปกรณ์ และเลือกจาก
รายการด้านล่าง
วันทีแ
่ ละเวลา - ปรับการตัง้ ค่าวันทีแ่ ละ
เวลาของคุณ หรือเลือกอัปเดตเวลา
อัตโนมัตห
ิ รือใช้ตวั เลือกการปรับเวลา
ตามฤดูกาล
ประหยัดพลังงาน - เลือก เปิด หรือ ปิด
การตัง้ ค่าประหยัดพลังงาน
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ภาษา - เปลีย่ นภาษาบนจอแสดงผล
LG-C320 ของคุณ
ล็อคปุม
่ อัตโนมัติ - เลือกระยะเวลาใน
การล็อคปุม่ อัตโนมัติ
ระบบป้องกัน - ปรับการตัง้ ค่าระบบ
ป้องกัน ได้แก่ รหัส PIN และล็อคเครือ่ ง
ข้อมูลความจำ - ดู การใช้ตวั จัดการ
หน่วยความจำ สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
รีเซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมด - เรียกคืนการ
ตัง้ ค่าทัง้ หมดให้กลับเป็นค่าทีต่ ง้ั จาก
โรงงาน
ข้อมูลอุปกรณ์ - ดูขอ้ มูลทางด้านเทค
นิคของโทรศัพท์ LG-C320

การเปลี่ยนวันที่และเวลา
1.กด เมนู และเลือก ตัง้ ค่า
2.เลือก อุปกรณ์ และเลือก
วันทีแ
่ ละเวลา แล้วเลือกจาก
รายการด้านล่าง:
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ตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลา - เลิก เปิด
อัปเดตอัตโนมัติ และโทรศัพท์จะอัปเดต
วันทีแ่ ละเวลาโดยอัตโนมัติ
รูปแบบวันที่ - คุณสามารถป้อนวันที่
ปัจจุบนั ได้ คุณสามารถตัง้ ค่า
รูปแบบวันที่ (วว/ดด/ปปปป, ดด/วว/
ปปปป, ปปปป.ดด.วว)
ตัวแบ่งวัน - คุณสามารถป้อนวันที่
ปัจจุบนั ได้ คุณสามารถตัง้ ค่าตัวแบ่งวัน
(วว/ดด/ปปปป, วว.ดด.ปปปป,

วว-ดด-ปปปป)
รูปแบบเวลา - คุณสามารถตัง้ ค่ารูป
แบบวันที่ 12 ชัว่ โมง หรือ 24 ชัว่ โมง

การเปลี่ยนการตั้งค่าระบบ
ป้องกัน
เปลีย่ นการตัง้ ค่าระบบป้องกันของ
คุณเพือ่ ป้องกันโทรศัพท์ LG-C320
และข้อมูลทีส่ ำคัญของคุณ
1.เลือก เมนู และเลือก ตัง้ ค่า
แล้วเลือก อุปกรณ์
2.เลือก ระบบป้องกัน แล้วเลือกจาก
รายการด้านล่าง:คำขอรหัส
PIN - เลือกให้ขอรหัส PIN
เมือ่ คุณเปิดเครือ่ ง
ล็อคอุปกรณ์ - เลือกรหัสความปลอด
ภัยเพือ่ ล็อคโทรศัพท์ของคุณ ไม่ยน
ื ยัน,
เมือ
่ เปิดเครือ
่ ง, เมือ
่ เปลีย
่ นซิมการ์ด
หรือ ทันที
ล็อคแอปพลิเคชัน - คุณสามารถล็อค
เนือ้ หาทีค
่ ณ
ุ ต้องการซ่อนได้ (รายชือ่ ,
ข้อความ, อีเมล์ ฯลฯ)
เปลีย
่ นรหัส - เปลีย่ นรหัส PIN (ราย
การเมนูนจ้ี ะปรากฏขึน้ หากตัง้ ค่าคำขอ
รหัส PIN เป็น เปิด), รหัส PIN2,
รหัสป้องกัน
หมายเหตุ: รหัสป้องกันเริม่ ต้นคือ 0000
การดูสถานะหน่วยความจำ

กด เมนู และเลือก ตัง้ ค่า

เลือก อุปกรณ์ และเลือก
ข้อมูลหน่วยความจำ แล้วคุณจะเห็น
สถานะปัจจุบนั ของหน่วยความจำใน
LG-C320

เคล็ดลับ! การเปิดไฟหน้าจอเป็นเวลา
นานจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานแบต
เตอรี่มากยิ่งขึ้น และคุณอาจจำเป็นต้อง
ชาร์จโทรศัพท์ของคุณบ่อยยิ่งขึ้นด้วย

การรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ

ข้อความต้อนรับ - หลังจากเลือก เปิด
คุณสามารถเขียนข้อความต้อนรับได้
ข้อความนีจ้ ะปรากฏบนหน้าจอทุกครัง้
ทีค
่ ณ
ุ เปิดเครือ่ ง
หน้าจออืน
่ - เลือกธีมสำหรับหน้าจอ
หลักหรือหน้าจอการเปิดเครือ่ ง/
การปิดเครือ่ ง

ใช้ รีเซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมด ใน
อุปกรณ์ ของเมนู ตัง้ ค่า เพือ่ รีเซ็ตการ
ตัง้ ค่าทัง้ หมดเป็นค่าทีต
่ ง้ั มาจากโรงงาน
คุณต้องใช้รหัสป้องกันเพือ่ ใช้งาน
ฟังก์ชนั นี้

การเปลี่ยนการตั้งค่า
การแสดงผล
1.กด เมนู และเลือก ตัง้ ค่า
2.เลือก แสดง แล้วเลือกจาก:
หน้าจอหลัก - ปรับรายการพืน้ หลัง
และแสดง
ธีม - เปลีย่ นรูปโฉมทัง้ หน้าจอของคุณ
ได้อย่างรวดเร็ว
รูปแบบเมนู - เปลีย่ นมุมมองเมนูจาก
ลิสต์สไตล์ หรือ แบบกริด
แบบอักษร - ปรับขนาดแบบอักษร
ไฟหน้าจอ - เลือกระยะเวลาการทำ
งานของไฟหน้าจอ นอกจากนี้ ยัง
สามารถใช้ปมุ่ นาวิเกตเพือ่ ปรับความ
สว่างของหน้าจอหลัก

อัปเดตซอฟต์แวร์
โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทร
ศัพท์มือถือ LG จาก
อินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการ
ใช้ฟงั ก์ชนั นี้ โปรดดูท่ี http://update.
lgmobile.com หรือ http://www.
lg.com/common/index.jsp ¤
เลือกประเทศ ¤ บริการ
คุณสมบัตนิ ใ้ี ห้คณ
ุ อัปเดตเฟิรม์ แวร์ของ
โทรศัพท์เป็นเวอร์ชนั ล่าสุดได้อย่าง
สะดวกจากอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ้ งไปที่
ศูนย์บริการ
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เนือ่ งจากการอัปเดตเฟิรม์ แวร์โทรศัพท์
มือถือต้องการให้ผใู้ ช้ดำเนินการอัปเดต
อย่างระมัดระวัง โปรดตรวจสอบคำแนะ
นำและหมายเหตุทป
่ี รากฏขึน้ ในแต่ละขัน้
ตอนก่อนดำเนินการต่อไปโปรดทราบว่า
การถอดสายข้อมูล USB หรือแบตเตอรี่
ระหว่างการอัปเกรดอาจทำให้โทรศัพท์
มือถือชำรุดเสียหายได้

การเปลี่ยนการตั้งค่า
การเชื่อมต่อ
การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อจะได้รบ
ั การตัง้ ค่า
มาจากผูใ้ ห้บริการระบบแล้ว ดังนัน้ คุณ
จึงสนุกกับโทรศัพท์ใหม่ของคุณได้ทนั ที
ในการเปลีย่ นการตัง้ ค่าใดๆ ให้ใช้เมนูน:้ี
แตะ การเชือ
่ มต่อ ในแท็บ ตัง้ ค่า

การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ
ในการเข้าถึง บลูทธู ให้กดเมนู
และเลือก ตัง้ ค่า และเลือก
การเชือ
่ มต่อ แล้วเลือก บลูทธู

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
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ในการจับคูโ่ ทรศัพท์ LG-C320 กับ
อุปกรณ์อน่ื คุณสามารถกำหนดรหัสผ่าน
เพือ่ ป้องกันการเชือ่ มต่อได้ ซึง่ หมาย
ความว่าอุปกรณ์ทจ่ี บ
ั คูด
่ ว้ ยก็จะปลอดภัย
มากขึน้
1.ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู เป็น เปิด
และ มองเห็นได้ คุณสามารถเปลีย่ น
การมองเห็นในเมนู ตัง้ ค่า

ของเมนู บลูทธู โดยการเลือก
การมองเห็นเครือ่ ง จากนัน้ เลือก
มองเห็นได้
2.จาก บลูทธู เลือก เปิดใช้บลูทธู
และเลือก ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
3.โทรศัพท์ LG-C320 จะค้นหาอุปกรณ์
เมือ่ การค้นหาเสร็จสมบูรณ์ เพิม
่ และ
รีเฟรช จะปรากฏขึน้ บนหน้าจอ
่ี ณ
ุ ต้องการจับคูด
่ ว้ ย
4.เลือกอุปกรณ์ทค
เลือก เพิม
่ และป้อนรหัสผ่าน
จากนัน้ เลือก ตกลง
ุ จะเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์อน่ื
5.โทรศัพท์คณ
ซึง่ คุณควรป้อนรหัสผ่านเดียวกัน
6.การเชือ่ มต่อบลูทธู ของคุณแบบป้อง
กันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้งานแล้ว

การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
1.ตรวจสอบว่าบลูทธู เป็น เปิดใช้บลูทธู
และ มองเห็นได้
ั ต
ิ ามคำแนะนำทีแ่ นบมาพร้อม
2.ปฏิบต
กับชุดหูฟงั เพือ่ ตัง้ ค่าชุดหูฟงั ให้
อยูใ่ นโหมดการจับคู่ และจับคูก่ บ
ั โทร
ศัพท์ของคุณ
3.โทรศัพท์ LG-C320 จะเชือ่ มต่อกับชุด
หูฟงั บลูทธู และเปลีย่ นเป็นรูปแบบชุด
หูฟงั โดยอัตโนมัติ

การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทูธ
ในการเปิดบลูทธู :
1.กด เมนู และเลือก ตัง้ ค่า เลือก
การเชือ
่ มต่อ แล้วเลือก บลูทธู
2.เลือก เปิดใช้บลูทธู
3.เลือก เลิกใช้บลูทธู เพือ่ ปิดบลูทธู
ในการส่งไฟล์:
ุ ต้องการส่ง โดยทัว่ ไป
่ี ณ
1.เปิดไฟล์ทค
จะเป็นไฟล์ภาพถ่าย, วิดโี อ หรือเพลง
2.เลือก ตัวเลือก และเลือก ส่ง
แล้วเลือก บลูทธู
3.เลือก ใช่ เพือ่ เปิดบลูทธู หากยังไม่
ได้เปิดใช้งาน
4.โทรศัพท์ LG-C320 จะค้นหา
อุปกรณ์อน่ื ๆ ทีใ่ ช้บลูทธู ภาย
ในรัศมีนน้ั โดยอัตโนมัติ
5.เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่งไฟล์ไป
แล้วเลือก ตกลง
ในการรับไฟล์:
1.ในการรับไฟล์ คุณต้องตัง้ ค่า
บลูทธู เป็น เปิดใช้บลูทธู
และ มองเห็นได้
ุ ยอมรับ
2.เครือ่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ไฟล์จากผูส้ ง่ เลือก ใช่ เพือ่ รับไฟล์

เคล็ดลับ! คอยเฝ้าดูแถบแสดงความ
คืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ของคุณ
ถูกส่งแล้ว
เคล็ดลับ! เครื่องหมาย Bluetooth®
และโลโก้ต่างๆ เป็นสมบัติของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่อง
หมายเหล่านั้นโดย LG Electronics
อยู่ภายใต้การอนุญาต เครื่องหมายการ
ค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นสมบัติ
ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อ
ทางการค้านั้นๆ

การสำรองข้อมูลและการ
เรียกคืนข้อมูลของโทรศัพท์
1.เชือ่ มต่อสาย USB ทีโ่ ทรศัพท์และ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
2.เลือก PC suite
จากเมนูปอ๊ ปอัปในโทรศัพท์
3.คลิกไอคอนสำรอง และเลือก สำรอง
หรือ เรียกคืน
4.เลือกเนือ้ หาทีค
่ ณ
ุ ต้องการสำรองข้อ
มูลหรือเรียกคืน เลือกตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ
ต้องการสำรองข้อมูลหรือเรียกคืน
ข้อมูล คลิก ตกลง
5.ระบบจะสำรองข้อมูลของคุณ
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การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์

การดูเนือ้ หาของโทรศัพท์บนเครือ่ งคอม
พิวเตอร์จะช่วยให้คณ
ุ สามารถจัดเรียง
ไฟล์ จัดการเอกสาร และลบเนือ้ หาทีค
่ ณ
ุ
ไม่ตอ้ งการใช้อกี ต่อไปได้

1.เชือ่ มต่อเครือ่ งโทรศัพท์ของคุณเข้า
กับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตามวิธขี า้ งต้น

PC suite
การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
1.เชือ่ มต่อตัวเครือ่ งและ PC โดยใช้สาย
USB และรอสักครู่ ข้อความคำแนะนำ
การติดตัง้ จะปรากฏขึน้
2.ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพือ่ ทำให้วซ
ิ าร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์
3.เมือ่ ติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไอคอน LG PC Suite
จะปรากฏขึน้ บนเดสก์ทอป
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2.คลิกทีไ่ อคอนรูปภาพ
3.ไฟล์ภาพในโทรศัพท์จะโหลดลงใน
คอมพิวเตอร์เมือ่ คุณคลิกหน่วยความ
จำโทรศัพท์ จะปรากฏขึน้
4.คลิกทีไ่ อคอนวิดโี อ
5.ไฟล์วด
ิ โี อในโทรศัพท์จะโหลดลงใน
คอมพิวเตอร์ เมือ่ คุณคลิกหน่วย
ความจำโทรศัพท์ จะปรากฏขึน้
หมายเหตุ: เมือ่ ยกเลิกการติดตัง้ PC
Suite IV ไดรเวอร์ของ USB และบลูทธู
จะไม่ถกู ลบโดยอัตโนมัติ ดังนัน้ คุณต้อง
ยกเลิกการติดตัง้ ด้วยตัวเอง
หมายเหตุ: โทรศัพท์รนุ่ นีไ้ ม่สนับสนุน
LG Air Sync และ On Screen Phone
(OSP)

คำแนะนำเพื่อ
ความปลอดภัยและ
การใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์ LG-C320 นี้ ได้รับการออก
แบบตรงตามข้อกำหนดเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยวกับการ
รับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ข้อกำหนด
นี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
ที่รวมถึงการกำหนดค่าเผื่อไว้
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการ
ใช้วิธีการที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่อง
โทรศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและมี
การรับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดย
การส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทำใน
ทุกย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG

แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้างแต่ทุกรุ่น
จะได้รับการออกแบบให้อยู่ภายใน
ข้อกำหนดการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ
• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ย
ตามเนื้อเยื่อหนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้
ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคือ 0.612 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ
1.33 วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผู้ที่อยู่
ในประเทศ/พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด
SAR ซึ่งแนะนำโดย Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์
คำเตือน: ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์
ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการ
รับรองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ อาจทำให้
การรับรองหรือการรับประกันของเครื่อง
สิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
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• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทร
ศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มี
ความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
การสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อ
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อ
สัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทรศัพท์
ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ
เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำให้
ติดไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภาย
นอกเครื่องโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
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• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพื้น
ผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการ
ถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
ฝุ่นหรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต
หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อข้อมูล
ในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะ
อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ
เหลวหรือความชื้น
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้อง
เสาอากาศโดยไม่จำเป็น

การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์
ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
เสียก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์
เหนือเครือ่ งควบคุมจังหวะการเต้นของ
หัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
• โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบ
กวนเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอม
พิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการรบกวน

บ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบัง
คับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัด
ระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผล
กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิดในรถของคุณเช่น วิทยุติดรถยนต์
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึ่งขัดขวางการทำงานของถุงลม
ซึ่งอาจทำให้ถุงลมไม่ทำงาน หรือ
อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรง
เนื่องจากการทำงานผิดปกติของถุง
ลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงขณะที่อยู่
ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่
ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณยัง
สามารถได้ยินเสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างถนน

หลีกเลี่ยงการทำลายความ
สามารถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำ
ลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะ
เวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนำว่าคุณ
ไม่ควรเปิดหรือปิดเครื่องใกล้กับหูของ
คุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว้ใน
ระดับที่เหมาะสม

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิด
การระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิง
หรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของ
เหลวที่ติดไฟง่ายหรือระเบิดได้ในห้อง
โดยสารของรถซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์
หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบ
กวนต่อเครื่องบินได้
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• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อน
ขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินก่อน
ได้รับการอนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครื่อง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจาก
มือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่ง
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้
คุณจึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบ
กับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
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• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่
ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่นเนื่อง
จากไม่มี Memory Effect ประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ
LG เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ
LG ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่
ลัดวงจร

• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที เมื่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึง
ระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรี่
นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้ง
จนกว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้
ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลา
การใช้งาน
• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสง
แดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่ที่มี
ความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพ
อากาศที่ร้อนหรือเย็น เนื่องจากประ
สิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูก
ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตใน
การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรดรีไซ
เคิลเมื่อเป็นไปได้ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่
เป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG
Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่

โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้
พลังงานสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้น
อยู่กับการกำหนดค่าเครือข่าย,
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้,
แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม
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อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์มอื ถือของคุณมีอป
ุ กรณ์เสริมหลากหลายให้เลือกใช้ ตามทีแ่ สดงด้านล่าง

อุปกรณ์ชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูล

แบตเตอรี่

คู่มือการใช้
ไ ท ย
ENGLISH

คู่มือการใช้

LG-C320

LG-C320_THA_Cover.indd 1

2010-11-18

10:35:23

หมายเหตุ
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผล
ให้การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัทหรือตัวแทน
ผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม

26

ข้อมูลทางเทคนิค
อุณหภูมิแวดล้อม
• สูงสุด: +55°C (คายประจุ) +45°C (ขณะชาร์จ)
• ต่ำสุด: -10°C
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ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจีอเี ลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน
72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์ -อาทิตย์, 07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757
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การแก้ปัญหา
เนือ้ หาในส่วนนีจ้ ะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบในขณะใช้โทรศัพท์ คุณอาจต้อง
สอบถามผูใ้ ห้บริการเพือ่ แก้ไขปัญหาบางประการ แต่คณ
ุ สามารถแก้ไขปัญหาทีค
่ ณ
ุ
พบบางอย่างได้เองอย่างง่ายดาย
อาการ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

ไม่ได้เชือ่ มต่อกับระบบ
เครือข่าย

สัญญาณอ่อน หรือคุณอยูน่ อก
เครือข่ายผูใ้ ห้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ย้ายไปบริเวณทีใ่ กล้หน้าต่างหรือทีเ่ ปิดโล่ง
ตรวจสอบพืน้ ทีใ่ ห้บริการกับผูใ้ ห้บริการ
เมือ่ คุณต้องการเปลีย่ นรหัสป้อง ติดต่อผูใ้ ห้บริการ
กัน คุณต้องยืนยันรหัสใหม่โดย
ป้อนรหัสนัน้ อีกครัง้
รหัสทีค
่ ณ
ุ ป้อนทัง้ สองครัง้ ไม่
ตรงกัน
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ตัง้ ค่าฟังก์ชนั ไม่ได้

ไม่สนับสนุนโดย
ผูใ้ ห้บริการหรือต้องลงทะเบียน

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการโทรออกหรือ ตรวจสอบหมายเลขทีโ่ ทรออกและตรวจ
การจำกัดบริการ
สอบการรับสัญญาณ ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการโทรออก
มีการใส่ซมิ การ์ดใหม่
ถึงขีดจำกัดค่าโทรแบบ
เติมเงิน

ั อนุญาต
ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้รบ
ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้ ค่าการจำกัดการ
โทรใหม่โดยใช้รหัส PIN 2

โทรศัพท์ไม่สามารถ
เปิดเครือ่ งได้

กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งแล้วปล่อย
เร็วเกินไป
ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
ขัว้ แบตเตอรีส่ กปรก

กดปุม่ เปิด/ปิดเป็นเวลาอย่างน้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญลักษณ์แสดง
การชาร์จบนหน้าจอ
ทำความสะอาดขัว้ แบตเตอรี่
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อาการ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข้อผิดพลาดเกีย่ วกับ
การชาร์จ

แบตเตอรีห
่ มดโดยสิน้ เชิง
มีปญ
ั หาทีข่ ว้ั สัมผัส

ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและการเชือ่ มต่อกับ
โทรศัพท์ ตรวจสอบขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
ทำความสะอาดหากจำเป็น

ไม่มไี ฟจากเต้าเสียบ

เสียบปลัก๊ เข้ากับเต้าเสียบอืน่ หรือตรวจ
สอบกระแสไฟฟ้า
ทดสอบด้วยอุปกรณ์ชาร์จเครือ่ งอืน่
ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน้
เปลีย่ นแบตเตอรี่
เชือ่ มต่ออีกครัง้ กับผูใ้ ห้บริการรายอืน่ หาก
โหมดเครือข่ายเป็นอัตโนมัติ

การเชือ่ มต่อเครือข่าย
ขาดหาย
หมายเลขโทรศัพท์ใช้
โทรออกไม่ได้
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อุปกรณ์ชาร์จชำรุด
อุปกรณ์ชาร์จไม่ถกู ต้อง
แบตเตอรีช
่ ำรุด
สัญญาณอ่อนเกินไป
กำลังใช้งานฟังก์ชนั กำหนด
หมายเลขโทรออก

ตรวจสอบเมนูตง้ั ค่า และปิดฟังก์ชนั ดังกล่าว

LG-C320 User Guide
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you
with useful explanations of features on your phone.Some of the content of this
manual may differ from your phone depending on the software of the phone
or your service provider.
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Getting to Know Your Phone
Earpiece
Send key
• Dials a phone
number and answers
a call.
• In standby mode:
Shows the history
of calls.
Alpha numeric keys
• In standby mode:
Input numbers to
dial Hold down
- International calls
- Connect voice
mail centre
to
- Speed dials
- Hold the key
down to go Silent
mode
•
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In editing mode:
Enter numbers &
characters

Soft keys (Left soft
key / Right soft key)
• These keys perform
the function
Indicated in the
bottom of the
display.
Main LCD
End key
• Switch on/off (hold
down)
• End or reject a call.
Menu key / OK key
• Selects menu
options, confirms
actions and answers
a call.
Navigation key
In standby mode:
Briefly: Profile selector
Briefly: E-mail provider
Briefly: Message Inbox
Briefly: Camera
In menu: Scroll up & down.

Headset

Side keys
In standby mode:
Controls the ring
volume.
During a call: Earpiece
volume adjustment
During playing MP3
music: Audio volume
adjustment

Charger/USB cable
connector
TIP: Please ensure the
phone is powered on
, external memory
card is inserted before
connecting the
USB cable for Mass
Storage.

Camera lens

Battery cover
SIM card holder

Battery
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Installing the SIM Card and Charging the
Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a 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 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.
Illustrations
1 Open the battery cover
2 Remove the battery
3 Insert your SIM
4 Insert your battery
5 Close the battery cover

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

6 Charge your battery
› If the phone won’t turn on, or if the display freezes or doesn’t respond, follow
the instructions for installing the battery again.
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Answering and rejecting
a call

Calling
Making a Call
1 Make sure your phone is on.
2 You can use the keypad. To delete a
digit press or the back arrow.
3 Press

to begin the call.

4 To end the call, press

.

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

Making a call from your
Contacts
It’s easy to call anyone whose number
you have stored in your Phonebook.
1 Press Menu to open the main
menu. Select Phonebook.
2 Using the keypad, enter the first
letter of the contact you want to call
and scroll to the Phonebook.
3 Press

to begin the call.

When your phone rings, press Accept
to answer the call.
or press
While your phone is ringing you can
press Silent to mute the ringing.
This is useful if you have forgotten
to change your profile to silent for a
meeting.
or select Reject in order to
Press
reject an incoming call.
NOTE: In call when speaker is
activated, the speaker icon is
displayed with red colour cross,
when the speaker is deactivated
speaker icon is displayed without red
colour cross.

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

Viewing your Calls
You can only check the logs of All ,
missed, dialled and received calls if
the network supports Calling Line
Identification (CLI) within the service
area.
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Common settings

After taking a photo

You can set call-specific functions.
Press Menu, select Settings and
choose Call.
Call divert - Choose whether to divert
your calls.
Call barring - Select which calls you
would like to be barred.
Call waiting - Be alerted when you
have a call waiting.
Fixed dial numbers - Choose a list
of numbers that can be called from
your phone.
Excuse messages - Before you reject
an incoming call, you can use “Excuse
messages” to send a message to
explain why you do not receive an
incoming call.

Your captured photo will appear on
the screen. The image name is shown
on the bottom top of the screen with
five icons on the bottom side.
Images - View the pictures and videos
you have taken in your Album.
Send - Send the photo as Message, as
an E-mail or via Bluetooth.
New - Take another photo straight
away.
Set as - Use the image as Wallpaper,
as a Contact image, or in your Start up
image or Shut down image.
Delete - Delete the photo you
have just taken. The viewfinder will
reappear.

Camera
Taking a quick photo
1 Press Menu and select Camera and
Camera.
2 When the camera has focused on
your subject, select the Capture
icon on the bottom-center of the
screen and press OK to take a
photo.
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Video Camera
Shooting a quick video
1 Press Menu and select Camera and
choose Video Camera. The video
camera’s viewfinder will appear
on screen.
2 Focus the camera on what to
record.

3 Select the Rec. icon on the bottomcenter of the screen and press OK to
take a video. Rec will appear at the
Top right of the viewfinder. Press
again to stop recording.

After you’ve shot your video
A still image representing your
captured video will appear on screen.
After recording a video clip, you can
check the menu as follow:
Videos - View the pictures and videos
you have taken in your Album.
Play - Play the file.
New - Press to shoot another video
straight away.
Send - Send the video as Message, as
an E-mail or via Bluetooth.
Delete - Delete the video you have
just made. The viewfinder will
reappear.

Music
MP3 Player
Your LG-C320 has a built-in music
player so you can play all your
favourite music.

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

To access the music player, press
Menu and select Music and select
MP3 player. From here you can
access to:
Last played song - View all the songs
you have played recently.
All songs - Contains all the songs you
have on your phone.
My Playlists - Contains all playlists you
have created.
Artists - Allows you to view all tracks
sorted by artist.
Albums - Allows you to view all tracks
sorted by album.
Genres - Allows you to view all tracks
sorted by genre.
Shuffle all songs - Allows you to play
all of the songs in random order.
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E-Mail
Sending an email using your
new account
To send/receive an email, you should
set up an email account.
1 Press Menu, select E-Mail and
choose the account you want
to use.
2 Choose Create new E-mail and a
new email window will open.
3 Write a subject line then press OK.
4 Enter your message using the
keypad.

FM Radio
Listening to the Radio
1 Press Menu and select Music, then
choose FM radio.
2 Select the channel number of the
station you would like to listen to.
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NOTE: If you are in an area with
bad radio reception, you may have
difficulty listening to the radio.
It is recommended that you insert
headphones into the hands-free
connector when listening to
the radio to ensure good radio
reception.

Browser
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 a URL address and
access the associated WAP page.
1 Press Menu and select Internet.
2 To go straight to the browser home
page, select Home. Alternately,
select Enter address and type in the
URL, followed by Connect.
NOTE: You will incur extra cost by
connecting to these services and
downloading content. Check data
charges with your network provider.

Messaging
Your LG-C320 includes functions
related to SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message
Service) as well as the network’s
service messages. To use these
functions, press Menu and select
Messaging.

Sending a message
1 Press Menu, select Messaging and
choose Write new message.
2 A new message editor will open.
Message editor combines SMS and
MMS in one intuitive mode that is
easy to switch between. The default
setting of the message editor is
SMS mode.
3 Enter your message using the
keypad. See Entering text on the
right for more information on how
to enter text.
4 Select Options and choose Insert
to add an Image, Video, Sound,
Template, Emoticon, Name &
number, New slide, Subject and
More (Business card/Schedule/
Memo/Tasks/My business card).

6 Choose a contact from the list
of contacts or enter the phone
number.
7 Select Send.
WARNING: Image, Sound, Video,
New slide, Subject, Business card,
Schedule or My business card is
added to the message editor, it
will be automatically converted to
MMS mode and you will be charged
accordingly.

Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s keypad.
For example, storing names in
contacts, writing a message and
creating scheduling events in the
calendar all require entering text.
The following text input methods are
available in the phone: ABC/abc/Abc
mode, and 123 mode.
NOTE: Some fields may allow only
one input mode (e.g. telephone
number in contact fields).

5 Choose Send to.
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Changing your text message
settings

Changing your multimedia
message settings

Press Menu, select Messaging, then
choose Settings and Text message.
You can make changes to:
Text message centre - Enter the
details for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
confirmation that your message have
been delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your Text,
Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
affects the size of your message and
therefore data costs.
Send long text as - Choose whether
to send your message as Multiple SMS
or MMS when you enter a text longer
than 2 pages in the message field.

Press Menu, select Messaging, then
choose Settings and Multimedia
message. You can make changes to:
Retrieval mode - Choose to
automatically or manually download
multimedia messages depending on
whether you are at home or roaming.
Delivery report - Choose to request or
allow a delivery report.
Read reply - Choose to request or
allow a read reply.
Priority - Choose the priority level of
your multimedia message.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on screen.
Creation mode - Allows you to select
the contents type supported by MMS.
Delivery time - Configures the
delivery time of message to the
recipient. The multimedia message
centre will deliver the message after
the delivery time.

MMS centre - Allows you to configure
network information such as the
multimedia service centre and the
internet profile to send a multimedia
message.

Tools

Phonebook

Adding an event to your
calendar

Searching for a contact
1 Press Menu and select Phonebook.
2 Using the keypad enter the first
letter of the name of the contact
you want to call.
3 To scroll through the contacts and
their different numbers use the
navigation keys.

Setting your Alarm
Finally you can set the snooze interval
at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.

Select the date you would like to
add an event to. You can choose a
date either by scrolling to it using the
navigation keys.

Adding an item to your task
list

Adding a new contact

You can edit an item by selecting it,
pressing Options and Edit. Confirm
your amends by selecting Done.

1 Press Menu and select Phonebook.

Adding a memo

2 select New contact.

You can lock the memo. Press Option
and select Lock for the private memo
to protect privacy.

3 Choose whether to store your new
contact on your Handset or USIM
card.
4 Enter the information you want in
the fields provided and select Done.

Date finder
Date finder is a handy tool to help you
calculate what the date will be once a
certain number of days have passed.
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Voice recoder
Use your Voice recorder to record
voice memos or other sounds.

Sending a voice recording
Once you have finished recording,
select Options > Send Via > Message/
E-Mail/Bluetooth.

Using your calculator
1 Press Menu and select Tools, then
choose Calculator.

Adding a city to your World
clock
1 Press Menu and select Tools, then
choose World clock.
2 To find out the time of specific city,
press Options and select New city.

Settings
Changing your profiles
1 Press Menu and select Settings.

2 Press the numeric keys to input
numbers.

2 Select Profiles and then choose the
profile you want to edit.

Using the stopwatch

3 Select Options and choose
Personalise.

1 Press Menu and select Tools, then
choose Stopwatch.
2 Select Start to begin the timer.

4 You can change all of the tones,
its volumes and alert options from
here.

Converting Units

Using Flight Mode

1 Press Menu and select Tools, then
choose Unit converter.

When Flight mode is activated, you
will not be able to make calls, connect
to the Internet or send messages.

2 Choose whether you would like to
convert Currency, Area, Length,
Weight, Temperature, Volume or
Velocity.

Changing your Device
settings
1 Press Menu and select Settings.
2 Select Device settings and choose
from the list below.
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Date and time - Adjust your date and
time settings or choose whether to
update the time automatically or to
use the daylight saving option.
Power save - Choose to switch the
factory set power saving settings On
or Off.
Languages - Change the language of
for your LG-C320’s display.
Auto key lock - Enables/Disables Auto
Keylock.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock.
Memory info - See Viewing memory
status for more information.
Reset all settings - Restores all settings
to their factory defaults.
Device info - View the technical
information for your LG-C320.

Changing the date & time
1 Press Menu and select Settings.
2 Select Device and choose Date
and time and choose from the list
below:
Date and time settings - Select On
Auto update, and the phone will
automatically update the date and
time.

Date format - You can set the date
format (DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY,
YYYY/MM/DD).
Date separator - You can enter the
current date. You can set the date
separator (DD/MM/YYYY, DD.MM.
YYYY, DD-MM-YYYY).
Time format - You can set the date
format 12 hours or 24 hours.

Changing your security
settings
Change your security settings to keep
your LG-C320 and the important
information it holds protected.
1 Press Menu and select Settings and
choose Device.
2 Select Security and choose from
the list below:
PIN code request - Choose a PIN code
to be requested when you turn your
phone on.
Device lock - Choose a security code
to lock your phone Never, At device
start up, When SIM card is changed
or Immediate.
Application lock - You can lock
the contents you want to hide.
(Phonebook, Messaging, E-mail, etc.)
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Change codes - Change your PIN
code PIN2 code, Security code.

Viewing memory status
Press Menu and select Settings, select
Device and choose Memory info You
will then see the current status of
the memory space available in your
LG-C320.

Resetting your phone
Use Reset all settings in Device of
Settings menu to reset all the settings
to the factory definitions. You need
the security code to activate this
function.

Changing your display
settings
1 Press Menu and select Settings.
2 Select Display and choose from:
Homescreen - Adjust the Wallpaper
and Display items.
Theme - Quickly change the whole
look of your screen.
Menu style - Change the menu view
to List style or Grid style.
Font - Adjust the font style and Font
Size.
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Backlight - Choose how long the
backlight remains on. Also, use the
navigation keys to adjust the main
screen brightness.
TIP! The longer the backlight is on
for, the more battery power is used
and you may need to charge your
phone more often.

Greeting message - After selecting
On, you can write a welcome
message. The message will appear
on screen whenever you start-up the
phone.
Other screens - Choose the theme
of your home screen or start-up/shut
down screen.

Social network services (SNS)
Your LG-C320 has SNS that lets
you enjoy and manage your social
network.
NOTE: An additional costs may be
incurred when connecting and using
online services. Check your data
charges with your network provider.

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

Changing your connectivity
settings
Your connectivity settings have
already been set up by your network
operator, so you can enjoy your new
phone immediately. To change any
settings, use this menu:
Select Connectivity in the SETTINGS
tab.

Changing your Bluetooth
settings
Touch Bluetooth in the SETTINGS
tab. select Settings and choose
Connectivity.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your LG-C320 and another
device, you can set up a passcode
protected connection. This means
your pairing is more secure.
1 Check your Bluetooth is Turn
on and Visible. You can change
your visibility in the Settings of
Bluetooth menu, by selecting My
device visibility, then Visible.
2 From Bluetooth, choose Activate
Bluetooth and select Search new
device.
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3 Your LG-C320 will search for devices.
When the search is completed Add
and Refresh will appear on screen.

2 Select Activate Bluetooth.

4 Choose the device you want to
pair with, select Add and enter a
passcode then choose OK.

To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo, video
or music file.

5 Your phone will then connect to the
other device, on which you should
enter the same passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth
connection is now ready.

2 Select Options and choose Send
via, then Bluetooth.

Using a Bluetooth headset

3 Your LG-C320 will automatically
search for other Bluetooth enabled
devices within range.

1 Check your Bluetooth is Activate
Bluetooth and Visible.

4 Choose the device you want to
send the file to and select OK.

2 Follow the instructions that came
with your headset to place it in
pairing mode and pair your devices.

To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth
must be both Activate Bluetooth
and Visible.

3 Your LG-C320 will automatically
connect to your Bluetooth headset.

Sending and receiving your
files using Bluetooth
To switch Bluetooth on:
1 Press Menu and select Settings.
Choose Connectivity then select
Bluetooth.
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3 Select Deactivate Bluetooth to
switch Bluetooth off.

2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Select Yes to receive the file.
TIP! Keep an eye on the progress bar
to make sure your file is sent.

TIP! The Bluetooth® word mark and
logos are owned by the Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks
by LG Electronics is under licence.
Other trademarks and trade names
are those of their respective owners.

PC suite
Installing LG PC Suite on
your computer
1 Connect the handset and PC via
USB cable and wait for a while.
Installation guide message will be
displayed.
2 Follow the instructions on the
screen to complete the LG PC Suite
Installer wizard.
3 Once installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on your
desktop.

Viewing your phone files on
your PC
Viewing the contents of your phone
on your PC helps you to arrange files,
organise documents and remove
contents you no longer need.

1 Connect your phone to your PC as
outlined previously.
2 Click on the Photos icon.
3 Phone image files will be loaded
on the PC. When you click on
the Phone Memory, they will be
displayed.
4 Click on the Videos icon.
5 Phone video files will be loaded
on the PC. When you click on
the Phone Memory, they will be
displayed.
Note: When uninstalling PC Suite IV,
USB and Bluetooth Drivers are not
automatically removed. Therefore,
they must be uninstalled manually.
Note: LG air Sync and On Screen
Phone (OSP) are not supported by
this device.

Backing up and restoring
your phone’s information
1 Connect the USB cable to your
phone and your PC.
2 Select the PC suite from the popup
menu in your phone.
3 Click on the Backup icon, and select
Backup or Restore.
19

4 Mark the contents you would
like to back up or restore. Select
the location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click OK.
5 Your information will be backed up.
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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 LG-C320 mobile phone model
has been designed to comply with
the applicable safety requirements
for exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to ensure the
safety of all users, regardless of age
and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
SAR tests are conducted using
standardized methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
frequency bands.

•

•

•

While there may be differences
between the SAR levels for various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/kg averaged over
10 g of tissue.
The highest SAR value for this
phone model tested by DASY4 for
use close to the ear is 0.612 W/kg
(10 g), and when worn on the body
is 1.33 W/kg (10 g).
SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over 1 g of tissue.
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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
22 hands while it is being charged. It
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

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

Efficient Phone Operation

•

Electronic Devices
•

•

•

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

Road Safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the areas
where you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give your full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if
driving conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle,
such as car stereos and safety
equipment.

•

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

Avoid Damage to Your
Hearing
Damage to your hearing can occur if
you are exposed to loud sounds for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn the
handset on or off when it is close to
your ear. We also recommend that
music and call volumes are set to a
reasonable level.

Blasting Area
Do not use the phone where blasting
is in progress. Observe restrictions,
and follow the rules and regulations.
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Potentially Explosive
Atmospheres
•
•
•

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

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

Battery Information and Care
•

In Aircraft
Wireless devices can cause
interference to 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.

•
•

•
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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 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.
Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.

•

•

•

•

•

•

•

Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in places
with high humidity, such as in the
bathroom.
Do not leave the battery in hot or
cold places, as this may deteriorate
the battery performance.
There is a risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose of
batteries in the household waste.
If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the charger.
Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
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Accessories
Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed
below.
Charger

Battery

Data cable
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NOTE
• Always use genuine LG accessories. Failure to do so may invalidate your
warranty.
• Accessories may be different in different regions. Please check with our
regional service company or agent for further enquires.
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Technical Data
Ambient Temperatures
› Max: +55°C (discharging) +45°C (charging)
› Min: -10°C
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LG Service Center by LG Electronics (Thailand) Co.Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.;
Bookala, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon - Sun
07:00 - 19:00
Call center : 0-2878-5757

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

Possible causes

Possible Corrective measures

No connection to the Signal is weak or you’re outside Move to a window or open space.
network
of the carrier network.
Check service provider coverage map.
Codes do not match When you want to change
Contact your Service Provider.
a security code you have to
confirm the new code by
entering it again.
The two codes that you have
entered do not match.
Function cannot
Not supported by
Contact your Service Provider.
be set
Service Provider or registration
required.
Calls not available
Dialing error or service
Check the number dialed and check the
limitations.
reception. Contact your service provider.
Calls not available

Dialing error New SIM card
inserted Prepaid Charge limit
reached

Phone cannot
be switched on

On/Off key pressed too briefly. Press On/Off key for at least two seconds.
Battery is not charged.
Charge battery. Check charging indicator
in the display.
Clean the battery contacts.
Battery contacts are dirty.

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

Possible causes

Possible Corrective measures

Charging error

Battery totally empty.
Contact problem.

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

No power from outlet.

Plug in to a different socket or check
voltage.
Test with another charger.
Only use original LG accessories.
Replace battery.
Reconnection to another service provider
if network mode is automatic.

Network connection
is lost.
Number not
permitted
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Charger defective.
Wrong charger.
Battery defective.
Signal too weak.
The Fixed Dial Number
function is on.

Check the Settings menu and turn the
function off.

