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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
ทาง LG เพื่อคุ้่มครองผู้บริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียน
แบบจากตลาดลักลอบนำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้
รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่างเป็นทางการ
เพื่อให้ แนใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึ่งข้อความพร้อมด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง บริษัท LG
โดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริมใช้บริการ
ทั้งนี้ LG จะเป็นผู้ชำระค่าบริการ SMS สำหรบโปรแกรมตรวจ
สอบผลิตภัณฑ์นี้
สำหรับสิทธิพิเศษ ท่านจะได้รับสิทธิในการต่อระยะเวลาการ
รับประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ.
ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได้รับขอความรับรอง “โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์
จากบริษัท LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ที่ส่งถึงบริษัท LG สามารถการันตีได้ว่า
จะได้รบ
ั สิทธิการรับประกันสินค้า อันเนื่อง จากขอบกพร้องจาก
มาตรฐานในขั้นตอนการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานใน
การซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure
that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication
program.
To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI
No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.
LG will bear the cost of one SMS for the product authentication program.
For promotion, you will receive one additional month of warranty for free. One additional
month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.
Once your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your handset is a
genuine LG product.’
The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects
during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or
warranty card.
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ข้อมูลบางอย่างในคูม่ อื เล่มนีอ้ าจแตก
ต่างจากโทรศัพท์ของคุณ ขึน้ อยูก่ บ
ั
ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการ
ของคุณ
ไม่แนะนำให้ผพ
ู้ กิ ารทางสายตาใช้เครือ่ ง
รุน่ นีเ้ นือ่ งจากมีปมุ่ กดบนหน้าจอสัมผัส

GT350i คูม
่ อ
ื การใช้

ขอแสดงความยินดีทค
่ี ณ
ุ ซือ้ โทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ นุ่ GT350i
ของ LG ซึง่ ทันสมัยและมีขนาดกะทัดรัดออกแบบให้
ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารเคลือ่ นทีแ่ บบ
ดิจต
ิ อลใหม่ลา่ สุด
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ้ งต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำ
เหล่านีอ้ าจทำให้เกิดอันตรายหรือผิด
กฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย่ วกับการรับพลังงาน
คลืน่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ นุ่ GT350i นี้
ได้รบ
ั การออกแบบตรงตามข้อ
กำหนดเรือ่ งความปลอดภัยในการ
ใช้งานอันเกีย่ วกับการรับพลังงาน
คลืน่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อกำหนดนีใ้ ช้
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ทร่ี วมถึง
การกำหนดค่าเผือ่ ไว้ทง้ั นีเ้ พือ่ ความ
ปลอดภัยของทุกคน โดยไม่ขน้ึ กับอายุ
และสุขภาพ
• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุน่ จะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทกุ รุน่ จะได้รบ
ั การออกแบบให้
อยูภ
่ ายในข้อกำหนดการรับพลัง
งานคลืน่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจำกัด SAR ทีแ่ นะนำโดย
International Commission on
Non–Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย่
ตามเนือ้ เยือ่ หนัก 10 กรัม
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• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์
รุน่ นี้ ซึง่ ทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคอื 0.540 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมือ่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ
0.568 วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผูท
้ อ่ี ยูใ่ นประเทศ/
พืน้ ทีท
่ ย่ี อมรับข้อจำกัด SAR
ซึง่ แนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย่ ต่อเนือ้ เยือ่ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครือ่ งโทรศัพท์

คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการ
รับรองให้ใช้กับโทรศัพท์ รุ่นนี้
เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภท
อื่นๆ อาจทำให้การรับรองหรือ
การรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิน้ ส่วนของเครือ่ ง
โทรศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทคนิค
ผูม้ ค
ี วามรูเ้ มือ่ จำเป็นต้องมี
การตรวจซ่อม

• การซ่อมแซมภายใต้การรับประ
กันเป็นการตัดสินใจของ LG ซึง่
อาจรวมถึงการเปลีย่ นชิน้ ส่วน
หรือแผงวงจรทีเ่ ป็นของใหม่หรือของ
ทีป
่ รับสภาพ โดยมีประสิทธิภาพใน
การทำงานเทียบเท่าชิน้
ส่วนทีถ่ กู เปลีย่ น
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครือ่ งคอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครือ่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครือ่ งโทรศัพท์ไว้ใน
ทีท
่ ม่ี กี ารสัน่ สะเทือนหรือการ
กระแทก
• ปิดเครือ่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม่ ี
ข้อบังคับพิเศษว่าห้ามใช้ เช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนือ่ งจากอาจมีผลต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทไ่ี ว
ต่อสัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่
เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดและ
อาจทำให้เ์ ครือ่ งชำรุดเสียหายได้

• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไวไฟ
เนือ่ งจากโทรศัพท์อาจร้อนและ
ทำให้ตด
ิ ไฟ ซึง่ อาจทำให้เกิด
เพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครือ่ งโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพืน้
ผิวอ่อนนุม่
• ชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม่ กี าร
ถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครือ่ งโทรศัพท์ไว้ใน
ทีท
่ ม่ี ฝ
ี นุ่ หรือควันมากเกินไป
ั รเครดิตหรือ
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
บัตรโดยสารทีม่ แี ถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อ
ข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
ี ม
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครือ่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจาก
ของเหลวหรือความชืน้
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั
• ใช้อป
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะ
ต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ่ นทีท
่ กุ เครือ่ ง
สามารถส่งคลืน่ รบกวนได้ ทำให้มี
ผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ตา่ งๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ กล้
อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั
อนุญาตเสียก่อน หลีกเลีย่ งการ
วางโทรศัพท์เหนือเครือ่ งควบคุม
จังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสือ้ เป็นต้น
่ างเครือ่ งอาจ
• โทรศัพท์เคลือ่ นทีบ
ก่อให้เกิดสัญญาณคลืน่ รบกวน
กับเครือ่ งช่วยฟังได้
• ดังนัน้ โทรทัศน์ วิทยุ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้
รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับว่าด้วยเรือ่ งการใช้โทรศัพท์
เคลือ่ นทีข่ ณะขับขีย่ านพาหนะใน
พืน้ ทีน่ น้ั
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอื ถือในขณะ
ขับรถ

8 LG GT350i | คู่มือการใช้

• ขับขีด
่ ว้ ยความระมัดระวังอย่าง
เต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลืน่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจ
มีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอ
นิกส์บางชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุตด
ิ รถยนต์อป
ุ กรณ์เพือ่ ความ
ปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพา
แบบไร้สายซึง่ ขัดขวางการ
ทำงานของถุงลมซึง่ อาจทำให้ถงุ ลม
ไม่ทำงาน หรืออาจทำให้คณ
ุ ได้รบ
ั
บาดเจ็บรุนแรงเนือ่ ง
จากการทำงานผิดปกติของถุง
ลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะ
อยูข่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับ
เสียงอยูท
่ ร่ี ะดับทีเ่ หมาะสม เพือ่
ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยนิ เสียงจากรอบ
ข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ่ อยูข่ า้ งถนน

หลีกเลีย่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ

บนเครือ่ งบิน

ความสามารถในการได้ยนิ อาจถูก
ทำลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็น
ระยะเวลานาน ดังนัน้ เราขอแนะนำว่า
คุณไม่ควรเปิดหรือปิดเครือ่ งใกล้
กับหูของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตัง้
ระดับเสียงเพลงและระดับเสียงสาย
สนทนาไว้ในระดับทีเ่ หมาะสม

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด
คลืน่ รบกวนต่อเครือ่ งบินได้
• ปิดโทรศัพท์มอื ถือของคุณ
หรือเปิดใช้งานโหมด Flight
ก่อนขึน้ เครือ่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ่ เครือ่ งบิน
จอดทีพ
่ น้ื ก่อนได้รบ
ั การอนุญาต
จากพนักงานประจำเครือ่ ง

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้

เด็ก

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน้ ทีท
่ อ่ี ยู่
ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ต
ิ าม
ข้อห้ามอย่างเคร่งครัด และทำตาม
ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและ
ห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน้ ส่วน
ขนาดเล็กซึง่ อาจทำอันตรายหาก
เด็กนำใส่ปาก

บริเวณทีอ่ าจเกิด
การระเบิดได้

การโทรฉุกเฉิน

• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติม
น้ำมันเชือ้ เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มันเชือ้
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของ
เหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือระเบิด
ได้ในห้องโดยสารของรถ ซึง่ คุณใช้
เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์
เสริมต่างๆ ของคุณ

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้
กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีท
่ ง้ั
หมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์น้ี
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้
ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการในพืน้ ทีข่ องคุณ
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเกีย่ วกับแบตเตอรีแ่ ละ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุ
แบตเตอรีอ่ อกจนหมดก่อนเริม่
การชาร์จ แบตเตอรีน่ ต
้ี า่ งจาก
แบตเตอรีอ่ น่ื เนือ่ งจากไม่มี Memory
Effect ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ดอ้ ยลง
่ าร์จ
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ่ ละทีช
ของ LG เท่านัน้ เครือ่ งชาร์จ
แบตเตอรีข่ อง LG ได้รบ
ั การออก
แบบมาเพือ่ ยืดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรีใ่ ห้นานทีส่ ด
ุ
• อย่าถอดชิน้ ส่วนหรือทำให้แบต
เตอรีล
่ ด
ั วงจร
• รักษาความสะอาดของหน้า
สัมผัสแบตเตอรี่
• เปลีย่ นแบตเตอรีก่ อ้ นใหม่ทนั ที
เมือ่ ประสิทธิภาพการใช้งานลด
ต่ำลงจนถึงระดับทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อ
ได้ แบตเตอรีน่ ส้ี ามารถชาร์จ
ใหม่ได้หลายร้อยครัง้ จนกว่าจะ
จำเป็นต้องเปลีย่ นก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อกี ครัง้
หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพือ่
เพิม่ เวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครือ่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดน
แสงแดดโดยตรง หรือใช้ใน
สภาพทีม่ ค
ี วามชืน้ สูง เช่น ในห้องน้ำ
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• อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ใน
สภาพอากาศทีร่ อ้ นหรือเย็น
เพราะประสิทธิภาพของแบต
เตอรีอ่ าจด้อยลง
่ นิดทีไ่ ม่
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผู้
• ควรปฏิบต
ผลิตในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้
แล้ว โปรดรีไซเคิลเมือ่ เป็นไปได้
ห้ามทิง้ ในถังขยะครัวเรือน
• หากคุณต้องเปลีย่ นแบตเตอรี่
โปรดนำไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัว
แทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้
จาก LG Electronics ทีใ่ กล้ทส่ี ด
ุ
เพือ่ ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลัก๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต้าเสียบทุกครัง้ หลังจากแบต
เตอรีโ่ ทรศัพท์เต็มแล้ว เพือ่ ลด
การใช้พลังงานสิน้ เปลืองของ
อุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่
จะขึน้ อยูก่ บ
ั การกำหนดค่า
เครือข่าย, การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ช่องเสียบหูฟงั สเตอริโอหรือ
แฮนด์ฟรี
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ปุม
่ ล็อค
• กดค้างไว้เพือ
่ เปิด/ปิดโทรศัพท์
• กดครูห
่ นึง่ เพือ่ เปิด/ปิดหน้าจอ

ปุม
่ วางสาย
อุปกรณ์ชาร์จ,
สายเคเบิล
USB cable

ปุม
่ โทรออก/
รับสาย
• เพือ่ โทรออก
และรับสาย
เรียกเข้า
ปุม
่ มัลติทาสกิง้

ปุม
่ กล้องถ่ายรูป

ช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำ Micro SD
ปุม
่ ด้านข้าง
• เมือ
่ หน้าจออยูท
่ ่ี

หน้าจอหลัก:
ระดับเสียงเรียกเข้าและ
เแบบเสียง
• ระหว่างการใช้สาย:
ระดับเสียงหูฟงั
11

ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ

เปลีย
่ นโหมดการ
ป้อนข้อความ
(ตัวพิมพ์ใหญ่/
ตัวพิมพ์เล็ก)

SNS
เบราส์อน
ิ เตอร์เน็ต
Push E-mail

SMS

Instant
Messenger

ปุม
่ ตัวเลขและตัวอักษร
ปุม
่ สัญลักษณ์
• ป้อนสัญลักษณ์
ปุม
่ Space
ใช้ในการป้อนทีว่ า่ งเมือ
่ แก้ไข

ปุม
่ Enter
ปุม
่ ลบ
• กดเพือ
่ ลบตัวอักษรแต่ละตัว
การกดปุม
่ นีค
้ า้ งไว้จะลบข้อความ
ทีป
่ อ
้ นไว้ทง้ั หมด

คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์ หรือการนั่งทับเมื่อใส่
ไว้ในกระเป๋ากางเกงอาจทำให้จอ LCD ของโทรศัพท์ และการทำงานของ
หน้าจอสัมผัสเสียหายได้
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ฝาปิดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่

เลนส์กล้อง
ช่องเสียบซิมการ์ด
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การใส่ซิมและแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
เลือ่ นฝาปิดแบตเตอรี่
ไปทางด้านล่างของโทรศัพท์
และถอดฝาปิดแบตเตอรีอ่ อก

คำเตือน: อย่าใช้เล็บในการ
ถอดแบตเตอรี่ออก
คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่
ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจาก
อาจทำให้เครื่องเสียหายได้

ิ การ์ด
2 ใส่ซม
สไลด์ซม
ิ การ์ดเข้าไปในช่องใส่ซม
ิ
การ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองบนการ์ดคว่ำลง
ตรวจสอบว่าได้ถอดแบตเตอรี่
ออกจากโทรศัพท์แล้วก่อนใส่ซม
ิ
การ์ด ในการถอดซิมการ์ด ให้คอ่ ยๆ
ดึงซิมการ์ดออกมา
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3 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรีโ่ ดยให้ดา้ นบนของแบต
เตอรีล
่ งไปทีด
่ า้ นบนของช่องใส่
แบตเตอรีก่ อ่ น
ตรวจดูให้แน่ใจว่าขัว้ สัมผัสของแบต
เตอรีต
่ รงกับขัว้ ของโทรศัพท์ จากนัน้
กดด้านล่างของแบตเตอรีใ่ ห้แน่น
เข้าที่

การชาร์จโทรศัพท์
ถอดฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
ทีด
่ า้ นข้างของโทรศัพท์ GT350i เชือ่ ม
ต่ออะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
(เครือ่ งชาร์จ) และสายเคเบิล USB
ทีม่ ใี ห้ เชือ่ มต่อสาย USB กับโทรศัพท์
และเสียบปลัก๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ
คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์ GT350i
จนกว่าข้อความ “แบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว“
จะปรากฏขึน้ บนหน้าจอ
หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ อ้ งชาร์จจนเต็ม
เมือ่ เริม่ ต้นใช้งานเพือ่ ยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ ไม่ตอ้ งสนใจข้อความ
“แบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว” ทีป
่ รากฏครัง้ แรก
และชาร์จแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ตลอดคืน
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิม่ พืน้ ทีห
่ น่วยความจำบน
โทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ดหน่วย
ความจำ MicroSD
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม
1 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความ
จำทีข่ อบด้านซ้ายมือของโทรศัพท์

2 เลือ่ นการ์ดหน่วยความจำเข้าไปใน
ช่องเสียบให้แน่นเข้าที่ โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทอง
คว่ำลง
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การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจฟอร์
แมตแล้ว หากยังไม่ได้ฟอร์แมต คุณจำ
เป็นต้องฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
ก่อนคุณจึงจะสามารถเริม่ ต้นใช้งาน
การ์ดได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน้ ตัง้ ค่าโทรศัพท์ ในแท็บ
ตัง้ ค่า
2 แตะ ข้อมูลความจำ แล้วเลือก
ความจำการ์ด
3 แตะ ฟอร์แมต แล้วยืนยันการ
เลือกของคุณ
4 ใส่รหัสผ่าน หากมีการกำหนดไว้
การ์ดของคุณจะได้รบ
ั การฟอร์แมต
และพร้อมสำหรับการใช้งาน
หมายเหตุ: หากมีขอ้ มูลอยูใ่ นการ์ด
หน่วยความจำของคุณ โครงสร้าง
โฟลเดอร์อาจจะแตกต่างไปจากเดิม
ภายหลังการฟอร์แมต เนือ่ งจากไฟล์
ทัง้ หมดถูกลบออก

การใช้หน้าจอสัมผัส
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
• ในการเลือกรายการ ให้แตะที่
กลางไอคอน
• ไม่ตอ้ งออกแรงกดมาก หน้าจอสัมผัส
จะไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและแน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือกที่
ต้องการ ระวังอย่าแตะโดนปุม่ อืน่ ๆ
• เมือ่ ไม่มกี ารใช้งานโทรศัพท์ GT350i
เครือ่ งจะกลับไปล็อคหน้าจอ

การเลือ
่ นหา
ลากจากด้านหนึง่ ไปยังอีกด้านหนึง่
เพือ่ เลือ่ น ในหน้าจอบางหน้าจอ เช่น
ข้อมูลโทร คุณสามารถเลือ่ นขึน้ หรือ
ลงได้อกี ด้วย

ควบคุมหน้าจอสัมผัส
การควบคุมบนหน้าจอสัมผัสของ
GT350i สามารถเปลีย่ นแปลงได้
ขึน้ อยูก่ บ
ั งานทีค
่ ณ
ุ กำลังทำ
การเปิดแอปพลิเคชัน
ในการเปิดแอปพลิเคชันใดก็ตาม
เพียงแตะทีไ่ อคอนนัน้
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หน้าจอหลักของคุณ
คุณสามารถลากและคลิกสิง่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้ในหน้าจอหลักทุกประเภท
ใช้งาน

หน้าจอหลัก Widget
ทีด
่ า้ นล่างขวาของ
เมือ่ คุณแตะ
หน้าจอ พาเนล Widget สำหรับโทร
ศัพท์มอื ถือจะปรากฏขึน้ เมือ่ คุณเลือก
Widget และลากไปทีห
่ น้าจอ Widget
จะปรากฏบนหน้าจอหลักในจุดทีว่ าง

ใช้งาน

หน้าจอหลัก
Livesquare
ในหน้าจอ
Livesquare
คุณสามารถโทร
และส่งข้อความ
ไปยังหมายเลขที่
กำหนดให้กบ
ั การ์
ตูน ในการใช้การ
โทร การส่งข้อ
ความ หรือรายชือ่
ให้เลือกการ์ตนู
และเลือกไอคอน ปุม
่ ด่วน ทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้
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ใช้งาน

หน้าจอหลักโทรด่วน
คุณสามารถโทร ส่งข้อความ หรือแก้ไขรายชือ่
ได้โดยตรงในหน้าจอหลักนี้ เมือ่ คุณแตะ
รายการโทรด่วนจะปรากฏขึน้ และคุณสามารถ
ลากโทรด่วนไปทีห
่ น้าจอได้

เคล็ดลับ! เมนูสำหรับผู้ใช้แบ่ง
เป็นหน้าจอหลัก 3 ประเภท ในการ
สลับระหว่างหน้าจอหลักต่างๆ
เพียงลากนิ้วบนหน้าจอจากซ้ายไป
ขวาหรือขวาไปซ้ายอย่างรวดเร็ว

ปุม
่ ด่วน
ปุม่ ด่วนบนหน้าจอหลักจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชนั ทีใ่ ช้บอ่ ยได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการกดเพียงปุม่ เดียว
แตะเพือ่ เปิดปุม่ สัมผัสสำหรับ
ใช้โทรออก

แตะเพือ่ เปิด รายชือ
่
ในการค้นหาหมายเลขทีค
่ ณ
ุ
ต้องการโทร ให้ปอ้ นชือ่ ทีด
่ า้ น
บนของหน้าจอโดยใช้ปมุ่
สัมผัส คุณยังสามารถสร้าง
รายชือ่ ใหม่และแก้ไขรายชือ่
ทีม่ อี ยูไ่ ด้

แตะเพือ่ เข้าใช้เมนู ข้อความ
คุณสามารถสร้าง SMS หรือ
MMS ใหม่ หรือดูขอ้ ความใน
โฟลเดอร์ขอ้ ความได้

แตะเพือ่ เปิด เมนูบนสุด
ทัง้ หมดทีแ่ บ่งออกเป็นสีห
่ มวด
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หน้าจอหลักของคุณ
แถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพือ่ แสดงข้อมูล เช่น
ระดับความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่ และพลังงานแบตเตอรี่
รวมถึงแสดงว่ามีการใช้งานบลูทธู หรือ
GPRS อยูห
่ รือไม่
ตารางด้านล่างนีจ้ ะอธิบาย
ถึงความหมายของไอคอนต่างๆ
ทีป
่ รากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน รายละเอียด

มัลติทาสกิง้
ความแรงของสัญญาณ (จำนวน
แถบอาจแตกต่างกันไป)
ใช้ EDGE อยู่
ไม่มสี ญ
ั ญาณเครือข่าย
พลังงานแบตเตอรีท
่ เ่ี หลืออยู่

ไอคอน รายละเอียด

การส่งล้มเหลว
ตัง้ ปลุกแล้ว
ใช้งานรูปแบบเสียงทีป
่ รับ
แต่งเอง
(หมายเลขในไอคอนอาจ
แตกต่างกัน)
ใช้รป
ู แบบปกติอยู่
ใช้รป
ู แบบนอกอาคารอยู่
ใช้รป
ู แบบเงียบอยู่
ใช้ชด
ุ หูฟงั อยู่
โอนสายเรียกเข้า
โรมมิง่
เปิดใช้โหมด Flight
ใช้งานบลูทธู

แบตเตอรีห
่ มด

เล่น BGM

ข้อความตัวอักษรใหม่

หยุด BGM ชัว่ คราว

ข้อความเสียงใหม่

การ์ดหน่วยความจำเปิดใช้งาน

ข้อความในถาดเข้าเต็ม
การส่งข้อความล้มเหลว
การส่งข้อความมัลติมเี ดีย
ล้มเหลว
อีเมล์ทย่ี งั ไม่อา่ นในถาด
เข้าอีเมล์
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การเปลีย
่ นสถานะจากแถบ
สถานะ
แตะทีต
่ รงกลางของแถบสถานะเพือ่ เปิด
สรุปสถานะ โดยจะแสดงเวลาปัจจุบนั ,
เครือข่าย, SVC ID, แบตเตอรี,่
หน่วยความจำเครือ่ ง,
หน่วยความจำภายนอก, รูปแบบเสียง,
MP3 และสถานะบลูทธู คุณสามารถ
กำหนดประเภทรูปแบบเสียง
เล่น/หยุดชัว่ คราว MP3s และเปิด/
ปิดการทำงานบลูทธู

การใช้งานฟังก์ชน
ั มัลติทาสกิง้
กดปุม่ มัลติทาสกิง้
แล้วปล่อยเปิด
เมนูมล
ั ติทาสกิง้ จากแท็บ แอปฯ
ทีก่ ำลังรัน คุณสามารถดูแอปพลิเคชัน
ทัง้ หมดทีร่ นั อยู่ และเข้าใช้งานได้ คุณ
สามารถเริม่ และแก้ไขแอปพลิเคชัน
โปรดได้จากแท็บ แอปฯ โปรด
เมือ่ คุณกำลังรันแอปพลิเคชันไว้ทพ
่ี น้ื
หลัง (เช่น เกมส์ หรือวิทยุ FM) ไอคอน
จะปรากฏขึน้ ในแถบสถานะ

แถบสถานะ

21

การโทร
การโทรออก

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่

1
2
3
4

1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ
เพือ่ เปิด รายชือ
่
2 แตะทีก่ ล่องฟิลด์ชอ่ื ทีด
่ า้ นบนของ
หน้าจอ และป้อนตัวอักษรสองสาม
ตัวแรกของรายชือ่ ทีต
่ อ้ งการโทร
โดยใช้ปมุ่ กด
3 จากรายการทีฟ
่ ล
ิ เตอร์น้ี
ให้แตะทีไ่ อคอนโทร ถัดจาก
รายชือ่ ทีต
่ อ้ งการโทร หมายเลข
เริม่ ต้นจะถูกใช้ในการโทร หากราย
ชือ่ นัน้ มีหมายเลขมากกว่า
หนึง่ หมายเลข
4 คุณสามารถแตะทีช
่ อ่ื และเลือกหมาย
เลขทีจ่ ะใช้ หากรายชือ่ นัน้ มีหมาย
เลขมากกว่าหนึง่ หมายเลข คุณอาจ
แตะ
เพือ่ โทรโดยใช้หมายเลข
เริม่ ต้นก็ได้

แตะ
เพือ่ เปิดปุม่ กด
ป้อนหมายเลขโดยใช้ปมุ่ กด
เพือ่ เริม่ การโทรออก
แตะ
ในการวางสาย ให้กดปุม่ สมาร์ท
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพื่อโทรออกต่างประเทศ กด
ค้างไว้
เคล็ดลับ! กดปุ่มเปิดปิดเพื่อล็อค
หน้าจอสัมผัสเพื่อป้องกันการโทร
ออกโดยไม่ตั้งใจ

การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมือ่ โทรศัพท์ดงั ขึน้ ให้แตะทีป
่ มุ่ รับสาย
เพือ่ รับสาย
ในการปิดเสียงเรียกเข้า ให้ปลดหน้าจอ
ล็อค ซึง่ จะปลดล็อคโทรศัพท์
หากล็อคอยู่ จากนัน้ แตะ
วิธนี ้ี
เป็นวิธท
ี ม่ี ป
ี ระโยชน์ หากคุณลืม
เปลีย่ นรูปแบบเสียงเป็น เงียบ
เมือ่ อยูใ่ นห้องประชุม แตะ ปฏิเสธ
เพือ่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า
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ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย

พัก - แตะ
เพือ่ พักสาย
ปิดเสียง - แตะ
เพือ่ ปิดไมโครโฟน
ดังนัน้ บุคคลทีก่ ำลังคุยสายอยูจ่ ะไม่ได้
ยินเสียงคุณ
เพือ่ ปิดลำโพง
ลำโพง - แตะ
ตัวเลือก - แตะ
เพือ่ แสดงรายการตัว
เลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย
แตะ
เพือ่ ค้นหารายชือ่ ในระหว่าง
การโทร
แตะ
เพือ่ เพิม่ บุคคลอืน่ ในการสนทนา
เพือ่ เปิดปุม่ ตัวเลขสำหรับการโทร
แตะ
สายทีส่ อง ฟังก์ชนั นีใ้ ห้คณ
ุ นาวิเกตเมนูดว้ ย
ตัวเลือกหมายเลขเมือ่ คุณโทรอัตโนมัติ เช่น
ศูนย์บริการ

เคล็ดลับ! ในการเลื่อนดูรายการตัวเลือกต่างๆ หรือรายชื่อ ให้แตะที่รายการ
สุดท้ายที่มองเห็นได้ แล้วใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอขึ้น รายการต่างๆ จะเลื่อนขึ้นทำ
ให้มองเห็นรายการอื่นๆ ได้
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การโทร
โทรด่วน

การใช้สายทีส
่ อง

คุณสามารถกำหนดรายชือ่ ทีโ่ ทรออก
บ่อยเป็นหมายเลขโทรด่วนได้
1 เลือก รายชือ่ ในแท็บการติดต่อ
และแตะ
และเลือก โทรด่วน
2 ข้อความเสียงของคุณถูกตัง้ ค่าไว้
ทีโ่ ทรด่วน 1 คุณจะเปลีย่ นไม่ได้
แตะทีห
่ มายเลขอืน่ ๆ เพือ่ กำหนด
รายชือ่ สำหรับโทรด่วน
3 รายชือ่ ของคุณจะเปิดขึน้ เลือกราย
ชือ่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการกำหนดให้กบ
ั หมาย
เลขนัน้ โดยการแตะทีห
่ มายเลขโทร
ศัพท์หนึง่ ครัง้ ในการค้นหารายชือ่
ให้แตะทีก่ ล่องฟิลด์ชอ่ื และป้อนตัว
อักษรแรกของชือ่ ทีต
่ อ้ งการ

1 ในระหว่างการโทรสายแรก ให้แตะ
และพิมพ์หมายเลขทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การโทร
เพือ่ โทรออก
2 แตะ
3 สายสนทนาทัง้ สองสายจะแสดงอยู่
ในหน้าจอการโทร สายสนทนาแรก
จะล็อคและพักสายคูส่ นทนา
4 ในการสลับสาย ให้แตะ
หรือกดหมายเลขทีพ
่ กั สายไว้
5 ในการวางสายใดสายหนึง่
หรือวางสายทัง้ สองสาย ให้กด
และเลือก วางสาย แล้วตามด้วย
ทัง้ หมด, พัก หรือ ใช้งาน
เคล็ดลับ! แตะที่รายการบันทึก
การโทรรายการหนึ่งเพื่อดูวันที่,
เวลา และระยะเวลาในการโทร
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยใน
การโทรออกแต่ละสายด้วย
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การใช้การโอนสาย

การใช้การป้องกันการโทร

1 แตะ ตัง้ ค่าการโทร ในแท็บตัง้ ค่า
2 แตะ การโอนสาย
3 เลือกว่าจะโอนสายเรียกเข้า
ทัง้ หมด, โอนเมือ่ สายไม่วา่ ง,
โอนเมือ่ ไม่รบ
ั สาย หรือโอนเมือ่ ติด
ต่อไม่ได้
่ ณ
ุ ต้องการโอนสาย
4 ป้อนหมายเลขทีค
5 แตะ คำขอ เพือ่ เปิดใช้งาน

1 แตะ ตัง้ ค่าการโทร ในแท็บตัง้ ค่า
2 แตะ ป้องกันการโทร
3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่
หรือเลือกทัง้ 6 ตัวเลือกนี:้
โทรออกทัง้ หมด
สายโทรออกต่างประเทศ
สายโทรออกต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศแม่
สายเข้าทัง้ หมด
สายเข้าเมือ
่ อยูต
่ า่ งประเทศ
เลิกใช้ทง้ั หมด
4 ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการเครือ
ข่ายของคุณเกีย่ วกับบริการนี้

หมายเหตุ: คุณต้องเสียค่าใช้จา่ ยใน
การโอนสายด้วย โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายของคุณสำหรับรายละเอียด
เพิม่ เติม
เคล็ดลับ!
ในการปิดการโอนสายทั้งหมด
ให้เลือก เลิกใช้ทั้งหมด จากเมนู
การโอนสาย

สายเรียกซ้อน
แจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีสายเรียกซ้อน
(ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ)

เคล็ดลับ! เลือก
กำหนดเบอร์โทรออก จากตัวเลือก
ตั้งค่าการโทร เพื่อ
เปิดและรวบรวมรายการหมายเลขที่
สามารถโทรจากโทรศัพท์ของคุณ
คุณจะต้องใช้รหัส PIN2
จากผู้ให้บริการด้วย เฉพาะหมาย
เลขที่อยู่ในรายการหมายเลขโทร
ออกที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้
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การโทร
เบอร์โทรทีก
่ ำหนด
เลือกรายการหมายเลขที่สามารถ
โทรจากโทรศัพท์ของคุณได้
คุณจะต้องใช้รหัส PUK2
จากผู้ให้บริการด้วย เฉพาะหมายเลขที่
อยู่ในรายการหมายเลขโทรออกที่
กำหนดเท่านั้นที่สามารถโทรออกจาก
โทรศัพท์ได้

ข้อความขอโทษ
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะปฏิเสธสายเรียกเข้า
คุณสามารถใช้ “ข้อความขอโทษ”
เพือ่ ส่งข้อความอธิบายว่าเหตุใดคุณ
จึงไม่รบ
ั สาย

ค่าโทร
ดูคา่ ใช้จา่ ยทีค
่ ด
ิ ตามทีค
่ ณ
ุ โทรออก
(บริการนีข้ น้ึ อยูก่ บ
ั ระบบเครือข่ายและ
ผูใ้ ห้บริการบางรายอาจไม่สนับสนุน
บริการนี)้

เวลาในการโทร
ดูระยะเวลาทัง้ หมดของสายทีโ่ ทรออก
หรือสายทีไ่ ด้รบ
ั หรือทัง้ สองอย่าง

ปริมาณข้อมูล
ดูจำนวนข้อมูลทีค
่ ณ
ุ ได้รบ
ั และส่งทัง้
หมดหรือทัง้ สองอย่างเป็นกิโลไบต์

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการโทร
ทัว่ ไป
1 แตะ ตัง้ ค่าการโทร ในแท็บตัง้ ค่า
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2 เลือ่ นแล้วแตะ การตัง้ ค่าทัว่ ไป
จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับการ
ตัง้ ค่าของ:
ปฏิเสธการรับสาย - เลือ่ นสวิตช์
ไปที่ เปิด เพือ่ เลือ่ นแถบไปทีป
่ ฏิเสธ
รายการ คุณสามารถแตะทีก่ ล่อง
ข้อความเพือ่ เลือกจากทุกสาย
รายชือ่ หรือกลุม่ หรือจากหมายเลข
ทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียน (ไม่มอี ยูใ่ นรายชือ่
ของคุณ) หรือไม่มขี อ้ มูลผูโ้ ทร แตะ
บันทึก เพือ่ เปลีย่ นการตัง้ ค่า
ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะ
แสดงหมายเลขของคุณเมือ่ คุณ
โทรออกหรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลือ่ นสวิตช์ไป
ทางซ้าย
เพือ่ เปิด หรือทางขวาเพือ่ ปิด
โหมดตอบรับ - เลือกว่าจะรับสาย
โดยใช้ปมุ่ สมาร์ท หรือปุม่ ใดๆ
เตือนทุกนาที - เลือ่ นสวิตช์ไปทาง
ซ้ายเพือ่ เปิด ฟังเสียงเตือนทุก
นาทีระหว่างการใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก
แฮนด์ฟรี เพือ่ ให้สามารถรับสาย
ได้ในระหว่างใช้งานชุดหูฟงั บลูทธู
หรือเลือก ตัวเครือ
่ ง เพือ่ รับสาย
โดยกดปุม่ บนตัวเครือ่ ง
บันทึกเบอร์ใหม่ - เลือก ใช่
เพือ่ บันทึกหมายเลขใหม่

รายชื่อ
การค้นหารายชือ
่
1 แตะ รายชือ่ ในแท็บการติดต่อ
2 คุณจะเห็นรายชือ่ การพิมพ์ตวั อักษร
แรกของชือ่ ในฟิลด์ชอ่ื จะทำให้เมนู
ข้ามไปทีพ
่ น้ื ทีข่ องรายชือ่ ตามตัว
อักษรนัน้
เคล็ดลับ! ปุ่มกดตัวอักษรจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะที่ฟิลด์ชื่อ
หรือแตะ

จากหน้าจอหลัก

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1 แตะรายชือ่ ในแท็บการติดต่อและ
แตะ สร้างรายชือ่ ใหม่
2 เลือกว่าจะบันทึกรายชือ่ ไปยัง
ตัวเครือ่ ง หรือ SIM
3 ป้อนชือ่ และนามสกุล
4 คุณสามารถป้อนหมายเลขทีแ่ ตก
ต่างกันได้สงู สุดหกหมายเลขต่อหนึง่
รายชือ่ แต่ละรายการจะมีประเภท
ทีต
่ ง้ั ล่วงหน้า เบอร์มอื ถือ, โฮม,
ออฟฟิศ, เบอร์เพจเจอร์, แฟกซ์
และ ทัว่ ไป
5 เพิม่ อีเมล์แอดเดรส คุณสามารถป้อน
อีเมล์แอดเดรสทีแ่ ตกต่างกันได้สงู สุด
2 อีเมล์ตอ่ หนึง่ รายชือ่

6 กำหนดรายชือ่ ให้กบ
ั กลุม่ หนึง่ กลุม่
หรือมากกว่า คุณสามารถกำหนด
กลุม่ ได้สงู สุดหกกลุม่ ต่อหนึง่ รายชือ่
เลือกระหว่าง ไม่มกี ลุม่ , ครอบครัว,
เพือ่ น, เพือ่ นร่วมงาน, โรงเรียน
หรือ วีไอพี
7 คุณยังสามารถเพิม่ เสียงเรียกเขา,
วันเกิด, วันครบรอบ, โฮมเพจ,
ทีอ่ ยูบ
่ า้ น, ชือ่ บริษท
ั , ชือ่ งาน,
ทีอ่ ยูบ
่ ริษท
ั , บันทึก และไอคอน
ได้ดว้ ย
8 แตะ บันทึก เพือ่ บันทึกรายชือ่

การสร้างกลุม
่
1 แตะ รายชือ่ ในแท็บการติดต่อ
และแตะ กลุม่
2 แตะ สร้างกลุม่ ใหม่ หรือแตะ
และเลือก สร้างกลุม่ ใหม่
3 ป้อนชือ่ สำหรับกลุม่ ใหม่ของคุณ
คุณสามารถกำหนดเรียงเรียกเข้าให้
กับกลุม่ ได้
4 แตะ บันทึก
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุม่
รายชือ่ ทีไ่ ด้รบ
ั การกำหนดให้กบ
ั
กลุม่ นัน้ จะไม่หายไป แต่ยงั คงอยูใ่ น
รายชือ
่
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รายชื่อ
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าของ
รายชือ
่
คุณสามารถปรับการตัง้ ค่ารายชือ่
เพือ่ ให้เหมาะกับ รายชือ
่
ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
่ ในแท็บการติดต่อ
1 แตะ รายชือ
และแตะ
แล้วแตะ ตัง้ ค่า
2 จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับ
การตัง้ ค่าต่อไปนี:้
การตัง้ ค่ารายชือ
่ - ปรับการตัง้ ค่า
ตำแหน่งรายชือ
่ , การแสดงชือ
่
และ ปุม
่ คำสัง่ ด่วน
ส่งทุกรายชือ
่ ผ่านบลูทธู
- ส่งรายชือ่ ทัง้ หมดไปยังอุปกรณ์อน่ื
โดยใช้บลูทธู
สำรองข้อมูลรายชือ
่ - สำรองข้อ
มูลรายชือ่ ของคุณในหน่วยความจำ
ภายนอก ตัวเลือกนีต
้ อ้ งการหน่วย
ความจำภายนอก
เรียกคืนรายชือ
่ - เรียกคืนรายชือ่
ของคุณจากหน่วยความจำภายนอก
ตัวเลือกนีต
้ อ้ งการหน่วยความจำ
ภายนอก
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ลบรายชือ
่ - ลบรายชือ่ ของ
คุณทัง้ หมด เลือกระหว่าง ตัวเครือ
่ ง
และ SIM และแตะ ใช่ หากคุณต้อง
การลบรายชือ่ ของคุณทัง้ หมด

ข้อความ
ข้อความ

แตะ

โทรศัพท์ GT350i ของคุณได้ผสมผสาน
SMS และ MMS ไว้ในเครือ่ งเดียว
และมีเมนูทใ่ี ช้งา่ ย

เพือ่ เปลีย่ นระหว่างตัวเลข
แตะ
สัญลักษณ์ และการป้อนข้อความ

การส่งข้อความ
1 แตะ ข้อความ ในแท็บ การติดต่อ
และแตะ ข้อความใหม่ เพือ่ เริม่ เขียน
ข้อความใหม่
2 แตะ แทรก เพือ่ เพิม่ ภาพ วิดโี อ เสียง
รูปแบบอัตโนมัตแิ ละอืน่ ๆ
ั ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอเพือ่
3 แตะ ผูร้ บ
ป้อนผูร้ บ
ั จากนัน้ ป้อนหมายเลขหรือ
แตะ
เพือ่ เลือกรายชือ่ คุณ
สามารถเพิม่ รายชือ่ หลายรายการได้
4 แตะ ส่ง เมือ่ พร้อม
คำเตือน:
หากมีการใส่รูปภาพ, วิดีโอ
หรือเสียงลงใน SMS ข้อความ
ดังกล่าวจะแปลงเป็น MMS โดย
อัตโนมัติซึ่งคุณจะเสียค่าใช้จ่าย
ตามนั้น

เพือ่ เลือกภาษาเขียน

ใช้ปมุ่
(shift)เพือ่ เปลีย่ น
การป้อนตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก

โหมด T9
โหมด T9 ใช้พจนานุกรมภายในเครือ่ ง
เพือ่ รับรูค
้ ำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ เขียนตามลำดับปุม่
ทีแ่ ตะ ซึง่ จะคาดคะเนคำศัพท์ทค
่ี ณ
ุ ป้อน
และแนะนำคำศัพท์อน่ื ๆ

ตารางตัวอักษรไทย
ปุ่ม

อักษร

shift

Q

ๆ

ภ

W

ไ

ถ

E

ำ

ฎ

R

พ

ฑ

T

ะ

ธ

ั

ค

การป้อนข้อความ

Y

คุณสามารถป้อนข้อความได้ 2 วิธด
ี งั นี้
ปุม
่ กดแบบสัมผัส และ Qwerty

U

ี

๊

I

ร

ณ

O

น

จ

P

ย

ญ

แตะเพือ่ เปิดโหมด
โหมดนีจ้ ะใช้เฉพาะเมือ่ คุณมีปมุ่ กดเป็น
วิธป
ี อ้ นข้อมูล

มัลติ

ใ
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ข้อความ
ปุ่ม

อักษร

shift

มัลติ

@

บ

ข

ฐฅฃ

A

ฟ

ฤ

S

ห

ฆ

D

ก

ฏ

F

ด

โ

G

เ

ฌ

H

้

็

J

่

๋

K

า

ษ

L

ส

ศ

~

ง

ล

Z

ผ

ุ

X

ป

ู

C

แ

ฉ

V

อ

ฮ

B
N

ิ

แตะ อีเมล์ ในแท็บ การติดต่อ
ถ้าไม่ได้ตง้ั ค่าอีเมล์แอคเคาท์
ให้เริม่ วิซาร์ดการตัง้ ค่าอีเมล์และดำเนิน
การจนเสร็จสิน้
คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขการตัง้
ค่าได้โดยเลือก
นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถตรวจสอบการตัง้ ค่าเพิม่ เติมซึง่ มี
ข้อมูล โดยอัตโนมัตเิ มือ่ คุณ
สร้างแอคเคาท์

การดึงข้อมูลอีเมล์ของคุณ

วชซ

คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่ในแอค
เคาท์ของคุณแบบอัตโนมัตห
ิ รือด้วยตน
เองได้ ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:
1 แตะ อีเมล์ ในแท็บการติดต่อ
2 แตะทีแ่ อคเคาท์ทค่ี ณ
ุ ต้องการใช้
3 แตะถาดเข้า
4 แตะ
และเลือกเรียกดูหรือการ
ซิงโครไนซ์.

การส่งอีเมล์โดยใช้แอคเคาท์
ใหม่

ึ
ื

การตัง้ ค่าอีเมล์

์

M

ท

ต

ฬฦ

.

ม

ฒ

มฝ

1 แตะ อีเมล์ใหม่
และอีเมล์ใหม่จะเปิดขึน้
2 ป้อนข้อความ
3 แตะ ส่ง แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอีเมล์

4 แตะ อีเมล์ ในแท็บ การติดต่อ
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5 แตะ
และเลือก การตัง้ ค่าอีเมล์
ซึง่ คุณจะสามารถเปลีย่ นแปลงการตัง้
ค่าต่อไปนีไ้ ด้:
แอคเคาท์อเี มล์ - ตัง้ ค่าแอคเคาท์
อีเมล์
อีเมล์ทต
่ี อ
้ งการ - เลือกแอคเคาท์
อีเมล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการใช้
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือกเพือ่ ให้สง่
ข้อความยืนยันการอ่านได้
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์ - เลือก
ว่าต้องการข้อความยืนยันการอ่าน
หรือไม่
รอบเวลาการเรียกดู - เลือกความ
ถีท
่ จ่ี ะให้โทรศัพท์ GT350i
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
จำนวนทีร่ บ
ั - เลือกจำนวนอีเมล์ท่ี
ดึงข้อมูลในหนึง่ ครัง้
รวมข้อความในส่งต่อ & ตอบกลับ
- เลือกเพือ่ รวมข้อความต้นฉบับใน
การตอบกลับ
รวมสิง่ ทีแ
่ นบ - เลือกเพือ่ รวมสิง่ ที่
แนบต้นฉบับในการตอบกลับ
เรียกอัตโนมัตใิ นการโรมมิง่ เลือกว่าจะดึงข้อความโดยอัตโนมัติ
เมือ่ คุณอยูต
่ า่ งประเทศ (โรมมิง่ )
หรือไม่
แจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ - เลือกว่าจะ
แจ้งเตือนอีเมล์ใหม่หรือไม่
ลายเซ็น - เลือกลายเซ็นสำหรับ
อีเมล์และ MMS ทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัง้ ค่า

คุณสามารถลงทะเบียนมากกว่าหนึง่
ลายเซ็นได้
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับ
ความสำคัญของข้อความอีเมล์
ขนาดการส่งเมล์ - ตัง้ ค่าขนาดภาพ
ทีใ่ หญ่ทส่ี ด
ุ ทีส่ ามารถส่งได้
ตัวนับอีเมล์ - ป้อนวันทีท
่ ต
่ี อ้ งการ
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ทส่ี ง่ ใน
ระหว่างช่วงเวลานัน้ ได้

โฟลเดอร์ขอ
้ ความ
ในเมนูการส่งข้อความมีหา้ โฟลเดอร์
ถาดเข้า - ข้อความทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ได้รบ
ั
จะอยูใ่ นถาดเข้า
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่เสร็จ
คุณสามารถบันทึกสิง่ ทีค
่ ณ
ุ เขียนไว้ใน
โฟลเดอร์นไ้ี ด้
ถาดออก - โฟลเดอร์นเ้ี ป็นโฟลเดอร์จด
ั
เก็บแบบชัว่ คราวขณะทีก่ ำลังส่งข้อความ
ออกไป
รายการทีส
่ ง่ - ข้อความทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ
ส่งจะอยูใ่ นโฟลเดอร์น้ี
โฟลเดอร์สว่ นตัว - สร้างโฟลเดอร์เพือ่
จัดเก็บข้อความ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ
ตัวอักษร
แตะ ข้อความ ในแท็บการติดต่อ
และแตะ ตัง้ ค่า เลือก ข้อความ
ตัวอักษร คุณสามารถเปลีย่ นแปลง:
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ข้อความ
ศูนย์ขอ
้ ความตัวอักษร - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ขอ้ ความ
รายงานผลการส่ง - เลือ่ นสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพือ่ รับการยืนยันว่าข้อความ
ถูกส่งแล้ว
อายุขอ
้ ความ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ด
ั
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ขอ้ ความ
ชนิดข้อความ - แปลงข้อความ
ตัวอักษรเป็น ตัวอักษร, เสียง, แฟกซ์,
X.400 หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร - เลือกวิธเี ข้า
รหัสตัวอักษรของคุณ ตัวเลือกนีจ้ ะมีผล
ต่อขนาดของข้อความและค่าบริการส่ง
ข้อความของคุณ
การส่งข้อความยาว - เลือกเพือ่ ส่งข้อ
ความยาวเป็นหลาย SMS หรือ MMS

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ
มัลติมเี ดีย
แตะ ข้อความ ในแท็บการติดต่อ
เลือ่ นและเลือก ตัง้ ค่า และ ข้อความ
มัลติมเี ดีย คุณสามารถเปลีย่ นแปลง:
โหมดเรียกข้อมูล - เลือกระหว่าง
เครือข่ายหลัก หรือ เครือข่ายโรมมิง่
หากคุณเลือก กำหนดเอง คุณจะได้รบ
ั
เฉพาะข้อความแจ้ง MMS และคุณ
สามารถตัดสินใจว่าจะดาวน์โหลด
แบบเต็มหรือไม่
รายงานผลการส่ง - เลือกเพือ่ ให้สง่
หรือขอรายงานผลการส่ง
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อ่านข้อความตอบรับ- เลือกเพือ่ ให้สง่
และหรือขอการตอบกลับ
ระดับความสำคัญ - เลือกระดับ
ความสำคัญของ MMS
อายุขอ
้ ความ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ด
ั
เก็บข้อความไว้ในศูนย์ขอ้ ความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลาทีจ่ ะ
ให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
โหมดการสร้าง - เลือกโหมดข้อความ
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาในการรอก่อน
ส่งข้อความ
ศูนย์ MMS - เลือกหนึง่ ศูนย์จากราย
การหรือเพิม่ ศูนย์ขอ้ ความใหม่

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ
แตะ ข้อความ ในแท็บการติดต่อ
และแตะ ตัง้ ค่า
ข้อความบริการ - เลือกเพือ่ รับหรือ
บล็อคข้อความบริการ คุณยังสามารถ
กำหนดความปลอดภัยของข้อความ
ได้โดยการสร้างรายการผูส้ ง่ ทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้และเชือ่ ถือไม่ได้ในตัวเลือก
ความปลอดภัย
ตัวนับข้อความ - เลือกเพือ่ ตัง้ ค่าระยะ
เวลาในการนับข้อความ
บริการข้อมูล - เลือกว่าจะเปิด/ปิด
ข้อความจากระบบ และเลือกช่อง
สัญญาณและภาษา

กล้องถ่ายรูป
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ
การรับแสง - ตัวเลือกนีก้ ำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ
ซูม - ซูมเข้าหรือซูมออก ฟังก์ชนั นีเ้ ปิดใช้
ได้ขน้ึ อยูก่ บ
ั ขนาดภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่าย
ย้อนกลับ
การถ่ายภาพ
โหมดวิดโี อ - เลือ่ น
ไอคอนนีล
้ งเพือ่ สลับไป
ยังโหมดวิดโี อ
ตัง้ ค่า - แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ่ เปิดเมนูการตัง้ ค่า
โปรดดูท่ี การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ขนาด - เปลีย่ นขนาดของภาพเพือ่ บันทึกในพืน้
ทีห
่ น่วยความจำ หรือถ่ายภาพแบบทีก่ ำหนด
ขนาดไว้ถกู ต้องสำหรับรายชือ่ เลือกค่าพิกเซล
จากตัวเลือกห้าตัวเลือก: 2M (1600x1200),
1M (1280x960), VGA (640x480), หน้าจอหลัก
(WQVGA), QVGA (320x240)
ช็อตต่อเนือ
่ ง - ตัวเลือกนีท
้ ำให้คณ
ุ สามารถ
ถ่ายภาพต่อเนือ่ งอย่างรวดเร็วได้ถงึ 3/6/9
ช็อตโดยอัตโนมัติ

คลังภาพ - คุณสามา
รถเข้าดูรป
ู ภาพทีบ
่ นั ทึก
ไว้จากภายในโหมด
กล้องถ่ายรูป เพียงแตะ
และคลังภาพของคุณ
จะปรากฏบนหน้าจอ

เคล็ดลับ!
คุณสามารถเปิดตัวเลือกได้โดยแตะที่หน้าจอ ซึ่งจะปิดอัตโนมัติในสองสามวินาที
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กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน

ภายหลังการถ่ายรูป

1 กดปุม่
ทีด
่ า้ นขวาของโทรศัพท์
ค้างไว้
2 เมือ่ กล้องจับโฟกัสทีว่ ต
ั ถุแล้ว ให้แตะ
ทีต
่ รงกลางด้านขวาของหน้าจอ
เพือ่ ถ่ายภาพ คุณสามารถกดปุม่
ทีด
่ า้ นข้างโทรศัพท์ได้ดว้ ย

ภาพทีถ่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ ชือ่ ของ
ภาพจะวิง่ ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ
แตะเพือ่ ส่งรูปภาพเป็น ข้อความ,
อีเมล์ หรือผ่านทางบลูทธู
แตะเพือ่ ตัง้ ค่าหน้าจอหลัก
ภาพรายชือ่ ภาพเริม่ ต้น ภาพปิดเครือ่ ง
แตะเพือ่ แก้ไขภาพ
แตะเพือ่ แก้ไขชือ่ ของภาพทีถ่ า่ ย
แตะเพือ่ ลบภาพทีเ่ พิง่ ถ่ายและ
ยืนยันการลบโดยแตะ ใช่ ข้อความ
“ลบแล้ว” จะปรากฏขึน้
แตะเพือ่ เปิดคลังภาพ

เคล็ดลับ! ในการสลับโหมดกล้อง
ถ่ายรูปหรือโหมดวิดีโอ ให้เลื่อนไอ
คอนกล้องถ่ายรูปหรือวิดีโอที่ตรง
กลางขวาของช่องมองภาพขึ้น/ลง
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การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ่ เปิด
ตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน้ สูงทัง้ หมด
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพือ่ ใช้กบ
ั
ภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่าย โทนสีมต
ี วั เลือกทัง้ หมด
4 ตัวเลือก: ปิด, ขาวดำ, เนกาทีฟ
หรือ ซีเปีย
ความสมดุลแสง - เลือกระหว่าง
อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ หรือ มืดครึม
้
โหมดกลางคืน - ใช้สำหรับการถ่าย
ภาพในทีม่ ด
ื
ตัง้ เวลาถ่ายภาพ - ตัวตัง้ เวลาทำให้
คุณสามารถตัง้ ช่วงเวลาหน่วงหลังจาก
ทีก่ ดปุม่ ถ่ายภาพ ให้เลือกจาก 3 วินาที,
5 วินาที หรือ 10 วินาที ซึง่ เหมาะ
สำหรับการถ่ายภาพกลุม่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
เป็นส่วนหนึง่ ในกลุม่ ด้วย

โหมดมุมมอง - เลือกระหว่าง
เต็มหน้าจอ หรือ ภาพเต็ม ในโหมด
เต็มหน้าจอ อาจคร็อปภาพให้พอดี
กับหน้าจอ
เลือกทีจ
่ ด
ั เก็บ - เลือกว่าจะบันทึก
รูปภาพทีห
่ น่วยความจำเครือ่ ง หรือ
ทีห
่ น่วยความจำภายนอก
แสดงภาพทีถ
่ า่ ย - เลือกเพือ่ ดูภาพ
ด้วยตัวเลือกต่างๆ หลังจากถ่ายภาพ
ซ่อนไอคอน - เลือกซ่อนไอคอนตัง้ ค่า
กล้องถ่ายรูปเองหรือโดยอัตโนมัติ
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเสียงชัตเตอร์
เสียงใดเสียงหนึง่ จากสามเสียง
หน้าจอกริด - เลือกระหว่าง ปิด,
4 ส่วน หรือ 9 ส่วน
รีเซ็ตการตัง้ ค่า - รีเซ็ตการตัง้ ค่ากล้อง
ถ่ายรูปทัง้ หมด

คุณภาพ - เลือกระหว่าง ละเอียดมาก,
ละเอียด และ ปกติ คุณภาพทีล
่ ะเอียด
มากขึน้ เท่าใด ความคมชัดของภาพถ่าย
ก็จะมากขึน้ เท่านัน้ แต่ขนาดไฟล์
จะเพิม่ ตามไปด้วย ซึง่ หมายความว่าคุณ
จะสามารถจัดเก็บรูปภาพในหน่วยความ
จำได้นอ้ ยลง
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กล้องวิดีโอ
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ

ซูม - ซูมเข้าหรือซูมออก

ขนาดภาพ
การบันทึกในหน่วยความจำเครือ่ ง/
หน่วยความจำภายนอก
ย้อนกลับ

ตัง้ ค่า - แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ่ เปิดเมนูการ
้ สูง
ตัง้ ค่า โปรดดูท่ี การใช้การตัง้ ค่าขัน
โหมดมุมมอง - เลือกระหว่าง
เต็มหน้าจอ หรือ ภาพเต็ม
ขนาดวิดโี อ - เลือกจาก
QVGA(320x240) หรือ
QCIF(176x144)
การรับแสง - ตัวเลือกนีก้ ำหนดความแตก
ต่างระหว่างแสงและความมืดในภาพ

โหมดกล้องถ่ายรูป แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ่ สลับ
ไปยังโหมดกล้อง
ถ่ายรูป
เริม
่ การบันทึก
คลังภาพ
โหมดวิดโี อ เลือกโหมดวิดโี อ

เคล็ดลับ!
คุณสามารถปิดตัวเลือก Shortcut เพื่อให้หน้าจอช่องมองภาพโล่งขึ้นได้
เพียงแตะที่กึ่งกลางของช่องมองภาพหนึ่งครั้ง ในการเรียกใช้งานตัวเลือกใหม่
ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง
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การถ่ายวิดโี อด่วน

หลังจากถ่ายวิดโี อ

1 กดปุม่ กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นขวาของโทร
ศัพท์คา้ งไว้เป็นเวลาสองสามวินาที

ภาพนิง่ ทีแ่ สดงวิดโี อทีถ่ า่ ยจะปรากฏขึน้
บนหน้าจอ ชือ่ ของวิดโี อจะแสดงอยูท
่ ่ี
ด้านล่างของหน้าจอ พร้อมกับมีไอคอน
7 ไอคอนเรียงอยูท
่ างด้านซ้ายและขวา
แตะเพือ่ เล่นวิดโี อ
แตะเพือ่ ส่งวิดโี อเป็น ข้อความ
หรือ อีเมล์ หรือทาง บลูทธู
แตะเพือ่ แก้ไขวิดโี อ
แตะเพือ่ แก้ไขชือ่ ของภาพทีเ่ ลือก
แตะเพือ่ ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ถ่ายไว้
และยืนยันโดยการแตะ ใช่ ช่องมอง
ภาพจะปรากฏขึน้ อีกครัง้
แตะเพือ่ ถ่ายวิดโี ออืน่ ต่อ
แตะเพือ่ ดูคลังภาพของวิดโี อและ
ภาพทีบ
่ นั ทึกไว้

เคล็ดลับ! ในการสลับโหมดกล้อง
ถ่ายรูปหรือโหมดวิดีโอ ให้เลื่อน
ไอคอนกล้องถ่ายรูปหรือวิดีโอที่ตรง
กลางขวาของช่องมองภาพขึ้น/ลง
2 ให้ถอื โทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิง่ ทีจ่ ะถ่าย
ทีโ่ ทรศัพท์
3 กดปุม่ กล้องถ่ายรูป
หนึง่ ครัง้ เพือ่ เริม่ การบันทึก หรือ
แตะทีจ่ ด
ุ สีแดง
่ า้ นล่างของช่อง
4 Rec จะปรากฏขึน้ ทีด
มองภาพและตัวตัง้ เวลาทางด้านล่าง
เพือ่ แสดงระยะเวลาของวิดโี อ
ของคุณ
5 ในการหยุดบันทึกภาพวิดโี อชัว่ คราว
ให้แตะ
แล้วเริม่ บันทึกต่อโดย
เลือก
6 แตะ
บนหน้าจอหรือกด
ซ้ำอีกครัง้ เพือ่ หยุดการบันทึก
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กล้องวิดีโอ
การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะ ตัง้ ค่า เพือ่
เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน้ สูงทัง้ หมด
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพือ่ ใช้กบ
ั
วิดโี อใหม่ ปิด, ขาวดำ, เนกาทีฟ,
ซีเปีย
ความสมดุลแสง - ความสมดุลแสงจะ
ช่วยให้มน่ั ใจได้วา่ แสงขาวทีป
่ รากฏใน
วิดโี อจะสวยสมจริง เพือ่ ให้กล้องของ
คุณปรับความสมดุลแสงได้อย่างถูกต้อง
คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดสภาวะแสง
ก่อน เลือกจาก อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์ หรือ
มืดครึม
้
คุณภาพ - เลือกระหว่าง ละเอียดมาก,
ละเอียด และ ปกติ คุณภาพทีล
่ ะเอียด
มากขึน้ เท่าใด ความคมชัดของภาพ
วิดโี อก็จะมากขึน้ เท่านัน้ แต่ขนาดไฟล์
จะเพิม่ ตามไปด้วย ดังนัน้ คุณจะสามารถ
จัดเก็บวิดโี อในหน่วยความจำได้นอ้ ยลง
ระยะเวลา - ตัง้ ระยะเวลาจำกัดสำหรับ
วิดโี อ เลือกว่าจะส่งวิดโี อเป็น MMS
หรือไม่
เคล็ดลับ!
หากคุณเลือกระยะเวลาแบบ MMS
การเลือกคุณภาพของภาพที่ต่ำลง
จะช่วยให้คุณถ่ายภาพวิดีโอได้ยาว
นานขึ้น
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เลือกทีจ
่ ด
ั เก็บ - เลือกว่าจะบันทึกวิดโี อ
ไปยัง ความจำเครือ
่ ง หรือไปยัง

ความจำการ์ด

เสียง - เลือกว่าจะบันทึกวิดโี อพร้อม
เสียงหรือไม่
ซ่อนไอคอน - เลือกซ่อนไอคอนตัง้ ค่า
กล้องถ่ายรูปเองหรือโดยอัตโนมัติ
รีเซ็ตการตัง้ ค่า - รีเซ็ตการตัง้ ค่ากล้อง
ถ่ายวิดโี อทัง้ หมด

รูปภาพและวิดีโอ
การดูรป
ู ภาพและวิดโี อ
1 แตะ คลังภาพ ในแท็บความบันเทิง
หรือแตะ
บนหน้าจอดูตวั อย่าง
ในกล้องถ่ายรูป คุณสามารถตรวจ
สอบภาพและวิดโี อของคุณได้
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
ิ โี อหรือรูปภาพเพือ่ เปิด
3 แตะทีว่ ด
ทัง้ ไฟล์
4 ในการเล่นวิดโี อ แตะ
ในการหยุดเล่นชัว่ คราว ให้แตะ
เคล็ดลับ! กดปุ่มไปทางซ้ายหรือ
ทางขวา
เพื่อดูรูปภาพหรือวิดีโออื่น

การบันทึกภาพจากวิดโี อ
1 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการบันทึก
ภาพมา
เพือ่ หยุดภาพวิดโี อบนเฟรม
2 แตะ
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการแปลงเป็นรูปภาพไว้ชว่ั
คราว แล้วแตะทีด
่ า้ นบนซ้ายของหน้า
จอเพือ่ เปิดเมนู
3 จากเมนูตวั เลือก เลือก
4 ภาพจะปรากฏบนหน้าจอ
พร้อมกับชือ่ ภาพ
5 แตะ
เพือ่ กลับไปทีว่ ด
ิ โี อ
6 ภาพจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์
แฟ้มข้อมูล และจะปรากฏในคลังภาพ

คำเตือน:
บางฟังก์ชั่นอาจทำงานไม่ถูกต้อง
หากไม่ได้บันทึกไฟล์มัลติมีเดีย
ด้วยโทรศัพท์

การดูรป
ู ภาพแบบภาพสไลด์
โหมดภาพสไลด์จะแสดงรูปภาพทัง้ หมด
ในคลังภาพของคุณพร้อมกันเป็นภาพ
สไลด์ วิดโี อไม่สามารถดูเป็นแบบภาพ
สไลด์ได้
1 แตะ
ใน คลังภาพ
แล้วเลือ่ นและเลือก ภาพสไลด์
2 ภาพสไลด์จะเริม่ ต้น
ภายในภาพสไลด์มต
ี วั เลือกต่างๆ ดังนี:้
แตะ
เพือ่ ย้อนกลับ
แตะเพือ่ หยุดภาพสไลด์ชว่ั คราวที่
ภาพใดภาพหนึง่
แตะอีกครัง้ เพือ่ เริม่ เล่นต่อ
แตะเพือ่ แสดงสไลด์สมุ่
แตะเพือ่ เพิม่ หรือลดความเร็วของ
ภาพสไลด์
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รูปภาพและวิดีโอ
การตัง้ ค่ารูปภาพเป็นพืน
้ หลัง
1 แตะ คลังภาพ ในแท็บความบันเทิง
2 แตะทีร่ ป
ู ภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการตัง้ ค่า
เป็นพืน้ หลัง
3 แตะ
4 คุณสามารถเปลีย่ นขนาดของรูปภาพ
ได้ดว้ ย
5 เมือ่ คุณพอใจกับรูปภาพนีแ้ ล้ว
ให้แตะ ตัง้ ค่า
6 เลือกจากตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
เปลีย่ น: ทัง้ หมด, หน้าจอหลัก
Widget, หน้าจอหลักโทรด่วน

การแก้ไขรูปภาพ
1 เปิดรูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไขและ
แตะ
เพือ่ แสดงตัวเลือก
2 แตะทีไ่ อคอนเพือ่ ปรับรูปภาพ
ของคุณ:
เลือ่ นนิว้ ของคุณไปตามหน้า
จอเพือ่ เลือกพืน้ ที่
วาดลายเส้นบนรูปภาพของคุณ
ด้วยมือ เลือกความหนาของเส้นจาก
4 ตัวเลือก จากนัน้ เลือกสีทค
่ี ณ
ุ
ต้องการใช้
เพิม่ ตัวหนังสือบนรูปภาพ
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ตกแต่งรูปภาพของคุณด้วย
สแตมป์ เลือกสแตมป์และสีตา่ งๆ
แล้วแตะภาพของคุณในจุดทีต
่ อ้ ง
การวาง
ลบสิง่ ทีค
่ ณ
ุ วาด คุณสามารถ
เลือกขนาดของยางลบได้ดว้ ย
แตะเพือ่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ
บันทึกการเปลีย่ นแปลงทีค
่ ณ
ุ ทำ
ไว้ในรูปภาพของคุณ เลือกเพือ่ บันทึก
การเปลีย่ นแปลงทับ ไฟล์ตน
้ ฉบับ
หรือเป็น ไฟล์ใหม่ หากคุณเลือก
ไฟล์ใหม่ ให้ปอ้ นชือ่ ไฟล์
เลิกทำ เอฟเฟกต์ หรือการแก้ไข
ล่าสุดทีค
่ ณ
ุ ทำไว้ในรูปภาพ
แตะเพือ่ เปิดตัวเลือกฟิลเตอร์
คุณสามารถปรับภาพทีเ่ ลือก

มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียลง
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คณ
ุ เข้าใช้งานรูปภาพ เสียง วิดโี อ
และเกมส์ทง้ั หมดได้อย่างง่ายดาย หรือ
คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ด
หน่วยความจำได้ การใช้การ์ดหน่วย
ความจำทำให้คณ
ุ เพิม่ พืน้ ทีใ่ นหน่วย
ความจำของโทรศัพท์ได้ คุณสามารถ
ค้นหาไฟล์เหล่านีใ้ นเมนู แฟ้มข้อมูล
ในแท็บความบันเทิง

รูปภาพ
ภาพ ประกอบด้วยรายการรูปภาพ
รวมถึงภาพเริม่ ต้นทีโ่ หลดลงในโทรศัพท์
ล่วงหน้า ภาพทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด และ
ภาพทีถ่ า่ ยด้วยกล้องถ่ายรูปของโทร
ศัพท์

การส่งรูปภาพ
1 แตะ แฟ้มข้อมูล ในแท็บความบันเทิง
และเลือก ภาพ เลือกภาพทีต
่ อ้ งการ
2 แตะ ส่ง และเลือกจาก
ข้อความมัลติมเี ดีย, อีเมล์, บลูทธู

การใช้รป
ู ภาพ
คุณสามารถเลือกรูปภาพเพือ่ ใช้เป็นพืน้
หลังและล็อคหน้าจอหรือใช้เพือ่ ระบุ
ผูโ้ ทรเข้าได้
1 แตะ แฟ้มข้อมูล ในแท็บความบันเทิง
และเลือก ภาพ เลือกภาพทีต
่ อ้ งการ
และแตะ
2 แตะ ใช้เป็น แล้วเลือกจาก:
ภาพหน้าจอหลัก - กำหนดพืน้ หลัง
สำหรับหน้าจอหลัก
ภาพล็อคหน้าจอ - กำหนดพืน้ หลัง
สำหรับภาพล็อคหน้าจอ
ภาพรายชือ
่ - กำหนดภาพให้กบ
ั
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ในรายชือ่ เพือ่
ให้ภาพนัน้ ปรากฏขึน้ เมือ่ บุคคลนัน้
โทรมา
ภาพเปิดเครือ
่ ง - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึน้ เมือ่ เปิดเครือ่ ง
ภาพปิดเครือ
่ ง - กำหนดให้ภาพ
ปรากฏขึน้ เมือ่ ปิดเครือ่ ง

การพิมพ์ภาพ
1 แตะ แฟ้มข้อมูล ในแท็บความบันเทิง
และเลือก ภาพ เลือกภาพทีต
่ อ้ งการ
และแตะ
2 แตะ พิมพ์ผา่ นบลูทธู
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มัลติมีเดีย
การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
ระหว่างหน่วยความจำของโทรศัพท์
กับการ์ดหน่วยความจำได้ เพือ่ เป็น
การเพิม่ พืน้ ทีห
่ น่วยความจำในหน่วย
ความจำใดหน่วยความจำหนึง่ หรือ
เพือ่ ป้องกันภาพมิให้สญ
ู หาย
1 แตะ แฟ้มข้อมูล ในแท็บความบันเทิง
เลือก ภาพ และแตะ
2 เลือก ย้าย หรือ คัดลอก
3 คุณสามารถเลือก/ไม่เลือกภาพได้
โดยแตะทีภ
่ าพ เลือกภาพทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การย้ายหรือคัดลอกและแตะ ย้าย
หรือ คัดลอก

เสียง
เสียง ประกอบด้วยรายการเสียง
ได้แก่ เสียงทีด
่ าวน์โหลด, เสียงเริม่ ต้น
และเสียงบันทึก จากขัน้ ตอนนี้
คุณสามารถจัดการ ส่ง หรือกำหนดเสียง
เป็นเสียงเรียกเข้าได้

การใช้เสียง
1 แตะ แฟ้มข้อมูล ในแท็บความบันเทิง
และเลือก เสียง
่ ณ
ุ ทีต
่ อ้ งการ
2 เลือกเสียงทีค
ซึง่ จะเริม่ เล่น
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3 แตะ
และเลือก ใช้เป็น
4 เลือกจาก เสียงเรียกเข้า,
เสียงข้อความ, เปิดเครือ่ ง และ
ปิดเครือ่ ง

วิดโี อ
วิดโี อ แสดงรายชือ่ วิดโี อทีด
่ าวน์โหลด
และวิดโี อทีค
่ ณ
ุ บันทึกไว้ในโทรศัพท์
ของคุณ

การดูวด
ิ โี อ
1 แตะ แฟ้มข้อมูล ในแท็บความบันเทิง
และเลือกวิดโี อ
2 เลือกวิดโี อเพือ่ เล่น

การส่งวิดโี อคลิป
1 เลือกวิดโี อ
เพือ่ ส่งวิดโี อเป็น ข้อความ
2 แตะ
หรือ อีเมล์ หรือทาง บลูทธู

การโอนไฟล์ไปทีโ่ ทรศัพท์
บลูทธู คือวิธกี ารทีง่ า่ ยทีส่ ด
ุ ในการโอน
ไฟล์จากอุปกรณ์ทใ่ี ช้บลูทธู ไปทีโ่ ทร
ศัพท์ คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite
ผ่านทางสายสำหรับซิงค์ของคุณ

ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทธู :
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดบลูทธู
ทีโ่ ทรศัพท์และอุปกรณ์ทใ่ี ช้บลูทธู
และทัง้ คูต
่ า่ งมองเห็นกันแล้ว
ุ กรณ์ทใ่ี ช้บลูทธู เพือ่ ส่งไฟล์
2 ใช้อป
ผ่านบลูทธู
3 เมือ่ ส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้องยอมรับ
ไฟล์บนโทรศัพท์โดยแตะ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏใน รูปภาพของฉัน
ตามค่าเริม่ ต้น (แท็บทีส่ องใน
แฟ้มข้อมูล) คุณอาจมองข้ามไฟล์ถา้
โฟลเดอร์เต็ม

อืน
่ ๆ
อืน
่ ๆ ประกอบด้วยรายการไฟล์
ทีไ่ ม่ใช่ภาพ เสียง วิดโี อ เอกสาร
เกมส์หรือแอปพลิเคชัน

เพลง
โทรศัพท์ LG GT350i ของคุณมีเครือ่ ง
เล่นเพลงในตัว เพือ่ ให้คณ
ุ เล่นเพลงที่
ชืน่ ชอบทัง้ หมด ในการเข้าใช้
เครือ่ งเล่นเพลง ให้แตะ เพลง
ในแท็บความบันเทิง จากขัน้ ตอนนี้
คุณสามารถเข้าใช้งานโฟลเดอร์ตา่ งๆ
ดังนี:้

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ของไฟล์เพลง
จะได้รับความคุ้มครองตามสนธิสัญ
ญานานาชาติและกฎหมายลิขสิทธิ์
ของแต่ละประเทศ ดังนั้น อาจจำ
เป็นที่ต้องได้รับอนุญาตหรือได้สิทธิ์
ในการทำซ้ำหรือคัดลอกเพลง ในกฎ
หมายของบางประเทศมีข้อห้ามใน
การคัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์ด้วยตน
เอง ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอก
ไฟล์ โปรดตรวจสอบกฎข้อบังคับ
ของประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับการใช้
สื่อต่างๆ
เล่นล่าสุด - เล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ เล่นล่าสุด
ทุกแทร็ค - มีเพลงทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ มีใน
โทรศัพท์ยกเว้นเพลงเริม่ ต้นทีโ่ หลด
ล่วงหน้า
ศิลปิน - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บ
ไว้ตามศิลปิน
อัลบัม
้ - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บ
ไว้ตามอัลบัม้
แนวเพลง - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บ
ไว้ตามแนวเพลง
รายการ - ประกอบด้วยรายการเพลงที่
คุณสร้างไว้
สับเปลีย
่ นแทร็ค - เล่นแทร็คแบบ
สุม่ ลำดับ
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มัลติมีเดีย
การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์

การสร้างรายการเพลง

วิธกี ารทีง่ า่ ยทีส่ ด
ุ ในการโอนไฟล์
เพลงไปทีโ่ ทรศัพท์ คือ ทางบลูทธู
หรือสายสำหรับซิงโครไนซ์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite ได้
ในการโอนไฟล์โดยใช้บลูทธู :
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทง้ั คูไ่ ด้
เปิดบลูทธู และเชือ่ มต่อกันแล้ว
2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์ แล้วเลือก
เพือ่ ส่งทางบลูทธู
3 เมือ่ ไฟล์พร้อมทีจ่ ะส่งแล้ว คุณยอม
รับไฟล์ทโ่ี ทรศัพท์โดยแตะ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏขึน้ ใน เพลง >
ทุกแทร็ค

คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณ
ได้โดยเลือกเพลงจากโฟลเดอร์ รายการ
1 แตะ เพลง ในแท็บความบันเทิง
2 แตะ รายการ จากนัน้ เพิม่ รายการ
เพลงใหม่ ป้อนชือ่ รายการเพลง
และแตะ บันทึก
3 โฟลเดอร์ ทุกแทร็ค จะแสดงทุก
เพลงในโทรศัพท์ของคุณ แตะที่
เพลงทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ต้องการใส่ไว้ใน
รายการเพลง ซึง่ จะมีเครือ่ งหมาย
แสดงสำหรับรายการทีเ่ ลือก
4 แตะ เสร็จ

การเล่นเพลง
1 แตะ เพลง ในแท็บความบันเทิง
2 เลือกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึง่ และ
เพลงทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
3 แตะ
เพือ่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
4 แตะ
เพือ่ ข้ามไปทีเ่ พลงถัดไป
5 แตะ
เพือ่ ย้อนไปทีเ่ พลงก่อน
หน้า
6 แตะ
เพือ่ กลับไปทีเ่ มนู เพลง
คุณอาจแตะมากกว่าหนึง่ ครัง้ เพือ่
กลับไปทีเ่ มนู
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วิทยุ FM
โทรศัพท์ LG GT350i
ของคุณมีคณ
ุ สมบัตวิ ท
ิ ยุ FM ดังนัน้
คุณสามารถรับฟังสถานีทค
่ี ณ
ุ ชืน่ ชอบ
ได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบหูฟงั เพือ่ รับ
ฟังวิทยุ เสียบหูฟงั เข้าในช่องเสียบหูฟงั

การค้นหาสถานี

การรีเซ็ตสถานี

คุณสามารถใช้โทรศัพท์คน้ หาสถานีวท
ิ ยุ
ได้ โดยการค้นหาด้วยตนเองหรือค้นหา
อัตโนมัติ สถานีเหล่านัน้ จะถูกบันทึกไว้
ในหมายเลขช่องสถานีทร่ี ะบุไว้ ดังนัน้
คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับตัง้ สถานีใหม่อกี
คุณต้องต่อชุดหูฟงั กับโทรศัพท์กอ่ น
เนือ่ งจากชุดหูฟงั จะทำหน้าทีเ่ ป็นเสา
อากาศวิทยุ
ในการปรับตัง้ อัตโนมัต:ิ
1 เลือ่ นแล้วแตะ วิทยุ FM ในแท็บ
ความบันเทิง แล้วแตะ
2 แตะ สแกนอัตโนมัติ ข้อความ
ยืนยันจะปรากฏขึน้ เลือก ใช่ เครือ่ ง
จะค้นหาสถานีวท
ิ ยุทม่ี อี ยูโ่ ดย
อัตโนมัติ และกำหนดไว้ทช
่ี อ่ ง
สถานีในโทรศัพท์
หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหาสถานี
ด้วยตนเองได้ดว้ ยการใช้ และ
แสดงทีต
่ รงกลางหน้าจอ หากคุณ
กด และ ค้างไว้ จะเป็นการค้นหา
สถานีโดยอัตโนมัติ

1 เลือ่ นแล้วแตะ วิทยุ FM
ในแท็บความบันเทิง แล้วแตะ
2 เลือก รีเซ็ตสถานี เพือ่ รีเซ็ตช่อง
สถานีปจั จุบนั หรือเลือก รีเซ็ตทุก
สถานี เพือ่ รีเซ็ตช่องสถานีทง้ั หมด
ช่องสถานีแต่ละช่องจะกลับไป
ความถีเ่ ริม่ ต้น 87.5Mhz
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สมุดบันทึก
การเพิม
่ เหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ
1 แตะ สมุดบันทึก ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
และเลือก ปฏิทนิ
2 เลือกวันทีท
่ ต
่ี อ้ งการเพิม่ เหตุการณ์
3 แตะ
แล้วแตะ เพิม่ เหตุการณ์
4 แตะ ประเภท แล้วเลือกจาก
นัดหมาย, วันครบรอบ หรือ วันเกิด
5 ใส่ หัวเรือ่ ง
6 ตรวจสอบและป้อนวันทีแ่ ละเวลาที่
อยากให้เหตุการณ์นน้ั เริม่ ต้น สำหรับ
การนัดหมาย และ วันครบรอบ ให้
ป้อนเวลาและวันทีท
่ เ่ี หตุการณ์สน้ิ สุด
ในช่องเวลาและวันทีด
่ า้ นล่างทัง้ สอง
ช่อง ป้อนสถานทีห
่ ากเป็น
การนัดหมาย
7 ตัง้ ค่า เตือน และ ซ้ำ
8 เลือก บันทึก และเหตุการณ์ของคุณ
จะบันทึกอยูใ่ นปฏิทนิ วันทีท
่ ม่ี กี ารบัน
ทึกเหตุการณ์ไว้จะมีเครือ่ งหมาย
กรอบสีเ่ หลีย่ มกำกับอยู่ และเสียงกริง่
จะดังขึน้ เมือ่ ถึงเวลาเริม่ ต้นของเหตุ
การณ์ เพือ่ ให้คณ
ุ ไม่พลาด
กำหนดต่างๆ
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การเพิม
่ รายการลงในราย
การงาน
1 แตะ สมุดบันทึก ในแท็บยูทล
ิ ต
ิ ้ี
2 เลือก งาน และแตะ เพิม่ งาน
3 กำหนดวันทีข่ องงาน เพิม่ บันทึก
และเลือกลำดับความสำคัญ: สูง,
กลาง หรือ ต่ำ
4 บันทึกงานโดยเลือก บันทึก

การใช้ตวั ค้นหาวันที่
ตัวค้นหาวันที่ เป็นเครือ่ งมืออำนวย
ความสะดวกทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ สามารถ
คำนวณวันหลังจากทีผ
่ า่ นมาแล้วหลาย
วันได้ ตัวอย่างเช่น 60 วันจากวันที่
10.10.07 คือวันที่ 09.12.2007
ิ ต
ิ ้ี
1 แตะ สมุดบันทึก ในแท็บยูทล
2 เลือก ตัวค้นหาวันที่
3 กำหนดวันทีต
่ อ้ งการในแท็บ จาก
4 ตัง้ ค่าจำนวนวันในแท็บ หลัง
5 วันทีเ่ ป้าหมาย จะปรากฏขึน้ ด้านล่าง

การเพิม
่ บันทึก
1 แตะ บันทึก ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
2 แตะ เพิม่ บันทึก
3 ป้อน บันทึก ของคุณ แล้วแตะ
บันทึก
4 บันทึก ของคุณจะปรากฏในหน้าจอ
แอปพลิเคชัน บันทึก

การตัง้ เวลาการปลุก
ิ ต
ิ ้ี การปลุก
1 แตะ ตัง้ ปลุก ในแท็บ ยูทล
Widget จะปรากฏในรายการเป็น
ค่าเริม่ ต้น และไม่สามารถลบออกได้
2 แตะ เพิม่ การปลุก
3 กำหนดเวลาทีต่ อ้ งการให้สง่ เสียงปลุก
ในกล่องฟิลด์ เวลา
4 เลือกวิธท
ี ค
่ี ณ
ุ ต้องการให้ปลุกซ้ำใน
กล่อง ซ้ำ: ไม่ทำซ้ำ, ทุกวัน,
จันทร์ ~ ศุกร์, จันทร์ ~ เสาร์,
เสาร์ ~ อาทิตย์, ยกเว้นวันหยุด
หรือ เลือกวัน ไอคอนจะบ่งชี้
วันทีค
่ ณ
ุ เลือก
5 เลือก รูปแบบเสียงปลุก เพือ่ เลือก
ประเภทการเตือนทีต
่ อ้ งการ
6 เลือก เสียงกริง่ ปลุก และเลือก
เสียงจากโฟลเดอร์ ในการฟังเสียง
ให้แตะ

7 เพิม่ บันทึกสำหรับการตัง้ ปลุกในกล่อง
บันทึก
8 จากนัน้ คุณสามารถกำหนดช่วงการ
เลือ่ นปลุกเป็น 5, 10, 20 หรือ
30 นาที, 1 ชัว่ โมง หรือปิด
9 เมือ่ คุณตัง้ ปลุกเสร็จแล้ว ให้แตะ
บันทึก
หมายเหตุ: คุณสามารถตัง้ ปลุกได้ถงึ 5
รายการ รวมถึง การปลุก Widget
เคล็ดลับ! เลื่อน เปิด/ปิด
เพื่อตั้งปลุก

การเพิม
่ เมืองในเวลาทัว่ โลก
ิ ต
ิ ้ี
1 แตะ เวลาโลก ในแท็บยูทล
2 แตะ
แล้วตามด้วย เมืองใหม่
3 เลือ่ นลูกโลก แตะทีจ่ ด
ุ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
และเลือกเมืองในแผนที่
4 หรือแตะ
และพิมพ์ชอ่ื เมืองทีค
่ ณ
ุ
ต้องการในกล่องฟิลด์คน้ หา
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สมุดบันทึก
บันทึกเสียง

การใช้เครือ
่ งคิดเลข

ใช้เครือ่ งบันทึกเสียง เพือ่ บันทึกเสียง
หรือไฟล์เสียงอืน่ ๆ
แตะ บันทึกเสียง ในแท็บยูทล
ิ ต
ิ ้ี
และเลือก
และ ตัง้ ค่า
เพือ่ เปลีย่ นการตัง้ ค่า:
ระยะเวลา - กำหนดระยะเวลา
ในการบันทึก เลือกจาก ไม่จำกัด,
MMS หรือ 1 นาที
คุณภาพ - เลือกคุณภาพเสียง
เลือกจาก ละเอียดมาก, ละเอียด
หรือ ปกติ
ความจำทีใ่ ช้ - เลือกตำแหน่งทีจ่ ะ
บันทึกไฟล์เสียง เลือกระหว่างหน่วย
ความจำภายนอกและหน่วยความจำ
เครือ่ ง

1 แตะ เครือ่ งมือ ในแท็บ ยูทล
ิ ต
ิ ้ี
2 เลือก เครือ่ งคิดเลข
3 แตะทีป
่ มุ่ กดโดยใช้ปมุ่ กดเพือ่ ป้อน
หมายเลข
4 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะทีฟ
่ งั ก์ชนั ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ (+,
–, ×, ÷) แล้วตามด้วย =
5 สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน
ให้แตะ
แล้วเลือกระหว่าง sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg
หรือ rad และอืน่ ๆ

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1
2
3
4

แตะ
แตะ
แตะ
แตะ

เพือ่ เริม่ บันทึก
เพือ่ หยุดการบันทึก
เพือ่ จบการบันทึก
เพือ่ ฟังรายการทีบ
่ นั ทึก
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PC ซิงค์
คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิวเตอร์กบ
ั
โทรศัพท์ของคุณ เพือ่ ให้แน่ใจว่ารายละ
เอียดทีส่ ำคัญทัง้ หมดของคุณและวันที่
ต่างๆ ตรงกัน และยังสามารถสำรอง
ข้อมูลไฟล์ทช
่ี ว่ ยให้คณ
ุ สบายใจได้

การติดตัง้ LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
1 จากหน้าจอหลัก ให้กด
และเลือก การเชือ่ มต่อ
ในแท็บการตัง้ ค่า
2 เลือก โหมดเชือ่ มต่อ USB และแตะ
PC Suite
3 เชือ่ มต่อตัวเครือ่ งและ PC
โดยใช้สาย USB และรอสักครู่
ข้อความคำแนะนำการติดตัง้ จะ
ปรากฏขึน้
ั ต
ิ ามคำแนะนำบนหน้าจอ
4 ปฏิบต
เพือ่ ทำให้วซ
ิ าร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์
5 เมือ่ ติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไอคอน LG PC Suite
จะปรากฏขึน้ บนเดสก์ทอป

การเชือ
่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์
1 จากหน้าจอหลัก ให้กด
และเลือก การเชือ่ มต่อ
ในแท็บการตัง้ ค่า

2 เลือก โหมดการเชือ่ มต่อ USB
3 แตะ PC Suite
4 เชือ่ มต่อตัวเครือ่ งและ PC
โดยใช้สาย USB และรอสักครู่ PC
Suite จะทำงานโดยอัตโนมัติ

การสำรองข้อมูลและการเรียก
คืนข้อมูลของโทรศัพท์
1 เชือ่ มต่อเครือ่ งโทรศัพท์ของคุณเข้า
กับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตามวิธขี า้ งต้น
่ า้ นล่าง
2 คลิก สำรองและเรียกคืน ทีด
ขวาของเครือ่ งมือ PC Suite ไอคอน
และเลือก สำรอง หรือ เรียกคืน
่ ณ
ุ ต้อง
3 ทำเครือ่ งหมายทีเ่ นือ้ หาทีค
การสำรองหรือเรียกคืน เลือกตำ
แหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้องการสำรองข้อมูล
หรือเรียกคืนข้อมูล คลิกเพือ่ เริม่ ต้น
สำรองหรือเริม่ ต้นกูค
้ นื
ั การสำรอง
4 ข้อมูลของคุณจะได้รบ
หรือเรียกคืน

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์
1 เชือ่ มต่อเครือ่ งโทรศัพท์ของคุณเข้า
กับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตามวิธขี า้ งต้น
่ ณ
ุ ต้องการจัดการ
2 คลิกไอคอนทีค
คุณสามารถดูไฟล์ทง้ั หมดในโทร
ศัพท์ได้โดยเลือกแต่ละประเภท
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PC ซิงค์
เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาของ
โทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์จะช่วย
ให้คุณสามารถจัดเรียงไฟล์ จัดการ
เอกสาร และลบเนื้อหาที่คุณไม่
ต้องการใช้อีกต่อไปได้

การซิงโครไนซ์รายชือ
่
1 เชือ่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิว
เตอร์ของคุณ
2 คลิกทีไ่ อคอน รายชือ่
3 คลิก ซิงค์รายชือ่ คอมพิวเตอร์จะ
อิมปอร์ตและแสดงรายชือ่ ทัง้ หมดที่
บันทึกในตัวเครือ่ ง
4 คลิก เมนู และเลือก เอ็กซ์ปอร์ต
ขณะนี้ คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่
คุณต้องการบันทึกรายชือ่

50 LG GT350i | คู่มือการใช้

การซิงโครไนซ์ขอ
้ ความ
1 เชือ่ มต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิว
เตอร์ของคุณ
2 คลิกทีไ่ อคอน ข้อความ
3 ข้อความในคอมพิวเตอร์และโทร
ศัพท์ของคุณจะปรากฏขึน้ ในโฟล
เดอร์บนหน้าจอ
4 ใช้แถบเครือ่ งมือด้านบนสุดของหน้า
จอเพือ่ แก้ไขและจัดเรียงข้อความ
คำเตือน ห้ามตัดการเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์ในขณะโอนไฟล์

เว็บไซต์
เบราว์เซอร์ ช่วยให้คณ
ุ เข้าถึงโลกของ
เกมส์ เพลง ข่าว กีฬา ความบันเทิง
และอีกมากมายได้โดยตรงถึงโทรศัพท์
ของคุณ ได้ทกุ ทีแ่ ละทุกอย่างทีค
่ ณ
ุ
ต้องการ

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 แตะ เบราว์เซอร์ ในแท็บยูทล
ิ ต
ิ ้ี
2 ในการไปยังหน้าจอหลักของเบราว์
เซอร์ ให้เลือก หน้าหลัก หรือเลือก
ไปยัง URL และพิมพ์ URL ตามด้วย
เชือ่ มต่อ
หมายเหตุ: ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมจะ
เกิดขึน้ เมือ่ เชือ่ มต่อกับบริการนีแ้ ละ
เมือ่ ดาวน์โหลดเนือ้ หา โปรดสอบ
ถามข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้
บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้ RSS reader
RSS (Really Simple Syndication)
เป็นกลุม่ รูปแบบ Web Feed ทีใ่ ช้เพือ่
เผยแพร่เนือ้ หาทีไ่ ด้รบ
ั การอัปเดตเป็น
ประจำ เช่น รายการใน Blog, หัวข้อข่าว
หรือ Podcast เอกสาร RSS ทีเ่ รียกว่า
Feed, Web Feed หรือ Channel จะมี
สรุปเนือ้ หาหรือข้อความเต็มจากเว็บที่
เกีย่ วข้อง RSS ช่วยให้ทกุ คนสามารถติด
ตามความเคลือ่ นไหวของเว็บไซต์ทต
่ี น
ชืน่ ชอบได้เสมอ ด้วยระบบอัตโนมัติ

ทีส่ ะดวกกว่าการเฝ้าดูดว้ ยตนเอง
ผูใ้ ช้สมัครใช้บริการ Feed โดยป้อน
ลิงค์ของ Feed ลงใน Reader
หรือคลิกทีไ่ อคอน RSS ในเบราว์เซอร์
ทีเ่ ปิดขัน้ ตอนการสมัครใช้บริการ
Reader จะตรวจดู Feed ทีผ
่ ใู้ ช้สมัคร
ใช้บริการเป็นประจำเพือ่ ดูเนือ้ หาใหม่
และดาวน์โหลดการอัปเดตต่างๆ ทีพ
่ บ

การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
GT350i ของคุณสามารถทำหน้าทีเ่ ป็น
โมเด็มของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้ จึงทำ
ให้คณ
ุ สามารถส่งอีเมล์และเข้าถึงอิน
เตอร์เน็ตได้ แม้ในเวลาทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้เชือ่ ม
ต่อโดยใช้สาย โดยคุณสามารถใช้สาย
USB หรือบลูทธู ก็ได้
การใช้สายเคเบิล USB:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตด
ิ ตัง้
LG PC Suite บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ของคุณแล้ว
2 เชือ่ มต่อ GT350i เข้ากับคอมพิวเตอร์
ของคุณด้วยสาย USB ตามวิธขี า้ งต้น
แล้วเริม่ ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
3 คลิกตัวเลือก การเชือ่ มต่ออินเตอร์
เน็ตโดยใช้โทรศัพท์ และ เพิม่
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เว็บไซต์
4 เขียนโปรไฟล์ทส่ี ามารถเชือ่ มต่อกับ
อินเตอร์เน็ต และบันทึกค่า
5 โปรไฟล์ทค
่ี ณ
ุ สร้างจะปรากฏขึน้ ใน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เลือกและคลิก
Connect
คอมพิวเตอร์จะเชือ่ มต่อผ่านโทรศัพท์
GT350i ของคุณ
การใช้บลูทธู :
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู
เป็น เปิด และ มองเห็นได้ ทัง้
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ GT350i
2 จับคูเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ของคุณและ
โทรศัพท์ GT350i เพือ่ ให้ตอ้ งระบุ
รหัสผ่านสำหรับการเชือ่ มต่อ
3 ใช้ วิซาร์ดการเชือ่ มต่อ ใน LG PC
Suite เพือ่ สร้างการเชือ่ มต่อบลูทธู
ทีใ่ ช้งาน
4 คลิกตัวเลือก การเชือ่ มต่ออินเตอร์
เน็ตโดยใช้โทรศัพท์ และ เพิม่
5 เขียนโปรไฟล์ทส่ี ามารถเชือ่ มต่อกับ
อินเตอร์เน็ต และบันทึกค่า
่ี ณ
ุ สร้างจะปรากฏขึน้ ใน
6 โปรไฟล์ทค
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เลือกและคลิก
Connect คอมพิวเตอร์จะเชือ่ มต่อผ่า
นโทรศัพท์ GT350i ของคุณ
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ตั้งค่า
การปรับแต่งรูปแบบเสียง
ของคุณ
คุณสามารถเปลีย่ นรูปแบบเสียงบนหน้า
จอหลักของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถกำหนดการตัง้ ค่าโปรไฟล์
แต่ละโปรไฟล์โดยใช้เมนูตง้ั ค่า
1 แตะ รูปแบบเสียง ในแท็บตัง้ ค่า
2 เลือกรูปแบบเสียงทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
แก้ไข
3 คุณจะสามารถเปลีย่ นตัวเลือกเสียง
และการเตือนทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ่ นราย
การได้ รวมทัง้ การตัง้ ค่า
เสียงเรียกเข้า และ ระดับเสียง,
เสียงข้อความ และอืน่ ๆ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าหน้าจอ
แตะ ตัง้ ค่าจอ ในแท็บการตัง้ ค่า
การตัง้ ค่าหน้าจอ
พืน
้ หลัง - หน้าจอหลัก Widget หรือ
หน้าจอหลักโทรด่วนหรือล็อคหน้าจอ
เทมเพลทหน้าจอหลัก Widget เลือกธีมสำหรับหน้าจอหลัก Widget
Livesquare - แตะทีป
่ มุ่ แนะนำ
Livesquare เพือ่ ตรวจสอบ
การทำงาน คุณสามารถปรับการตัง้
ค่าต่อไปนี:้

Liveplace - พืน้ หลัง Livesqare
ไอคอน - Human หรือ Animal
รีเซ็ตทุกวัน - เปิด/ปิด
ประวัติ - การเลือก
จะลบประวัติ
Livesquare
เมนูหลัก - เลือกสไตล์ของเมนูหลัก
เลือกระหว่าง Zigzag, การเลือ
่ น
หรือ Screen by screen
ล็อคหน้าจอ - เลือกสไตล์ของล็อค
หน้าจอ
การโทร - เลือกสไตล์ของหน้าจอ
การโทรและปรับรูปแบบสำหรับหน้า
จอการโทรเท่านัน้
แบบอักษร - เลือกขนาดแบบ
อักษรและสไตล์
ความสว่าง - ปรับความสว่างของ
หน้าจอ
ข้อความต้อนรับ - เลือก เปิด หรือ
ปิด และป้อนข้อความต้อนรับใน
ฟิลด์ขอ้ ความตัวอักษร
เปิดเครือ
่ ง/ปิดเครือ
่ ง - เลือกธีม
สำหรับหน้าจอการเปิดเครือ่ ง/
การปิดเครือ่ ง

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าโทรศัพท์
เพลิดเพลินกับอิสระในการปรับ
การทำงานของโทรศัพท์ GT350i
ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
แตะ ตัง้ ค่าโทรศัพท์ ในแท็บการตัง้ ค่า
แล้วเลือกจากรายการด้านล่าง
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ตั้งค่า
ตัง้ ค่าโทรศัพท์
วันที่ & เวลา - ปรับการตัง้ ค่าวันที่
และเวลาของคุณ หรือเลือกอัปเดต
เวลาอัตโนมัตห
ิ รือใช้ตวั เลือกการ
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ประหยัดพลังงาน - เลือกการตัง้ ค่า
ประหยัดพลังงานทีต
่ ง้ั มาจากโรงงาน
เป็นเปิด/ปิด หรือเฉพาะกลางคืน
ภาษา - เปลีย่ นภาษาบนจอแสดงผล
โทรศัพท์ GT350i ของคุณ
ล็อคปุม
่ อัตโนมัติ - ล็อคปุม่ กด
อัตโนมัตใิ นหน้าจอหลัก
ระบบป้องกัน - ปรับการตัง้ ค่า
ระบบป้องกัน ได้แก่ รหัส PIN
และล็อคเครือ่ ง
เปลีย
่ นรหัส - เปลีย่ นรหัสป้องกัน,
รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัส
ATMT
แจ้งเครือ
่ งหาย(ATMT): เมือ่ โทร
ศัพท์ของคุณถูกขโมย เครือ่ งจะส่ง
SMS ไปยังหมายเลขทีก่ ำหนดไว้โดย
เจ้าของทีแ่ ท้จริง
ในการใช้งานคุณสมบัติ ATMT คุณจ
ะต้องตัง้ ค่าเพือ่ เปิด ATMT และตัง้ ค่า
ATMT สำหรับชือ่ เจ้าของ
และหมายเลขโทรศัพท์รอง รหัส
ATMT เริม่ ต้น คือ “000000”
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ข้อมูลความจำ - ดู
การใช้ตวั จัดการหน่วยความจำ
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
รีเซ็ตการตัง้ ค่า - เรียกคืนการตัง้
ค่าทัง้ หมดให้กลับเป็นค่าทีต
่ ง้ั จาก
โรงงาน
ข้อมูลเครือ
่ ง - คุณสามารถอัปเกรด
ซอฟต์แวร์ (รายละเอียดอยูใ่ นอัป
เกรดซอฟต์แวร์ทางเว็บ)

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ
เชือ
่ มต่อ
การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อจะได้รบ
ั การตัง้ ค่า
มาจากผูใ้ ห้บริการระบบแล้ว ดังนัน้ คุณ
จึงสนุกกับโทรศัพท์ใหม่ของคุณได้ทนั ที
ในการเปลีย่ นการตัง้ ค่าใดๆ ให้ใช้เมนูน:้ี
แตะ การเชือ
่ มต่อ ในแท็บ ตัง้ ค่า
การตัง้ ค่าเครือข่าย
เลือกเครือข่าย - หากคุณเลือก
อัตโนมัติ โทรศัพท์ GT350i จะค้น
หาเครือข่ายและลงทะเบียนเครือ่ งใน
เครือข่ายโดยอัตโนมัติ ขอแนะนำให้
ใช้เพือ่ บริการและคุณภาพทีด
่ ท
ี ส่ี ด
ุ
ถ้าคุณเลือก กำหนดเอง เครือข่าย
ทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ จะปรากฏ
ขึน้ และคุณสามารถเลือกลงทะเบียน
ในเครือข่ายใดเครือข่ายหนึง่ ได้
รายการทีต
่ อ
้ งการ - คุณสามารถ
เพิม่ เครือข่ายทีต
่ อ้ งการเชือ่ มต่อได้
ถ้าเครือข่ายกำลังค้นหาโดยอัตโนมัติ

ให้เลือกหนึง่ เครือข่ายจากรายชือ่
เครือข่าย หากไม่มี ให้เพิม่ เครือข่าย
ใหม่ทก่ี ำหนดเอง
โปรไฟล์อน
ิ เตอร์เน็ต - เมนูนแ้ี สดง
โปรไฟล์อนิ เตอร์เน็ต คุณไม่สามารถลบ
หรือแก้ไขการกำหนดค่าเริม่ ต้นทีข่ น้ึ อยู่
กับแต่ละประเทศ
จุดเชือ
่ มต่อ - ผูใ้ ห้บริการระบบได้
บันทึกข้อมูลนีแ้ ล้ว คุณสามารถเพิม่ จุด
เชือ่ มต่อใหม่โดยใช้เมนูนไ้ี ด้
การเชือ
่ มต่อข้อมูลแพ็คเก็ต - เลือก
ว่าจะให้โทรศัพท์ของคุณเชือ่ มต่อกับ
เครือข่ายข้อมูลแพคเก็ตเมือ่ ใด
โหมดการเชือ
่ มต่อ USB - เลือก
เชือ่ มต่อ PC Sync จากตัวเลือก
และซิงโครไนซ์โทรศัพท์ GT350i
โดยใช้ซอฟต์แวร์ LG PC Suite เพือ่
คัดลอกไฟล์จากโทรศัพท์ ดูท่ี PC ซิงค์
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
การซิงโครไนซ์

การใช้ตวั จัดการหน่วยความจำ
โทรศัพท์ GT350i มีหน่วยความจำให้
เลือกสามแบบ: โทรศัพท์, ซิมการ์ด
และหน่วยความจำภายนอก
คุณสามารถใช้ตวั จัดการหน่วยความจำ
เพือ่ ดูวา่ ในแต่ละหน่วยความจำใช้หน่วย
ความจำไปเท่าใด และดูวา่ มีพน้ื ทีว่ า่ ง
เหลือเท่าใด

แตะ ตั้งค่าโทรศัพท์ ในแท็บตั้งค่า
จากนัน้ ข้อมูลความจำ
ความจำเครือ
่ ง - ดูหน่วยความจำทีม่ ี
ในโทรศัพท์ GT350i สำหรับรูปภาพ,
เสียง, วิดโี อ, MMS, อีเมล์,
แอปพลิเคชัน Java และอืน่ ๆ
ความจำสำรอง - ดูหน่วยความจำ
ทีม่ ใี นเครือ่ งสำหรับ SMS, รายชือ่ ,
ปฏิทนิ , รายการงาน, บันทึก,
เตือน, ข้อมูลการโทร, บุค
๊ มาร์ค
และรายการเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
ความจำซิม - ดูหน่วยความจำทีม่ ใี น
ซิมการ์ด
ความจำการ์ด - ดูหน่วยความจำทีม่ ใี น
การ์ดหน่วยความจำภายนอก (คุณต้อง
ซือ้ การ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก)
ตัง้ ค่าทีเ่ ก็บหลัก - เลือกตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ
ต้องการบันทึกรายการระหว่างความจำ
เครือ่ ง และหน่วยความจำภายนอก

การส่งและการรับไฟล์โดยใช้
บลูทธู
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่ง โดยทัว่ ไป
จะเป็นไฟล์ภาพถ่าย, วิดโี อ
หรือเพลง
2 เลือก ส่ง ,เลือก บลูทธู
ุ กรณ์ บลูทธู
3 หากคุณจับคูอ่ ป
แล้ว โทรศัพท์ GT350i
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ตั้งค่า
จะไม่คน้ หาอุปกรณ์ บลูทธู
อืน่ โดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่จบ
ั
คูอ่ ป
ุ กรณ์บลูทธู โทรศัพท์ GT350i
จะค้นหาอุปกรณ์อน่ื ๆ ทีใ่ ช้ บลูทธู
ภายในรัศมี
่ี ณ
ุ ต้องการส่งไฟล์ไป
4 เลือกอุปกรณ์ทค
5 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ! ตรวจสอบแถบแสดง
ความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์
ของคุณถูกส่งแล้ว
ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์
คุณต้องตัง้ ค่าบลูทธู เป็น เปิด และ
มองเห็นได้ โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
เกีย่ วกับ การเปลีย่ นการตัง้ ค่าบลูทธู
ทีด
่ า้ นล่าง
ุ ยอม
2 เครือ่ งจะแสดงข้อความให้คณ
รับไฟล์จากผูส้ ง่ แตะ ใช่ เพือ่ รับไฟล์
ั การบันทึก
3 คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รบ
ไว้แล้ว สำหรับไฟล์ภาพ คุณสามารถ
เลือก ดู ไฟล์หรือ ใช้เป็นพืน้ หลัง
โดยทัว่ ไป ไฟล์จะถูกบันทึกในโฟล
เดอร์ทเ่ี หมาะสมใน แฟ้มข้อมูล
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การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าบลูทธู :
แตะ บลูทธู ในแท็บ ตัง้ ค่า และเลือก
และเลือก ตัง้ ค่า
ทำการเปลีย
่ นแปลง:
การมองเห็นเครือ
่ ง - เลือกเป็น
มองเห็นได้, ซ่อน หรือ แสดง
1 นาที
ชือ
่ เครือ
่ งของฉัน - ป้อนชือ่
โทรศัพท์ GT350i ของคุณ
บริการทีร่ องรับ - เลือกวิธใี ช้บลูทธู
ร่วมกับบริการอืน่ ๆ
โหมดซิมรีโมท - เพือ่ เปิดหรือปิด
แอดเดรสส่วนตัว - แสดงแอดเดรส
บลูทธู

การจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์บลูทธู อืน
่
ในการจับคูโ่ ทรศัพท์ GT350i
กับอุปกรณ์อน่ื คุณสามารถกำหนดรหัส
ผ่านเพือ่ ป้องกันการเชือ่ มต่อได้
1 ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู เป็น เปิด
และ มองเห็นได้ ค
ุ ณ
ุ สามารถเปลีย่ น
การตัง้ ค่าการมองเห็นได้ในเมนู ตัง้ ค่า
2 แตะ ค้นหา
3 โทรศัพท์ GT350i จะค้นหาอุปกรณ์
เมือ่ การค้นหาเสร็จสมบูรณ์ รีเฟรช
จะปรากฏขึน้ บนหน้าจอ

4 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการจับคูด
่ ว้ ย
และป้อนรหัสผ่าน จากนัน้ ให้แตะ
ตกลง
5 โทรศัพท์ของคุณจะเชือ่ มต่อกับอุป
กรณ์อน่ื ซึง่ คุณจำเป็นต้องป้อนรหัส
ผ่านเดียวกัน
6 การเชือ่ มต่อบลูทธู ของคุณแบบป้อง
กันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้งานแล้ว

การใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธู
1 ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู เป็น เปิด
และ มองเห็นได้
ั ต
ิ ามคำแนะนำทีแ่ นบมาพร้อม
2 ปฏิบต
กับชุดหูฟงั เพือ่ ตัง้ ค่าชุดหูฟงั
ให้อยูใ่ นโหมดการจับคู่ และจับคู่
กับโทรศัพท์ของคุณ
3 แตะ ถามก่อนทำการเชือ่ มต่อ หรือ
ให้เชือ่ มต่อเสมอ และแตะ ใช่
เพือ่ เชือ่ มต่อทันที โทรศัพท์ GT350i
จะเปลีย่ นเป็นรูปแบบชุดหูฟงั โดย
อัตโนมัติ

บลูทธู และสามารถใช้สง่ อีเมล์และการ
เบราส์อนิ เตอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: โทรศัพท์ GT350i
สนับสนุนการเข้ารหัส WEP และ
WPA-PSK/2 แต่ไม่สนับสนุนการเข้า
รหัส EAP หรือ WPS หากผูใ้ ห้บริการ
Wi-Fi หรือผูด
้ แู ลระบบเครือข่ายของ
คุณตัง้ ค่าการเข้ารหัสสำหรับการรักษา
ความปลอดภัยเครือข่ายไว้ ต้องป้อน
รหัสในหน้าต่างป๊อปอัป
หากไม่ได้มกี ารตัง้ ค่าการเข้ารหัส
ไว้ หน้าต่างป๊อปอัปนีจ้ ะไม่ปรากฏขึน้
คุณสามารถขอรหัสจากผูใ้ ห้บริการ
Wi-Fi หรือผูด
้ แู ลระบบเครือข่าย
ของคุณ

Wi-Fi
ตัวจัดการไร้สายช่วยให้คณ
ุ จัดการ
การเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทาง Wi-Fi
(Wireless LAN) ในเครือ่ งของคุณ
โดยให้โทรศัพท์เชือ่ มต่อเครือข่ายไร้
สายในท้องถิน่ หรือเข้าใช้อนิ เตอร์เน็ต
แบบไร้สาย Wi-Fi เร็วกว่าและรัศมีครอบ
คลุมกว้างกว่าเทคโนโลยีไร้สายของ
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การอัปเกรดซอฟต์แวร์
การอัปเกรดซอฟต์แวร์
โปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์
โทรศัพท์มอ
ื ถือ LG
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการติด
ตัง้ และการใช้โปรแกรมนี้ โปรดไปที่
http://update. lgmobile.com
คุณสมบัตนิ จ้ี ะช่วยให้คณ
ุ อัปเกรดซอฟต์
แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชนั ล่าสุดอย่างรวด
เร็วและสะดวกผ่านอินเตอร์เน็ตโดยไม่
ต้องไปทีศ
่ นู ย์บริการของเรา เนือ่ งจาก
โปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์โทรศัพท์
มือถือ ต้องการให้ผใู้ ช้ดำเนินการอัปเดต
อย่างระมัดระวัง โปรดตรวจสอบคำแนะ
นำและหมายเหตุทป
่ี รากฏขึน้ ในแต่ละ
ขัน้ ตอนก่อนดำเนินการต่อไป โปรด
ทราบว่าการถอดสายการสือ่ สารข้อมูล
USB หรือแบตเตอรีร่ ะหว่างการอัปเกรด
อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
เนือ่ งจากผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการ
สูญเสียข้อมูลระหว่างกระบวนการอัป
เกรด คุณควรจดข้อมูลสำคัญเก็บไว้กอ่ น
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นอุปกรณ์ทม่ี าพร้อมกับโทรศัพท์ GT350i

อุปกรณ์ชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูล

แบตเตอรี่

ชุดหูฟงั สเตอริโอ

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน้
• การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะนำนีอ้ าจมีผลให้การรับประกันของ
เครือ่ งโทรศัพท์สน้ิ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ โปรดตรวจสอบกับบริษท
ั
หรือตัวแทนผูใ้ ห้บริการในแต่ละพืน้ ทีข่ องเรา
ในกรณีทม่ี ขี อ้ สอบถามเพิม่ เติม
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ข้อมูลทางเทคนิค
อุณหภูมแิ วดล้อม
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

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

GT350i User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GT350i phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model GT350i
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
persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised
methods with the phone
transmitting at its highest certified
power level in all used frequency
bands.
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• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g
of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.540 W/kg (10
g) and when worn on the body is
0.568 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 1g of tissue.

Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and
accessories approved for use
with this particular phone model.
The use of any other types
may invalidate any approval or
warranty applying to the phone,
and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
Repairs under warranty, at LG’s
option, may include replacement
parts or boards that are either new
or reconditioned, provided that they
have functionality equal to that of
the parts being replaced.
• 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.
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Guidelines for safe and efficient use
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Avoid
placing the phone over pacemakers,
for example, in your breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the area
when you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if driving
conditions so require.
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• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due to
improper performance.
• If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.

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

Glass Parts

In aircraft

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

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.

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

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

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

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

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.
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Guidelines for safe and efficient use
• 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 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.
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• 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.

Getting to know your phone
Handsfree or Stereo earphone
connector
Power/Lock key
• Long press for power on/off.
• Short press to turn on/off the screen.

End key
Charger, USB
cable
Call key
• Dials a phone
number and
answers
incoming
calls.
Multitasking key

Camera key

Micro SD memory card
socket
Side keys
• When the screen is at
the Home screen:
Ring tone and key tone
volume.
• During a call:
Earpiece volume.
11

Open view

Change the
text input mode
(capital/ small)

Social Network

SMS

Push E-mail

Alpha numeric keys

Instant
Messenger

Symbol key
• Enters symbolic character
Space key
Use to enter a space when editing.

Internet Full
Browsing

Enter key
Clear key
• Clears a character each time it is
pressed. Hold the key down to
clear all input.

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it
while it is in your pocket can damage the phone’s LCD and touch screen
functionality.
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Battery cover

Battery

Camera lens
SIM card socket
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Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards the
bottom of the phone and away
from it.

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

2 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM
card holder making sure that the
gold contact area on the card is
facing downwards. Please make
sure the battery is removed from
the phone before installing the
SIM card. To remove the SIM card,
pull it gently outwards.
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3 Install the battery
Insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment first.
Ensure that the battery contacts
align with the phone’s terminals.
Press the bottom of the battery
until down it clicks into place.

Charging your phone
Remove the charger socket cover
on the side of your GT350i. Connect
the Travel Adapter (Charger) and the
included USB cable. Connect the USB
cable into the phone and plug it into
a power socket. Your GT350i must
be charged until the “Battery full“
message appears on the screen.
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve battery
lifetime. Disregard the first “Battery
full” message and keep the phone on
charge overnight.
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Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory space
on your phone by using a MicroSD
memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
1 Open the memory card slot cover
on the left-hand edge of the
phone.

2 Slide the memory card into the
slot until it clicks into place. Make
sure the gold contact area is facing
downwards.
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Formatting the memory card
Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you will need to
format it before you can start to use it.
1 From the Home screen select ,
then Phone settings in SETTINGS
tab.
2 Touch Memory info then choose
External memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one is set.
Your card will then be formatted
and ready to use.
NOTE: If there is existing content
on your memory card, the folder
structure may be different after
formatting since all files would have
been deleted.

Using your touch screen
Touch screen tips
• To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not press too hard. The
touchscreen is sensitive enough to
pick up a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful
not to touch any other keys.
• Whenever your GT350i is not in use,
it will return to the lock screen.

Scrolling
Drag from side to side to scroll.
On some screens, such as the Recent
History, you can also scroll up or
down.

Control the touch screen
The controls on the GT350i touch
screen change dynamically
depending on the task you are
carrying out.
Opening Applications
To open any application, simply touch
its icon.
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Your home screen
You can drag and click what you need right away in all home screen types.
Active
Widget home
screen
When you touch
on the
bottom right of
the screen, the
mobile widget
panel appears.
When you select
widget and
dragging it onto
the screen, the
widget will appear on the home screen
in the spot where it was dropped.

Active
Speed dial home
screen
You can call, send
a message or
edit the contact
directly in this
home screen.
When you touch
, the speed
dial list appears,
and you can drag
your speed dials
onto the screen.

Active
Livesquare
home screen
On the
Livesquare
screen, You can
easily make a
call and send
a message to
the number
allocated to
an avatar. To
use the call,
messaging or contacts function, select
an avatar and choose the Quick key icon
you want to use.

18 LG GT350i | User Guide

TIP! The User Interface is based
on three types of Homescreen. To
swap between the home screens
just wipe quickly over the display
from left to right, or from right
to left.

The quick keys
The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the
functions you use the most.
Touch to bring up the touch
dialling pad to make a call.

Touch to open your
Contacts. To search for
the number you want to
call, enter the name of the
contact at the top of the
screen using the touchpad.
You can also create new
contacts and edit existing
ones.

Touch to access the
Messaging menu. From here
you can create a new SMS or
MMS, or view your message
folder.

Touch to open the full Top
menu which is divided into
four categories.
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Your home screen
The status bar
The status bar uses various icons to
indicate things like signal strength,
new messages and battery life, as well
as telling you whether your Bluetooth
or GPRS is active.
Below is a table which explains the
meaning of the icons you’re most
likely to see in the status bar.
Icon

Icon

Description

Send failed
An alarm is set
Customised Profile in use
(The number in the icon
will vary)
Normal profile in use
Outdoor profile in use

Description

Silent profile in use

Multitasking

Headset in use

Network signal strength
(number of bars will vary)

Calls are diverted

EDGE in use

Flight mode is on

No network signal

Bluetooth is active

Remaining battery life

BGM play

Battery empty

BGM pause

New text message

Memory card is enabled
for use

New voice message
Message inbox is full
Message sending failed
Multimedia message sending
failed
Unread Emails in mail inbox
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Roaming

Changing your Status from the
status bar

Using the Multi-tasking
function

Touch the centre of the status bar to
open the Status Summary. It shows
the current Time, Network, SVC ID,
Battery, Handset memory, External
Memory, Profile, MP3s and Bluetooth
status. Here you can set the Profile
type, play/pause MP3s and activate/
deactivate Bluetooth.

Short press the multi-tasking hard
key
to open the Multitasking
menu. From the Running App. tab
you can view all the applications that
are running and access them. You
can launch and edit your Favourite
applications from the Favourite
Apps. tab.
When you have an application
running in the background (e.g.
a game or the FM radio),
will
appear in the status bar.

Status bar
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Calls
Making a call
1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number using the
keypad.
3 Touch to initiate the call.
4 To end the call, press the End key.
TIP! To enter + for making
an international call, press and
.
hold
TIP! Press the power key to lock
the touchscreen to prevent calls
being made by mistake.

Making a call from your
contacts
1 From the home screen touch
to
open the Contacts.
2 Tap the Name field box on the top
of the screen and enter the first few
letters of the contact you would like
to call using the keypad.
3 From the filtered list, touch the Call
icon next to the contact you want
to call. The call will use the default
number if there is more than one
for that contact.
4 You can also touch the contact
name and select the number to use
if there is more than one for that
contact to use. You can also touch
to initiate the call to the default
number.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, touch the
Send key to answer the call.
To mute the ringing, unlock the
phone if it is locked, then tap
.
This is useful if you forgot to change
your profile to Silent for a meeting.
Touch Reject to reject an incoming
call.
22 LG GT350i | User Guide

In-call options

Hold - Touch
to put a call on hold.
to turn off the
Mute - Touch
microphone so the person you are
talking to cannot hear you.
to turn the speaker
Speaker - Touch
phone off.
Options - Touch
to bring up a list of
further in-call options.
Touch
a call.

to search your contacts during

Touch
to add another person to
the call.
Touch
to open a numerical keypad
for making a second call. This function
also allows you to navigate menus
with numbered options when you dial
automated telephone services, such as
call centres.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last
item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so
more items become visible.
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Calls
Speed dialing

Making a second call

You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 Select Contacts in the
COMMUNICATION tab and touch
and select Speed dials.
2 Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it a speed dial contact.
3 Your Contacts will open. Select the
contact you want to assign to that
number by touching their phone
number once. To find a contact,
tap the Name field box and enter
the first letter of the name of the
contact required.

1 During your initial call, touch
and type the number you want
to call.
2 Touch to connect the call.
3 Both calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
locked and the caller put on hold.
4 To change between the calls, touch
or press the number of the
held call.
5 To end one or both calls press
and select End followed by All,
Held or Active.
TIP! Touch any single call
log entry to view the date, time
and duration of the call.
NOTE: You will be charged for each
call you make.
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Using call divert
1 Touch Call settings in the
SETTINGS tab.
2 Touch Call divert.
3 Choose whether to divert all voice
calls, when the line is busy, when
there is no answer or when you
cannot be contacted.
4 Enter the number you want to
divert to.
5 Touch Request to activate.
NOTE: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.
TIP! To turn off all call
diverts, select Deactivate all from
the Call divert menu.

Call waiting
Be alerted when you have a call
waiting. (Depends on your network
provider.)

Using call barring
1 Touch Call settings in the
SETTINGS tab.
2 Touch Call barring.

3 Choose any or all of the six options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all
4 Enter the call barring password.
Please check with your network
operator about this service.
TIP! Select Fixed dial
numbers from the Call settings
options to turn on and compile
a list of numbers which can be
called from your phone. You’ll
need your PIN2 code from your
operator. Only numbers included
in the fixed dial list can be called
from your phone.

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.
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Calls
Excuse message
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.

Call costs
View the charges applied to your
dialled numbers (this service is
network-dependent and some
operators cannot support it).

Call durations
View the duration of all your dialled or
received calls or both.

Data volume
View the amount in kilobytes of all
received or sent data or both.

Changing the common call
setting
1 Touch Call settings in the
SETTINGS tab.
2 Scroll and touch Common
settings. From here you can adjust
the settings for:
Call reject - Slide the switch to
ON to highlight the Reject list. You
can touch the text box to choose
from all calls, specific contacts or
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groups, or those from unregistered
numbers (those not in your
contacts) or with no caller ID.
Touch Save to change the setting.
Send my number - Choose
whether your number will be
displayed when you call someone.
Auto redial - Slide the switch left
for ON or right for OFF.
Answer mode - Choose whether to
answer the phone using the send
key or any key.
Minute minder - Slide the switch
left to ON to hear a tone every
minute during a call.
BT answer mode - Select Handsfree to be able to answer a call
using a Bluetooth headset, or
select Handset to press a key on
the handset to answer a call.
Save new number - Select Yes to
save a new number.

Contacts
Searching for a contact
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab.
2 You see a list of contacts. Typing in
the first letter of a contact’s name
in the Name field will jump the
menu to that alphabetical area
of the list.
TIP! The alphabetical keypad is
displayed once you tap the Name
field.
Or touch

from the home screen.

Adding a new contact
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab and touch
Create new contact.
2 Choose whether to save the
contact to your Handset or SIM.
3 Enter your first and last name.
4 You can enter up to six different
numbers per contact. Each entry
has a preset type Mobile, Home,
Office, Pager, Fax and General.
5 Add an email addresses. You can
enter up to two different email
addresses per contact.

6 Assign the contact to one or
more groups. You can assign up
to six groups per contact. Choose
between No group, Family,
Friends, Colleagues, School or VIP.
7 You can also add a Ringtone,
Birthday, Anniversary, Homepage,
Home address, Company name,
Job title, Company address,
Memo and Livecon.
8 Touch Save to save the contact.

Creating a group
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab. And touch
Groups.
2 Touch Create new group or touch
and select Create new group.
3 Enter a name for your new group.
You can also assign a ringtone to
the group.
4 Touch Save.
NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They
will remain in your Contacts.
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Contacts
Changing your contact
settings
You can adapt your contact settings
so that your Contacts suits your own
preferences.
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab and touch
, then touch Settings.
2 From here, you can adjust the
following settings:
Contact list settings - Adjust the
Contacts location, Name display
and Quick command key settings.
Send all contacts via Bluetooth
- Send all of your contacts to
another device using Bluetooth.
Backup contacts - Performs a
backup your contacts on to the
external memory. This option
requires external memory.
Restore contacts - Restores
your contacts from the external
memory. This option requires
external memory.
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Clear contacts - Delete all your
contacts. Choose between
Handset and SIM and touch Yes if
you are sure you want to wipe your
contacts.

Messaging
Messaging

Entering text

Your GT350i combines SMS and MMS
into one intuitive and easy-to-use
menu.

There are two ways to enter text:
Touch keypad and Qwerty.

Sending a message
1 Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. And touch
New message to begin composing
a new message.
2 Touch Insert to add an image,
video, sound, template and so on.
3 Touch Recipient at the bottom of
the screen to enter the recipients.
Then enter the number or touch
to select a contact. You can
even add multiple contacts.
4 Touch Send when ready.
WARNING: If an image,
video or sound is added to an
SMS it will be automatically
converted to an MMS and you
will be charged accordingly.

mode.
Touch to turn on
This mode is only used when you
have Keypad as the input method.
Touch
language.

to choose the writing

Touch
to change between
numbers, symbols and text input.
Use Shift key to change between
capital or lowercase input.

T9 mode
The T9 mode uses a built-in dictionary
to recognise the words you’re writing
based on the sequence of keys you’ve
touched. It predicts the word you are
inputting and suggests alternatives.
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Messaging
Setting up your email

Changing your email settings

Touch E-mail in the COMMUNICATION
tab.
If the email account is not set up, start
the email set up wizard and finish it.
You can check and edit settings by
selecting
. You can also check the
additional settings that were filled in
automatically when you created the
account.

1 Touch E-mail in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch
and select E-mail
settings and then you can adapt
the following settings:
E-mail accounts - Set up the Email
account.
Preferred e-mail - Select the email
account you want to use.
Allow reply e-mail - Choose
to allow the sending of read
confirmation messages.
Request reply e-mail - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Retrieve interval - Choose how
often your GT350i checks for new
email messages.
Retrieve amount - Choose the
number of emails to be retrieved at
any one time.
Include message in Fwd. & Reply
- Choose to include the original
message in your reply.
Include attachment - Choose to
include the original attachment in
any reply.

Retrieving your emails
You can automatically or manually
check your account for new emails. To
check manually:
1 Touch E-mail in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch the account you want to use.
3 Touch Inbox.
4 Touch
and select Retrieve or
Synchronisation..

Sending an email using your
new account
1 Touch New e-mail and a new email
will open.
2 Complete the message.
3 Touch Send and your email will
be sent.
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Auto retrieval in roaming - Choose
whether to retrieve your messages
automatically when abroad
(roaming).
New e-mail notification - Choose
whether to be alerted to new
emails.
Signature - Choose the signature
for E-mail and MMS you want to
set. You can register one or more of
signatures.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.
Mail sending size - Set the
maximum size of sending mail.
E-mail counter - Input the date
you want. You can check emails
you sent during that period.

Message folders
There are five folders in Messaging
menu.
Inbox - All the messages you receive
are placed into your inbox.
Drafts - If you do not finish writing a
message, you can save what you have
done in this folder.
Outbox - This is a temporary storage
folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you
have sent are placed in this folder.
My folders - Create folders to store
your messages.

Changing your text message
settings
Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab and touch
Settings. Select Text message. You
can make changes to:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation that your
messages have been delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Text, Voice, Fax, X.400 or E-mail.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
impacts the size of your messages
and therefore data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
MMS.
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Messaging
Changing your multimedia
message settings
Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. Scroll and
choose Settings and Multimedia
message. You can make changes to:
Retrieval mode - Choose between
Home network or Roaming network.
If you then choose Manual you will
receive only notifications of MMS
and you can then decide whether to
download them in full.
Delivery report - Choose to request
and/or allow a delivery report.
Read reply - Choose to request and/
or allow a reply.
Priority - Choose the priority level of
your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on the screen.
Creation mode - Choose your
message mode.
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Multi msg centre - Choose one from
the list or add a new message centre.
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Changing your other settings
Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. And touch
Settings.
Service message - Choose to receive
or block service messages. You can
also set your message security by
creating trusted and untrusted lists of
senders in Service security option.
Message counter - Choose to set
period for counting messages.
Info. service - Choose whether to turn
Cell broadcast on/off and select your
channels and languages.

Camera
Getting to know the viewfinder
Exposure - This defines the difference
between light and dark in an image.
Zoom - zoom in or zoom out. This
function is enabled depending on the
picture size you take.
Back
Taking a photo
Video mode - Slide
down this icon to
switch to video mode.
Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings.
Size - Change the size of the photo to save
memory space or take a picture preset to
the correct size for a contact. Select a pixel
value from the five numerical options: 2M
(1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480),
Home screen (WQVGA), QVGA (320x240).
Continuous shot - This enables you to take
3/6/9 shots automatically in very quick
succession.

Gallery -This enables
you to access your
saved photos from
within the camera
mode. Simply touch,
and your gallery will
appear on the screen.

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn
off after a few seconds.
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Camera
Taking a quick photo

After taking a photo

1 Long press the
key on the
right side of the phone.
2 When the camera has focused on
your subject, touch the
on
the right-center of the screen to
take a photo. You can also press
the
key on the side of the
phone firmly.

Your captured photo will appear on
the screen. The name of the image
runs along the bottom of the screen.
Touch to send the photo as a
message, email or via Bluetooth.
Touch to set a Home screen,
Contacts image, Startup image or
Shutdown image.
Touch to edit the photo.
Touch to edit the name of the
captured picture.
Touch to delete the photo you
have just taken and confirm by
touching Yes. The “Deleted” message
appears.
Touch to open your gallery.

TIP! To switch to the camera
mode or video mode, slide
up/down the camera or video
icon on the centre-right of the
viewfinder.
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Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to open all the advanced settings
options.
Color Effect - Choose a color tone
to apply to the photo you’re taking.
There are four color tone options: Off,
Black & White, Negative or Sepia.
White balance - Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Night mode - Useful to use in dark
places.
Self-timer - The self-timer allows you
to set a delay before the camera takes
the picture, after the capture button
is pressed. Choose from 3 seconds, 5
seconds or 10 seconds. Great for the
group photo you want to be part of.
Quality - Choose between Super fine,
Fine and Normal. The finer the quality
the sharper a photo will be, but the
file size will increase. This means you’ll
be able to store fewer photos in your
memory.

View mode - Choose between Full
screen or Full image. In Full screen,
the image may be cropped to fit the
screen.
Select storage - Choose whether
to save your photos to the Handset
memory or to the External memory.
Show captured image - Choose to
view the picture with options after
taking a photo.
Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden manually
or automatically.
Shutter sound - Select one of the
three shutter sounds.
Grid screen - Choose from Off,
Simple cross or Trisection.
Reset settings - Reset all the camera
settings.

35

Video camera
Getting to know the viewfinder

Zoom - zoom in or zoom out.

Image size
Saving to handset memory/
external memory
Back

Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings.
View Mode - Choose from Full screen or
Full image.
Video size - Choose from QVGA(320x240)
or QCIF(176x144).
Exposure - This defines the difference
between light and dark in an image.

Camera mode - Touch
this icon to switch to
camera mode.
Start recording
Gallery
Video mode - Video
mode is selected.

TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply
touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen
again.
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Making a quick video

After making a video

1 Long press the camera key on the
right side of the phone for a few
seconds.

A still image representing your
captured video will appear on the
screen. The name of the video runs
along the bottom of the screen
together with seven icons down the
left and right sides .
Touch to play the video.
Touch to send the video as a
Message or Email or by Bluetooth.
Touch to edit the video.
Touch to edit the name of the
selected picture.
Touch to delete the video you
have just made and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch to shoot another video
straight away.
Touch to view a gallery of saved
videos and images.

TIP! To switch to the camera
mode or video mode, slide
up/down the camera or video
icon on the right centre of the
viewfinder.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the video.
on the
3 Press the camera key
phone once to start recording. Or
touch the red dot .
4 Rec will appear at the bottom of
the viewfinder with a timer at the
bottom showing the length of
the video.
5 To pause the video, touch and
resume by selecting .
6 Touch on screen or press
the
a second time to stop
recording.
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Video camera
Using the advanced settings
From the viewfinder, touch Settings
to open all the advanced settings
options.
Color Effect - Choose a color tone to
use on your new video. Off, Black &
White, Negative, Sepia.
White balance - The white balance
ensures that any white in your videos
is realistic. In order for your camera
to correctly adjust the white balance,
you may need to determine the
light conditions. Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Quality - Choose between Super
fine, Fine and Normal. The finer the
quality, the sharper a video will be,
but the file size will increase. As a
result, you will be able to store fewer
videos in the phone’s memory.
Duration - Set a time limit for your
video. Choose whether or not to send
the video as an MMS.
TIP! If you choose MMS duration,
choosing a lower image quality
will enable you to shoot a longer
video.
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Select storage - Choose whether
to save your videos to the Handset
memory or to the External memory.
Voice - Choose whether or not to
record a video with sound.
Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden manually
or automatically.
Reset settings - Reset all the video
camera settings.

Your photos and videos
Viewing your photos and
videos
1 Touch Gallery in the
ENTERTAINMENT tab. Or Touch
on your camera preview screen.
You can check your pictures and
videos.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video or photo to open
it fully.
. To
4 To play the video touch
pause playback touch
.
TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.

Capturing an image from a
video
1 Select the video you would like to
capture an image from.
to pause the video
2 Touch
on the frame you’d like to convert
to an image and touch the upper
left side of the screen to open the
menu.
.
3 From the options menu select
4 The image will appear on the
screen, with its image name.

5 Touch to return to the video.
6 The image will be saved in your
My stuff folder and appear in the
gallery.
WARNING: Some
functions will not work properly
if the multimedia file has not
been recorded on the phone.

Viewing your photos as a
slide show
Slideshow mode will show all the
photos in your gallery one at a time as
a slideshow. Videos cannot be viewed
as a slideshow.
in the Gallery, then
1 Touch
scroll and select Slide show.
2 The slideshow will begin.
There are options within slideshows:
Touch to go back.
Touch to pause the slideshow on
a particular photo.
Touch again to resume playback.
Touch to show random.
Touch to increase or decrease
the speed of the slideshow.
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Your photos and videos
Setting a photo as wallpaper
1 Touch Gallery in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Touch the photo you would like to
set as wallpaper.
3 Touch .
4 You can change the size of the
picture with .
5 When you are happy with the
picture touch Set.
6 Choose from the options what
you want to change: All, Widget
homescreen, Speed dial
homescreen.

Editing your photos
1 Open the photo you’d like to edit
and touch
to bring up the
options.
2 Touch the icons to alter your photo:
Move your finger across the
screen to select the area.
Draw something on your
photo freehand. Select the line
thickness from the four options,
then the color you want to use.
Add writing to the picture.
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Decorate your photo with
stamps. Choose from the different
stamps and colors and touch your
photo where you want to place
them.
Erase whatever you draw. You
can also select the eraser size.
Touch to return to the gallery.
Save the changes you have
made to the photos. Select to save
the changes over the Original file,
or as a New file. If you select New
file, enter a file name.
Undo the last effect or edit
you made to the photo.
Touch to open the Filter
options.
You can adjust the selected
photo.

Multimedia
You can store any multimedia files
on your phone’s memory so that you
have easy access to all your pictures,
sounds, videos and games. You can
also save your files to a memory card.
Using a memory card allows you to
free space in your phone’s memory.
You can find these files in the menu
My stuff in the ENTERTAINMENT tab.

Pictures
Images contains a list of pictures
including default images preloaded onto your phone, images
downloaded by you and images
taken on your phone’s camera.

Sending a photo
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Images. Select the picture you
want.
2 Touch Send and choose from
Multimedia message, Email,
Bluetooth.

Using an image
You can choose images to use as
wallpapers and the lock screen or
even to identify a caller.
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Images. Select the picture you
want. And touch
.
2 Touch Use as and choose from:
Homescreen image - Set a
wallpaper for the home screen.
Lock screen image - Set a
wallpaper for the lock screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person in
your contacts list so that their
picture shows when they call you.
Start up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Shut down image - Set an image
to appear when you switch the
phone off.

Printing an image
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Images. Select the picture you
want. And touch
.
2 Touch Print via Bluetooth.
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Multimedia
Moving or copying an image
You can move or copy an image
between the phone memory and the
memory card. You might want to do
this to either free some space in one
of the memory banks or to safeguard
your images from being lost.
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab, select
Images and touch
.
2 Select Move or Copy.
3 You can mark/unmark the images
by tapping it sequentially. Mark the
image that you want to move or
copy and touch Move or Copy.

Sounds
The Sounds contains a list of sounds
including the downloaded sounds,
default sounds and voice recordings.
From here you can manage or send
sounds or set them as a ringtone.

Using a sound
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Sounds.
2 Select a sound you want. It will
begin to play.
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3 Touch
and select Use as.
4 Choose from Ringtone, Message
tone, Start-up and Shut down.

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

Watching a video
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Videos.
2 Select a video to play.

Sending a video clip
1 Select a video.
to send the video as a
2 Touch
Message or Email or by Bluetooth.

Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way of transferring a file from your
Bluetooth enabled device to your
phone. You can also use the LG PC
Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:
1 Make sure your phone and
Bluetooth enabled device have
Bluetooth switched on and are
visible to one another.
2 Use your Bluetooth enabled device
to send the file via Bluetooth.
3 When the file is sent you will have
to accept it on your phone by
touching Yes.
4 The file should appear in My folder
as a default (the second tab in My
stuff). You may overlook the file if
the folder is full.

Others
The Others contains a list of the
files which are not pictures, sounds,
videos, documents, games or
applications.

Music
Your LG GT350i has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access the
music player, touch Music in the
ENTERTAINMENT tab. From here, you
can access a number of folders:

NOTE: The copyright of music files
can be protected by international
treaties and national copyright
laws. It may be necessary to
obtain permission or a license to
reproduce or copy music. In some
countries national law prohibits
private copying of copyrighted
material. Before downloading
or copying the file, please check
the national legislation of the
applicable country concerning the
use of such material.
Recently played - Plays the songs you
have played recently.
All tracks - Contains all the songs you
have on your phone except the preloaded default music.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
Playlists - Contains all the playlists
you have created.
Shuffle tracks - Play your tracks in a
random order.
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Multimedia
Transferring music onto your
phone
The easiest way to transfer music onto
your phone is via Bluetooth or your
sync cable.
You can also use LG PC Suite. To
transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and can see
each other.
2 Select the music file on the other
device and choose to send it via
Bluetooth.
3 When the file is ready to be sent
you should accept it on your
phone by touching Yes.
4 The file should appear in Music >
All tracks.
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Playing a song
1 Touch Music in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Select one of the folders and the
song you want to play.
3 Touch
to pause the song.
4 Touch
to skip to the next song.
5 Touch
to go back to the
previous song.
6 Touch
to return to the Music
menu. You may touch more than
once to return to the menu.

Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the Playlists folder.
1 Touch Music in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Playlists, then Add new
playlist, enter the playlist name
and touch Save.
3 The All tracks folder will show all
the songs in your phone. Touch all
of the songs that you would like to
include in your playlist; a tick mark
will be shown for the selected
items.
4 Touch Done.

FM Radio
Your LG GT350i has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen on the
move.
NOTE: You will need to attach your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the headphone
socket.

Searching for stations
You can tune your phone to radio
stations by searching for them either
manually or automatically. They will
then be saved to specific channel
numbers, so you don‘t have to keep
re-tuning. You must first attach the
headset to the phone as this acts as
the aerial.
To auto tune:
1 Scroll and touch FM radio in the
ENTERTAINMENT tab, then
.
2 Touch Auto scan. A confirmation
message appears. Select Yes, then
the stations will be automatically
found and allocated to a channel in
your phone.

NOTE: You can also manually tune
into a station by using and
displayed in the centre of the screen.
If you press and hold and , the
stations will be automatically found.

Resetting channels
1 Scroll and touch FM radio in the
ENTERTAINMENT tab, then
.
2 Choose Reset channel to reset the
current channel or choose Reset
all channels to reset all of the
channels. Each channel will return
to the starting 87.5Mhz frequency.
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Organiser
Adding an event to your
calendar
1 Touch Organiser in the UTILITIES
tab and select Calendar.
2 Select the date you would like to
add an event to.
3 Touch
then Add event.
4 Touch Category then choose from
Appointment, Anniversary or
Birthday.
5 Enter Subject.
6 Check and enter the date and
the time you would like your
event to begin. For Appointment
and Anniversary enter the time
and date your event finishes in
the lower two time and date
boxes. Enter the location if it is an
Appointment.
7 Set Alarm and Repeat.
8 Select Save and your event will
be saved in the calendar. A square
cursor will mark the day that any
events have been saved to and a
bell will ring at the start time of
your event, so that you can stay
organised.
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Adding an item to task list
1 Touch Organiser in the UTILITIES
tab.
2 Select Tasks and touch Add tasks.
3 Set the date for the task, add notes
and select a priority level: High,
Medium or Low.
4 Save your task by selecting Save.

Using date finder
Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
after a certain amount of days has
passed. For example, 60 days from
10.10.07 will be 09.12.2007.
1 Touch Organiser in the UTILITIES
tab.
2 Select Date finder.
3 Set the required date in the From
tab.
4 Set the number of days in the
After tab.
5 The Target date will be shown
below.

Adding a memo
1
2
3
4

Touch Memo in the UTILITIES tab.
Touch Add memo.
Type your memo, then touch Save.
Your memo will then appear
on the screen in the Memo
application.

Setting your alarm
1 Touch Alarms in the UTILITIES tab.
Widget alarm should appear in
the list as default and you can not
delete it.
2 Touch Add alarm.
3 Set the time you would like the
alarm to sound in the Time field box.
4 Choose how you would like your
alarm to repeat in the Repeat
box: Not repeated, Daily, Mon ~
Fri, Mon ~ Sat, Sat ~ Sun, Except
holiday or Select day.
The icons then indicate the
weekday you select.
5 Select Alarm type to select the
type of alarm you want.
6 Choose Alarm bell and select a
sound from the folder. To listen to
sounds touch the .

7 Add a memo for the alarm in the
Memo box.
8 Finally, you can set the snooze
interval to 5, 10, 20, or 30 minutes,
1hour or off.
9 Once you have set your alarm,
touch Save.
NOTE: You can set up to 5 alarms
including Widget alarm.
TIP! Slide the switch ON/OFF to
the alarm to set it.

Adding a city to your World
clock
1 Touch World clock in the UTILITIES
tab.
2 Touch the
, followed by New
city.
3 Touch the
and type the name
of the city you require in the search
field box. To make it easier, Scroll
the globe, touch the area you want
and choose the city on the map.
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Organiser
Voice recorder

Using your calculator

Use your voice recorder to record
voice or other audio files.
Touch Voice recorder in the UTILITIES
tab and select
, then Settings to
change Settings:
Duration - Set the recording duration.
Choose from No limit, MMS or 1 min.
Quality - Select the sound quality.
Choose from Super fine, Fine or
Normal.
Memory in use - Select where to
save the audio files. Choose between
External memory and Handset
memory.

1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Calculator.
3 Touch the numeric keys using the
keypad to input numbers.
4 For simple calculations, touch the
function you require (+, –, ×, ÷),
followed by =.
5 For more complex calculations,
touch
and choose from sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg or
rad etc.

Recording a sound or voice
1
2
3
4

Touch
Touch
Touch
Touch
recording.

to begin recording.
to pause recording.
to end recording.
to listen to your
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PC Sync
You can synchronise your PC with
your phone to make sure all your
important details and dates match.
You can also backup your files to put
your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your
computer
1 From the Home screen press
and select Connectivity on the
SETTINGS tab.
2 Select USB connection mode and
touch PC Suite.
3 Connect the handset and PC via
USB cable and wait for a while.
Installation guide message will be
displayed.
4 Follow the instructions on the
screen to complete the LG PC Suite
Installer wizard.
5 Once installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on
your desktop.

Connecting your phone and PC
1 From the Home screen press
and select Connectivity on the
SETTINGS tab.
2 Select USB connection mode.
3 Touch PC Suite.

4 Connect the handset and PC via
USB cable and wait for a while. PC
Suite runs automatically.

Backing up and restoring the
information on your phone
1 Connect your phone to your PC as
outlined above.
2 Click on the Back & Restore at the
right-bottom of PC Suite tool. icon,
and select Backup or Restore.
3 Mark the content you would
like to backup or restore. Select
the location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click to start a
backup or began to recover.
4 Your information will be backed up
or restored.

Viewing phone files on your PC
1 Connect your phone to your PC as
outlined previously.
2 Click on the icons which you want
to manage . You can view all the
files in your phone by selecting
each category.
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PC Sync
TIP! Viewing the contents of your
phone on your PC helps you to
arrange files, organise documents
and remove content that you no
longer need.

Synchronising your contacts
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Click Sync Contacts button your
PC will now import and display
all the contacts saved on your
handset.
4 Click on Menu and select Export.
You can now select where you
want to save your contacts to.

Synchronising the messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your PC and phone messages
will be displayed in folders on the
screen.
4 Use the toolbar at the top of
the screen to edit and rearrange
messages.
WARNING Do not disconnect
your phone during the transfer.
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The web
Browser gives you a fast, full color
world of games, music, news, sport,
entertainment and lots more, straight
to your mobile phone. Wherever you
are and whatever you like.

Accessing the web
1 Touch the Browser in UTILITIES tab.
2 To go straight to the browser home
page, select Home. Alternately,
select Enter address and type in
the URL, followed by Connect.
NOTE: An additional cost is
incurred when connecting to this
service and downloading content.
Check your data charges with your
network provider.

Using RSS reader
RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document, which
is called a feed, web feed, or channel,
contains either a summary of content
from an associated web site or the full
text. RSS makes it possible for people
to keep up with their favourite web

sites automatically. It is much easier
than checking them manually.
The user subscribes to a feed by
entering the feed’s link into the
reader or by clicking an RSS icon in a
browser that initiates the subscription
process. The reader checks the user’s
subscribed feeds regularly for new
content, downloading any updates
that it finds.

Using your phone as a modem
Your GT350i can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you can’t
connect using wires. You can use
either the USB cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2 Connect your GT350i and your PC
using the USB cable as outlined
previously and launch the LG PC
Suite software.
3 Click on option Internet
Connection using your phone
then Add.
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The web
4 Write the Profile that can connect
to the Internet and save the values.
5 The profile that you create will
appear on your PC screen. Select it
and click Connect.
Your PC will connect through your
GT350i.
Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
GT350i.
2 Pair your PC and GT350i so
that a passcode is required for
connection.
3 Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an active
Bluetooth connection.
4 Click on option Internet
Connection using your phone
then Add.
5 Write the Profile that can connect
to the Internet and save the values.
6 The profile that you create will
appear on your PC screen. Select it
and click Connect.
Your PC will connect through your
GT350i.
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Settings
Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the Home screen.
You can personalise each profile
setting using the settings menu.
1 Touch Profiles in the SETTINGS tab.
2 Choose the profile you want to
edit.
3 You can then change all the
sounds and alert options available
in the list, including your Ringtone
and Volume, Message tone
settings and more.

Changing your screen settings
Touch Screen settings in SETTINGS
tab.
Screen settings
Wallpaper - Choose the
background image for your
Widget homescreen, Speed dial
homescreen or Lock screen.
Widget home template - Choose
the template for your Widget home
screen.
Livesquare - Touch Livesquare
guide to check its functions. You
can also adjust the following
settings:

Liveplace - live sqare background
Livecon - Human or animal
Daily reset - on/off
History - selecting
deletes you
Livesquare history
Top menu - Choose the style of the
top menu, choose either Zigzag,
Scrolling or Screen by screen.
Lock screen - Choose the style of
Lock screen.
Dialling - Choose the style of
dialling screen and adjust the font
style only for your dialling screen.
Font - Choose the font size and
style.
Brightness - Adjust the screen
brightness.
Greeting message - Choose ON
or OFF and fill in the greeting
message in the text field.
Start-up/Shut down - Choose the
theme for your start-up/shut down
screen.

Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting how
your GT350i works for your own style.
Touch Phone settings in the
SETTINGS tab, then choose from the
list below.
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Settings
Phone settings
Date & 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/off or Night only.
Languages - Change the language
of your GT350i’s display.
Auto keylock - Lock the keypad
automatically in the Home screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock.
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 configured
by real Owner. To activate the ATMT
feature, you will need to set ATMT
on, and configure the ATMT settings
with Owner name and Alternate
numbers. Default ATMT Code is
“000000.”

Memory info - See Using memory
manager for more information.
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Reset settings - Restores all
settings to their factory defaults.
Handset Information - You can
upgrade the Software (details are
given in Software upgrade via web)

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:
Touch Connectivity in the SETTINGS
tab.
Network settings
Select network - If you
select Automatic, the GT350i
automatically searches for
the network and registers the
handset to the network. This is
recommended for best service
and quality.
If you select Manual, all the
currently available networks are
shown and you can select one of
them for registration.
Preferred lists - You can add a
preferred network to connect
to. If the network is searching

automatically, simply choose one
from the network list and if not,
add a new network manually.
Internet profiles - This menu shows
the Internet profiles. You cannot
delete or edit default configurations
depending on your country variant.
Access points - Your network operator
has already saved this information.
You can add new access points using
this menu.
Packet data conn. - Choose when
your device should be connected to
network for packet data.
USB connection mode - Choose a
Data service from the options and
synchronise your GT350i using the LG
PC Suite software to copy files from
your phone. See PC Sync for more
information on synchronisation.

Handset common memory - View the
memory available on your GT350i for
Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email,
Java applications and others.
Handset reserved memory - View the
memory available on your handset
for SMS, Contacts, Calendar, Task list,
Memo, Alarm, Call history, Bookmarks
and Miscellaneous items.
SIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the memory
available on your external memory
card (you may need to purchase the
memory card separately).
Primary storage setting - Choose the
location you prefer items to be saved
to between Handset and External
memory.

Using memory manager

Sending and receiving your
files using Bluetooth

Your GT350i has three memories
available: the phone, the SIM Card
and an external memory card.
You can use memory manager to see
how each memory is been used and
see how much space is available.
Touch Phone settings in the
SETTINGS tab, then Memory info.

To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo, video
or music file.
2 Choose Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your GT350i
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Settings
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your GT350i will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
4 Choose the device you want to
send the file to.
5 Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to
make sure your file is sent.
To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth
must be both ON and Visible. See
Changing your Bluetooth settings
below for more information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
3 You will see where the file has
been saved. For image files, you
can choose to View the file or Use
as wallpaper. Files will usually be
saved to the appropriate folder in
My stuff.
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Changing your Bluetooth
settings:
Touch Bluetooth in the SETTINGS tab.
And select
and choose Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to
be Visible, Hidden or Visible for
1 min.
My device name - Enter a name for
your GT350i.
Supported services - Select how to
use Bluetooth in association with
different services.
Remote SIM Mode - Turn on or off.
My address - Show your Bluetooth
address.

Pairing with another Bluetooth
device
By pairing your GT350i and another
device, you can set up a passcode
protected connection.
1 Check that your Bluetooth is ON
and Visible. You can change your
visibility in the Settings menu.
2 Touch Search.
3 Your GT350i will search for devices.
When the search is completed,
Refresh will appear on screen.

4 Choose the device you want to pair
with and enter the passcode, then
touch OK.
5 Your phone will then connect to
the other device, on which you will
need to enter the same passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth
connection is now ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check your Bluetooth is On and
Visible.
2 Follow the instructions that
came with your headset to put
it in pairing mode and pair your
devices.
3 Touch Ask before connect or
Always connect and touch Yes
to Connect now. Your GT350i will
automatically switch to Headset
profile.

wireless technology and can be
used for fast emailing and Internet
browsing.
NOTE: The GT350i supports WEP and
WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or
WPS encryption. If your Wi- Fi service
provider or network administrator
sets encryption for network security,
fill in the key in the pop-up window.
If encryption is not set, this pop-up
window will not be shown. You can
obtain the key from your Wi-Fi service
provider or network administrator.

Wi-Fi
Wireless Manager allows you to
manage Internet connections via WiFi (Wireless LAN) on your device.
It allows the phone to connect to
local wireless networks or access the
Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and
has a greater range than Bluetooth
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Software Upgrade
Software Upgrade
LG Mobile Phone Software Upgrade
Program
For more information on installing
and using this program, please
visit http://update. lgmobile.com.
This feature allows you to upgrade
your software to the latest version
quickly and conveniently on the
Internet without needing to visit
our service centre.As the mobile
phone software upgrade program
requires the user’s full attention
for the duration of the upgrade
process, please be sure to check any
instructions and notes that appear at
each step before proceeding. Please
note that removing the USB data
communication cable or batteries
during the upgrade may seriously
damage your mobile phone. As the
manufacturer takes no responsibility
for loss of data during the upgrade
process, you are advised to note
down any important information in
advance for safekeeping.
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Accessories
These accessories are available for use with the GT350i.

Charger

Data cable

Battery

Stereo
headset

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
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

