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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทาง LG
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบจากตลาดลักลอบ
นำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่าง
เป็นทางการ เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึ่งข้อความพร้อมด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง บริษัท LG โดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่
วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริ่มใช้บริการ ทั้งนี้ LG จะเป็นผู้ชำระค่าบริการ SMS สำหรับ
โปรแกรมตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับสิทธิพิเศษ ท่านจะได้รับสิทธิในการต่อ
ระยะเวลาการรับประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ทันที
ที่โทรศัพท์ของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรอง คุณจะได้รับข้อความรับรอง
“โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์ จากบริษัท LG” โดยทุกหมายเลข IMEI
ที่ส่งถึงบริษัท LG สามารถการันตีได้ว่า จะได้รับสิทธิการรับประกันสินค้า อันเนื่อง
จากข้อบกพร่องจากมาตรฐานในขั้นตอนการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานใน
การซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

LG-A258 คูม่ อื การใช้

ไทย

คูม
่ อ
ื นีจ้ ะช่วยคุณทำความรูจ้ ก
ั โทรศัพท์มอ
ื ถือใหม่ของคุณ ซึง่ จะให้
คำอธิบายทีเ่ ป็นประโยชน์ของคุณสมบัตต
ิ า่ งๆ ในโทรศัพท์ของคุณ
ข้อมูลบางอย่างในคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ าจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
หน้าจอหลัก
ปุม
่ เลือก
ปุม
่ แต่ละปุม
่ จะมีการ
ทำงานตามข้อความ
บนหน้าจอทีอ
่ ยูเ่ หนือ
ปุม
่ นัน
้ ๆ
ปุม
่ OK
เลือกตัวเลือกเมนูและ
ยืนยันการดำเนินการ
ปุม
่ โทรออก/รับสาย
เพือ
่ โทรออกและ
รับสายเรียกเข้า
ปุม
่ โทรออก/
รับสาย
เพือ
่ โทรออกและรับ
สายเรียกเข้า

ปุม
่ นาวิเกต
เพือ
่ เข้าใช้ฟงั ก์
ชันโทรศัพท์ตา่ งๆ
อย่างรวดเร็ว
ปุม
่ กล้องถ่ายรูป
ไปยังฟังก์ชน
ั กล้อง
ถ่ายรูปโดยตรง
ปุม
่ วางสาย/
เปิดปิดเครือ
่ ง
วางสายหรือปฏิเสธ
สายเรียกเข้า เปิด/
ปิดโทรศัพท์ กลับ
ไปยังหน้าจอหลัก
เมือ
่ คุณใช้เมนู

เคล็ดลับ!
widget ต่างๆได้ถก
ู ตัง้ ค่าบนหน้าจอของคุณแล้ว จากหน้าจอหลักให้กด
ปุม
่ นาวิเกตขึน
้ และเลือก widget ทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้ โดยปุม
่ ซ้ายและขวา
หากคุณเข้าใช้ SNS แอปพลิเคชัน จาก widget คุณจะต้องล็อคอิน
SNS แอคเคาท์ของคุณ
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ปุม
่ ปรับระดับเสียง

การใส่การ์ดหน่วยความจำ
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่
2 เลือ
่ นช่องใส่การ์ด microSD
เพือ
่ ปลดล็อค
3 เปิดช่อง
4 ใส่การ์ด microSD
ในช่องใส่การ์ด โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัส
ทองคว่ำลง
่ ล็อค
5 ปิดแล้วดันช่องเพือ

ชุดหูฟงั /เครือ
่ งชาร์จ/
ช่องเสียบสายเคเบิล USB

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำ
เป็นอุปกรณ์เสริม

การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
จากหน้าจอหลักของคุณ กด เมนู
แล้วเลือก ตัง้ ค่า
เลือก ข้อมูลความจำ เลือก
ความจำการ์ด แล้วกด
ฟอร์แมต และป้อนรหัสป้องกัน
คำเตือน: เมือ
่ คุณฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำข้อมูลทัง้ หมดจะถูก
ลบออก หากคุณไม่ตอ
้ งการให้ขอ
้
มูลในการ์ดหน่วยความจำหาย
ไป ให้สำรองข้อมูลไว้กอ
่ น
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การใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่
การใส่ซิมการ์ด
เมือ
่ คุณสมัครใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ คุณจะได้รบ
ั
ซิมการ์ดพร้อมรายละเอียดการ
สมัครขอรับบริการ เช่น PIN
ของคุณ บริการเสริม
ทีม
่ ใี ห้เลือกใช้ได้ และอืน
่ ๆ
ข้อสำคัญ!
› ซิมการ์ดอาจชำรุดเสีย
หายได้งา่ ยหากถูกขูด
ขีดหรือหักงอ ดังนัน
้
จึงควรใช้งาน ใส่ หรือ
1
2

4
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ถอดการ์ดด้วยความ
ระมัดระวัง เก็บซิม
การ์ดทัง้ หมดให้พน
้ มือ
เด็กเล็ก
ภาพประกอบ
1 เปิดฝาครอบแบตเตอรี่
่ อก
2 ถอดแบตเตอรีอ
ิ การ์ด
3 ใส่ซม
4 ใส่แบตเตอรี่
5 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่
6 ชาร์จแบตเตอรี่
3
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คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรีข
่ ณะทีเ่ ปิดโทรศัพท์อยู่ เนือ
่ งจากอาจ
ทำให้เครือ
่ งเสียหายได้
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การเปิดหรือปิดเครื่อง
คุณสามารถเปิดและปิดเครือ
่ งได้
โดยการกดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง
ค้างไว้

การโทร
การโทรออก
1 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปม
ุ่ กด
หากต้องการลบทีละหมาย
เลข ให้กด ลบ
เพือ
่ เริม
่ การโทร
2 กด
3 หากต้องการวางสาย ให้กด
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เมือ
่ โทรออกต่างประเทศ
ให้กดปุม
่ 0 ค้างไว้
เคล็ดลับ! หากต้องการควบ
คุมระดับเสียงระหว่างการใช้
สาย ให้กดปุม
่ ระดับเสียงขึน
้
และลง เคล็ดลับ! คุณสามารถ
บันทึกเสียงเตือนระหว่างการ
ใช้สายได้ กด ตัวเลือก และ
เลือก บันทึก

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
่ จากหน้าจอหลัก
1 เลือก ชือ
่ ที่
2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของชือ
ต้องการโทรออกโดยใช้ปม
ุ่ กด

3 กด
เพือ
่ เริม
่ การโทร
เคล็ดลับ! หากต้องการเลือ
่ นดู
รายชือ
่ ให้ใช้ปม
ุ่ ขึน
้ และลง

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมือ
่ โทรศัพท์ดงั ขึน
้ ให้กด
เพือ
่ รับสายขณะที่
โทรศัพท์ของคุณดังขึน
้ ให้เลือก
เงียบ เพือ
่ ปิดเสียงเรียกเข้า
วิธน
ี เ้ี ป็นวิธท
ี ม
่ี ป
ี ระโยชน์ หาก
คุณลืมเปลีย่ นรูปแบบเป็น
เงียบ เมือ
่ อยูใ่ นห้องประชุม
กด
หรือเลือก ปฏิเสธ
เพือ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า
เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลีย่ น
การตัง้ ค่าในโทรศัพท์เพือ
่ รับ
สายด้วยวิธอ
ี น
่ื ๆ ได้ กด เมนู
เลือก ตัง้ ค่า และเลือก การ
โทร เลือก โหมดตอบรับ
และเลือกจาก กดปุม
่ รับสาย,
เปิดฝาพับ หรือ รับได้ทก
ุ ปุม
่

การใช้ลำโพง
ระหว่างการใช้สาย คุณสามารถ
ใช้ลำโพงได้โดยกดปุม
่
และคุณ
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การเปลี่ยนการตั้งค่า
การโทร

สามารถใช้เครือ
่ งเป็นแบบ
แฮนด์ฟรีได้หากใช้งานลำโพง
ให้กดปุม
่
อีกครัง้ เพือ
่ กลับ
ไปใช้โหมดการสนทนาของ
เครือ
่ งตามปกติ

คุณสามารถตัง้ ค่าเมนูทเ่ี กีย่ ว
ข้องกับการโทรได้ กด เมนู เลือก
ตัง้ ค่า และเลือก การโทร

โทรด่วน

รายชื่อ

กด เมนู และเลือก รายชือ
่
แล้วเลือก โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดหมายเลข
โทรด่วนให้กบ
ั รายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ
โทรหาบ่อยๆ ได้
โทรด่วน 1
ถูกกำหนดเป็นข้อความเสียง
และ 9 ถูกำหนดเป็นโหมด SOS
คุณไม่สามารถเปลีย่ นสองหมาย
เลขนีไ้ ด้
เมือ
่ คุณกำหนดหมายเลขโทร
ด่วนแล้ว คุณสามารถโทรออก
ได้โดยการกดปุม
่ หมายเลข
โทรด่วนค้างไว้

การดูบันทึกการโทร
กด
เพือ
่ ดูบน
ั ทึกการโทรของ
คุณ คุณสามารถตรวจสอบบันทึก
สายทีไ่ ม่ได้รบ
ั , สายทีร่ บ
ั และสาย
ทีโ่ ทรออกโดยใช้ปม
ุ่ ซ้ายและขวา
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การค้นหารายชื่อ
1 เลือก ชือ
่ จากหน้าจอหลัก
2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของราย
ชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรออก
โดยใช้ปม
ุ่ กด
่ นดูรายชือ
่
3 การเลือ

การเพิ่มรายชื่อใหม่
่ จากหน้าจอหลัก กด
1 เลือก ชือ
ตัวเลือก และ เพิม
่ ชือ
่ ใหม่
่ และนามสกุลของราย
2 ป้อนชือ
ชือ
่ ติดต่อใหม่ คุณไม่จำเป็น
ต้องป้อนทัง้ สองรายการ แต่ค
ณ
ุ ต้องป้อนรายการใดราย
การหนึง่
3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และ
เลือก ตัวเลือก แล้วเลือก
เสร็จ
หมายเหตุ:
ถ้าคุณใส่ขอ
้ มูลเพิม
่ เติม
ให้กด ตัวเลือก และเลือก

เพิม
่ รายละเอียด แล้วเลือก
ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ ต้องการ

การเพิ่มรายชื่อให้กับกลุ่ม
คุณสามารถบันทึกรายชือ
่ ต่างๆ
ไว้ในกลุม
่ เช่น แยกกลุม
่ เพือ
่ น
ร่วมงานและครอบครัวออกจาก
กัน โดยภายในโทรศัพท์จะมี
กลุม
่ ต่างๆ ทีต
่ ง้ั ค่าไว้แล้ว
ประกอบด้วย เพือ
่ นร่วมงาน,
ครอบครัว, เพือ
่ น, โรงเรียน
และ วีไอพี

ข้อความ
การส่งข้อความ
1 กด เมนู เลือก ข้อความ
และ เลือก เขียน เพือ่ ส่ง
SMS หรือ MMS
้ ความใหม่จะ
2 เอดิเตอร์ขอ
เปิดขึน
้ เอดิเตอร์ขอ
้ ความ
ใหม่จะรวมข้อความตัวอักษร
และข้อความมัลติมเี ดียเข้า
ด้วยกันเพือ
่ ให้ใช้งานและ
สลับระหว่างเอดิเตอร์ได้งา่ ย
โหมดเริม
่ ต้นของเอดิเตอร์
ข้อความ คือโหมดข้อความ
ตัวอักษร

3 ป้อนข้อความของคุณโดย
ใช้ระบบช่วยสะกดคำ T9 หรือ
โหมดการป้อนตัวอักษรด้วย
ตนเองหรือโหมด 123 คุณ
สามารถสลับโหมดการป้อน
ข้อความได้โดยกดปุม
่ #
4 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
หรือกด ตัวเลือก และเลือก ส่ง
เพือ
่ เพิม
่ รายชือ
่ จากรายการราย
ชือ
่ ของคุณ คุณสามารถเพิม
่
รายชือ
่ หลายรายการได้โดย
การเลือกรายชือ
่
หมายเหตุ: สามารถส่ง
ข้อความไปยังกลุม
่ ได้ดว้ ย
แก้ไขข้อความ แล้วกด ส่ง
และเลือก กลุม
่ รายชือ
่ แล้ว
เลือกกลุม
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
5 การป้อนข้อความ
6 เลือก ตัวเลือก และเลือก
แทรก ใช้ปม
ุ่ ซ้ายและขวา
และเพิม
่ ภาพ, วิดโี อคลิป,
คลิปเสียง, นัดหมาย,
นามบัตร, บันทึก, ฟิลด์
ข้อความ, สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ
หรือ รูปแบบข้อความ
่ ส่งข้อความ
7 แตะ ส่ง เพือ
ข้อความของคุณจะแสดงและ
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การตอบกลับจะปรากฏในหน้า
ต่างเดียวกัน ทำให้เกิดเธรด
ข้อความกับรายชือ
่ นัน
้
เคล็ดลับ! คุณสามารถเลือก
ประเภทข้อความของคุณเป็น
SMS หรือ MMS เมือ
่ คุณป้อน
ข้อความทีม
่ ค
ี วามยาวเกินกว่า
1 หน้าในฟิลด์ขอ
้ ความ หาก
คุณต้องการเปลีย่ นประเภท
ของข้อความทีจ่ ะส่ง ให้กด
เมนู >ข้อความ > ตัวเลือก >
ตัง้ ค่า > ข้อความตัวอักษร
และเลือก ส่งข้อความยาว
เป็นหมายเหตุ: มีการแทรก
ภาพ, วิดโี อคลิป, คลิปเสียง,
นัดหมาย, นามบัตร, ฟิลด์
ข้อความ หรือ หัวเรือ
่ ง
ลงในเอดิเตอร์ขอ
้ ความ การส่งข้อ
ความจะถูกแปลงเป็นโหมด MMS
และคุณจะเสียค่าใช้จา่ ยตามนัน
้

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัว
อักษร
ได้โดยใช้ปม
ุ่ กดของโทรศัพท์ ใน
เครือ
่ งมีวธิ ป
ี อ
้ นข้อความให้เลือก
ใช้ได้ดงั นี:้ โหมด T9, โหมด Abc
และโหมด 123
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ในการเปลีย่ นโหมด ให้กดปุม
่ #
หมายเหตุ: ฟิลด์บางฟิลด์อาจใช้
โหมดป้อนข้อความได้โหมดเดียว
(เช่น หมายเลขโทรศัพท์ในฟิลด์
สมุดแอดเดรส)

โหมด T9
โหมด T9 จะใช้พจนานุกรม
ภายในเครือ
่ ง เพือ
่ รับรูค
้ ำศัพท์
ทีค
่ ณ
ุ เขียนตามลำดับการกดปุม
่
เพียงกดทีป
่ ม
ุ่ ตัวเลขทีส
่ ม
ั พันธ์
กับตัวอักษรทีค
่ ณ
ุ จะป้อน
พจนานุกรมจะรับรูไ้ ด้ถงึ คำ
ศัพท์ เมือ
่ คุณป้อนตัวอักษร
ครบทุกตัวแล้ว

วิธีการใช้โหมด T9
1 เมือ
่ คุณอยูใ่ นระบบป้อนข้อ
ความแบบช่วยสะกดคำ T9
ให้เริม
่ ป้อนคำโดยการกดปุม
่
ถึง
โดยกดปุม
่ หนึง่
ครัง้ ต่อหนึง่ ตัวอักษร
- หากพิมพ์จนเสร็จแล้ว
แต่คำนัน
้ ปรากฏไม่ถก
ู ต้อง
ให้กดปุม
่
หนึง่ ครัง้
หรือมากกว่า เพือ
่ เลือ
่ นดู
รายการคำทีม
่ ใี ห้เลือก
- หากไม่มค
ี ำทีต
่ อ
้ งการใน
รายการคำทีม
่ ใี ห้เลือก

ให้เพิม
่ คำนัน
้ โดยใช้โหมด
Abc
2 ป้อนคำทัง้ คำ ก่อนทีจ่ ะ
แก้ไขหรือลบตัวอักษรตัวใด
ตัวหนึง่
- เมือ่ ต้องการลบตัวอักษร
ให้กด ลบ
- เมือ
่ สิน
้ สุดการป้อนคำหนึง่ คำ
ให้เว้นวรรคโดยกดปุม
่

โหมด Abc
โหมดนีใ้ ห้คณ
ุ ป้อนตัวอักษรโดย
การกดปุม
่ ทีม
่ ต
ี วั อักษรทีต
่ อ
้ งการ
หนึง่ ครัง้ สองครัง้ สามครัง้ หรือ
สีค
่ รัง้ จนกระทัง่ ตัวอักษรทีต
่ อ
้ ง
การปรากฏขึน
้

โหมด 123
ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุม
่
เพียงครัง้ เดียวต่อตัวเลขหนึง่ ตัว
คุณสามารถเพิม
่ ตัวเลขได้ แม้
ขณะทีย่ งั คงอยูใ่ นโหมดตัวอักษร
โดยกดปุม
่ ตัวเลขทีต
่ อ
้ งการค้างไว้

การแทรกสัญลักษณ์
หากคุณต้องการแทรกสัญลักษณ์
ให้กดปุม
่ * แล้วคุณจะสามารถ
เลือกสัญลักษณ์ได้หรือคุณ
สามารถกด ตัวเลือก แล้วเลือก

แทรกสัญลักษณ์

การเปลี่ยนภาษา
LG-A258 สนับสนุนภาษา
ต่างๆ หลายภาษา
วิธก
ี ารเปลีย่ นภาษาทีใ่ ช้เขียน
จากหน้าจอทีก
่ ำลังเขียนมี
สองวิธี คุณสามารถกด
ตัวเลือก ไปที่ ภาษาทีเ่ ขียน
แล้วตัง้ ค่าภาษาทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
หรือคุณเพียงกดปุม
่ * ค้างไว้
ตัวเลือกการเขียนอาจแตกต่าง
กันขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภาษาทีค
่ ณ
ุ เลือก

โฟลเดอร์ข้อความ
กด เมนู เลือก ข้อความ เลือก
ตัวเลือก และเลือก
โฟลเดอร์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการ
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความ
ไม่เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิง่ ที่
คุณเขียนไว้ทน
่ี ไ่ี ด้
ถาดออก - โฟลเดอร์นเ้ี ป็นโฟล
เดอร์จด
ั เก็บแบบชัว่ คราวขณะที่
กำลังส่งข้อความออกไป
รายการทีบ
่ น
ั ทึกไว้ คุณสามารถเข้าดู ข้อความ
ทีบ
่ น
ั ทึกไว้ SMS อัตโนมัติ
และ MMSอัตโนมัตไิ ด้
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อีโมติคอน - รายการ
อีโมติคอนทีเ่ ป็นประโยชน์ทไ่ี ด้
เขียนไว้แล้วสำหรับการตอบกลับ
แบบรวดเร็ว คุณสามารถเพิม
่
แก้ไข และลบอีโมติคอน
คุณสามารถแทรกอีโมติคอนที่
ต้องการเมือ
่ เขียนข้อความ
ตัง้ ค่า - การตัง้ ค่าข้อความจะได้
รับการกำหนดค่าไว้ลว่ งหน้าแล้ว
ดังนัน
้ คุณสามารถส่งข้อความ
ได้ทน
ั ที หากคุณต้องการเปลีย่ น
แปลงการตัง้ ค่าคุณสามารถทำ
ได้โดยใช้ตวั เลือก ตัง้ ค่า

อีเมล์

การตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถติดต่อสือ
่ สารระหว่าง
การเดินทางได้โดยใช้อเี มล์บน
โทรศัพท์ LG-A258 ของคุณ
ซึง่ สามารถตัง้ ค่าอีเมล์แอค
เคาท์แบบ POP3 หรือ IMAP4
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
1 กด เมนู และเลือก อีเมล์
่ ณ
ุ เปิด อีเมล์ คุณ
2 ในครัง้ แรกทีค
จะต้องตัง้ ค่าตัง้ ค่าแอคเคาท์
อีเมล์์ วิซาร์ดตัง้ ค่าจะเปิดขึน
้
เพือ
่ ช่วยคุณเพิม
่ อีเมล์
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3 ทำตามคำแนะนำทีป
่ รากฏ
แล้วป้อนข้อมูลทีต
่ อ
้ งการ

การส่งอีเมล์โดยใช้แอค
เคาท์ใหม่
หากต้องการส่ง/รับอีเมล์ คุณ
ควรตัง้ ค่าอีเมล์แอคเคาท์
1 เลือก เมนู เลือก อีเมล์
และเลือก ตัวเลือก
2 เลือก เขียนอีเมล์
และอีเมล์ใหม่จะเปิดขึน
้
ั และ
3 ป้อนแอดเดรสผูร้ บ
เขียนหัวเรือ
่ ง
4 การป้อนข้อความ
5 กด ตัวเลือก เลือก
แนบ เพือ
่ เพิม
่ ภาพ,
วิดโี อ, เสียง, ชือ
่ และ
เบอร์ หรือ อืน
่ ๆ
6 กด ส่ง แล้วอีเมล์จะถูกส่ง
ออกไป

กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1 กด เมนู และเลือก มีเดีย
เลือก กล้องถ่าย
รูป เพือ
่ เปิดช่องมองภาพ

ื โทรศัพท์ และหัน
2 ให้ถอ
เลนส์ไปทางสิง่ ทีต
่ อ
้ งการถ่าย
่
เพือ
่ ถ่ายภาพ
3 กดปุม

กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน
1 กด เมนู และเลือก มีเดีย
และเลือก กล้องวิดโี อ
่ี อ
้ ง
2 หันเลนส์ไปทางวัตถุทต
การถ่าย
่
3 กดปุม
เพือ
่ เริม
่ การ
บันทึก
4 Rec จะปรากฏขึน
้ ทีช
่ อ
่ งมอง
ภาพ และตัวตัง้ เวลาจะแสดง
ระยะเวลาของวิดโี อของคุณ
่ หยุดการ
5 เลือก หยุด เพือ
บันทึก

เพลง
โทรศัพท์ LG-A258 มีเครือ
่ ง
เล่นเพลงภายในตัวทีใ่ ห้คณ
ุ
สามารถเล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน
่
ชอบทัง้ หมดได้

การเล่นเพลง
1 กด เมนู และเลือก มีเดีย
และเลือก เพลง

2 เลือก ทุกเพลง
และเลือกเพลงทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การเล่น
3 เลือก เพือ
่ หยุดเล่นเพลง
ชัว่ คราว
4 เลือก
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลงถัดไป
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลง
5 เลือก
ก่อนหน้า
่ กลับไปยัง
6 เลือก กลับ เพือ
เมนูเครือ
่ งเล่นเพลง
หมายเหตุ: เพลงได้รบ
ั ความคุม
้
ครองตามสนธิสญ
ั ญานานาชาติ
และกฎหมายลิขสิทธิข
์ องแต่ละ
ประเทศ ดังนัน
้ อาจจำเป็นทีต
่ อ
้ ง
ได้รบ
ั อนุญาตหรือได้สท
ิ ธิใ์ นการ
ทำซ้ำหรือคัดลอกเพลง
ในกฎหมายของบางประเทศมี
ข้อห้ามในการคัดลอกสือ
่ ทีม
่ ี
ลิขสิทธิด
์ ว้ ยตนเอง โปรดตรวจ
สอบกฎข้อบังคับของประเทศ
นัน
้ ๆ เกีย่ วกับการใช้สอ
่ื ต่างๆ

วิทยุ FM
โทรศัพท์ LG-A258 มีคณ
ุ สมบัติ
วิทยุ FM ดังนัน
้ คุณสามารถรับ
ฟังสถานีและเพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบ
11

ได้ตลอดเวลาระหว่างฟังวิทยุ
FM คุณสามารถบันทึกคลิปสัน
้ ๆ
และเก็บไว้ได้ดว้ ย
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบชุด
หูฟงั เพือ
่ รับฟังวิทยุ เสียบปลัก
๊ เข้า
กับช่องเสียบชุดหูฟงั เพือ
่ รับฟัง
วิทยุ และรับสัญญาณวิทยุได้

การค้นหาสถานี
1 กด เมนู และเลือก มีเดีย
และเลือก วิทยุ FM
2 เลือก ตัวเลือก และเลือก
สแกนอัตโนมัติ แล้วเลือก
ตัง้ ค่า คุณยังสามารถใช้ปม
ุ่
สำรวจซ้ายและขวาเพือ
่
ค้นหาสถานีได้

การฟังวิทยุ
1 กด เมนู และเลือก มีเดีย
และเลือก วิทยุ FM
2 เลือกหมายเลขช่องของ
สถานีทค
่ี ณ
ุ ต้องการฟัง
เคล็ดลับ! คุณสามารถฟังวิทยุ
ผ่านทางลำโพงในตัวเครือ
่ ง
ได้ กด ตัวเลือก เลือก
ฟังผ่านลำโพง
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การบันทึกวิทยุ
1 กดปุม
่
ในระหว่างการฟังวิทยุ
2 เวลาบันทึกจะปรากฏบน
โทรศัพท์ของคุณ หากคุณต้อง
การหยุดการบันทึก ให้กดปุม
่
หยุด หากการบันทึกเสร็จสิน
้
ข้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกจะถูกบันทึกไว้ท่ี
คลังภาพ ในรูปแบบไฟล์ MP3
หมายเหตุ: หลังจากการบันทึก
วิทยุ คุณสามารถฟังการบันทึก
วิทยุทง้ั หมดทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้โดย
เลือก ตัวเลือก และ ไปทีก
่ าร
บันทึกวิทยุ
เคล็ดลับ! ในกำหนดค่าการ
บันทึก เช่น หน่วยความจำที่
บันทึก ประเภทการบันทึก
หรือบันทึกล่วงหน้า ให้กด
ตัวเลือก และเลือก ตัง้ ค่า
การบันทึกเคล็ดลับ! บันทึก
ล่วงหน้า ให้คณ
ุ สามารถบันทึก
จากสองสามวินาทีกอ
่ นทีค
่ ณ
ุ
จะกดปุม
่ บันทึกได้

บันทึกเสียง
ใช้ เครือ
่ งบันทึกเสียง เพือ
่ บันทึก
เสียงเตือนความจำหรือเสียงอืน
่ ๆ

การบันทึกเสียงเตือน
ของคุณ
1 กด เมนู และเลือก มีเดีย
แล้วเลือก บันทึกเสียง
เพือ
่ เริม
่ ต้นการ
2 กดปุม
่
บันทึก
่ หยุดการ
3 เลือก หยุด เพือ
บันทึก
4 กด ตัวเลือก และเลือก
เล่นทีบ
่ น
ั ทึกล่าสุด
เพือ
่ ฟังการบันทึก

คลังภาพ
คุณสามารถจัดเก็บ ไฟล์มเี ดีย
ลงในหน่วยความจำของ
โทรศัพท์ได้ ทำให้คณ
ุ เข้าใช้
งานภาพ เสียง วิดโี อ อืน
่ ๆ
และเกมส์ หรือคุณยังสามารถ
บันทึกไฟล์ลงในการ์ดหน่วย
ความจำได้ ประโยชน์ของการ
ใช้การ์ดหน่วยความจำ คือ
เพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วย

ความจำของโทรศัพท์ ไฟล์
มัลติมเิ ดียของคุณทัง้ หมดจะ
บันทึกอยูใ่ น คลังภาพ กด
เมนู แล้วเลือก คลังภาพ
เพือ
่ เปิดรายการโฟลเดอร์

แอพพลิเคชัน
โทรศัพท์ LG-A258 มาพร้อมกับ
เกมส์เพือ
่ ช่วยให้คณ
ุ ได้เพลิด
เพลินในยามว่าง หากคุณเลือก
ดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิ
เคชันเพิม
่ เติม ไฟล์เหล่านัน
้ จะถูก
บันทึกลงในโฟลเดอร์น้ี กด เมนู
และเลือก แอพพลิเคชัน เลือก
เกมส์ & แอปฯ
หมายเหตุ: ค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติม
จะเกิดขึน
้ เมือ
่ เชือ
่ มต่อกับบริการ
นี้ โปรดสอบถามข้อมูลการคิด
ค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการ

สมุดบันทึก
การตั้งเวลาปลุก (เมนู >
สมุดบันทึก > การปลุก)
คุณสามารถตัง้ นาฬิกาปลุกได้ 5
เวลาตามเวลาทีก
่ ำหนดได้
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การใช้ปฏิทิน (เมนู >
สมุดบันทึก > ปฏิทิน)
เมือ
่ คุณเข้าสูเ่ มนูน้ี ปฏิทน
ิ จะ
ปรากฏขึน
้ เคอร์เซอร์รป
ู สีเ่ หลีย่ ม
จะอยูท
่ ว่ี น
ั ทีป
่ จั จุบน
ั คุณสามารถ
เลือ
่ นเคอร์เซอร์ไปยังวันทีอ
่ น
่ื ได้
โดยใช้ปม
ุ่ นาวิเกต

การเพิ่มรายการลงในสิ่ง
ที่ต้องทำ (เมนู >
สมุดบันทึก > รายการสิ่ง
ที่ต้องทำ) คุณสามารถดู

แก้ไข และเพิม
่ งานทีจ่ ะทำ

การเพิ่มบันทึก (เมนู >
สมุดบันทึก > บันทึก)
คุณสามารถลงทะเบียนบันทึก
ของคุณได้ทน
่ี ่ี

บันทึกลับ (เมนู >
สมุดบันทึก > บันทึกลับ)
คุณสามารถเขียนบันทึกส่วนตัว
เพือ
่ เก็บข้อมูลทีเ่ ป็นส่วนตัว คุณ
ต้องป้อนรหัสรักษาความปลอด
ภัยเมือ
่ ใช้เมนูน้ี
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การเพิ่มเมืองในเวลา
ทั่วโลก (เมนู > สมุดบัน
ทึก > เวลาทั่วโลก)
คุณสามารถเพิม
่ เมืองทีต
่ อ
้ งการ
ในรายการของเวลาทัว่ โลก
และคุณสามารถตรวจสอบ
เวลาปัจจุบน
ั ของเมืองหลัก
ทัว่ โลกได้

การใช้เครื่องคิดเลข
(เมนู > สมุดบันทึก >
เครื่องคิดเลข)
เครือ
่ งคิดเลขจะดำเนินการคำ
นวณขัน
้ ต้น คือ บวก, ลบ, คูณ
และ หาร และฟังก์ชน
ั
วิทยาศาสตร์บางอย่าง

ตัวค้นหาวันที่ (เมนู
> สมุดบันทึก >
ตัวค้นหาวันที่)
ตัวค้นหาวันที่ เป็นเครือ
่ งมืออำ
นวยความสะดวกทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ
สามารถคำนวณวันหลังจากที่
ผ่านมาแล้วหลายวันได้

การแปลงหน่วย (เมนู >
สมุดบันทึก > แปลงหน่วย)
ใช้แปลงหน่วยวัดต่างๆ ให้เป็น
หน่วยทีค
่ ณ
ุ ต้องการ

การใช้นาฬิกาจับเวลา
(เมนู > สมุดบันทึก >
นาฬิกาจับเวลา)
ตัวเลือกนีช
้ ว่ ยให้คณ
ุ ใช้ฟงั ก์ชน
ั
นาฬิกาจับเวลาได้

ไปที่ (เมนู > สมุดบันทึก
> ไปที่)
ช่วยให้คณ
ุ ตรงไปยังเมนูทค
่ี น
้ หา
คุณสามารถตัง้ รายการเป็น ไปที่

บริการซิม (เมนู >
สมุดบันทึก > บริการซิม)
คุณสมบัตน
ิ ข
้ี น
้ึ อยูก
่ บ
ั ซิมการ์ด
และการให้บริการของเครือข่าย
ในกรณีทซ
่ี ม
ิ การ์ดสนับสนุน
บริการ SAT (เช่น SIM
Application Toolkit) เมนูนจ้ี ะ
เป็นชือ
่ บริการของผูใ้ ห้บริการ
ซึง่ จัดเก็บไว้ในซิมการ์ด

อินเตอร์เน็ต
การเข้าใช้เบราว์เซอร์อิน
เตอร์เน็ต
คุณสามารถเปิด WAP เบราว์เซอร์
และเข้าสูโ่ ฮมเพจของโปรไฟล์ท่ี
ใช้งานในโปรไฟล์อน
ิ เตอร์เน็ต
คุณสามารถป้อนแอดเดรส URL

ได้ดว้ ยตนเอง และเข้าใช้งาน
WAP เพจทีเ่ กีย่ วข้องได้อก
ี ด้วย
กด เมนู และเลือก อินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ: ค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติมจะ
เกิดขึน
้ เมือ
่ เชือ
่ มต่อกับบริการนี้
และเมือ
่ ดาวน์โหลดเนือ
้ หา โปรด
สอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ย
กับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ

ตั้งค่า
การปรับแต่งรูปแบบเสียง
ของคุณ (เมนู > ตั้งค่า >
รูปแบบเสียง)
คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่ารูป
แบบเสียงได้ เลือกรูปแบบเสียงที่
คุณต้องการ แล้วเลือก ตัวเลือก
และเลือก แก้ไข

การใช้โหมด Flight
(เมนู > ตั้งค่า > โปรไฟล์
> โหมด Flight)
ใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ เปิดโหมด Flight
คุณจะไม่สามารถโทรออก,
เชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต,
ส่งข้อความได้เมือ
่ โหมด Flight
เปิดอยู่
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การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
แสดงผล
(เมนู > ตั้งค่า > แสดง)
คุณสามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่าของ
การแสดงผลของโทรศัพท์ได้

การเปลี่ยนวันที่และเวลา
( เมนู > ตั้งค่า > วันที่ &
เวลา)
คุณสามารถตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ทีเ่ กีย่ ว
ข้องกับวันทีแ่ ละเวลาได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ
(เมนู > ตั้งค่า >
การเชื่อมต่อ)
การตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อจะได้รบ
ั การ
ตัง้ ค่ามาจากผูใ้ ห้บริการระบบแล้ว
ดังนัน
้ คุณจึงสามารถเพลิดเพลิน
กับโทรศัพท์ใหม่ของคุณได้
ทันทีทเ่ี ปิดเครือ
่ งหากคุณต้องการ
เปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่า ให้ใช้
เมนูน้ี คุณสามารถกำหนดการตัง้
ค่าเครือข่าย และโปรไฟล์การเข้า
ใช้ขอ
้ มูลได้ในเมนูน้ี
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การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ
1 กด เมนู และเลือก ตัง้ ค่า
แล้วเลือก บลูทธ
ู
2 เลือก ตัง้ ค่า
ทำการเปลีย่ นแปลง:
่ งของฉัน
•การมองเห็นเครือ
- เลือกการแสดงอุปกรณ์ของ
คุณต่อผูอ
้ น
่ื เป็น มองเห็นได้,
ซ่อน หรือ แสดง 1 นาที
่ เครือ
่ งของฉัน
•ชือ
- ป้อนชือ
่ โทรศัพท์ LG-A258
ของคุณ
•บริการทีร่ องรับ - แสดงว่า
รองรับบริการใดบ้าง
• แอดเดรสส่วนตัว - ดูแอด
เดรสบลูทธู

การจับคู่กับอุปกรณ์
บลูทูธอื่น
1 ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู
เป็น เปิด และ มองเห็นได้
คุณสามารถเปลีย่ นการมองเห็น
ในเมนู การตัง้ ค่าบลูทธ
ู
โดยการเลือก การมอง
เห็นเครือ
่ งฉัน จากนัน
้ เลือก
มองเห็นได้

2 เลือกค้นหาอุปกรณ์ใหม่จาก
เมนูบลูทธู
3 โทรศัพท์ LG-A258 จะค้นหา
อุปกรณ์ เมือ
่ การค้นหาเสร็จ
สมบูรณ์ เพิม
่ และ รีเฟรช
จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
่ี ณ
ุ ต้องการ
4 เลือกอุปกรณ์ทค
จับคูด
่ ว้ ย จากนัน
้ ตัวเครือ
่ ง
จะสร้างรหัสผ่านตามค่าเริม
่
ต้นทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ เชือ
่ มต่อ
้ โทรศัพท์ของคุณ
5 จากนัน
จะเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์อน
่ื ๆ
่ มต่อบลูทธู ของคุณ
6 การเชือ
แบบป้องกันด้วยรหัสผ่าน
พร้อมใช้งานแล้ว

เคล็ดลับ!
่ คุณใช้ชด
ุ หูฟงั
1 เมือ
บลูทธู
จะไม่รองรับโปรไฟล์
A2DP และ AVRCP
ขณะทีค
่ ณ
ุ เล่นวิดโี อ ซึง่
หมายความว่าคุณจะไม่ได้
ยินเสียงของวิดโี อหากคุณ
ใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธู
ั การถ่ายโอนไฟล์
2 ฟังก์ชน
ทางบลูทธู จะถูกปิดในขณะ
ทีใ่ ช้แอปพลิเคชันบางอย่า
ง (สายสนทนา, กล้องถ่าย
รูป/กล้องถ่ายวิดโี อ, เครือ
่ ง
เล่นเพลง, UMS/PC ซิงค์)

การเปลี่ยนการตั้งค่า
โทรศัพท์ (เมนู > ตั้งค่า >
โทรศัพท์)
เพลิดเพลินกับอิสระในการปรับ
การทำงานของโทรศัพท์ LGA258 ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ได้ปม
ุ่ สำรวจของฉัน - คุณ
สามารถเปลีย่ นปุม
่ ลัดของ
ปุม
่ นาวิเกต 4 ปุม
่ ได้
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ภาษา - คุณสามารถเปลีย่ นภาษา
ทีแ่ สดงข้อความบนโทรศัพท์ของ
คุณ การตัง้ ค่าเปลีย่ นแปลงนีม
้ ผ
ี ล
ต่อโหมดป้อนภาษาด้วย
สถานะแบตเตอรี่ - เลือก
เพือ
่ สลับการตัง้ ค่าประหยัด
พลังงาน อัตโนมัต,ิ เปิดเสมอ
หรือ ปิดหากคุณตัง้ ค่า
เปิดเสมอ คุณสามารถประหยัด
พลังงานแบตเตอรีไ่ ด้
ข้อมูลเครือ
่ ง - ดูขอ
้ มูลทางด้าน
เทคนิคของโทรศัพท์ LG-A258

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ระบบป้องกัน
(เมนู > ตั้งค่า >
ระบบป้องกัน)
เปลีย่ นการตัง้ ค่าระบบป้องกัน
ของคุณเพือ
่ ป้องกันโทรศัพท์ LGA258 และข้อมูลทีส
่ ำคัญของคุณ
•ขอรหัส PIN - เลือกให้ขอรหัส
PIN เมือ
่ คุณเปิดเครือ
่ ง
่ ง - เลือกเพือ
่ ล็อค
•ล็อคเครือ
โทรศัพท์ของคุณ
•ล็อคแอปพลิเคชัน - เลือก
เมนูแอปพลิเคชันทีจ่ ะ
ล็อคจากรายการ
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•ล็อคหากเปลีย
่ นซิม
- ถ้าคุณเปิดใช้ตวั เลือกนี้
โทรศัพท์ของคุณจะขอ
รหัสรักษาความปลอดภัย
เมือ
่ คุณเปลีย่ นซิมการ์ด
่ นรหัส - เปลีย่ นรหัส
•เปลีย
PIN, รหัส PIN2 หรือ
รหัสป้องกันของคุณ

โหมด SOS
ในสถานการณ์ฉก
ุ เฉิน ให้กด
‘9’ ค้างไว้เพือ
่ ส่งข้อความ
SOS เมือ
่ เปิดโหมด SOS
ซึง่ จะส่งไปยังผูร้ บ
ั ทีก
่ ำหนดไว้
หากผูร้ บ
ั โทรกลับ โทรศัพท์
ของคุณจะรับสายโดยอัตโนมัติ
ในเวลานัน
้ เสียงเตือนทัง้ หมดจะ
ถูกปิด และเมนูอน
่ื ๆ จะใช้ไม่ได้
ในการออกจากโหมด SOS ให้กด
ปุม
่ วางสายในหน้าจอหลัก

การดูสถานะหน่วยความจำ
(เมนู > ตั้งค่า >
ข้อมูลความจำ)
คุณสามารถใช้ตวั จัดการหน่วย
ความจำเพือ
่ ดูการใช้หน่วย
ความจำและดูการมีพน
้ื ทีว่ า่ ง
เหลือ: ทัว่ ไป, จองแล้ว, ซิม

การ์ด และหน่วยความจำภาย
นอก และยังสามารถตัง้ ทีเ่ ก็บ
หลักเมือ
่ ใส่การ์ดหน่วยความจำ
ได้ดว้ ย

การรีเซ็ตโทรศัพท์ของ
คุณ (เมนู > ตั้งค่า >
เรียกคืนการตั้งค่า)
ใช้ เรียกคืนการตัง้ ค่า เพือ
่
รีเซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมดเป็น
ค่าทีต
่ ง้ั มาจากโรงงาน คุณต้อง
ใช้รหัสป้องกันเพือ
่ ใช้งานฟังก์
ชันนี้ รหัสป้องกันเริม
่ ต้นคือ
"0000"

PC Suite
คุณสามารถซิงโครไนซ์โทร
ศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์ของคุณ
เพือ
่ ให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่
สำคัญทัง้ หมดของคุณและวัน
ทีต
่ า่ งๆ ตรงกัน รวมทัง้ ยังเป็น
การสำรองข้อมูลไฟล์ทช
่ี ว่ ย
ให้คณ
ุ สบายใจได้

การติดตั้ง LG PC Suite
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
ไปที่ http://www.lg.com
จากนัน
้ เลือกพืน
้ ที่ ประเทศ

และภาษาเพือ
่ ดาวน์โหลด LG PC
Suite เมือ
่ คุณดาวน์โหลดแล้ว
ให้แตกไฟล์และติดตัง้ PC Suite
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพือ
่ ทำให้วซ
ิ าร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์ เมือ
่ ติดตัง้
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไอคอน LG
PC Suite จะปรากฏขึน
้ บนจอ

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์
1 เชือ
่ มต่อสาย USB ที่
โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
ของคุณ
2 เลือกโหมด PC suite
จากเมนูปอ
๊ ปอัปในโทรศัพท์
และเริม
่ ใช้งานโปรแกรม
PC Suite ในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
3 หลังจากค้นหาโทรศัพท์แล้ว
เครือ
่ งจะเชือ
่ มต่ออัตโนมัติ
เคล็ดลับ! การดูเนือ
้ หาของ
โทรศัพท์บนเครือ
่ งคอมพิว
เตอร์จะช่วยให้คณ
ุ สามารถ
จัดเรียงไฟล์ จัดการเอกสาร
และลบเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ ไม่ตอ
้ งการ
ใช้อก
ี ต่อไปได้
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การอัปเกรดซอฟต์
แวร์
การอัปเดตซอฟต์แวร์
โทรศัพท์มอ
ื ถือ LG จาก
อินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย่ ว
กับการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ โปรด
ดูท่ี http://update.
lgmobile.com หรือ
http://www.lg.com/
common/ index.jsp →
เลือกประเทศและภาษา
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ อัปเดต
เฟิรม
์ แวร์ของโทรศัพท์เป็น
เวอร์ชน
ั ใหม่ได้อย่างสะดวก
จากอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ
้ ง
ไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ
เนือ
่ งจากการอัปเดตเฟิรม
์
แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือต้องการ
ให้ผใู้ ช้ดำเนินการอัปเดต
อย่างระมัดระวัง โปรดตรวจ
สอบคำแนะนำและหมายเหตุ
ทีป
่ รากฏขึน
้ ในแต่ละขัน
้ ตอน
ก่อนดำเนินการต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสาย
ข้อมูล USB หรือแบตเตอรี่
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ระหว่างการอัปเกรดอาจทำให้
โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
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โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อ
ไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำ
เหล่านีอ
้ าจทำให้เกิดอันตราย
หรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลื่นความ
ถี่วิทยุ
ข้อมูลเกีย่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ LG-A258
นี้ ได้รบ
ั การออกแบบตรงตาม
ข้อกำหนดเรือ
่ งความปลอดภัย
ในการใช้งานสำหรับการรับ
พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อกำหนดนีใ้ ช้หลักเกณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์ทร่ี วมถึง
การกำหนดค่าเผือ
่ ไว้ทง้ั นี้
เพือ
่ ความปลอดภัยของทุก
คน โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและ
สุขภาพ
• ข้อกำหนดเกีย่ วกับการรับ
พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ใช้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า Specific
Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำ
ด้วยการใช้วธิ ก
ี ารทีไ่ ด้
มาตรฐาน โดยให้เครือ
่ ง

โทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ่ รงที่
สุดและมีการรับรองขนาด
สัญญาณแล้ว โดยการส่ง
สัญญาณดังกล่าวได้กระทำ
ในทุกย่านความถีท
่ โ่ี ทรศัพท์
ใช้อยู่
• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์
LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทก
ุ รุน
่ จะได้รบ
ั การออก
แบบให้อยูภ
่ ายในข้อกำหนด
การรับพลังงานคลืน
่ ความถี่
วิทยุ
• ข้อจำกัด SAR ทีแ่ นะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2
วัตต์/กก. โดยเฉลีย่ ตามเนือ
้
เยือ
่ หนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับ
โทรศัพท์รน
ุ่ นี้ ซึง่ ทำการ
ทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคอ
ื 0.574
วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ
0.823 วัตต์/กก. (10 กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผูท
้ อ
่ี ยูใ่ นประเทศ/
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พืน
้ ทีท
่ ย่ี อมรับข้อจำกัด SAR ซึง่
แนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6
วัตต์/กก. โดยเฉลีย่ ต่อเนือ
้
เยือ
่ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุง
รักษาเครื่องโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
และอุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ น
การรับรองให้ใช้กบ
ั
โทรศัพท์รน
ุ่ นีเ้ ท่านัน
้ การใช้อ
ป
ุ กรณ์ประเภทอืน
่ ๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครือ
่ งสิน
้ สุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ ง
โทรศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทค
นิคผูม
้ ค
ี วามรูเ้ มือ
่ จำเป็นต้องมี
การตรวจซ่อม
• การซ่อมแซมภายใต้การรับปร
ะกันเป็นการตัดสินใจของ LG
ซึง่ อาจรวมถึงการเปลีย่ นชิน
้ ส่วน
หรือแผงวงจรทีเ่ ป็นของ
ใหม่หรือ
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ของทีป
่ รับสภาพ โดยมี
ประสิทธิภาพในการทำงาน
เทียบเท่าชิน
้ ส่วนทีถ่ ก
ู เปลีย่ น
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์
เครือ
่ งใช้ไฟฟ้า เช่น โทร
ทัศน์ วิทยุ และเครือ
่ งคอม
พิวเตอร์ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้
ห่างจากแหล่งความร้อน
เช่น เครือ
่ งระบายความ
ร้อนหรือเตาประกอบ
อาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
่ งโทรศัพท์
• ไม่ควรนำเครือ
ไว้ในทีท
่ ม
่ี ก
ี ารสัน
่ สะเทือน
หรือการกระแทก
่ งโทรศัพท์ในบริ
• ปิดเครือ
เวณทีม
่ ข
ี อ
้ บังคับพิเศษว่า
ห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้าม
ใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ทไ่ี วต่อสัญญาณ
รบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ย
มือเปียก ขณะกำลังชาร์จ
แบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้าดูด

• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถ
ไุ วไฟ
เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร้อนและ
ทำให้ตด
ิ ไฟ ซึง่ อาจทำให้เกิด
เพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครือ
่ งโทรศัพท์ (อย่า
ใช้สารละลาย เช่น เบนซิน ทิน
เนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่
มีการถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ใน
ทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ่ หรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั ร
เครดิตหรือบัตรโดยสารทีม
่ ี
แถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำ
ความเสียหายต่อข้อมูลใน
แถบแม่เหล็กได้
ี ม
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจาก
ของเหลวหรือความชืน
้
• ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะ
ต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น

การทำงาน อย่างมีประ
สิทธิภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ ง
อาจได้รบ
ั ผลจากคลืน
่ รบกวน
ได้ ทำให้มผ
ี ลต่อการทำงาน
่ นที่
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
ใกล้อป
ุ กรณ์ทางการ
แพทย์หลีกเลีย่ งการวาง
โทรศัพท์เหนือเครือ
่ งควบ
คุมจังหวะการเต้น
ของหัวใจ เช่น ใส่ในกระ
เป๋าเสือ
้ เป็นต้น
่ นทีอ
่ าจก่อ
• โทรศัพท์เคลือ
ให้เกิดสัญญาณรบกวนกับ
เครือ
่ งช่วยฟังได้
้ โทรทัศน์ วิทยุ
• ดังนัน
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้าง
เล็กน้อย
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ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน
ตรวจสอบกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรือ
่ ง
การใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ น
พืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขีย่ านพาหนะ
ื ถือใน
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ขณะขับรถ
่ ว้ ย
• มีสมาธิในการขับขีด
ความระมัดระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชด
ุ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถ
ก่อนโทรออกหรือรับสาย หาก
สภาพการขับขีท
่ ำให้จำเป็น
ต้องดำเนินการดังกล่าว
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• พลังงานคลืน
อาจมีผลกระทบต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดใน
รถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ
รถยนต์ อุปกรณ์เพือ
่ ความ
ปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลม
นิรภัย ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์
พกพาแบบไร้สายซึง่ ขัด
ขวางการทำงานของถุงลม
ซึง่ อาจทำให้ถงุ ลมไม่
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ทำงาน หรืออาจทำให้
คุณได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรง
เนือ
่ งจากการทำงานผิด
ปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงใน
ขณะอยูข
่ า้ งนอก โปรด
ตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยู่
ทีร่ ะดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่
ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยน
ิ
เสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่
อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลี่ยงการทำลาย
ความสามารถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจ
ถูกทำลายได้หากคุณฟังเสียง
ดังเป็นระยะเวลานาน ดังนัน
้
เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรเปิด
หรือปิดเครือ
่ งใกล้กบ
ั หูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนา
ไว้ในระดับทีเ่ หมาะสม
หมายเหตุ: แรงดันเสียงที่
มากเกินไปจากหูฟงั สามารถ
ทำให้สญ
ู เสียการได้ยน
ิ ได้

ส่วนที่เป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณ
ทำมาจากวัสดุแก้ว ซึง่ ส่วนที่
เป็นแก้วนีส
้ ามารถแตกได้หาก
โทรศัพท์ตกลงบนพืน
้ แข็ง
หรือถูกกระแทก หากส่วนที่
เป็นแก้วนีแ้ ตก อย่าสัมผัส
หรือพยายามดึงออก ให้หยุด
ใช้โทรศัพท์จนกว่าส่วนทีเ่ ป็น
แก้วนีจ้ ะได้รบ
ั การเปลีย่ นโดย
ผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้

บริเวณที่ทำให้เกิด
ระเบิดได้

เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อ
ให้เกิดคลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ ง
บินได้
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นที่
• ให้ปด
ของคุณก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
่ เครือ
่ ง
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
บินจอดทีพ
่ น
้ื ก่อนได้รบ
ั การ
อนุญาตจากพนักงานประจำ
เครือ
่ ง

เด็ก

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยู่
ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ
ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อห้ามอย่าง
เคร่งครัด และทำตามข้อ
กำหนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัย
และห่างจากมือเด็ก รวมทัง้
เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่ อาจ
ทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิดได้

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถ
ใช้กบ
ั เครือข่ายมือถือบางเครือ
ข่ายได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์น้ี
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทร
ฉุกเฉินให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้
บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติม
น้ำมันเชือ
้ เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มัน
เชือ
้ เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซ
หรือของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดย
สารของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บ
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์

การโทรฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
และการดูแลรักษา

• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุ
แบตเตอรีอ
่ อกจนหมดก่อนเริม
่
การชาร์จ แบตเตอรีน
่ ต
้ี า่ งจาก
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
แบตเตอรีอ
่ น
่ื เนือ
่ งจากไม่มี
Memory Effect ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ่ ละ
เครือ
่ งชาร์จของ LG เท่านัน
้
เครือ
่ งชาร์จของ LG ได้รบ
ั การ
ออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรีใ่ ห้นาน
ทีส
่ ด
ุ
้ ส่วนหรือทำให้
• อย่าถอดชิน
แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
• รักษาความสะอาดของหน้า
สัมผัสแบตเตอรี่
• เปลีย่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที
เมือ
่ ประสิทธิภาพการใช้งานลด
ต่ำลงจนถึงระดับทีไ่ ม่อาจใช้
งานต่อได้ แบตเตอรีน
่ ้ี
สามารถชาร์จใหม่ได้หลาย
ร้อยครัง้ ก่อนทีจ่ ะต้องเปลีย่ น
ก้อนใหม่
ี ครัง้
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน
เพือ
่ เพิม
่ เวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบต
เตอรีโ่ ดนแสงแดดโดยตรง
หรือใช้ในสภาพทีม
่ ค
ี วาม
ชืน
้ สูง เช่น ในห้องน้ำ
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• อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ใน
สภาพอากาศทีร่ อ
้ นหรือเย็น
เนือ
่ งจากประสิทธิภาพของ
แบตเตอรีอ
่ าจด้อยลง
่ นิดที่
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
ไม่ถก
ู ต้อง อาจทำให้เกิดการ
ระเบิดได้
ั ต
ิ ามคำแนะนำของ
• ควรปฏิบต
ผูผ
้ ลิตในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ่ี
ใช้แล้วโปรดรีไซเคิลเมือ
่ เป็น
ไปได้ อย่าทิง้ เป็นขยะใน
ครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลีย่ นแบต
เตอรี่ โปรดนำไปทีจ่ ด
ุ บริการ
หรือตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั
การแต่งตัง้ จาก LG Electronics
ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความ
ช่วยเหลือ
๊ อุปกรณ์ชาร์จออก
• ถอดปลัก
จากเต้าเสียบทุกครัง้ หลัง
จากแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์เต็ม
แล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงานสิน
้
เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรีจ่ ะ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การกำหนดค่า
เครือข่าย, การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม

อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีม
้ ใี ห้ใช้กบ
ั โทรศัพท์ LG-A258
(รายการต่างๆ ทีอ
่ ธิบายด้านล่างนีเ้ ป็นตัวเลือก)
อุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่

ชุดหูฟงั สเตอริโอ

คูม
่ อ
ื การใช้
เรียนรูเ้ พิม
่ เติม
เกีย่ วกับโทรศัพท์
LG-A258

สายเคเบิล
้ ข้อมูล/ซีดี
โปรแกรม PC sync

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
• การไม่ปฏิบต
ั ด
ิ งั กล่าวอาจมีผลให้การรับประกันสิน
้ สุดลง
้ ที่
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
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ข้อมูลทางเทคนิค
อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ
่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์,
07:00 - 19:00น.

Call center :
0-2878-5757
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LG-A258 User Guide

English

This guide will help you understand your new mobile phone.
It will provide you with useful explanations of features on your
phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone
depending on the software of the phone or your service provider.
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.

Getting to know your phone
Main screen
Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them.
OK key
Selects menu options
and confirms actions.
Music key
Go to Music function
directly.

Call key
Access the call logs, call
a dialed phone number
and answer incoming
call.
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Navigation keys
Use for quick access
to phone functions.
Camera key
Go to Camera
function directly.

End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone
on/off. Returns to the
home screen when
you use the menu.

TIP!
A variety of widget applications is already set to your home
screen. On the home screen, press the up navigation key and
select the widget you want using the left and right navigation
keys. If you access the SNS application by selecting the widget
on your home screen, you will be required to sign in with your
SNS account.

Volume key

Installing a memory card
1 Remove the battery cover.
2 Slide the microSD card slot
to release lock.
3 Flip up the slot.
4 Put the microSD card on the
card tray. Make sure the gold
colour contact area is facing
downwards.
5 Flip down then push the slot
to lock.

Headset /
Charger / USB
Cable connector

Note: A memory card is an
optional accessory.

Formatting the memory
card
From your home screen, press
Menu and select Settings.
Choose Memory info, select
External memory and press
Format, and insert security
code.
WARNING: When you format
your memory card, all the
content will be wiped. If you
do not want to lose the data
on your memory card, back it
up first.
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a
cellular network, you are
provided with a SIM card
loaded with your subscription
details, such as your PIN, any
optional services available and
many others.
Important!
› The SIM card can be easily
damaged by scratches
or bending, so be careful

when handling, inserting or
removing the card. Keep all
SIM cards out of the reach of
small children.
Illustrations
1 Open battery cover.
2 Remove the battery.
3 Insert your SIM.
4 Insert your battery.
5 Close the battery cover.
6 Charge your battery.

1

2

3

4

5

6

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched
on, as this may damage the phone.
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Turning Your Phone On
and Off

Making a call from your
contacts

You can power the phone on
and off by pressing and holding
the power key.

1 Select Names from the home
screen.
2 Using the keypad, enter the
first letter of the contact you
want to call.
3 Press
to initiate the call.
TIP! To scroll through your
contacts, use the up and down
navigation keys.

Calls
Making a call
1 Key in the number using
the keypad. To delete a digit
press Clear.
2 Press
to initiate the call.
.
3 To end the call, press
TIP! To enter + when making
an international call, press and
hold 0.
TIP! To control the volume
during a call, press the up and
down Volume keys.
TIP! You can record a voice
memo during a call. Press RSK
Record.Also when one call is in
hold then Press Options and
select Record.

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press
to answer the call.
While your phone is ringing,
select Silent to mute the
ringing.
This is useful if you have
forgotten to change your profile
to Silent for a meeting.
Press
or select Reject to
reject the incoming call.
TIP! You can change the
settings on your phone to
answer your calls in different
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ways. Press Menu, select
Settings and choose Call. Select
Answer mode and choose from
Press send key, Open flip or
Press any key.

Once you have assigned a
speed dial, you can initiate a
call by pressing and holding the
speed dial number in the idle
screen.

Using the speakerphone

Viewing your call logs

During a call, you can activate
speakerphone by pressing
key and you can use the
handset in hands-free.
If the speakerphone is active,
press
key again to resume
normal handset conversation
mode.

Speed dialling
Press Menu and select
Contacts, then choose Speed
dials.
You can assign a speed dial
number to a contact you call
frequently.
Speed dial 1 is set to your voice
mail and 9 is set to SOS mode
so you can not change the
both.
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Press
to view your call
logs. You can also check the call
record of missed, received, and
dialled calls by using the left
and right navigation keys.

Changing the call settings
You can set the menu relevant
to a call. Press Menu, select
Settings and choose Call.

Contacts
Searching for a contact
1 Select Names from the home
screen.
2 Using the keypad enter the
first letter of the contact you
want to call.
3 To scroll through the
contacts.

Adding a new contact
1 Select Names from the home
screen. Press Options and
Add new contact.
2 Enter the first and last name
of your new contact. You do
not have to enter both.
3 Enter the number and select
Options then choose Done.
Note: If you want to add more
information, press Options and
choose Add detail then select
options you want.

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

Messaging
Sending a message
1 Press Menu, select
Messaging, and choose Write
to send an SMS or MMS.
2 A new message editor will
open. The message editor
combines text message
and multimedia messages
into one intuitive and easy
to switch between editor.
The default setting of the
message editor is text
message.
3 Enter your message using
either the T9 predictive
mode or Abc manual mode
or 123 mode. You can switch
text input modes by pressing
the # key.
4 Enter the phone number
or press Options and select
Send, to add a contact from
the list of your contacts.
You can even add multiple
contacts marking the
contacts.
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Note: Message can be sent to
a group also. Edit the message
then press send and select
contact groups and select the
group you want.
5 Enter your message.
6 Select Options and choose
Insert. Use the left and right
navigation keys and add an
Image, Video clip, Sound
clip, Schedule, Business
card, Note, Text field, To-do,
or a Text template.
7 Press Send to send the
message.
Your message is displayed and
responses appear in the same
window, creating a message
thread with that contact.
TIP! You can select your
message type as SMS or MMS
when you enter a text longer
than 1 page in the message
field. If you want to change the
type of message to send, press
Menu > Messaging > Options
> Settings > Text message, and
choose Send long text as.
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Note: Image, Video clip, Sound
clip, Schedule, Business card,
Text field or Subject is added
to the message editor, it will
be automatically converted
to MMS mode and you will be
charged accordingly.

Entering text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s
keypad. The following text
input methods are available in
the phone: T9 mode, Abc mode
and 123 mode.
To change modes, press the
# key.
Note: Some fields may allow
only one text input mode (e.g.
telephone number in address
book fields).

T9 mode
T9 mode uses a built-in
dictionary to recognise words
you’re writing based on the
key sequences you press.
Simply press the number key
associated with the letter

you want to enter, and the
dictionary will recognise the
word once all the letters are
entered.

Using the T9 Mode
1 When you are in the T9
predictive text input mode,
start entering a word by
pressing keys
to
.
Press one key per letter.
- If the word is still incorrect
after typing completely,
press the
key once or
more to cycle through the
other word options.
- If the desired word is
missing from the word
choices list, add it by using
the Abc mode.
2 Enter the whole word before
editing or deleting any
keystrokes.
- To delete letters, press Clear.
- Complete each word with
a space by pressing the
key.

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

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

Inserting symbols
If you want to insert symbols,
press the * key, then you can
choose a symbol. Or you can
press Options and then choose
Insert symbol.

Changing the language
LG-A258 supports various
languages.
There are two ways to change
the writing language from the
writing screen. You can press
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Options, go to Writing language
and then set the language you
want. Or, you can simply press
and hold the * key. The writing
options may differ depending
on the language you choose.

Message folders
Press Menu, select Messaging.
Choose Options and select the
folder you want.
Drafts - If you don’t have time
to finish writing a message, you
can save what you have written
so far in here.
Outbox - This is a temporary
storage folder used while
messages are being sent.
Saved Items - You can access
your Saved messages, Text
templates and Multimedia
templates.
Emoticons - A list of useful
emoticons already written for
a quick reply. You can add, edit
and delete emoticons. You can
insert the emoticon which you
preferred on writing a message.
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Settings - Your message
settings are pre-defined so
that you can send messages
immediately. If you would like
to change the settings, you
can do this using the settings
options.

E-mail
Setting up your e-mail
You can stay in touch on the
move using e-mail on your LGA258. It’s quick and simple to
set up a POP3 or IMAP4 e-mail
account.
1 Press Menu and choose
E-mail.
2 The first time you open the
E-mail, you need to setup
an email account. A setup
wizard opens to help you
add an e-mail account.
3 Follow the pop up
instruction and enter the
information required.

Sending an e-mail using
your new account
To send/receive an e-mail,
you should set up an e-mail
account.
1 Select Menu, select E-mail
and choose Options.
2 Choose Write e-mail and a
new e-mail will open.
3 Enter the recipient’s address
and write a subject.
4 Enter your message.
5 Press Options, select Attach
to add an Image, Video,
Sound, Name & number or
More.
6 Press Send and your e-mail
will be sent.

Camera
Taking a quick photo
1 Press Menu and select
Media. Select Camera to
open the viewfinder.

2 Holding the phone and,
point the lens towards the
subject of the photo.
3 Press
key to take a photo.

Video camera
Shooting a quick video
1 Press Menu and select
Media, then choose Video
camera.
2 Point the camera lens
towards the subject of the
video.
key to start
3 Press
recording.
4 Rec will appear in the
viewfinder and a timer will
show the length of your
video.
5 Select Stop to stop
recording.

Music
Your LG-A258 has a built-in
music player so you can play all
your favourite music.
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Playing a song

FM radio

1 Press Menu and select
Media, then choose Music.
2 Choose All songs then select
the song you want to play.
to pause the song.
3 Select
4 Select
to skip to the next
song.
5 Select
to skip to the
previous song.
6 Select Back to return to
music player menu.
Note: Music is copyright
protected in international
treaties and national copyright
laws. It may be necessary to
obtain permission or licence
to reproduce or copy music. In
some countries national law
prohibits private copying of
copyrighted material. Please
check the national legislation
of the applicable country
concerning the use of such
materials.

Your LG-A258 has an FM radio
feature so you can tune into
your favourite stations and
listen on the move.
During listening to the FM
radio, you can also record a
short clip and save it.
Note: You will need to insert
your headset in order to listen
to the radio. Insert the plug into
the headset connector in order
to listen to the radio and keep
the good radio reception.
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Searching for stations
1 Press Menu and select
Media, then choose FM
radio.
2 Select Option and choose
Auto scan then select Set.
You can also use the left
and right navigation keys to
search for stations.

Listening to the radio
1 Press Menu and select
Media, then choose FM
radio.

2 Select the channel number
of the station you would like
to listen to.
TIP! You can listen to the
radio via built-in speaker. Press
Options, select Listen via
speaker.

Recording your radio
key during
1 Press
listening to the radio.
2 The recording time is
displayed on your phone.
If you want to stop the
recording, press Stop. If
recording is done, the
recorded contents will be
saved in Gallery as mp3 file.
Note: After recording your
radio, you can listen to all of
the radio recordings you have
saved by selecting Options and
Go to Radio recordings.
TIP! To configure your recording
settings such as the saved
memory, record type or Prerecording, press Options and
select Recording settings.

TIP! Pre-recording
lets you record from some
seconds before you press the
record button.

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

Recording your voice
memo
1 Press Menu and select
Media, then choose Voice
recorder.
key to begin
2 Press
recording.
3 Choose Stop to end the
recording.
4 Press Options and select
Play last recorded to listen
to the recording.

Gallery
You can store any media files
into your phone’s memory so
that you have easy access to all
13

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

Organiser

Applications

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

Your LG-A258 comes with
preloaded games to keep
you amused when you have
time to spare. If you choose
to download any additional
games or applications they will
be saved into this folder. Press
Menu and select Applications.
Choose My games & apps.
Note: An additional cost is
incurred when connecting to
this service. Check your data
charges with your network
provider.

14

Setting your alarm
(Menu > Organiser >
Alarm clock)
You can set up to 5 alarm clocks
to go off at a specified time.

Using the calendar
(Menu > Organiser >
Calendar)

Adding an item to your to
do list (Menu > Organiser
> To-do list)
You can view, edit and add
tasks to do.

Adding a note (Menu >
Organiser > Notes)
You can register your own notes
here.

Secret notes
(Menu > Organiser >
Secret notes)
You can write the private memo
to protect your privacy. You
enter the security code to use
this menu.

Adding a city to your
world time (Menu >
Organiser > World time)
You can add a required city to
the list of world clock. You can
also check the current time of
major cities around the world.

Using your calculator
(Menu > Organiser >
Calculator)
The calculator provides the
basic arithmetic functions:
addition, subtraction,
multiplication, division and
Scientific applications also.

Date finder (Menu >
Organiser > 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.

Converting a unit
(Menu > Organiser >
Converter)
This converts many
measurements into a unit you
want.

Using the stopwatch
(Menu > Organiser >
Stopwatch)
This option allows you to use
the function of a stopwatch.

Go to (Menu > Organiser
> Go to)
It helps you to go to the menu
you search for. You can set the
item as Go to.

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

Internet
Accessing the internet
browser
You can launch the wap
browser and access the
homepage of the activated
profile on Internet Profiles.
You can also manually enter
an URL address and access the
associated wap page. Press
Menu and select Internet.
Note: An additional cost is
incurred when connecting to
this service and downloading
content. Check your data
charges with your network
provider.

Settings
Personalising your profiles
(Menu > Settings >
Profiles)
You can personalise each profile
16

setting. Choose the profile you
want and select Options and
choose Edit.

Using flight mode
(Menu > Settings > Profiles
> Flight mode)
Use this function to switch the
flight mode on. You will not be
able to make calls, connect to
the Internet, send messages
and play FM radio when flight
mode is switched on.

Changing your display
settings (Menu > Settings
> Display)
You can change the settings for
the phone display.

Changing your date & time
(Menu > Settings > Date
& Time)
You can set functions relating to
the date and time.

Changing your
connectivity settings
(Menu > Settings >
Connectivity)

• Supported services - Shows
what it supports.
• My address - View your
Bluetooth address.

Your connectivity settings
have already been set up by
your network operator, so you
can enjoy your new phone
from switch on. If you want to
change any settings, use this
menu. You can configure the
network setting and data access
profiles in this menu.

Pairing with another
Bluetooth device

Changing your Bluetooth
settings
1 Press Menu and select
Settings then choose
Bluetooth.
2 Select Settings
Make your changes to:
• My device visibility - Choose
whether to Visible, Hidden or
Visible for 1 min your device
to others.
• My device name - Enter a
name for your LG-A258.

1 Check your Bluetooth is
On and Visible. You can
change your visibility in the
Bluetooth Settings menu,
by selecting My device
visibility, then Visible.
2 Select Search new device
from the Bluetooth menu.
3 Your LG-A258 will search for
devices. When the search is
completed Add and Refresh
will appear on screen.
4 Choose the device you want
to pair with, then handset
create passcode by default
everytime you connect.
5 Your phone will then
connect to the other device.
6 Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.
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TIP!
1 When you use a
Bluetooth headset, A2DP
and AVRCP profiles are
not supported while
you play video. It means
you will not listen
video sound if you use
Bluetooth headset.
2 Bluetooth file
transferring function will
be blocked under some
applications running.
(Voice call, Camera/
Camcorder, MusicPlayer,
UMS/PCSync)

Changing your phone
settings
(Menu > Settings > Phone)
Enjoy the freedom of adapting
how your LG-A258 works for
your own style.
My navi key - You can change
the shortcuts of 4 navigation
keys.
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Language - You can change the
language for the display texts
in your phone. This change will
also affect the language input
mode.
Battery status - Choose to
switch the power save settings
Auto, Always on or Off. If you
set Always on, you can save the
battery power.
Handset information - View the
technical information for your
LG-A258.

Changing your security
settings
(Menu > Settings >
Security)
Change your security settings
to keep your LG-A258 and the
important information safe.
• PIN code request - Choose
a PIN code to be requested
when you turn your phone
on.
• Handset lock - Choose to lock
your handset.

• Application lock - Choose the
application menu to lock from
the list.
• Lock if SIM is changed - If
you activate this option, your
phone will request a security
code when you change your
SIM card.
• Change codes - Change
your PIN code, PIN2 code or
Security code.

Viewing memory status
(Menu > Settings >
Memory info.)

SOS mode

Resetting your phone
(Menu > Settings > Restore
factory settings)

In an emergency situation,
press and hold ‘9’ to send SOS
message when SOS mode
is On. This will send to the
assigned receivers. If they call
you back, your phone will be
automatically accepted. At that
time, all notification sound will
be muted. And other menus
will be unavailable. To exit the
SOS mode, press the End key in
home screen.

You can use the memory
manager to determine how
each memory is used and see
how much space is available:
common, reserved, SIM and
external memory and also set
the primary storage when the
memory card is inserted.

Use Restore factory settings
to reset all the settings to their
factory definitions. You need
the security code to activate
this function. The default
security code is set to “0000”.

PC Suite
You can synchronise your
phone with your PC to make
sure all your important details
and dates match, but also to
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backup your files to put your
mind at ease.

Installing LG PC Suite on
your PC
Go to http://www.lg.com and
select your region, country
& language to download LG
PC Suite. When you complete
the download, unpack the
file and install the PC Suite.
Follow the instructions on
screen to complete the LG PC
Suite Installer wizard. Once
installation is complete, the LG
PC Suite icon will appear on
your desktop.

Viewing your phone files
on your PC
1 Connect the USB cable to
your phone and your PC.
2 Select the PC suite mode
from the popup menu in
your phone. And run PC
Suite Program in your PC.
3 After searching the phone
it will be connected
automatically.
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TIP! Viewing the contents of
your phone on your PC helps
you to arrange files, organise
documents and remove
contents you no longer need.

Software Upgrade
LG Mobile Phone Software
update from internet
For more information on using
this function, please visit the
http://update.lgmobile.com or
http://www.lg.com/common/
index.jsp → select country and
language.
This feature allows you to
update the firmware of your
phone to the newer version
conveniently from the internet
without the need to visit a
service centre.
As the mobile phone firmware
update requires the user’s full
attention for the duration of the
update process, please make
sure to check all instructions
and notes that appear at each

step before proceeding. Please
note that removing the USB
data cable or battery during the
upgrade may seriously damage
your mobile phone.
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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 LG-A258 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
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transmitting at its highest
certified power level in all
used frequency bands.
• 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
0.574 W/kg (10 g) and when
worn on the body is 0.823
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 discretion, 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
to 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.
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Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)
• Do not charge a handset near
flammable material as the
handset can become hot and
create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not
use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
• Do not charge the phone
when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged
in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.
• Do not tap the screen with
a sharp object as it may
damage the phone.
• Do not expose the phone to
liquid or moisture.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do
not touch the antenna
unnecessarily.
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Efficient phone operation
Electronic devices
All mobile phones may receive
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
require you to do so.
• RF energy may affect some
electronic systems in your
vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• If 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 of
particular importance when
near roads.

you do not turn the handset on
or off close to your ear. We also
recommend that music and call
volumes are set to a reasonable
level.
NOTE: Excessive sound
pressure from earphones can
cause hearing loss.

Avoid damage to your
hearing

Blasting area

Damage to your hearing can
occur if you are exposed to loud
sounds for long periods of time.
We therefore recommend that

Glass Parts
Some parts of your mobile
device are made of glass.
This glass could break if your
mobile device is dropped on
a hard surface or receives a
substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt
to remove. Stop using your
mobile device until the glass
is replaced by an authorised
service provider.
Do not use the phone where
blasting is in progress. Observe
restrictions, and follow any
regulations or rules.
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Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)
Potentially explosive
atmospheres
• Do not use your phone at a
refuelling point.
• Do not use near fuel or
chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone or
accessories.

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

Children
Keep the phone in a safe
place out of the reach of small
children. It includes small parts
which may cause a choking
hazard if detached.
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Emergency calls
Emergency calls may not
be available on all mobile
networks. Therefore you should
never depend solely on your
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 maximise battery
life.
• Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of
the battery pack clean.
• Replace the battery when
it no longer provides

•

•

•

•

•

•

acceptable performance.
The battery pack may be
recharged hundreds of times
before it needs replacing.
Recharge the battery if it has
not been used for a long time
to maximise 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, as this
may deteriorate battery
performance.
There is risk of explosion if the
battery is replaced with an
incorrect type.
Dispose of used batteries
according to the
manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible.
Do not dispose as household
waste.
If you need to replace the
battery, take it to your nearest
authorised LG Electronics

service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger
from the wall socket after
the phone is fully charged
to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend
on network configuration,
product settings, usage
patterns, battery and
environmental conditions.
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Accessories
These accessories are available for use with the LG-A258.
(Items described below may be optional.)
Charger

Battery

Stereo headset

User Guide
Learn more
about your
LG-A258.

Data cable and
CD

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Technical Data
Ambient Temperatures
Max.: +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min.: -10°C

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