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

Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and
make sure that you receive offi cial warranty service, LG is now running a product
authentication program.
To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing
the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the
date of purchase. LG will bear the cost of one SMS for the product authentication
program. For promotion, you will receive one additional month of warranty for free.
One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and
accessories. Once your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your
handset is a genuine LG product.’
The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing
defects during the warranty period from the date of purchase without proof of
purchase or warranty card.
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คู่มือการใช้ LG-C105
คูม
่ อ
ื นีจ
้ ะช่วยคุณทำความรูจ
้ ก
ั โทรศัพท์มอ
ื ถือใหม่ของคุณ ซึง่ จะให้คำอธิบายที่
เป็นประโยชน์ของคุณสมบัตต
ิ า่ งๆ ในโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลบางอย่างของคูม
่ อ
ื
เล่มนีอ
้ าจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือ
ผูใ้ ห้บริการของคุณ
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
หูฟงั

หน้าจอ LCD หลัก
ปุม
่ ส่ง
• โทรออกไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์
และรับสายเรียกเข้า
• ในโหมดสแตนด์บาย:
แสดงข้อมูลการโทร

ปุม
่ เลือก
(ปุม
่ เลือกซ้าย /
ปุม
่ เลือกขวา)
• ปุม่ เหล่านีน้ จ้ี ะทำงาน
ตามฟังก์ชนั ทีป
่ รากฏที่
ด้านล่างของหน้าจอ

ปุม
่ เมนู / ปุม
่ ตกลง
• เลือกตัวเลือกเมนูและยืน
ยันการดำเนินการ

ปุม
่ วางสาย
• เปิด/ปิดเครือ่ ง (กดค้าง)
• วางสายหรือปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
ปุม
่ ตัวเลขและตัวอักษร
• ในโหมดสแตนด์บาย:
ป้อนหมายเลขเพือ่ โทรออก
กดปุม
่ ดังต่อไปนีค
้ า้ งไว้
– โทรออกต่างประเทศ
– เชือ่ มต่อศูนย์ฝากข้อความเสียง
ถึง
– โทรด่วน
- กดปุม่ นีค
้ า้ งไว้เพือ่ ไปยังโหมดเงียบ
• ในโหมดแก้ไข:
ป้อนตัวเลขและตัวอักษร
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ปุม
่ นาวิเกต

ช่องใส่สายคล้องข้อมือ
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ/
สายเคเบิล USB
เคล็ดลับ:
โปรดตรวจดูว่าเปิดโทร
ศัพท์แล้ว มีการ์ดความ
จำภายนอกเสียบอยู่
และอยู่ในโหมดเปิด
เครื่องรอรับสาย ก่อน
เชื่อมต่อกับสายเคเบิล
USB สำหรับที่เก็บ
ข้อมูล

ปุม
่ ด้านข้าง
• ในโหมดสแตนด์บาย:
ควบคุมระดับเสียง
เรียกเข้า
• ระหว่างการใช้สาย:
ปรับระดับเสียงหูฟงั
• ระหว่างเล่นเพลง MP3:
ปรับระดับเสียงเพลง

ช่องหูฟงั
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การใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่
การใส่ซิมการ์ด

เมือ่ คุณสมัครใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ คุณจะได้รบ
ั ซิมการ์ด พลักอิน
พร้อมรายละเอียดการสมัครขอรับบริการ เช่น PIN ของคุณ บริการเสริมทีม่ ใี ห้เลือก
ใช้ได้ และอืน่ ๆ
ข้อสำคัญ! › ซิมการ์ดพลักอินอาจชำรุดเสียหายได้ง่ายหากถูกขูดขีดหรือหัก
งอ ดังนั้น จึงควรใช้งาน ใส่ หรือถอดการ์ดด้วยความระมัดระวัง
เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก

ภาพประกอบ
1.เปิดฝาครอบแบตเตอรี่
2.ถอดแบตเตอรีอ่ อก
3.ใส่ซมิ การ์ด
คำเตือน: ห้ามถอดแบต
เตอรี่ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่
4.ใส่แบตเตอรี่
เนื่องจากอาจทำให้เครื่อง
5.ปิดฝาครอบแบตเตอรี่
เสียหายได้
6.ชาร์จแบตเตอรี่
> หากโทรศัพท์ไม่เปิด หรือหากหน้าจอค้างหรือไม่ตอบสนอง ให้ทำตามคำแนะนำ
สำหรับการใส่แบตเตอรีอ่ กี ครัง้
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การโทร
การโทรออก
1.ป้อนหมายเลขโดยใช้ปม
ุ่ กด
หากต้องการลบทีละหมายเลข
ให้กด ลบ
เพือ
่ เริม
่ การโทร
2.กด
3.หากต้องการวางสาย ให้กด
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เมื่อโทรออกต่างประเทศ
ให้กดปุ่ม 0 ค้างไว้

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมือ
่ โทรศัพท์ดงั ขึน
้ ให้กด
เพือ
่ รับสาย คุณสามารถควบคุมระดับ
เสียงได้ โดยกดปุม
่ ขึน
้ และลง
กด
หรือเลือก ปฏิเสธ
เพือ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า
เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนการตั้ง
ค่าในโทรศัพท์เพื่อรับสายด้วยวิธี
อื่นๆ ได้ กด เมนู เลือก ตั้งค่า และ
เลือก การโทร เลือก โหมดตอบรับ
และเลือกจาก กดปุ่มรับสาย,
เลื่อนขึ้น และ รับได้ทุกปุ่ม

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ
่ จากหน้าจอ
1.เลือก รายชือ
สแตนด์บาย
่
2.ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชือ
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรออกโดย
ใช้ปม
ุ่ กด ตัวอย่างเช่น สำหรับ
Office ให้กดหมายเลข
“6” ติดต่อกันสามครัง้
เพือ
่ เลือกตัวอักษร “O”
3.เลือก โทร หรือกด
เพือ
่ เริม
่ การโทรออก

โทรด่วน
คุณสามารถกำหนดหมายเลขโทร
ด่วนให้กบ
ั รายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ โทรหาบ่อยๆ
ได้

การดูข้อมูลการโทรของคุณ
คุณสามารถดูบน
ั ทึกของสายทีไ่ ม่ได้
รับ สายทีร่ บ
ั และสายโทรออกได้
หากว่าเครือข่ายสนับสนุนการแสดง
หมายเลขโทรเข้า (Calling
Line Identification: CLI)
ในพืน
้ ทีใ่ ห้บริการ
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การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทร
คุณสามารถตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ของการ
โทรได้ กด เมนู เลือก ตัง้ ค่า
และเลือก การโทร
• การโอนสาย - เลือกว่าจะโอนสาย
ของคุณหรือไม่
• ป้องกันการโทร – เลือกเวลาทีค
่ ณ
ุ
ต้องการป้องกันการโทรออก
• กำหนดเบอร์โทรออก - เลือกหมาย
เลขทีส
่ ามารถโทรออกจากโทร
ศัพท์ของคุณได้ คุณจะต้องใช้รหัส
PIN2 จากผูใ้ ห้บริการด้วย เฉพาะ
หมายเลขทีอ
่ ยูใ่ นรายการหมายเลข
โทรออกทีก
่ ำหนดเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้
• สายเรียกซ้อน - แจ้งเตือนให้ทราบ
เมือ
่ มีสายเรียกซ้อน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้
บริการเครือข่ายของคุณ
• ปฏิเสธการรับสาย - ตัง้ ค่ารายการ
ปฏิเสธการรับสาย
• ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะ
แสดงหมายเลขของคุณเมือ
่ คุณ
โทรออกหรือไม่ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้บริ
การเครือข่ายของคุณ
• โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลือก เปิด
หรือ ปิด
• โหมดตอบรับ - เลือกว่าจะรับสาย
โดยใช้ปม
ุ่ ใดๆ หรือเฉพาะปุม
่
รับสาย หรือเลือ
่ นขึน
้
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• ตัวจับเวลาการโทรฟรี - เลือกว่า
จะแสดงเวลาการโทรหรือไม่
• เตือนทุกนาที - เลือก เปิด เพือ
่ ฟัง
เสียงเตือนทุกนาทีในระหว่างที่
ใช้สาย
• โหมดตอบรับ BT -ตัง้ ค่า แฮนด์ฟรี
หรือ ตัวเครือ
่ ง
• บันทึกเบอร์ใหม่ - เลือก ใช่ หรือ
ไม่

รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ
1.เลือก รายชือ
่ จากหน้าจอ
สแตนบายด์
2.ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชือ
่ ที่
คุณต้องการโทรออกโดยใช้ปม
ุ่ กด
่ นดูรายชือ
่
3.หากต้องการเลือ
ให้ใช้ปม
ุ่ นาวิเกต

การเพิ่มรายชื่อใหม่
1.กด เมนู และเลือก รายชือ
่
และเลือก รายชือ
่ แล้วกด
ตัวเลือก - เพิม
่ ชือ
่ ใหม่
่ ณ
ุ มีในฟิลด์
2.ป้อนข้อมูลทัง้ หมดทีค
ทีใ่ ห้มา แล้วเลือก ตัวเลือก-เสร็จ

การเพิ่มรายชื่อให้กับกลุ่ม
คุณสามารถบันทึกรายชือ่ ต่างๆ
ไว้ในกลุม่ เช่น แยกกลุม่ เพือ่ นร่วมงาน
และครอบครัวออกจากกัน โดยภายใน
โทรศัพท์จะมีกลุม่ ต่างๆ ทีต
่ ง้ั ค่าไว้แล้ว
ประกอบด้วย ครอบครัว, เพือ่ น,
เพือ่ นร่วมงาน, โรงเรียน และ วีไอพี

ข้อความ

โทรศัพท์ LG-C105 ได้รวมฟังก์ชน
ั
ข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมเี ดีย
และอีเมล์ และสามารถรับข้อความ
บริการของเครือข่ายได้

การส่งข้อความ
1.กด เมนู เลือก ข้อความ และเลือก
สร้างข้อความ
2.เอดิเตอร์ขอ้ ความใหม่จะเปิดขึน้
เอดิเตอร์ขอ้ ความใหม
จ่ ะรวม ข้อความตัวอักษร และ
ข้อความมัลติมเี ดีย เข้าด้วยกันเพือ่
ให้ใช้งานและสลับระหว่างเอดิเตอร์
ได้งา่ ย ค่าเริม่ ต้นของเอดิเตอร์
ข้อความ คือข้อความตัวอักษร
3.การป้อนข้อความ
4.เลือก ตัวเลือก - แทรก เพือ่ เพิม่
ภาพ, วิดโี อ คลิป, คลิปเสียง,
นัดหมาย, นามบัตร, บันทึก,
ฟิลด์ขอ
้ ความ, สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำ หรือ
รูปแบบข้อความ

5.กด ตัวเลือก - ส่ง

การตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถติดต่อสือ
่ สารระหว่างการ
เดินทางได้โดยใช้อเี มล์บนโทรศัพท์
LG-C105 ของคุณ ซึง่ สามารถตัง้ ค่า
อีเมล์แอคเคาท์แบบ POP3 หรือ
IMAP4 ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
1.กด เมนู เลือก ข้อความ และเลือก
การตัง้ ค่าข้อความ
2.เลือก อีเมล์ และ แอคเคาท์อเี มล์
่ ใหม่ และเลือกตัง้ ค่า
3.กด เพิม
อีเมล์แอคเคาท์

การส่งอีเมล์ด้วยแอคเคาท์
ใหม่
หากต้องการส่ง/รับอีเมล์ คุณควรตัง้ ค่า
อีเมล์แอคเคาท์
1.เลือก เมนู เลือก ข้อความ
แล้วเลือก สร้างข้อความ
2.เลือก อีเมล์ และอีเมล์ใหม่
จะเปิดขึน
้
่ ง
3.ป้อนหัวเรือ
4.การป้อนข้อความ
่ เพิม
่
5.กด ตัวเลือก เลือก แทรก เพือ
ภาพ, วิดโี อคลิป, คลิปเสียง,
นามบัตร, นัดหมาย หรือ บันทึก
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6.กด ส่ง แล้วป้อนแอดเดรสของ
ผูร้ บ
ั หรือกด ตัวเลือก และเลือก
แทรก - รายละเอียดรายชือ
่
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
7.กด ส่ง แล้วอีเมล์จะถูกส่งออกไป

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้
โดยใช้ปมุ่ กดของโทรศัพท์ ในเครือ่ ง
มีวธิ ป
ี อ้ นข้อความให้เลือกใช้ได้ดงั นี:้
ระบบช่วยสะกดคำ T9, โหมดเลือกเอง
ABC และโหมด 123
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หมายเหตุ: ฟิลด์บางฟิลด์อาจใช้
โหมดป้อนข้อความได้โหมดเดียว
(เช่น หมายเลขโทรศัพท์ในฟิลด์
สมุดที่อยู่)

ระบบช่วยสะกดคำ T9
ระบบช่วยสะกดคำ T9 จะใช้พจนานุ
กรมภายในเครือ
่ ง เพือ
่ รับรูค
้ ำศัพท์
ทีค
่ ณ
ุ เขียนตามลำดับการกดปุม
่ เพียง
กดทีป
่ ม
ุ่ ตัวเลขทีส
่ ม
ั พันธ์กบ
ั ตัวอักษร
ทีค
่ ณ
ุ จะป้อน พจนานุกรมจะรับรู้
ได้ถงึ คำศัพท์ เมือ
่ คุณป้อนตัวอักษร
ครบทุกตัวแล้ว

โหมดเลือกเอง ABC

โฟลเดอร์ข้อความ

โหมดนีใ้ ห้คณ
ุ ป้อนตัวอักษรโดยการ
กดปุม่ ทีม่ ต
ี วั อักษรทีต
่ อ้ งการหนึง่ ครัง้
สองครัง้ สามครัง้ หรือสีค
่ รัง้ จนกระทัง่
ตัวอักษรทีต
่ อ้ งการปรากฏขึน้

กด เมนู และเลือก ข้อความ โครง
สร้างโฟลเดอร์ทใ่ี ช้ในโทรศัพท์ LGC105 เป็นโครงสร้างทีเ่ ข้าใจง่าย
ถาดเข้า - ข้อความทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ได้
รับจะอยูใ่ นถาดเข้า
เมล์บอกซ์ของฉัน - มีขอ
้ ความอีเมล์
ของคุณทัง้ หมด
ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่
เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิง่ ทีค
่ ณ
ุ
เขียนไว้ทน
่ี ไ่ี ด้

โหมด 123
ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุม่ เพียง
ครัง้ เดียวต่อตัวเลขหนึง่ ตัว คุณสามารถ
เพิม่ ตัวเลขได้ แม้ขณะทีย่ งั คงอยูใ่ น
โหมดตัวอักษร โดยกดปุม่ ตัวเลขทีต
่ อ้ ง
การค้างไว้
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ถาดออก - โฟลเดอร์นเ้ี ป็นโฟลเดอร์
จัดเก็บแบบชัว่ คราวขณะทีก
่ ำลังส่งข้อ
ความออกไป ซึง่ จัดเก็บข้อความทีส
่ ง่
ไม่สำเร็จด้วย
รายการทีส่ ง่ - ข้อความทัง้ หมดทีส
่ ง่
ออกไปจะอยูใ่ นโฟลเดอร์สง่
รายการทีบ
่ น
ั ทึกไว้ - คุณสามารถเข้า
ดูขอ
้ ความทีบ
่ น
ั ทึกไว้ SMS อัตโนมัติ
และ MMS อัตโนมัตไิ ด้
อีโมติคอน - รายการอีโมติคอนที่
เตรียมไว้ซง่ึ สามารถใช้สำหรับการ
ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

มีเดีย
เพลง
โทรศัพท์ LG-C105 มีเครือ่ งเล่นเพลง
ภายในตัวทีใ่ ห้คณ
ุ สามารถเล่นเพลงที่
คุณชืน่ ชอบทัง้ หมดได้
หมายเหตุ: ลิขสิทธิข์ องไฟล์เพลงจะ
ได้รบ
ั ความคุม้ ครองตามสนธิสญ
ั ญานา
นาชาติและกฎหมายลิขสิทธิข์ องแต่ละ
ประเทศ ดังนัน้ อาจจำเป็นทีต
่ อ้ งได้รบ
ั
อนุญาตหรือได้สท
ิ ธิใ์ นการทำซ้ำหรือ
คัดลอกเพลงในกฎหมายของบางประ
เทศมีขอ้ ห้ามในการคัดลอกสือ่ ทีม่ ล
ี ขิ
สิทธิด
์ ว้ ยตนเอง ก่อนดาวน์โหลดหรือ
คัดลอกไฟล์ โปรดตรวจสอบกฎข้อบัง
คับของประเทศนัน้ ๆ เกีย่ วกับการใช้
สือ่ ต่างๆ
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การเล่นเพลง
1.กด เมนู แล้วเลือก มีเดีย
จากนัน
้ เลือก เพลง
2.เลือก ทุกแทร็ค และเลือกเพลง
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
3.เลือก เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
4.เลือก
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลง
ถัดไป
5.เลือก
เพือ
่ ข้ามไปยังเพลง
ก่อนหน้า
6.เลือก กลับ เพือ
่ หยุดเล่นเพลง
และกลับไปทีเ่ มนูเครือ
่ งเล่นเพลง

การสร้างรายการเพลง

คุณสามารถสร้างรายการเพลงของ
คุณเองได้โดยการเลือกเพลงจาก
โฟลเดอร์ ทุกเพลง
1.กด เมนู แล้วเลือก มีเดีย
2.เลือก เพลง และเลือก รายการ
3.กด ตัวเลือก และเลือก เพิม
่
และป้อนชือ
่ รายการเพลง และกด
บันทึก
4.โฟลเดอร์ ทุกแทร็ค จะปรากฏขึน
้
เลือกเพลงทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
รวมในรายการเพลงโดยเลือ
่ นไปที่
เพลง และเลือก
5.เลือก เสร็จ
เพือ
่ จัดเก็บรายการเพลง

กล้องถ่ายรูป

วิทยุ FM

การถ่ายภาพด่วน

การฟังวิทยุ

1.เลือก เมนู แล้วเลือก มีเดีย เลือก
กล้องถ่ายรูป เพือ
่ เปิดช่อง
มองภาพ
ื โทรศัพท์ หันเลนส์ไปทางสิง่
2.ให้ถอ
ทีต
่ อ
้ งการถ่าย
่ ให้คณ
ุ
3.จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพือ
สามารถมองเห็นสิง่ ทีจ่ ะถ่าย
่ กลาง
4.กดปุม
เพือ
่ ถ่ายภาพ

1.กด เมนู แล้วเลือก มีเดีย
จากนัน
้ เลือก วิทยุ FM
2.เลือกหมายเลขช่องของสถานี
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการฟัง

กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน
1.ในหน้าจอสแตนด์บาย ให้เลือก
เมนู และเลือก มีเดีย
2.เลือก วิดโี อ
่ี อ
้ งการถ่าย
3.หันเลนส์ไปทางวัตถุทต
4.กด
เพือ
่ เริม
่ ต้นการบันทึก
5.”Rec” จะปรากฏขึน
้ ในมุมซ้ายด้าน
ล่างของช่องมองภาพ และตัวตัง้
เวลาจะแสดงระยะเวลาของวิดโี อ
ของคุณ
่ หยุดการบันทึก
6.เลือก หยุด เพือ

หมายเหตุ: หากคุณอยู่ในพื้นที่ซึ่งรับ
สัญญาณวิทยุได้ไม่ชัดเจน
อาจทำให้ยากต่อการรับฟังวิทยุ
ขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อหูฟังกับ
ช่องช่องเสียบแฮนด์ฟรีขณะฟังวิทยุ
เพื่อรับสัญญาณวิทยุได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกเสียง

ใช้ เครือ
่ งบันทึกเสียง เพือ
่ บันทึก
เสียงเตือนความจำหรือเสียงอืน
่ ๆ

คลังภาพ

คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มเี ดียทุกชนิด
ไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์เพือ
่
ให้คณ
ุ เข้าใช้ภาพ เสียง วิดโี อ เกมส์
ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย และคุณยังสา
มารถบันทึกลงในการ์ดหน่วยความ
จำได้ดว้ ย ประโยชน์ของการใช้การ์ด
หน่วยความจำ คือ เพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีว่ า่ ง
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไฟล์
มัลติมเิ ดียของคุณทัง้ หมดจะบันทึก
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อยูใ่ น คลังภาพ กด เมนู แล้วเลือก
คลังภาพ เพือ
่ เปิดรายการโฟลเดอร์

การ์ดความจำ
หากคุณใส่การ์ดหน่วยความจำ
จะแสดงเป็นโฟลเดอร์ใน คลังภาพ

ภาพ
โฟลเดอร์ภาพ ประกอบด้วยโฟลเดอร์
ของภาพเริม
่ ต้นทีม
่ อ
ี ยูใ่ นโทรศัพท์
ภาพทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด และภาพทีถ
่ า่ ย
ด้วยกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์

เสียงส่วนตัว

LG-C105 มาพร้อมกับเกมส์เพื่อให้
คุณได้เพลิดเพลินในยามว่างหาก
คุณเลือกดาวน์โหลดเกมส์หรือแอป
พลิเคชันเพิ่มเติม ไฟล์เหล่านั้นจะถูก
บันทึกลงในโฟลเดอร์นี้

สมุดบันทึก
การตั้งเวลาการปลุก
คุณสามารถตัง้ นาฬิกาปลุกได้หา้ เวลา
ตามเวลาทีก่ ำหนดได้

การใช้ปฏิทิน

โฟลเดอร์เสียง
ประกอบด้วยเสียงเริม
่ ต้น การบันทึก
เสียงของคุณ การบันทึกวิทยุ และ
ไฟล์เสียงทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด
จากขัน
้ ตอนนี้ คุณสามารถจัดการ
และส่งเสียง หรือกำหนดเป็นเสียง
เรียกเข้าได้

เมือ่ คุณเข้าสูเ่ มนูน้ี ปฏิทนิ จะปรากฏขึน้
เคอร์เซอร์รป
ู สีเ่ หลีย่ มจะอยูท
่ ว่ี นั ทีป
่ จั จุบนั
คุณสามารถเลือ่ นเคอร์เซอร์ไปยังวันทีอ่ น่ื
ได้โดยใช้ปมุ่ นาวิเกต

วิดีโอ

คุณสามารถดู แก้ไข และเพิม่ งานทีจ่ ะทำ

โฟลเดอร์วิดีโอ จะแสดงรายการ
วิดีโอที่ดาวน์โหลด และวิดีโอที่ได้
บันทึกไว้ในโทรศัพท์

การใช้เครื่องคิดเลข

อื่นๆ
ใน โฟลเดอร์อื่นๆ คุณสามารถดู
ไฟล์ที่ไม่ได้บันทึกในโฟลเดอร์,
เสียง หรือ วิดีโอ
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เกมส์ & แอปฯ

การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่
ต้องทำ

เครือ่ งคิดเลขจะดำเนินการคำนวณ
ขัน้ ต้น คือ บวก, ลบ, คูณ และหาร
และฟังก์ชนั วิทยาศาสตร์

การใช้นาฬิกาจับเวลา
ตัวเลือกนีช
้ ว่ ยให้คณ
ุ ใช้ฟงั ก์ชนั นาฬิกา
จับเวลาได้

การแปลงหน่วย

การเชื่อมต่อ

การเพิ่มเมืองในเวลาทั่วโลก

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ

ตัวเลือกนีส
้ ามารถแปลงหน่วยวัด
ต่างๆ ให้เป็นหน่วยทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
คุณสามารถเพิม
่ เมืองทีต
่ อ
้ งการ
ในรายการของเวลาทัว่ โลก คุณยัง
สามารถตรวจสอบ Greenwich
Mean Time (GMT) ปัจจุบน
ั และ
เวลาในเมืองหลักทัว่ โลกได้ดว้ ย

เว็บ
การเข้าใช้เว็บ
คุณสามารถเปิด WAP เบราว์เซอร์
และเข้าสูโ่ ฮมเพจของโปรไฟล์ทใ่ี ช้
งานในการตัง้ ค่าเว็บ คุณสามารถ
ป้อนแอดเดรส URL ได้ดว้ ยตนเอง
และเข้าใช้งาน WAP เพจทีเ่ กีย
่ วข้อง
ได้อก
ี ด้วย
1.กด เมนู และ เว็บ
2.ในการเข้าถึงโฮมเพจของเว็บโดย
ตรง ให้เลือก หน้าหลัก หรือ
เลือก ไปทีแ
่ อดเดรส และพิมพ์
URL ทีต
่ อ
้ งการ

โหมดการเชือ่ มต่อ USB
1.ทีเ่ ก็บข้อมูล: เลือกทีเ่ ก็บข้อมูลและ
เชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับคอมพิวเตอร์ คุณ
สามารถลากและวางไฟล์ในโฟล
เดอร์อป
ุ กรณ์ทถ
่ี อดออกได้ของ
โทรศัพท์ LG-C105
2.PC Suite: เลือก PC Suite และ
เชือ
่ มต่อตัวเครือ
่ งเข้ากับคอมพิว
เตอร์ในโหมด PCSync
3.ถามเสมอ: การเลือกตัวเลือกนีจ้ ะ
ให้คณ
ุ เลือกวิธท
ี ใ่ี ช้เชือ
่ มต่อเครือ
่ ง
กับคอมพิวเตอร์ทก
ุ ครัง้
หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชันที่เก็บ
ข้อมูล USB คุณจะต้องเสียบการ์ด
หน่วยความจำภายนอกในโทรศัพท์

การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ

1.กด เมนู และเลือก ตัง้ ค่า การเชือ
่ มต่อ เลือก บลูทธู
2.เลือก ตัง้ ค่า สำหรับตัวเลือก
ต่อไปนี:้
• การมองเห็นเครือ
่ งของฉัน - เลือก

ว่าจะแสดงหรือซ่อนอุปกรณ์
ของคุณต่อผู้อื่น
• ชือ
่ ของโทรศัพท์ของฉัน - ป้อนชื่อ
โทรศัพท์ LG-C105
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• บริการทีร่ องรับ

ที่รองรับ

- แสดงบริการ

• แอดเดรสส่วนตัว

บลูทูธ

- ดูแอดเดรส

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
ในการจับคูโ่ ทรศัพท์ LG-C105
กับอุปกรณ์อน
่ื เครือ
่ งของคุณจะสร้าง
รหัสผ่านตามค่าเริม
่ ต้นทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ
เชือ
่ มต่อกับเครือ
่ งอืน
่ ผ่านบลูทธู
1.ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธู
เป็น เปิด และ มองเห็นได้ คุณ
สามารถเปลีย
่ นการมองเห็นในเมนู
ตัง้ ค่า โดยการเลือก การมองเห็น
เครือ
่ งของฉัน จากนัน
้ เลือก
มองเห็นได้
2.เลือก อุปกรณ์ทใ่ี ช้ จากเมนู บลูทธู
3.โทรศัพท์ LG-C105 จะค้นหา
อุปกรณ์ เมือ
่ การค้นหาเสร็จสม
บูรณ์
เพิม
่ และ รีเฟรช จะปรากฏขึน
้
บนหน้าจอ
่ี ณ
ุ ต้องการจับคู่
4.เลือกอุปกรณ์ทค
เลือกเพิม
่ ป้อนรหัสผ่าน และกด
ปุม
่ กลาง เมือ
่ คุณเลือกอุปกรณ์ท่ี
ต้องการจับคูแ
่ ล้ว เครือ
่ งจะสร้าง
รหัสผ่านตามค่าเริม
่ ต้นทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ
เชือ
่ มต่อ
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5.จากนัน
้ โทรศัพท์ของคุณจะเชือ
่ ม
ต่อกับอุปกรณ์อน
่ื ๆ โดยจะต้องป้อน
รหัสผ่านเดียวกันในอุปกรณ์น้ี
เมือ
่ คุณเลือกอุปกรณ์ทต
่ี อ
้ งการจับคู่
แล้ว เครือ
่ งจะสร้างรหัสผ่านตามค่า
เริม
่ ต้นทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ เชือ
่ มต่อ
่ มต่อบลูทธู ของคุณแบบ
6.การเชือ
ป้องกันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้งาน

ตั้งค่า
การเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์
ของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่ารูป
แบบเสียงได้
่ ณ
ุ ต้องการ
1.เลือก โปรไฟล์ ทีค
และเลือก แก้ไข จาก ตัวเลือก
2.หากคุณใช้โหมดเงียบ โทรศัพท์
จะสัน
่ เท่านัน
้

การใช้โหมด Flight
เมือ
่ ใช้ โหมด Flight คุณจะไม่
สามารถโทรออก เชือ
่ มต่อ
อินเตอร์เน็ต หรือส่งข้อความ

การเปลี่ยนการตั้งค่าความ
ปลอดภัย

เปลีย
่ นการตัง้ ค่าระบบป้องกันของ
คุณเพือ
่ ป้องกันโทรศัพท์ LG-C105
และข้อมูลทีส
่ ำคัญของคุณ

• คำขอรหัส PIN - เลือกให้ขอรหัส
PIN เมือ
่ คุณเปิดเครือ
่ ง
• ล็อคเครือ
่ ง - เลือกรหัสความปลอด
ภัยเพือ
่ ล็อคโทรศัพท์ของคุณ:
่ เปลีย
่ นซิม
เมือ
่ เปิดเครือ
่ ง, เมือ
หรือ ทันที
• แจ้งเครือ่ งหาย(ATMT) - เมือ่ โทร
ศัพท์ของคุณถูกขโมย เครือ่ งจะส่ง
SMS ไปยังหมายเลขทีก่ ำหนดไว้
โดยเจ้าของทีแ่ ท้จริง ในการใช้งาน
คุณสมบัติ ATMT คุณจะต้องตัง้ ค่า
เพือ่ เปิด ATMT และตัง้ ค่า ATMT
สำหรับชือ่ หมายเลขโทรศัพท์หลัก
และรอง รหัส ATMT เริม่ ต้น คือ
“0000” ATMT SMS จะมีขอ้ มูลเกีย่ ว
กับ IMEI ของโทรศัพท์ทถ่ี กู ขโมย
ตำแหน่งปัจจุบนั (ตามข้อความ Cell
Broadcast) และหมายเลขของบุคคล
ทีก่ ำลังใช้เครือ่ งดังกล่าว
• เปลีย
่ นรหัส - เปลีย่ นรหัสป้องกัน
ของคุณ, รหัส PIN, รหัส PIN2,
รหัสป้องกัน หรือ รหัสป้องกันขโมย

การดูสถานะหน่วยความจำ

คุณสามารถใช้สถานะความจำ
เพือ
่ ดูหน่วยความจำทีใ่ ช้ และดูพน
้ื ที่
ว่างใน ความจำเครือ
่ ง, ความจำ
สำรอง, ความจำซิม หรือ ตัง้ ค่าที่
เก็บหลัก คุณยังสามารถตัง้
ความจำการ์ด เมือ
่ ใส่การ์ดหน่วย
ความจำได้ดว้ ย

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต
์แวร์โทรศัพท์มือถือ LG
จากอินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้ฟังก์ชันนี้ โปรดดูที่
http://update.lgmobile.
com หรือ http://www.
lg.com/common/index.jsp
¤ เลือกประเทศและภาษา
คุณสมบัตินี้ให้คุณอัปเดตเฟิ
ร์มแวร์ของโทรศัพท์เป็นเว
อร์ชันล่าสุดได้อย่างสะดวก
จากอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้อ
งไปที่ศูนย์บริการ
เนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแว
ร์โทรศัพท์มือถือต้องการให้
ผู้ใช้ดำเนินการอัปเดตอย่าง
ระมัดระวัง โปรดตรวจสอบค
ำแนะนำและหมายเหตุที่ปร
ากฏขึ้นในแต่ละขั้นตอนก่อน
ดำเนินการต่อไป โปรดทรา
บว่าการถอดสายข้อมูล USB
หรือแบตเตอรี่ระหว่างการอัปเ
กรดอาจทำให้โทรศัพท์มือถือ
ชำรุดเสียหายได้
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คำแนะนำเพื่อความ
ปลอดภัยและการใช้
งานอย่างมีประสิทธิ
ภาพ
การรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลัง
งานคลื่นความถี่วิทยุและค่า
SAR (Specific Absorption
Rate)
โทรศัพท์ LG-C105 นี้ ได้รับการออก
แบบตรงตามข้อกำหนดเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยวกับการ
รับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ข้อกำ
หนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
ที่รวมถึงการกำหนดค่าเผื่อไว้ ทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียก
ว่า Specific Absorption Rate หรือ
SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำ
ด้วยการใช้วิธีการที่ได้มาตรฐาน
โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่งสัญญาณ
ที่แรงที่สุดและมีการรับรองขนาด
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สัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณ
ดังกล่าวได้กระทำในทุกย่านความถี่
ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์
LG แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแบบให้
อยู่ภายในข้อกำหนดการรับพลัง
งานคลื่นความถี่วิทยุ
• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนัก
10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์
รุ่นนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
0.908 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ 0.599
และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ (10
กรัม)
• ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผู้ที่อยู่
ในประเทศ/พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด
SAR ซึ่งแนะนำโดย Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์
คำเตือน: ใช้แบตเตอรี่ อุป
กรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการ
รับรองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ อาจทำให้
การรับรองหรือการรับประกันของเครื่อง
สิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่อง
โทรศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทค
นิคผู้มีความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการ
ตรวจซ่อม
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครื่องระบายความ
ร้อน หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่
มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อ
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อ
สัญญาณรบกวน

• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะ
อาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทร
ศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ
เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและ
ทำให้ติดไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิด
เพลิงไหม้
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภาย
นอกเครื่องโทรศัพท์ (อย่าใช้สาร
ละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บน
พื้นผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มี
การถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่
มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต
หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อ
ข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจาก
ของเหลวหรือความชื้น
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด้วย
ความระมัดระวัง อย่าแตะ
ต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
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การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุป
กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเสียก่อน หลีกเลี่ยงการ
วางโทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุม
จังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
• โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่น
รบกวนเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอม
พิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการรบกวน
บ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบัง
คับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะ
ขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัด
ระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้ ให้ใช้ชุด
อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากสภาพ
การขับขี่ทำให้จำเป็นต้องดำเนิน
การดังกล่าว
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• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผล
กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์
บางชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุติดรถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบ
ไร้สายซึ่งขัดขวางการทำงานของ
ถุงลมซึ่งอาจทำให้ถุงลมไม่ทำงาน
หรืออาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุน
แรงเนื่องจากการทำงานผิดปกติ
ของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงขณะที่อยู่
ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียง
อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณ
ยังสามารถได้ยินเสียงจากรอบข้าง
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้าง
ถนน

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

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้

เด็ก

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาด
เล็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำ
ใส่ปาก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้

การโทรฉุกเฉิน

• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้
คุณจึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบ
กับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของ
เหลวที่ติดไฟง่าย หรือระเบิด
ได้ในห้องโดยสารของรถ ซึ่งคุณ
ใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม
ต่างๆ ของคุณ

บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น
รบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ก่อนขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินก่อน
ได้รับการอนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบต
เตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่
ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จ
ของ LG เท่านั้น เครื่องชาร์จแบต
เตอรี่ของ LG ได้รับการออกแบบ
มาเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบต
เตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบต
เตอรี่ลัดวงจร
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• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที
เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำ
ลงจนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อ
ได้ แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่
ได้หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็น
ต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่
ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลา
การใช้งาน
• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดน
แสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพ
ที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพ
อากาศที่ร้อนหรือเย็น เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจ
ด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่
ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรด
รีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้ ห้ามทิ้งแบต
เตอรี่เป็นขยะในครัวเรือน
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• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
LG Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่
โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้
พลังงานสิ้นเปลืองของอุปกรณ์
ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่
กับการกำหนดค่าเครือข่าย,
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม

อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์มอื ถือของคุณมีอป
ุ กรณ์เสริมหลากหลายให้เลือกใช้
ตามทีแ่ สดงด้านล่าง
อุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่

หมายเหตุ
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะ
นำนี้อาจมีผลให้การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัท
หรือตัวแทนผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของเราในกรณีที่มีข้อสอบถาม
เพิ่มเติม
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ข้อมูลทางเทคนิค
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
› สูงสุด: +55°C (คายประจุ) +45°C (ขณะชาร์จ)
› ต่ำสุด: -10°C
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การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์
คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปัญหาส่วน
ใหญ่คุณสามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็น
ไปได้

ข้อผิดพลาดของซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดในโทรศัพท์
หรือใส่ซิมการ์ดไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิม
การ์ดอย่างถูกต้อง

ไม่มีการเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย

สัญญาณอ่อน
อยู่นอกพื้นที่เครือข่าย GSM

ไปที่บริเวณใกล้กับหน้าต่าง
หรือในที่เปิดโล่ง ตรวจสอบ
พื้นที่ให้บริการกับผู้ให้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลี่ยนรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัสใหม่
โดยป้อนรหัสใหม่อีกครั้ง

ติดต่อผู้ให้บริการ

ตั้งค่าฟังก์ชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่
ถึง ขีดจำกัดของการโทร

ระบบเครือข่ายใหยังไม่ได้รับ
อนุญาต ตรวจสอบข้อกำหนด
ใหม่ ติดต่อผู้ให้บริการ หรือ
ตั้งค่าการจำกัดการโทรใหม่
โดยใช้รหัส PIN 2

เปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/ปิดไม่นานพอ
แบตเตอรี่หมด
ขั้วสัมผัสแบตเตอรี่สกปรก

กดปุ่มเปิด/
ปิดอย่างน้อยสองวินาที
เสียบอุปกรณ์ชาร์จให้นานขึ้น
ทำความสะอาดขั้วสัมผัส
แบตเตอรี่
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การแก้ปัญหา
ข้อความ

วิธีการแก้ไขที่เป็น
ไปได้

แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป

ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณ
หภูมิแวดล้อมที่เหมาะสม รอ สัก
ครู่จากนั้นชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง

มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
และการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
และทำความสะอาดหากจำเป็น

ไม่มีกระแสไฟฟ้า

เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอื่น
หรือตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า

อุปกรณ์ชาร์จชำรุด

หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จใหม่

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถูกต้อง

ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านั้น

แบตเตอรี่ชำรุด

เปลี่ยนแบตเตอรี่

สัญญาณเครือข่ายขาดหายไป

สัญญาณอ่อนเกินไป

การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ
อื่นเป็นไปโดยอัตโนมัติ

หมายเลขโทรศัพท์ใช้
โทรออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชันกำหนด
หมายเลขโทรออก

ตรวจสอบการตั้งค่า

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับก
ารชาร์จ
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สาเหตุที่เป็นไปได้

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

LG-C105 User Guide
This guide will help you understand your new mobile phone. It will
provide you with useful explanations of features on your phone.Some of
the content of this manual may differ from your phone depending on the
software of the phone or your service provider.
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Getting to Know Your Phone
Earpiece

Main LCD

Send key
• make call to a
phone number and
answers incoming
calls.
• In standby mode:
Shows the Call log

Alpha numeric keys
• In standby mode: Input numbers to
dial Hold down
– International calls
– Connect voice mail centre
to
– Speed dials
- Hold the key down to go Silent
mode
• In editing mode: Enter numbers &
characters
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Soft keys
(Left soft key / Right
soft key)
• These keys perform the
function Indicated in the
bottom of the display.

Menu key / OK key
• Selects menu options
and confirms actions.

End key
• Switch on/off (hold
down)
• End or reject a call.

Navigation keys

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

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

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

Illustrations
1. Open the battery cover
2. Remove the battery
3. Insert your SIM
WARNING: Do not
4. Insert your battery
remove the battery when the
phone is switched on, as this
5. Close the battery cover
may damage the phone.
6. Charge your battery
> If the phone won’t turn on, or if the display freezes or doesn’t respond, follow
the instructions for installing the battery again.
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Calls
Making a Call
1. Key in the number using the
keypad. To delete a digit, press
CLR.
to initiate the call.
2. Press
.
3. To end the call, press
TIP! To enter + when making
an international call, press and
hold 0.

Making a Call from Your
Contacts
1. Select Names from the Standby
screen.
2. Using the keypad, enter the first
letter of the contact you want
to call.
3. Select View then Call or press
to initiate the call.

Answering and Rejecting
a Call
When your phone rings, press
to answer the call. You can control
the volume by pressing the Up and
Down Navigation keys.
Press
to reject the incoming
call.

TIP! You can change the settings
on your phone to answer your
calls using Answer Mode from
Call Settings.

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

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

Changing the call settings
You can set call-specific functions.
Press Menu, select Settings and
choose Call.
• Call divert - Choose whether to
divert your calls.
• Call barring - Select when you
would like calls to be barred.
• Fixed dial numbers - Choose
a list of numbers that can be
called from your phone. You will
need your PIN2 code from your
operator. Only numbers included
in the fixed dial list can be called
from your phone.
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• Call waiting - Be alerted when
you have a call waiting. This
depends on your network
provider.
• Call reject - Set the rejected
call list.
• Send my number - Choose
whether your number will
be displayed when you call
someone. This depends on your
network provider.
• Auto redial - Choose On or Off.
• Answer mode - Choose whether
to answer the phone using Any
key, Send key only.
• Free call timer - Choose whether
or not to display the call time.
• Minute minder - Set the Minute
Minder to Don’t Use,30 Sec,1
minute,3 minutes, 5 minutes,Set
time Manually to hear a tone
during a call.
• BT answer mode - Set to Handsfree or Handset.
• Save new number - Choose Yes
or No.

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

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

Adding a Contact to a Group
You can save your contacts in groups;
for example, to keep your work
colleagues and family separate. There
are a number of groups including
Family, Friends, Colleagues, School
and VIP already set up on the phone.

Messaging
Your LG-C105 includes text
messaging, multimedia messaging
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and E-mail functions, and can also
receive network service messages.

3. Press Add then set the E-mail
account.

Sending a Message

Sending an E-mail Using
your New Account

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

Setting up Your E-mail
You can stay in touch on the move
using email on your LG-C105. It’s
quick and simple to set up a POP3
or IMAP4 email account.
1. Press Menu, select Messaging, and
choose Message Settings.
2. Select E-mail then E-mail
accounts.

To send/receive an email, you should
set up an email account.
1. Select Menu, select Messaging
and choose Create message.
2. Choose E-mail and a new email
will open.
3. Enter a subject.
4. Enter your message.
5. Press Options and select Insert to
add an Image, Video Clip, Sound
Clip, Business card, Schedule
or Note.
6. Press To and enter the recipient’s
address, or add a recipient from
Recently Used, Call log, Contacts,
Contact groups using press
Options - Add Recipient -To.
7. Press Send and your email will
be sent.

Entering Text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s keypad.
The following text input methods are
available on the phone: Abc mode
and 123 mode.
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Note: Some fields may allow
only one text input mode (e.g.
telephone numbers in the address
book fields).

Abc Mode
This mode allows you to enter letters
by pressing the key labeled in Qwerty
Keypad.

123 Mode
Type numbers using one keystroke
per number.

Message Folders
Press Menu and select Messaging.
The folder structure used on your
LG-C105 is fairly self-explanatory.
Inbox - All the messages you
receive are placed in your Inbox.
My mailbox - Contains all your
email messages.
Drafts - If you don’t have time
to finish writing a message, you
can save what you have done so
far here.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages
are being sent. It also stores any
messages that have failed to send.
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Sent items - All the messages you
send are placed in your Sent folder.
Saved items - You can access your
saved messages, text templates
and multimedia templates here.
Emoticons - A list of useful prewritten emoticons that can be used
for a quick reply.

Media
Music
Your LG-C105 has a built-in Music
player so you can play all your favorite
music.
NOTE: Music file copyrights may
be protected by international
treaties and national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to
obtain permission or a licence to
reproduce or copy music.
In some countries, national
laws prohibit private copying
of copyrighted material. Before
downloading or copying the file,
please check the national laws of the
relevant country concerning the use
of such material.

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

Creating a Playlist
You can create your own playlists
by choosing a selection of songs
from the All tracks folder.
1. Press Menu and select Media.
2. Choose Music, then select
Playlists.
3. Press Options and select Add
new playlist, then enter the
playlist name and press Save.
4. The All tracks folder will be
displayed. Select all of the songs
that you would like to include in
your playlist by scrolling to them
and selecting Mark.
5. Select Done to store the playlist.

Camera
Taking a Quick Photo
1. Select Menu and select Media.
Select Camera to open the
viewfinder.
2. Holding the phone, point the
lens toward the subject of the
photo.
3. Position the phone so you can
see the subject of your photo.
key to take
4. Press the Center
a photo.

Video Camera
Shooting a Quick Video
1. In the standby screen, select
Menu and select Media.
2. Choose Video.
3. Point the camera lens toward the
subject of the video.
to start recording.
4. Press
5. ”Rec” will appear on the
viewfinder and a timer will show
the length of your video.
6. Select Stop to stop recording.
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FM Radio
Your LG-C105 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations and listen on
the move.
1. Press Menu and select Media,
then choose FM radio.
2. Select Option and choose
Auto scan then select Yes. 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.
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.

Voice Recorder
Use your Voice recorder to record
voice memos or other sounds.
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Recording your voice memo
1. Press Menu and select Media,
then choose Voice recorder.
2. Select Rec. to begin recording.
3. Choose Stop key to end the
recording.
4. Press Options and select Play to
listen to the recording.

Gallery
You can store any kind of media
file on your phone’s memory to
give you easy access to all of your
images, sounds, videos, games
etc. 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 the Gallery. Press
Menu then select Gallery to open
a list of folders.

My memory card
If you have inserted a memory
card, it will be displayed as a folder
in the Gallery.

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

My sounds
The Sounds folder contains default
sounds, your voice recordings,
radio recordings and sound files
downloaded by you. From here
you can manage and send sounds,
or set them as ringtones.

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

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

My games & apps
Your LG-C105 comes with
preloaded games to keep you
amused in your spare time. If you
choose to download any additional
games or applications they will be
saved in this folder.

Organiser
Setting your Alarm
You can set up to five alarms to go off
at a specified time

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

Adding an Item to Your ToDo List
You can view, edit and add tasks
to do.

Using the Calculator
The calculator provides the basic
arithmetic functions-addition,
subtraction, multiplication and
division-as well as scientific functions.

Using the Stopwatch
This option allows you to use
stopwatch functions.

Converting Units
This can convert many
measurements into the unit you
want.
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Adding a City to Your World
Time
You can add a required city to the
list of world clocks. You can also
check the current Greenwich Mean
Time (GMT) and the time in major
cities around the world.

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

Connectivity
Changing your Connectivity
Settings
USB connection mode
1. Mass storage: Select Mass storage
and connect the handset to your
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computer. You can then drag and
drop files to the LG-C105 removable
device folder.
2. PC Suite: Select PC Suite and
connect the handset to your
computer in PCSync mode.
3. Always ask: Selecting this option
will allow you to choose which
method to use every time you
connect your handset to your
computer.
Note: To use the USB mass storage
function, you will need to insert
an external memory card in your
phone.

Changing Your Bluetooth
Settings
1. Press Menu and select Settings Connectivity. Choose Bluetooth.
2. Choose Settings for the
following options:
• My device visibility - Choose
whether to show or hide your
device to others.
• My device name - Enter a name
for your LG-C105.
• Supported services - Shows what
services are supported.

• My address - View your Bluetooth
address.

Pairing with Another
Bluetooth Device
By pairing your LG-C105 and
another device, your handset
will create a password by default
every time you connect to another
handset via Bluetooth.
1. Check your Bluetooth is On and
Visible. You can change your
visibility in the Settings menu by
selecting My phone’s visibility
and then Visible.
2. Select Active devices from the
Bluetooth menu.
3. Your LG-C105 will search for
devices. When the search is
complete, Add and Refresh will
appear on the screen.
4. Choose the device you want
to pair with, select Add, enter
the passcode and then press
the Center key. When you have
chosen a device you want to pair
with, the handset will then create
a password by default every time
you connect.
5. Your phone will then connect
to the other device. The same

passcode will need to be entered
on this device.
6. Your passcode-protected
Bluetooth connection is now
ready.

Settings
Changing Your Profiles
You can personalize each profile
setting.
1. Choose the Profiles you want
and select Edit from Options.
2. If you activate Silent mode, the
phone will vibrate only.

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 when flight mode is
switched on.

Changing Your Security
Settings
Change your security settings
to keep your LG-C105 and the
important information it holds
protected.
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• PIN code request - Choose a PIN
code to be requested when you
turn your phone on.
• Handset lock - Choose a security
code to lock your phone: When
power on, When SIM changed or
Immediately.
• 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 name, primary number and
secondary number. Default ATMT
code is “0000.” ATMT SMS will contain
information about the stolen phone
IMEI, current location (captured
as per Cell Broadcast message) &
number of the person who is using
that handset.
• Change codes - Change your
security code, PIN code, PIN2 code,
Security code or Anti-theft code.

Viewing memory status
(Menu > Settings > Memory
info)
You can use the memory manager
to determine how each memory is
16

used and see how much space is
available in the Handset common
memory, Handset reserved
memory, SIM memory or Primary
storage setting. You can also set
the External memory when the
memory card is inserted.

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

PC Suite
Backing up and restoring
your phone’s information
1. Connect the USB cable to your
phone and your PC.
2. Select the PC suite from the
popup menu in your phone.
3. After searching to phone, it will
be connected automatically.
4. Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.

5. Mark the contents you would
like to back up or restore. Select
the location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click OK.
6. Your information will be backed
up.

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

Phone Software
update
LG Mobile Phone Software
update from internet
For more information on using this
function, please visit the http://
update.lgmobile.com or http://
www.lg.com/common/index.jsp ¤
select country ¤ Support
This Feature allows you to update
the firmware of your phone to the
latest version conveniently from
the internet without the need to
visit a service center.
As the mobile phone firmware
update requires the user’s full
attention for the duration of the
update process, please make
sure to check all instructions and
notes that appear at each step
before proceeding. Please note
that removing the USB data cable
or battery during the upgrade
may seriously damage you mobile
phone.

17

Guidelines for Safe
and Efficient Use
Exposure to Radio Frequency
Energy
Radio Wave Exposure and
Specific Absorption Rate
(SAR) Information
This LG-C105 mobile phone model
has been designed to comply with
the applicable safety requirements
for exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to ensure the safety of all
users, regardless of age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
SAR tests are conducted using
standardized methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels for various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
18

guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/kg averaged over
10 g of tissue.
• The highest SAR value for this
phone model tested by DASY4 for
use close to the ear is 0.908 W/kg
(10 g), and when worn on the body
is 0.599W/kg (10 g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over 1 g of tissue.

Product Care and
Maintenance
WARNING: Only use
batteries, chargers and accessories
approved for use with this
particular phone model. The use
of any other types may invalidate
any approval or warranty applying
to the phone, and may be
dangerous.

• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios and
personal computers.
• The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior
of the unit (do not use solvents
such as benzene, thinner or
alcohol).

• Do not charge the phone when it is
on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well-ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
• Use accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.

Efficient Phone Operation
Electronic Devices
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, i.e. in your breast
pocket.
• Some hearing aids might
experience disturbance due to
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs etc.
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Road Safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the areas
where you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give your full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if driving
conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle,
such as car stereos and safety
equipment.
• If your vehicle is equipped with
an airbag, do not obstruct it with
installed or portable wireless
equipment. This may cause the
airbag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music while
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.

Avoid Damage to Your
Hearing
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Damage to your hearing can occur if

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

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

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

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

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

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

Battery Information and Care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of

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

Battery

NOTE
• Always use genuine LG accessories. Failure to do so may invalidate
your warranty.
• Accessories may be different in different regions. Please check
with our regional service company or agent for further enquires.
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Technical Data
Ambient Temperatures
› Max: +55°C (discharging) +45°C (charging)
› Min: -10°C
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your phone.
Some problems require you to call your service provider, but most are easy for
you to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible Solutions

SIM error

There is no SIM card in
the phone or it is inserted
incorrectly.

Make sure the SIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network area

Move towards a window or into an
open area. Check the service provider
coverage map.

Codes do not
match

To change a security code,
you will need to confirm
the new code by entering
it again.

Contact your Service Provider.

Function cannot
be set

Not supported by Service
Provider, or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not available

Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached

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

On/Off key not pressed
long enough

Press the On/Off key for at least two
seconds.

Battery empty

Keep charger attached for a longer
time.

Battery contacts dirty

Clean the contacts.

Phone cannot be
switched on
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Message

Possible causes

Possible Solutions

Battery totally empty

Charge battery.

Temperature out of range

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

Contact problem

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

No mains voltage

Plug in to a different socket or check
the voltage.

Charger defective

If the charger does not warm up,
replace it.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

Battery defective

Replace battery.

Phone loses
network

Signal too weak

Reconnection to another service
provider is automatic.

Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Check settings.

Charging error
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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
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