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ข้อมูลบางอย่างในคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ าจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ

โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผูม
้ อ
ี ป
ุ การะคุณ
ขณะนี้ บริษท
ั LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
ทาง LG เพือ
่ คุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียน
แบบ จากตลาดลักลอบนำเข้าสินค้า รวมถึงเพือ
่ ให้แน่ใจว่าลูกค้าได้
รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่างเป็นทางการ เพือ
่ ให้แน่ใจว่า
โทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG, หนึง่ ข้อความพร้อม
ด้วย IMEI เครือ
่ ง จะถูกส่งมายัง บริษท
ั LG โดยอัตโนมัติ
่ อ
้ื ผลิตภัณฑ์และเริม
่ ใช้บริการ ทัง้ นี้ LG จะเป็นผูช
้ ำระค่า
นับตัง้ แต่วน
ั ทีซ
บริการ SMS สำหรับโปรแกรมตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์น้ี
สำหรับสิทธิพเิ ศษ ท่านจะได้รบ
ั สิทธิในการต่อระยะเวลาการ
้ รอบคลุม
รับประกันฟรีเพิม
่ ขึน
้ หนึง่ เดือน โดยสิทธิพเิ ศษนีค
เฉพาะการรับประกันตัวเครือ
่ ง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เสริมอืน
่ ๆ ทันทีทโ่ี ทรศัพท์ของ คุณได้รบ
ั การตรวจสอบและ
รับรองคุณจะได้รบ
ั ข้อความรับรอง “โทรศัพท์เครือ
่ งนี้ คือผลิตภัณฑ์
่ ง่ ถึงบริษท
ั LG
จากบริษท
ั LG” โดยทุกหมายเลข IMEI ทีส
สามารถการันตีได้วา่ จะได้รบ
ั สิทธิการรับประกันสินค้า อันเนือ
่ ง
จากขอบกพร้องจาก มาตรฐานในขัน
้ ตอนการผลิต
โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานใน การซือ
้ หรือ
้ ผลิตภัณฑ์
บัตรรับประกันสินค้า นับตัง้ แต่วน
ั แรกทีท
่ า่ นซือ
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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไป
นี้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเหล่า
นีอ
้ าจทำให้เกิดอันตรายหรือ
ผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่
ความถีว
่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว
่ ท
ิ ยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ LG-T375 นี้
ได้รบ
ั การออกแบบตรงตามข้อ
กำหนดเรือ
่ งความปลอดภัยในการ
ใช้งานอันเกีย
่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อกำหนดนี้
ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
่ ไว้
ทีร่ วมถึงการกำหนดค่าเผือ
ทัง้ นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของผูใ้ ช้
ทุกคน โดยไม่ขน
้ึ กับอายุ
และสุขภาพ

• ข้อกำหนดเกีย
่ วกับการรับพลัง
งานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วยวัด
ทีเ่ รียกว่า Specific Absorption
Rate หรือ SAR การทดสอบ
SAR ได้กระทำด้วยการใช้วธ
ิ ก
ี าร
ทีไ
่ ด้มาตรฐาน โดยให้เครือ
่ ง
โทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ
และมีการรับรองขนาดสัญญาณ
แล้วโดยการส่งสัญญาณดังกล่าว
ได้กระทำในทุกย่านความถีท
่ ่ี
โทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์
LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง
่ จะได้รบ
ั การออกแบบ
แต่ทก
ุ รุน
ให้อยูภ
่ ายในข้อกำหนดการรับ
พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย
International Commission on
Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP)
คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ตาม
เนือ
้ เยือ
่ หนัก 10 กรัม
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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์
รุน
่ นี้ ซึง่ ทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคอ
ื
0.718 วัตต์/กก. (10 กรัม)

การดูแลและการบำรุง
รักษาเครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน: ใช้แบตเตอรี่
อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์
เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให้ใช้
กับโทรศัพท์รน
ุ่ นีเ้ ท่านัน
้
การใช้อป
ุ กรณ์ ประเภทอืน
่ ๆ
อาจทำให้การรับรองหรือ
การรับประกันของเครือ
่ ง
สิน
้ สุดลงหรือก่อให้เกิด
อันตรายได้
้ ส่วนของเครือ
่ ง
• อย่าถอดแยกชิน
โทรศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ ง
เทคนิคผูม
้ ค
ี วามรูเ้ มือ
่ จำเป็นต้อง
มีการตรวจซ่อม
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• การซ่อมแซมภายใต้การรับ
ประกันเป็นการตัดสินใจของ
LG ซึง่ อาจรวมถึงการเปลีย
่ น
ชิน
้ ส่วนหรือแผงวงจรทีเ่ ป็นของ
ใหม่หรือของทีป
่ รับสภาพ
โดยมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานเทียบเท่าชิน
้ ส่วนทีถ
่ ก
ู
เปลีย
่ น
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ
่ ง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่ง
ความร้อนเช่น เครือ
่ งระบาย
ความร้อน หรือเตาประกอบ
อาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตกหล่น
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ใน
ทีท
่ ม
่ี ก
ี ารสัน
่ สะเทือนหรือการ
กระแทก
• ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ี
ข้อบังคับว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทไ
่ี ว
ต่อสัญญาณรบกวน

• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะ
อาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้
โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไว
ไฟ เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร้อน
และทำให้ตด
ิ ไฟ ซึง่ อาจทำให้
เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาด
่ งโทรศัพท์
ภายนอกเครือ
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้
บนพืน
้ ผิวอ่อนนุม
่
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ี
การถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในที่
ทีม
่ ฝ
ี น
ุ่ หรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเครดิต
หรือบัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่
เหล็ก เพราะอาจทำความเสีย
หายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้

• วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจาก
ของเหลวหรือความชืน
้
• ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั
ด้วยความระมัดระวังอย่า
แตะต้องเสาอากาศ
โดยไม่จำเป็น
• ห้ามใช้ สัมผัส หรือพยายาม
ถอดหรือซ่อมแซมแก้วทีแ
่ ตก
มีรอยแตก หรือร้าว ความเสีย
หายของหน้าจอแก้วเกิดขึน
้
จากการใช้งานโดยไม่ได้รบ
ั
อนุญาตหรือไม่ถก
ู ต้องจะไม่
ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน
• โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทม
่ี ค
ี วามร้อนใน
ระหว่างการทำงานปกติ การสัม
ผัสกับผิวโดยตรงเป็นระยะเวลา
นานโดยไม่มก
ี ารระบายอากาศ
หรือมีไม่เพียงพออาจทำให้รส
ู้ ก
ึ
ไม่สบายหรือเกิดแผลไหม้เล็ก
น้อยได้ ดังนัน
้ ผูใ้ ช้ตอ
้ งระมัด
ระวังเมือ
่ ถือโทรศัพท์ในระหว่าง
หรือทันทีหลังจากการใช้การ
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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
การทำงาน อย่างมีประ
สิทธิภาพของโทรศัพท์

ความปลอดภัยบน
ท้องถนน

อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ ง
สามารถส่งคลืน
่ รบกวนได้ ทำให้มี
ผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ตา่ งๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้อป
ุ
กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้
รับอนุญาตเสียก่อน หลีกเลีย
่ ง
่ ง
การวางโทรศัพท์เหนือเครือ
ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
เช่น ใส่ในกระเป๋าเสือ
้ เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ งอาจ
ก่อให้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบกวน
กับเครือ
่ งช่วยฟังได้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ งคอม
พิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รบ
ั การรบ
กวนบ้างเล็กน้อย

ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยเรือ
่ งการใช้โทร
ศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ นพืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขี่
ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะ
ขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความ
ระมัดระวังอย่างเต็มที่
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถ
ก่อนโทรออกหรือรับสาย
หากสภาพการขับขีท
่ ำให้จำ
เป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจ
มีผลกระทบต่อระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์บางชนิดในรถของคุณ
เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์ อุปกรณ์เพือ
่
ความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้
สายซึง่ ขัดขวางการทำงานของ
ถุงลม ซึง่ อาจทำให้ถงุ ลมไม่
ทำงานหรืออาจทำให้คณ
ุ ได้รบ
ั
บาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ งจากการ
ทำงานผิดปกติของถุงลม
นิรภัยได้
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• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะ
อยูข
่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับ
เสียงอยูท
่ ร่ี ะดับทีเ่ หมาะสม
เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยน
ิ เสียง
จากรอบข้างได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลาย
ความสามารถการได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูก
ทำลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็น
ระยะเวลานาน ดังนัน
้ เราขอแนะนำ
ว่า คุณไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟงั ใกล้
กับหูของคุณ นอกจากนี้ คุณควร
ตัง้ ระดับเสียงเพลงและระดับเสียง
สายสนทนาไว้ในระดับทีเ่ หมาะสม
• เมือ
่ ใช้หฟ
ู งั ให้ลดระดับเสียงลง
หากคุณไม่ได้ยน
ิ เสียงพูดของคน
ข้างๆ หรือคนข้างๆ คุณได้ยน
ิ สิง่
ทีค
่ ณ
ุ กำลังฟัง
หมายเหตุ: แรงดันเสียงทีม
่ าก
เกินไปจากหูฟงั สามารถทำให้
สูญเสียการได้ยน
ิ ได้

บริเวณทีท
่ ำให้เกิด
ระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยู่
ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ิ
ตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด และทำ
ตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการ
ระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน้ำ
มันเชือ
้ เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มันเชือ
้
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือ
ของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือระเบิด
ได้ในห้องโดยสารของรถ ซึง่ คุณ
ใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์
เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด
คลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
• ให้ปด
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณ
ก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์บนเครือ
่ งบิน
ก่อนได้รบ
ั การอนุญาตจาก
พนักงานประจำเครือ
่ ง
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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและ
ห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วน
ขนาดเล็กซึง่ อาจทำอันตรายหาก
เด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้
กับเครือข่ายมือถือบางเครือข่ายได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นเ้ี พียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจ
สอบกับผูใ้ ห้บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรี่
และการดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบต
เตอรีอ
่ อกจนหมดก่อนเริม
่ การ
ชาร์จ แบตเตอรีน
่ ต
้ี า่ งจากแบต
เตอรีอ
่ น
่ื เนือ
่ งจากไม่มี Memory
Effect ประสิทธิภาพของแบต
เตอรีจ
่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ ง
ชาร์จของ LG เท่านัน
้
เครือ
่ งชาร์จของ LG ได้รบ
ั การ
ออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใช้
งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ

8

• อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้แบต
เตอรีล
่ ด
ั วงจร
• รักษาความสะอาดของหน้า
สัมผัสแบตเตอรี่
• เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที
เมือ
่ ประสิทธิภาพการใช้งานลด
ต่ำลงจนถึงระดับทีไ
่ ม่อาจใช้งาน
ต่อได้ แบตเตอรีน
่ ส
้ี ามารถชาร์จ
ใหม่ได้หลายร้อยครัง้ จนกว่าจะ
จำเป็นต้องเปลีย
่ นก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้
หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพือ
่
เพิม
่ เวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดน
แสงแดดโดยตรงหรือใช้ในสภาพ
ทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เช่น ในห้องน้ำ
่ ง้ิ ไว้ในสภาพ
• อย่าวางแบตเตอรีท
อากาศทีร่ อ
้ นหรือเย็นเพราะ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
อาจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดที่
ไม่ถก
ู ต้อง อาจทำให้เกิดการ
ระเบิดได้
• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผู้
ผลิตในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้
แล้ว โปรดรีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้
อย่าทิง้ เป็นขยะในครัวเรือน

• หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบต
เตอรี่ โปรดนำไปทีจ
่ ด
ุ บริการ
หรือตัวแทนจำหน่ายทีไ
่ ด้รบ
ั การ
แต่งตัง้ จาก LG Electronics
ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความช่วย
เหลือ
• ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต้าเสียบทุกครัง้ หลังจากแบต
เตอรีโ่ ทรศัพท์เต็มแล้วเพือ
่ ลด
้ เปลืองของ
การใช้พลังงานสิน
อุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรีจ
่ ะขึน
้
อยูก
่ บ
ั การกำหนดค่าเครือข่าย,
การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่
มีวต
ั ถุทม
่ี ข
ี อบแหลมคม
เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ ซึง่ อาจ
ก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
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การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่ในเครื่อง
การใส่ซิมการ์ด

ภาพประกอบ

เมือ
่ คุณสมัครใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ คุณจะได้รบ
ั
ซิมการ์ด พลักอินพร้อมรายละเอียด
การสมัครขอรับบริการ เช่น PIN
ของคุณ บริการเสริมทีม
่ ใี ห้เลือก
ใช้ได้ และอืน
่ ๆ
ข้อสำคัญ!
ซิมการ์ดพลักอินและขัว้ สัมผัสอาจ
ชำรุดเสียหายได้งา่ ยหากถูกขูดขีด
หรือหักงอ ดังนัน
้ จึงควรใช้งาน
ใส่หรือถอดการ์ดด้วยความ
ระมัดระวัง เก็บซิมการ์ดทัง้ หมด
ให้พน
้ มือเด็กเล็ก

โปรดปิดอุปกรณ์และเลิกการเชือ
่ ม
ต่อกับแท่นชาร์จก่อนถอดแบตเตอรี่
1 ถอดฝาครอบด้านหลัง
2 ยกแบตเตอรีอ
่ อก
3 ใส่ซม
ิ การ์ด
4 ใส่แบตเตอรี่
5 ประกอบฝาครอบด้านหลัง
6 ชาร์จแบตเตอรี่

1

2

3
SIM1

2

SIM

SIM1

2

SIM

4
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การใส่การ์ดหน่วย
ความจำ
ถอดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำ ดันการ์ดหน่วยความจำ
เข้าไปข้างในโดยใช้หน้าสัมผัสสี
ทองหงายขึน
้ ในการถอดการ์ด
หน่วยความจำ ให้กดเบาๆ
หมายเหตุ:
การ์ดหน่วยความจำ
เป็นอุปกรณ์เสริม
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ส่วนประกอบตัวเครื่อง
เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ
หูฟง
ั
ปุม
่ โทร
โทรออกและรับสายเรียกเข้า
ปุม
่ กลับ
ย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้า
ปุม
่ วางสาย
• วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า
• กลับไปยังหน้าจอไม่ได้ใช้งานจากเมนู

ปุม
่ ปรับระดับเสียง
• เมือ
่ หน้าจออยูท
่ ห
่ี น้า
จอหลัก:
ระดับเสียงเรียกเข้า
และเสียงสัมผัส
• ระหว่างการใช้สาย:
ระดับเสียงหูฟงั
• ปุม
่ ลดระดับเสียง:
กดค้างไว้เพือ
่ เปิดใช้/
เลิกใช้โหมดเงียบ

ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค
• กดครูห
่ นึง่ เพือ
่ เปิด/ปิดหน้าจอ
• กดค้างไว้เพือ
่ เปิด/ปิดโทรศัพท์

ช่องเสียบหูฟง
ั สเตอริโอหรือ
แฮนด์ฟรี

12

การใช้หน้าจอสัมผัส
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอ
สัมผัส
• ในการเลือกรายการ ให้แตะ
ทีก
่ ลางไอคอน
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอ
สัมผัสจะไวต่อการสัมผัสทีเ่ บา
และแน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัสที่
ตัวเลือกทีต
่ อ
้ งการ ระวังอย่า
แตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ
• เมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้งานโทรศัพท์
LG-T375 เครือ
่ งจะกลับไป
ล็อคหน้าจอ

ควบคุมหน้าจอสัมผัส
การควบคุมบนหน้าจอสัมผัสของ
LG-T375 สามารถเปลีย
่ นแปลงได้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั งานทีค
่ ณ
ุ กำลังทำ
การเปิดแอปพลิเคชัน
ในการเปิดแอปพลิเคชันใดก็ตาม
เพียงแตะทีไ
่ อคอนนัน
้
การเลือ
่ นหา
ลากจากด้านหนึง่ ไปยังอีกด้านหนึง่
เพือ
่ เลือ
่ น ในหน้าจอบางหน้าจอ
เช่น รายการบันทึกการใช้ คุณ
สามารถเลือ
่ นขึน
้ หรือลงได้อก
ี ด้วย
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การโทร
การโทรออก
1 แตะ
เพือ
่ เปิดปุม
่ กด
2 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปม
ุ่ กด
3 แตะ
เพือ
่ เริม
่ การโทรออก
หมายเหตุ: ในการโทรจากซิม
2 ให้แตะเครือ
่ งหมายลูกศรไป
ข้างหน้าในไอคอน
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพือ
่ โทรออกต่างประเทศ
กดปุม
่ “0” ค้างไว้
กดปุม
่ เปิดปิดเพือ
่ ล็อคหน้าจอสัม
ผัสเพือ
่ ป้องกันการโทรออกโดย
ไม่ตง้ั ใจ

การโทรออกโดยใช้
รายชื่อ
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ
เพือ
่ เปิด รายชือ
่
2 แตะกล่องฟิลด์คน
้ หาทีด
่ า้ นบน
ของหน้าจอ และป้อนตัวอักษร
สองสามตัวแรกของรายชือ
่ ที่
ต้องการโทรโดยใช้ปม
ุ่ กด
3 จากรายการทีฟ
่ ล
ิ เตอร์น้ี ให้แตะ
ทีไ
่ อคอนโทร ถัดจากรายชือ
่
ทีต
่ อ
้ งการโทร หมายเลข
เริม
่ ต้นจะถูกใช้ในการโทร
หากรายชือ
่ นัน
้ มีหมายเลข
มากกว่าหนึง่ หมายเลข
4 คุณอาจแตะทีช
่ อ
่ื และ
เลือกหมายเลขทีจ
่ ะใช้
หากรายชือ
่ นัน
้ มีหมายเลข
มากกว่า หนึง่ หมายเลข
เพือ
่ โทร
คุณอาจแตะที่
โดยใช้หมายเลขเริม
่ ต้นก็ได้
การโทรเข้าตัวเอง - การ
โทรเข้าตัวเองจะเริม
่ ต้นสาย
เรียกเข้าจริง กด ‘#*#’
ในปุม
่ หมุนหมายเลขเพือ
่ โทร
เข้าตัวเอง ดยไม่เสียค่าบริการ
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การรับสายและการปฏิ
เสธสายเรียกเข้า
เมือ
่ โทรศัพท์ดงั ขึน
้ ให้กดปุม
่
เพือ
่ รับสาย
ในการปิดเสียงกริง่ ให้แตะทีแ
่ ท็บ
เงียบ ในหน้าจอสัญญาณตอบรับ
วิธน
ี เ้ี ป็นวิธท
ี ม
่ี ป
ี ระโยชน์ หากคุณ
ลืมเปลีย
่ นรูปแบบเสียงเป็น เงียบ
เมือ
่ อยูใ่ นห้องประชุม แตะทีแ
่ ท็บ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้าใน
ปฏิเสธ เพือ
หน้าจอสัญญาณตอบรับ

การเปลี่ยนการตั้งค่า
การโทร
1 แตะ การโทร ในเมนู ตัง
้ ค่า
2 จากหน้าจอ ให้แตะซิม 1/ซิม 2
• รายการปฏิเสธรับสาย - คุณ
สามารถเลือกหมายเลขจาก
บันทึกการโทร/รายชือ
่ /ป้อนเอง/
ผูโ้ ทรทีไ
่ ม่รจ
ู้ ก
ั ทัง้ หมด/
หมายเลขทีไ
่ ม่รจ
ู้ ก
ั ทัง้ หมด
• ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่า
คุณจะแสดงหมายเลขของคุณ
ในการโทรออกหรือไม่

• โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลือ
่ นสวิตช์
ไปทางซ้ายเพือ
่ เปิด หรือ
ทางขวาเพือ
่ ปิด
• เตือนทุกนาที - เลือ
่ นสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพือ
่ เปิด ฟังเสียงเตือน
ทุกนาทีระหว่างการใช้สาย
• บันทึกเบอร์ใหม่ - เลือก
ปิด หรือ ปิด เพือ
่ บันทึกหมาย
เลขใหม่

การเปลี่ยนการตั้งค่า
การโทรทั่วไป
• โหมดตอบรับ
กดปุม
่ รับสาย:
คุณสามารถรับสายเรียก
เข้าได้โดยการกดปุม
่
รับได้ทก
ุ ปุม
่ :
คุณสามารถรับสายเรียกเข้า
ได้โดยการกดได้ทก
ุ ปุม
่
ยกเว้นปุม
่
• โหมดตอบรับ BT - เลือก
แฮนด์ฟรีเสมอ เพือ
่ ให้สามารถ
รับสายได้โดยใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธ
ู
หรือเลือก เครือ
่ งเสมอ เพือ
่ รับ
สายโดยกดปุม
่ บนตัวเครือ
่ ง
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รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ
1 แตะ รายชือ
่
2 คุณจะเห็นรายชือ
่ การพิมพ์ตวั
อักษรแรกของชือ
่ ในฟิลด์คน
้ หา
จะทำให้เมนูขา้ มไปพืน
้ ทีข
่ อง
รายชือ
่ ตามตัวอักษรนัน
้

การเพิ่มรายชื่อใหม่
1 แตะที่ รายชือ
่ และแตะที่ เพิม
่
2 เลือกว่าจะบันทึกรายชือ
่ ไปยัง
หน่วยความจำภายใน,
ซิม 1 หรือ ซิม 2
3 ป้อนชือ
่ และนามสกุล
4 คุณสามารถป้อนหมายเลข
ทีแ
่ ตกต่างกันได้สงู สุด 5
หมายเลขต่อหนึง่ รายชือ
่
5 เพิม
่ อีเมล์แอดเดรส คุณสามารถ
ป้อนอีเมล์แอดเดรสทีแ
่ ตกต่าง
กันได้สงู สุดสองอีเมล์ตอ
่ หนึง่
รายชือ
่
6 กำหนดรายชือ
่ ให้กบ
ั กลุม
่ หนึง่
กลุม
่ หรือมากกว่า
7 แตะ บันทึก เพือ
่ บันทึกรายชือ
่
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การเปลี่ยนการตั้งค่า
ของรายชื่อ
คุณสามารถปรับการตัง้ ค่ารายชือ
่
เพือ
่ ให้ตรงกับ รายชือ
่ ในแบบ
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
และแตะ
แตะ ปุม
่ ตัวเลือก
ตัง
้ ค่า
• ชือ
่ ทีแ
่ สดง - เลือกว่าจะแสดง
ชือ
่ หรือนามสกุลของรายชือ
่ ก่อน
ก็ได้
• มุมมองรายชือ
่ - เลือกว่าจะ
แสดงชือ
่ หรือ ชือ
่ และเบอร์
• คัดลอก - คัดลอกรายชือ
่
จากซิม 1 ไปยังหน่วยความจำ
ภายใน, ซิม 2 ไปยังหน่วยความ
จำภายใน หรือในทางกลับกัน
ซิม 1 ไปยังซิม 2 หรือใน
ทางกลับกัน คุณสามารถคัด
ลอกทีละรายการ หรือทัง้ หมด
ในครัง้ เดียว
• ย้าย - ตัวเลือกนีท
้ ำงานใน
ลักษณะเดียวกับคัดลอก แต่
รายชือ
่ จะถูกจัดเก็บไว้ในทีต
่ ง้ั
ใหม่เท่านัน
้ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณย้าย
รายชือ
่ จากซิมไปยังหน่วยความ
จำภายใน รายชือ
่ นัน
้ จะถูกลบ
ออกจากหน่วยความจำซิม

• ส่งทุกรายชือ
่ ผ่านบลูทธ
ู ส่งรายชือ
่ ทัง้ หมดไปยังเครือ
่ งอืน
่
ผ่านบลูทธ
ู
• สำรองข้อมูลรายชือ
่ /
เรียกคืนรายชือ
่ - บันทึกหรือ
เรียกคืนข้อมูลรายชือ
่ ไปยังที่
เก็บอืน
่
• ลบรายชือ
่ ทัง
้ หมด - ลบราย
่ ทัง้ หมดของคุณ แตะที่ ใช่
ชือ
หากคุณต้องการลบรายชือ
่ ของ
คุณทัง้ หมด

3 แตะ ไป ทีด
่ า้ นบนสุดของ
หน้าจอเพือ
่ ป้อนผูร้ บ
ั แล้วป้อน
หมายเลข หรือแตะ
เพือ
่ เลือกรายชือ
่
คุณสามารถเพิม
่ รายชือ
่
หลายรายการได้
เพือ
่ พร้อม
4 แตะ
หมายเหตุ:
ในการส่งข้อความจากซิม 2
ให้แตะเครือ
่ งหมายลูกศรไป
ข้างหน้าในไอคอน

ข้อความ
โทรศัพท์ LG-T375 ของคุณ
ได้ผสมผสาน SMS และ MMS
ไว้ในเครือ
่ งเดียว และมีเมนู
ทีใ่ ช้งา่ ย
การส่งข้อความ
1 แตะ ข้อความ ในเมนูและแตะ
เขียนข้อความ เพือ
่ เริม
่ เขียน
ข้อความใหม่
2 แตะ แทรก เพือ
่ เพิม
่ ภาพ วิดโี อ
่ ๆ
เสียง รูปแบบอัตโนมัติ และอืน

คำเตือน:
หากมีการใส่รป
ู ภาพ, วิดโี อ,
เสียง สไลด์ใหม่ และอืน
่ ๆ
ลงใน SMS ข้อความดังกล่าว
จะแปลงเป็น MMS
โดยอัตโนมัติ ซึง่ คุณจะเสียค่า
ใช้จา่ ยตามนัน
้
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เคล็ดลับ:
ผูใ้ ช้สามารถคัดลอก
ข้อความทีเ่ ลือกจากโปรแกรม
แก้ไขใดๆ และสามารถ
วางในโปรแกรมแก้ไขใดๆ
ตัวอย่างเช่น: ไปทีโ่ ปรแกรม
แก้ไขข้อความ พิมพ์ขอ
้ ความ
เลือกข้อความทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
คัดลอกโดยเลือ
่ นทับข้อความ
เลือ
่ นเคอร์เซอร์ไปทีจ
่ ด
ุ ทีค
่ ณ
ุ
่ วั
ต้องการวางข้อความ ไปทีต
เลือกและคลิกวาง ข้อความ
ทีค
่ ด
ั ลอกจะถูกวาง
หมายเหตุ: ข้อความสแปม คุณสามารถบล็อคข้อความที่
ไม่ตอ
้ งการได้โดยระบุหมาย
เลขหรือคำ ข้อความเหล่านัน
้
จะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์
กล่องสแปม
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การป้อนข้อความ
คุณสามารถเลือกวิธป
ี อ
้ นข้อมูลได้
โดยแตะ
และ วิธป
ี อ
้ นข้อมูล
แตะ
เพือ
่ เปิดโหมด T9
ไอคอนนีจ
้ ะแสดงเฉพาะเมือ
่
คุณเลือก ปุม
่ กด เป็นวิธป
ี อ
้ นข้อมูล
เพือ
่ เปลีย
่ นระหว่าง
แตะที่
ตัวเลข สัญลักษณ์
และการป้อนข้อความ ใช้ปม
ุ่
Shift เพือ
่ เปลีย
่ นระหว่างการป้อน
ตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความตัวอักษร
แตะ ข้อความ และแตะ ตัง
้ ค่า
เลือก ข้อความตัวอักษร
ศูนย์ขอ
้ ความตัวอักษร - ป้อน
รายละเอียดของศูนย์ขอ
้ ความ
รายงานผลการส่ง - เลือ
่ นสวิตช์
ไปทางซ้ายเพือ
่ รับการยืนยันว่า
ข้อความถูกส่งแล้ว

ช่วงทีม
่ ผ
ี ลใช้ - เลือกระยะเวลาที่
จัดเก็บข้อความไว้ในศูนย์ขอ
้ ความ
ชนิดข้อความ - แปลงข้อความ
ตัวอักษรเป็น ตัวอักษร, เสียง,
แฟกซ์, X.400 หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร - เลือกวิธี
เข้ารหัสตัวอักษรของคุณตัวเลือกนี้
จะมีผลต่อขนาดของข้อความและ
ค่าบริการส่งข้อความของคุณ
การส่งข้อความยาว - เลือกเพือ
่
ส่งข้อความยาวแบบ เป็นหลาย
SMS หรือเป็น MMS

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความมัลติมีเดีย
แตะ ข้อความ และแตะ ตัง
้ ค่า
และ ข้อความมัลติมเี ดีย
โหมดเรียกข้อมูล - เลือกระหว่าง
เครือข่ายหลัก หรือ
เครือข่ายโรมมิง
่ ถ้าคุณเลือก
กำหนดเอง คุณจะได้รบ
ั
เฉพาะข้อความแจ้ง MMS และ
คุณสามารถตัดสินใจว่าจะ
ดาวน์โหลดแบบเต็มหรือไม่

รายงานผลการส่ง - เลือกเพือ
่
ให้สง่ และขอรายงานผลการส่ง
อ่านข้อความตอบรับ - เลือกเพือ
่
ให้สง่ และขอการตอบกลับ
ระดับความสำคัญ - เลือก
ระดับความสำคัญของ MMS
อายุขอ
้ ความ - เลือกระยะเวลาที่
จัดเก็บข้อความไว้ในศูนย์ขอ
้ ความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลา
ทีจ
่ ะให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
การแนบเอกสารทีไ
่ ม่รองรับ เลือกว่าคุณจะจำกัดเอกสารแนบ
เอกสารทีไ
่ ม่รองรับหรือไม่
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาในการ
รอก่อนส่งข้อความ
ศูนย์ MMS - เลือกหนึง่ ศูนย์จาก
รายการหรือเพิม
่ ศูนย์ขอ
้ ความใหม่
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เคล็ดลับ: คุณสามารถส่ง
SMS ไปยังรายชือ
่ หลายคน
ได้ในครัง้ เดียว ผูใ้ ช้สามารถ
เลือก/ไม่เลือกรายชือ
่ ทัง้ หมด
สำหรับส่งข้อความได้ โดย
สามารถเลือกได้ 20 รายชือ
่
เท่านัน
้ และหากผูใ้ ช้เลือก
เลือกทัง้ หมด จะเลือก 20
้
รายชือ
่ แรกเท่านัน
ในการส่ง SMS ไปยังกลุม
่ ของ
รายชือ
่ ให้เลือกตัวเลือกกลุม
่
และเลือกกลุม
่
หมายเหตุ: ข้อความขอโทษ
- ระหว่างการเตือนสายเรียก
เข้า สามารถส่งข้อความทีก
่ ำ
หนดไว้ลว่ งหน้าเป็น SMS
โดยคลิกข้อความขอโทษ

หมายเหตุ: การจัดเรียง
SMS - ข้อความถาดเข้า
สามารถเรียงได้โดยใช้ตวั
เลือกการเรียงเพือ
่ ให้เข้าถึง
ข้อความ (วันที,่ ผูส
้ ง่ และ
อ่าน/ยังไม่อา่ น)
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การตั้งค่าอีเมล์
แตะ อีเมล์ จากหน้าจอ 2
ถ้าไม่ได้ตง้ั ค่าอีเมล์แอคเคาท์
ให้เริม
่ วิซาร์ดการตัง้ ค่าอีเมล์
และดำเนินการจนเสร็จสิน
้
คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไข
การตัง้ ค่าและตรวจสอบการตัง้ ค่า
เพิม
่ เติมทีป
่ อ
้ นโดยอัตโนมัตเิ มือ
่
คุณสร้างแอคเคาท์ได้

กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1 แตะเมนู กล้องถ่ายรูป
2 เมือ
่ กล้องจับโฟกัสทีว่ ต
ั ถุแล้ว
ให้แตะ
ทีต
่ รงกลางด้าน
ขวาของหน้าจอเพือ
่ ถ่ายภาพ
เคล็ดลับ: ในการสลับโหมด
กล้องถ่ายรูปหรือโหมดวิดโี อ
ให้เลือ
่ นไอคอนกล้องถ่ายรูป
หรือวิดโี อทีต
่ รงกลางขวาของ
ช่องมองภาพขึน
้ /ลง

ภายหลังการถ่ายรูป
ภาพทีถ
่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ
ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใช้ได้มด
ี งั นี้
แตะ
อัปโหลด - แตะเพือ
่ อัปโหลด
รูปภาพ
ส่งทาง - แตะเพือ
่ ส่งรูปภาพเป็น
ข้อความ, อีเมล์ หรือทาง บลูทธ
ู
ตัง
้ เป็น - แตะเพือ
่ ตัง้ เป็นพืน
้ หลัง
หน้าจอหลัก พืน
้ หลังล็อคหน้าจอ
ภาพรายชือ
่
แก้ไข - แตะเพือ
่ แก้ไขรูปภาพ
แตะเพือ
่ ลบภาพ
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ทัง้ หมด
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะ
ปุม
่ ตกลง
ขนาด - เปลีย
่ นขนาดของรูปภาพ
เพือ
่ ประหยัดหน่วยความจำ

สมดุลแสง - เลือกระหว่าง
อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์
และ มืดครึม
้
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีสำหรับ
รูปภาพใหม่
ช็อตต่อเนือ
่ ง - จัดให้วต
ั ถุอยูใ่ น
ช่องมองภาพ แล้วกดปุม
่ ถ่ายภาพ
เหมือนกับการถ่ายภาพปกติ กล้อง
จะถ่ายภาพต่อเนือ
่ งอย่างรวดเร็ว
ตัวตัง
้ เวลา - ตัง้ เวลาถ่ายภาพ
ทำให้คณ
ุ สามารถตัง้ ช่วงเวลา
หน่วงหลังจากทีก
่ ดชัตเตอร์แล้ว
เลือก ปิด, 3 วินาที, 5 วินาที
หรือ 10 วินาที ซึง่ เป็นวิธก
ี ารที่
ช่วยให้คณ
ุ ถ่ายรูปตนเองได้
โหมดกลางคืน - ใช้สำหรับการ
ถ่ายภาพในทีม
่ ด
ื
เลือกทีจ
่ ด
ั เก็บ - เลือกว่าจะบันทึก
่ งหรือ
รูปภาพทีห
่ น่วยความจำเครือ
ทีห
่ น่วยความจำภายนอก
แสดงภาพถ่าย - เลือกเปิดเพือ
่
ตรวจสอบภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่ายทันที
เสียงชัตเตอร์ - เลือกเพือ
่ เปิด
หรือปิดเสียงชัตเตอร์
รีเซ็ตการตัง
้ ค่า - เรียกคืนการตัง้
ค่าเริม
่ ต้นของกล้องถ่ายรูป
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กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอด่วน
ในการสลับโหมดกล้องถ่ายรูปหรือ
โหมดวิดโี อ ให้เลือ
่ นไอคอนกล้อง
ถ่ายรูปหรือวิดโี อทีต
่ รงกลางขวา
ของช่องมองภาพขึน
้ /ลง
1 ถือโทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิง่ ทีจ
่ ะถ่าย
2 กดทีจ
่ ด
ุ สีแดง
3
Rec จะปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ นล่าง
ของช่องมองภาพและตัวตัง้ เวลา
ทางด้านล่างเพือ
่ แสดงระยะเวลา
ของวิดโี อของคุณ
4 ในการหยุดบันทึกภาพวิดโี อชัว่
แล้วเริม
่ บันทึก
คราว ให้แตะ
ต่อโดยเลือก
5 แตะ
บนหน้าจอเพือ
่ หยุดการ
บันทึกวิดโี อ
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หลังจากถ่ายวิดีโอ
ภาพนิง่ ทีแ
่ สดงวิดโี อทีถ
่ า่ ยจะ
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ ชือ
่ ของวิดโี อ
จะแสดงทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ
ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใช้ได้มด
ี งั นี้
แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อ
เพือ
่
แตะ
ส่งทาง - เพือ
่ ส่งวิดโี อเป็น
ข้อความ, อีเมล์ หรือทาง บลูทธ
ู
แตะเพือ
่ ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ
เพิง่ ถ่ายไว้ และยืนยันโดย
การแตะ ใช่ ช่องมองภาพ
จะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพวิดโี ออืน
่ ต่อ
ทันที โดยทีว่ ด
ิ โี อปัจจุบน
ั ของ
คุณจะได้รบ
ั การบันทึกไว้
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพของวิดโี อ
และภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

เพลง

จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่
เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้ สูงทัง้
หมด คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
กล้องวิดโี อหลังจากการเลือกตัว
เลือก แตะปุม
่ ตกลง
เอฟเฟกต์สี - เลือกโทนสีเพือ
่ ใช้
กับรูปภาพมุมมองใหม่
ความสมดุลแสง - สมดุลแสงจะ
ช่วยให้มน
่ั ใจได้วา่ ส่วนทีเ่ ป็นสีขาว
ทีป
่ รากฏในวิดโี อจะสวยสมจริง
เพือ
่ ให้กล้องของคุณปรับความสม
ดุลแสงได้อย่างถูกต้อง คุณอาจ
จำเป็นต้องกำหนดสภาวะแสงก่อน
เลือกระหว่าง อัตโนมัต,ิ
หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึม
้
ระยะเวลา – ตัง้ ค่าจำกัดระยะเวลา
สำหรับวิดโี อของคุณ เลือกระหว่าง
ปกติ และ MMS เพือ
่ จำกัดขนาด
วิดโี อให้สามารถส่งเป็นข้อความ
MMS ได้
เลือกทีจ
่ ด
ั เก็บ - เลือกว่าจะบันทึก
รูปภาพทีห
่ น่วยความจำเครือ
่ ง
หรือทีห
่ น่วยความจำภายนอก
รีเซ็ตการตัง
้ ค่า - รีเซ็ตการตัง้ ค่า
กล้องถ่ายวิดโี อทัง้ หมด

ในการเข้าใช้งานเครือ
่ งเล่นเพลง
ให้แตะที่ เพลง จากขัน
้ ตอนนี้
คุณสามารถเข้าใช้งาน
โฟลเดอร์ตา่ งๆ ดังนี:้
เล่นล่าสุด - เล่นเพลงที่
คุณเล่นล่าสุด
ทุกแทร็ค - มีเพลงทีค
่ ณ
ุ มีใน
โทรศัพท์ยกเว้นเพลงเริม
่ ต้น
ทีโ่ หลดล่วงหน้า
ศิลปิน - เบราส์ดรู ายการเพลงที่
เก็บไว้ตามศิลปิน
อัลบัม
้ - เบราส์ดรู ายการเพลงที่
เก็บไว้ตามอัลบัม
้
แนวเพลง - เบราส์ดรู ายการเพลง
ทีเ่ ก็บไว้ตามแนวเพลง
รายการ - ประกอบด้วยรายการ
เพลงทีค
่ ณ
ุ สร้างไว้
สับเปลีย
่ นแทร็ค - เล่นแทร็ค
แบบสุม
่ ลำดับ

การโอนเพลงไปยัง
โทรศัพท์
วิธก
ี ารทีง่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการโอนไฟล์
เพลงไปทีโ่ ทรศัพท์ คือ ทางบลูทธ
ู
หรือสายเคเบิลข้อมูล
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ในการโอนเพลงโดยใช้บลูทธ
ู :
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
ทัง้ คูไ
่ ด้เปิดบลูทธ
ู และ
เชือ
่ มต่อกันแล้ว
2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์อน
่ื
แล้วเลือกส่งไฟล์นน
้ั ผ่านทาง
บลูทธ
ู
3 เมือ
่ ส่งไฟล์แล้ว คุณจะต้อง
ยอมรับไฟล์บนโทรศัพท์
โดยแตะ ใช่
4 ไฟล์จะปรากฏขึน
้ ใน
เพลง > ทุกแทร็ค

การจัดการไฟล์
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดีย
ลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์
ได้ ทำให้คณ
ุ เข้าใช้งานภาพ เสียง
วิดโี อ เอกสาร และเนือ
้ หาอืน
่ ทัง้
หมดได้อย่างง่ายดาย หรือคุณยัง
สามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ด
หน่วยความจำได้ การใช้การ์ด
้ ที่
หน่วยความจำทำให้คณ
ุ เพิม
่ พืน
ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
โดยแตะที่ แฟ้มข้อมูล คุณจะ
สามารถเปิดรายการของโฟลเดอร์
ทีค
่ ณ
ุ เก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียทัง้ หมดได้
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แอพพลิเคชัน
การเพิ่มเหตุการณ์ลง
ในปฏิทิน
1 แตะ ปฏิทน
ิ
2 เลือกวันทีท
่ ต
่ี อ
้ งการเพิม
่ เหตุ
การณ์
3 แตะ เพิม
่

การตั้งเวลาการปลุก
1 แตะ ตัง
้ ปลุก
2 แตะ เพิม
่ แล้วคุณจะสามารถตัง้
ปลุกและบันทึกในเมนูนไ
้ี ด้

บันทึกเสียง
ใช้เครือ
่ งบันทึกเสียง เพือ
่ บันทึก
เสียงเตือนความจำหรือไฟล์
เสียงอืน
่ ๆ

การใช้เครื่องคิดเลข
1 แตะ เครือ
่ งคิดเลข
2 แตะปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อนตัวเลข

การแปลงหน่วย
1 แตะ แปลงหน่วย
2 เลือกว่าคุณต้องการแปลงสกุล
เงิน, พืน
้ ที,่ ความยาว, น้ำหนัก,
อุณหภูม,ิ ปริมาตร หรือความเร็ว
3 จากนัน
้ ให้เลือกหน่วยและป้อน
ค่าทีค
่ ณ
ุ ต้องการแปลง

PC Suite
คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิว
เตอร์กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ เพือ
่ ให้
แน่ใจว่ารายละเอียดทีส
่ ำคัญทัง้
หมดของคุณและวันทีต
่ า่ งๆ ตรงกัน
และยังสามารถสำรองข้อมูลไฟล์ท่ี
ช่วยให้คณ
ุ สบายใจได้
คำเตือน:
ห้ามตัดการเชือ
่ มต่อกับ
โทรศัพท์ในขณะโอนไฟล์
หมายเหตุ: On - Screen
Phone - On-Screen Phone
ให้คณ
ุ สามารถดูหน้าจอโทร
ศัพท์จากคอมพิวเตอร์ผา่ น
USB หรือการเชือ
่ มต่อบลูทธ
ู

การติดตั้งแอปพลิ
เคชันคอมพิวเตอร์
LG PC Suite IV”
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ LG PC
Suite IV” สามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บเพจของ LG
1 ไปที่ www.lg.com และเลือก
ประเทศทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
2 ไปที่ การสนับสนุน > การสนับ
สนุนโทรศัพท์มอ
ื ถือ > เลือกรุน
่
(LG-T375)
3 คลิก PC Sync จาก
ดาวน์โหลด และคลิก
WINDOW PC Sync
ดาวนโหลด เพือ
่ ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
“LG PC Suite IV”

การติดตั้ง OnScreen Phone
ในคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด OSP จาก
www.lg.com > การสนับสนุน >
การสนับสนุนโทรศัพท์มอ
ื ถือ >
เลือกรุน
่ (LG-T375) > OSP
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เว็บไซต์
เบราว์เซอร์ ช่วยให้คณ
ุ เข้าถึงโลก
ของเกมส์ เพลง ข่าว กีฬา ความ
บันเทิง และอีกมากมายได้โดยตรง
ถึงโทรศัพท์ของคุณ ไม่วา่ จะอยูท
่ ่ี
ไหน หรือกำลังทำอะไร

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 แตะ เบราว์เซอร์
2 ในการไปยังหน้าจอหลักของ
เบราว์เซอร์ตามค่าเริม
่ ต้น
ให้เลือก โฮม หรือ เลือก
ไปยัง URL และพิมพ์ URL
ตามด้วย เชือ
่ มต่อ
โฮมเพจจะถูกตัง้ ค่าใน
เชือ
่ มต่อ > โปรไฟล์เบราว์เซอร์
หมายเหตุ:
มีคา่ ใช้จา่ ยในการเชือ
่ มต่อกับ
บริการเหล่านีแ
้ ละการดาวน์
โหลดเนือ
้ หา โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับผู้
ให้บริการเครือข่ายของคุณ
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การเข้าใช้บริการของ
Google
แตะ Google Search เพือ
่ เรียก
แอปพลิเคชัน Google Search

การตั้งค่าซิม
การ์ดคู่
คุณจะเห็นไอคอนสัญญาณเครือ
ข่ายสองไอคอนได้ทด
่ี า้ นบนซ้าย
ของหน้าจอเมือ
่ คุณใส่สองซิม
การ์ด
ในการเลือกหรือสลับซิมการ์ด
ให้กดเมนู และเลือกการตัง้ ค่า
ซิมการ์ดคู่

ตั้งค่า
การเปลี่ยนการตั้งค่า
โทรศัพท์
อิสระในการปรับการทำงาน
ของโทรศัพท์ LG-T375
ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
และแตะ ตัง
้ ค่า แล้วเลือ
่ นไปที่
ตัง
้ ค่าอุปกรณ์

แจ้งเครือ
่ งหาย(ATMT) - เมือ
่
โทรศัพท์ของคุณถูกขโมย
เครือ
่ งจะส่ง SMS ไปยังหมายเลข
ทีก
่ ำหนดไว้โดยเจ้าของทีแ
่ ท้จริง
ในการใช้งานคุณสมบัติ ATMT
คุณจะต้องตัง้ ค่าเพือ
่ เปิด ATMT
และตัง้ ค่า ATMT สำหรับชือ
่ เจ้า
ของและหมายเลขโทรศัพท์รอง
่ ต้นคือ “0000”
รหัส ATMT เริม
หมายเหตุ:
การแจ้งเครือ
่ งหาย(ATMT) > ตัง้ ค่า >
(
ตัง้ ค่าอุปกรณ์ > ระบบป้องกัน
> การแจ้งเครือ
่ งหาย(ATMT))
เมือ
่ โทรศัพท์ของคุณถูกขโมย
เครือ
่ งจะส่ง SMS ไปยังหมาย
เลขทีก
่ ำหนดไว้ลว่ งหน้า
โดยเจ้าของทีแ
่ ท้จริง
ATMT SMS จะมีขอ
้ ความ
เกีย
่ วกับ IMEI ของโทรศัพท์
่ เจ้าของและ
ทีถ
่ ก
ู ขโมย ชือ
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล
ทีก
่ ำลังใช้เครือ
่ งดังกล่าว

การตั้งค่าบริการ SOS
• บริการ SOS - เปิดโหมด
SOS หลังจากเปิดแล้ว หากคุณ
กดปุม
่ ระดับเสียง 4 ครัง้ เมือ
่
ล็อคหน้าจออยู่ ข้อความ SOS
จะถูกส่งและโทรศัพท์จะอยู่
ในโหมด SOS
ในสถานการณ์ฉก
ุ เฉิน
ข้อความ SOS
จะถูกส่งไปยังผูร้ บ
ั ทีก
่ ำหนดไว้
ั
และจะรับสายเรียกเข้าจากผูร้ บ
ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ เสียงการ
แจ้งทัง้ หมดจะถูกปิดเสียง
ในการออกจากโหมด SOS
ให้กดปุม
่ วางสายในหน้าจอหลัก

การเปลี่ยนการตั้งค่า
การเชื่อมต่อ
การตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อจะได้รบ
ั
การตัง้ ค่ามาจากผูใ้ ห้บริการระบบ
แล้ว ดังนัน
้ คุณจึงสนุกกับ
โทรศัพท์ใหม่ของคุณได้ทน
ั ที
ในการเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
ให้ใช้เมนูน:้ี แตะ เชือ
่ มต่อ
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การส่งและการรับไฟล์
โดยใช้บลูทูธ
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่ง
โดยทัว่ ไปจะเป็นไฟล์ภาพถ่าย,
วิดโี อ หรือเพลง
2 เลือก ส่งทาง เลือก บลูทธ
ู
3 หากคุณจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ บลูทธ
ู
แล้ว โทรศัพท์ LG-T375
ู
จะไม่คน
้ หาอุปกรณ์ บลูทธ
อืน
่ โดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่
จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์บลูทธ
ู โทรศัพท์
LG-T375 จะค้นหาอุปกรณ์อน
่ื ๆ
ทีใ่ ช้ บลูทธ
ู ภายในรัศมี
4 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่ง
ไฟล์ไป
5 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์ คุณต้องตัง้ ค่า
บลูทธ
ู เป็น เปิด และ
มองเห็นได้โปรดดูขอ
้ มูล
เพิม
่ เติมที่ การเปลีย
่ นการ
ตัง
้ ค่าบลูทธ
ู ด้านล่าง
่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ุ
2 เครือ
ยอมรับไฟล์จากผูส
้ ง่ แตะที่ ใช่
เพือ
่ รับไฟล์
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3 คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รบ
ั การบัน
ทึกไว้แล้ว สำหรับไฟล์ภาพ
คุณสามารถเลือก ดู ไฟล์
โดยทัว่ ไป ไฟล์จะถูกบันทึกใน
โฟลเดอร์ทเ่ี หมาะสมใน
แฟ้มข้อมูล
เคล็ดลับ!
1 เมือ
่ คุณใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธ
ู
จะไม่รองรับโปรไฟล์
A2DP และ AVRCP
ขณะทีค
่ ณ
ุ เล่นวิดโี อ
ซึง่ หมายความว่าคุณจะไม่
ได้ยน
ิ เสียงของวิดโี อหาก
คุณใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธ
ู
2 ฟังก์ชน
ั การถ่ายโอนไฟล์
ู จะถูกปิดในขณะ
ทางบลูทธ
ทีใ่ ช้แอปพลิเคชันบางอย่าง
(โทรเสียง, กล้องถ่ายรูป,
เครือ
่ งเล่นเพลง, UMS/
PCSync)
การเปลีย
่ นการตัง
้ ค่าบลูทธ
ู :
แตะ บลูทธ
ู แล้วเลือก ตัวเลือก
และเลือก ตัง
้ ค่า

การจับคู่กับอุปกรณ์
บลูทูธอื่น
ในการจับคูโ่ ทรศัพท์ LG-T375
กับอุปกรณ์อน
่ื คุณสามารถกำหนด
รหัสผ่านเพือ
่ ป้องกันการเชือ
่ ม
ต่อได้
1 ตรวจสอบว่าได้ตง้ั ค่าบลูทธ
ู เป็น
เปิด และ มองเห็นได้ คุณ
สามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการ
มองเห็นได้ในเมนู ตัง
้ ค่า
2 แตะ ค้นหา
3 โทรศัพท์ LG-T375 จะค้นหา
อุปกรณ์ เมือ
่ การค้นหาเสร็จ
สมบูรณ์ รีเฟรช จะปรากฏขึน
้
บนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการ
จับคูด
่ ว้ ย และป้อนรหัสผ่าน
จากนัน
้ ให้แตะตกลง
5 โทรศัพท์ของคุณจะเชือ
่ มต่อกับ
่ื ซึง่ คุณจำเป็นต้อง
อุปกรณ์อน
ป้อนรหัสผ่านเดียวกัน
6 การเชือ
่ มต่อบลูทธ
ู ของคุณ
แบบป้องกันด้วยรหัสผ่านพร้อม
ใช้งานแล้ว

Wi-Fi
ตัวจัดการไร้สายช่วยให้คณ
ุ สา
มารถจัดการการเชือ
่ มต่ออินเตอร์
เน็ตด้วย Wi-Fi (Wireless LAN)
ของโทรศัพท์ โดยให้โทรศัพท์
เชือ
่ มต่อเครือข่ายไร้สายในท้องถิน
่
หรือเข้าใช้อน
ิ เตอร์เน็ตแบบไร้สาย
Wi-Fi เร็วกว่าและมีชว่ งกว้างกว่า
เทคโนโลยีไร้สายบลูทธ
ู ซึง่ จะช่วย
ให้สามารถส่งอีเมล์และเบราส์อน
ิ
เตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: โทรศัพท์ LG-T375
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
WEP และ WPA/WPA2-PSK
หากผูใ้ ห้บริการ Wi-Fi หรือผูด
้ แ
ู ล
ระบบเครือข่ายของคุณตัง้ ค่าการ
เข้ารหัสสำหรับการรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายไว้ ต้องป้อน
รหัสในหน้าต่างป๊อปอัป หากไม่ได้
มีการตัง้ ค่าการเข้ารหัสไว้ หน้าต่าง
ป๊อปอัปนีจ
้ ะไม่ปรากฏขึน
้
คุณสามารถขอรหัสจากผูใ้ ห้บริการ
Wi-Fi หรือผูด
้ แ
ู ลระบบ
เครือข่ายของคุณ
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อัปเดตซอฟต์แวร์
อัปเดตซอฟต์แวร์
โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
มือถือ LG จากอินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
การใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ โปรดดูท่ี
http://update.lgmobile.com
หรือ http://www.lg.com/
common/index.jsp →
เลือกประเทศและภาษา →
การสนับสนุน คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ
อัปเดตเฟิรม
์ แวร์ของโทรศัพท์เป็น
เวอร์ชน
ั ล่าสุดได้อย่างสะดวกจาก
อินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ
้ งไปทีศ
่ น
ู ย์
บริการ เนือ
่ งจากการอัปเดตเฟิรม
์
แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือต้องการให้ผู้
ใช้ดำเนินการอัปเดตอย่างระมัด
ระวัง โปรดตรวจสอบคำแนะนำ
และหมายเหตุทป
่ี รากฏขึน
้ ในแต่
ละขัน
้ ตอนก่อนดำเนินการต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสายข้อมูล
USB หรือแบตเตอรีร่ ะหว่าง
การอัปเกรดอาจทำให้โทรศัพท์
มือถือชำรุดเสียหายได้

30

อุปกรณ์เสริม์
คุณสามารถใช้อป
ุ กรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อป
ุ กรณ์
เหล่านีต
้ ามลักษณะการสือ
่ สารส่วนตัวของคุณ
อุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่

ชุดหูฟง
ั สเตอริโอ

สายเคเบิลข้อมูลและซีดี

คูม
่ อ
ื การใช้

หมายเหตุ
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
• การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะนำนีอ
้ าจมีผลให้การรับประกันของเครือ
่ ง
โทรศัพท์สน
้ิ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่
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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-เสาร์, 08:00 - 18:00น.
Call center : 0-2878-5757
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: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment
LG-T375

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009)
EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned Doo Haeng Lee / Director
standards, regulation and directives

8 March 2012

LG Electronics Inc. – EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
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การแก้ปัญหา
เนือ
้ หาในบทนีจ
้ ะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบในขณะใช้โทรศัพท์
คุณอาจต้องสอบถามผูใ้ ห้บริการเพือ
่ แก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปญ
ั หา
ส่วนใหญ่คณ
ุ สามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
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ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
USIM

ไม่ได้ใส่ USIM
การ์ดในโทรศัพท์
หรือใส่ไม่ถก
ู ต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซม
ิ
การ์ดอย่างถูกต้อง

ไม่มก
ี ารเชือ
่ ม
ต่อกับเครือข่าย/
เครือข่ายขาดหาย

ระดับสัญญาณอ่อน
ภายนอกพืน
้ ทีเ่ ครือ
ข่าย GSM
ผูใ้ ห้บริการใช้บริการ
ใหม่

ไปทีบ
่ ริเวณใกล้กบ
ั หน้า
ต่างหรือในทีเ่ ปิดโล่งตรวจ
สอบพืน
้ ทีใ่ ห้บริการกับผูใ้ ห้
บริการเครือข่าย
ตรวจสอบว่าซิมการ์ด
มีอายุมากกว่า 6~12
เดือนหรือไม่
หากเป็นเช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ น
ซิมของคุณทีส
่ ำนักงาน
ของผูใ้ ห้บริการเครือข่าย

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลีย
่ นรหัส
ป้องกัน คุณต้องยืน
ยันรหัสใหม่โดย
ป้อนรหัสใหม่อก
ี
ครัง้
รหัสทีค
่ ณ
ุ ป้อนทัง้
สองครัง้ ไม่ตรงกัน

รหัสเริม
่ ต้นคือ [0000]
หากคุณลืมรหัส
โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ตัง้ ค่าแอปพลิเคชันไม่ได้

ผูใ้ ห้บริการไม่สนับ
สนุน หรือต้องลง
ทะเบียน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการ
โทรออก
มีการใส่ซม
ิ การ์ด
ใหม่
ถึงขีดจำกัดค่าโทร
แบบเติมเงิน

เปิดเครือ่ งโทรศัพท์ไม่ได้

กดปุม
่ เปิด/ปิดไม่
นานพอ
ไม่ได้ชาร์จแบต
เตอรี่
ขัว้ แบตเตอรี่
สกปรก

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่
ได้รบ
ั อนุญาต
ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้
ค่าการจำกัดการโทรใหม่
โดยใช้รหัส PIN 2
กดปุม
่ เปิด/ปิดค้างไว้อย่าง
น้อยสองวินาที
เสียบอุปกรณ์ชาร์จให้นาน
ขึน
้
ถอดแบตเตอรีแ
่ ล้วใส่
ใหม่อก
ี ครัง้
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การแก้ปัญหา
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่ได้ชาร์จแบต
เตอรี่
อุณหภูมภ
ิ ายนอก
ร้อนหรือเย็นเกินไป
มีปญ
ั หาทีข
่ ว้ั สัมผัส
ไม่มก
ี ระแสไฟฟ้า

ชาร์จแบตเตอรี่

ข้อผิดพลาดเกีย่ วกับการชาร์จ
อุปกรณ์ชาร์จชำรุด
อุปกรณ์ชาร์จไม่
ถูกต้อง
แบตเตอรีช
่ ำรุด

หมายเลขโทรศัพท์ใช้
โทรออกไม่ได้

36

กำลังใช้งานฟังก์ชน
ั
กำหนดหมายเลข
โทรออก

ตรวจดูให้แน่ใจว่าชาร์จ
โทรศัพท์ภายใต้อณ
ุ หภูมิ
ปกติ
ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จ
และการเชือ
่ มต่อกับโทร
ศัพท์ ตรวจสอบขัว้ สัมผัส
แบตเตอรี่ และทำความ
สะอาดหากจำเป็น
เสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับเต้า
เสียบไฟอืน
่
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำ
งานให้เปลีย
่ นอุปกรณ์
ชาร์จใหม่
ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้
ของ LG เท่านัน
้
่ นแบตเตอรี่
เปลีย
ตรวจสอบการตัง้ ค่า

ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่สามารถรับ/
ส่งข้อความตัวอัก
ษรและรูปภาพได้

หน่วยความจำเต็ม

ลบข้อความในโทรศัพท์
บางส่วนออก

เปิดไฟล์ไม่ได้

ไม่สนับสนุนรูป
แบบไฟล์

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ท่ี
ได้รบ
ั การสนับสนุน

เซนเซอร์รบ
ั
สัญญาณมีปญ
ั หา

หากคุณใช้เทปหรือกล่อง
ป้องกัน ตรวจดูวา่ อุปกรณ์
ดังกล่าวปิดคลุมพืน
้ ทีร่ อบ
เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ
หรือไม่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าพืน
้ ที่
รอบเซนเซอร์รบ
ั
สัญญาณสะอาด

ปัญหาซอฟต์แวร์
ชัว่ คราว

ถอดแบตเตอรีแ
่ ล้วใส่
แบตเตอรี่
เปิดโทรศัพท์
ลองอัปเดตซอฟต์แวร์ผา่ น
ทางเว็บไซต์

หน้าจอไม่ทำงานเมือ่ ฉันรับสาย

โทรศัพท์คา้ งหรือไม่ทำงาน
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LG-T375 User Guide
- English
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. Once
your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your
handset is a genuine LG product.’ The customer shall bear
the cost of one SMS for the product authentication program.
In return, you will receive one additional month of warranty
for free. One additional month of warranty covers only mobile
phone, not batteries and accessories. 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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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-T375 has been designed
to comply with applicable
safety requirements for
exposure to radio waves.
These requirements are
based on scientific guidelines
that include safety margins
designed to assure the safety
of all users, regardless of age
and health.

• The radio wave exposure
guidelines employ a unit
of measurement known
as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for
SAR are conducted using
standardised methods with
the phone transmitting at its
highest certified power level
in all used frequency bands.
• 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 NonIonising Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/kg averaged
over 10g of tissue.

3

Guidelines for safe and efﬁcient use
• The highest SAR value for
this model phone tested by
DASY4 for use close to the
ear is 0.718 W/kg (10g).

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.
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• Repairs under warranty, at
LG’s option, may include
replacement parts or boards
that are either new or
reconditioned, provided that
they have functionality equal
to that of the parts being
replaced.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs,
radios, and personal
computers.
• The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
• Do not drop the phone.
• Do not subject this unit
to mechanical vibration or
shock.
• Switch off the phone in any
area where you are required
by specific regulations. For
example, do not use your
phone in hospitals as it may
affect sensitive medical
equipment.

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

• Do not tap the screen with
a sharp object as it may
damage the phone.
• Do not expose the phone to
liquid or moisture.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do
not touch the antenna
unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt
to remove or fix broken,
chipped or cracked glass.
Damage to the glass display
due to abuse or misuse
is not covered under the
warranty.
• Your phone is an electronic
device that generates heat
during normal operation.
Extremely prolonged, direct
skin contact in the absence
of adequate ventilation may
result in discomfort or minor
burns. Therefore, use care
when handling your phone
during or immediately after
operation.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Efﬁcient phone
operation
Electronic devices
All mobile phones may get
interference, which could
affect performance.
• Do not use your mobile
phone near medical
equipment without
requesting permission. Avoid
placing the phone over
pacemakers, for example, in
your breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
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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.
• 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.
• When your vehicle is
equipped with an air bag, do
not obstruct with installed or
portable wireless equipment.
It can cause the air bag
to fail or cause serious
injury due to improper
performance.

• If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume
is at a reasonable level
so that you are aware of
your surroundings. This is
particularly imperative when
near roads.

Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can
occur if you are exposed
to loud sound for long
periods of time. We therefore
recommend that you do not
turn on or off the handset
close to your ear. We also
recommend that music
and call volume is set to a
reasonable level.
• When using headphones,
turn the volume down if
you cannot hear the people
speaking near you, or if
the person sitting next to
you can hear what you are
listening to.

NOTE: Excessive sound
pressure from earphones
can cause hearing loss.

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

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or
chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone and
accessories.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
In aircraft
Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off
before boarding any aircraft.
• Do not use it on the aircraft
without permission from the
crew.

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

Emergency calls
Emergency calls may not
be available with all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on the phone for emergency
calls. Check with your local
service provider.
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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 the
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
until 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, 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 as household
waste.
• If you need to replace the
battery, take it to the 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.
• Make sure that no sharpedged items such as
animal’s teeth or nails, come
into contact with the battery.
This could cause a fire.
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Installing the SIM card and the handset
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 and
its contacts can be easily
damaged by scratches
or bending, so be careful
when handling, inserting or
removing the card. Keep all
2
1

SIM cards out of the reach of
small children.

Illustrations
Always switch the device off
and disconnect the charger
before removing the battery.
1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery pack.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.
3
SIM1

2

SIM

SIM1

2

SIM

4
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5

6

Installing a Memory
Card
Remove the back cover of
your phone. Push the memory
card inside with the gold
contact facing downwards.
To remove the memory card,
gently pull it outside.
NOTE: A memory card is
an optional accessory.
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Phone Components
Proximity sensor
Earpiece
Call key
Dials a phone number and answers
incoming calls.
Back key
Go back to a previous screen.
End key
• End or reject a call.
• Come back to idle screen from
menu.

Volume keys
• When the screen is
at the Home screen:
Ring tone and touch
tone volume.
• During a call:
Earpiece volume.
• Down volume key:
Press and hold to
activate/ deactivate
Silent mode.
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Power/Lock key
• Short press to turn on/off the
screen.
• Long press for power on/off.

Handsfree or Stereo earphone
connector

Using your touch screen
Touch screen tips
• To select an item, touch the
centre of the icon.
• Do not press too hard. The
touch screen is sensitive
enough to pick up a light,
firm touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require.
Be careful not to touch any
other keys.
• Whenever your LG-T375 is
not in use, it will return to the
lock screen.

Control the touch
screen
The controls on the LGT375 touch screen change
dynamically depending on the
task you are carrying out.
Opening Applications
To open any application,
simply touch its icon.
Scrolling
Drag from side to side to
scroll. On some screens, such
as the Logs list, you can also
scroll up or down.
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Calls

Making a call from your
contacts

Making a Call

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

1 Touch
to open the
keypad.
2 Key in the number using
the keypad.
to initiate the
3 Touch
call.
NOTE: To make a call from
SIM2 touch the forward
icon.
arrow mark on

TIP! To enter + for making
an international call, press
and hold “0”.
Press the power key to lock
the touch screen to prevent
calls being made by mistake.
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NOTE:
Self call - Self call imitates
a real incoming call. Press
‘#*#’ on the Dialpad to
make a self call. This
doesn’t charge any fee.

Answering and
rejecting a call
When your phone rings, press
key to answer the call.
To mute the ringing, touch on
Silent tab in alerting screen.
This is useful if you forgot to
change your profile to Silent
for a meeting. Touch on Reject
tab to reject an incoming call
in alerting screen.

Changing the call
setting
1 Touch Call settings in the
Settings menu.
2 From the screen touch
SIM1/SIM2.

• Call rejection list - You can
select numbers from Logs,
Contacts, Enter manually,
All unknown callers and All
unknown numbers.
• Send my number - Choose
whether to display your
number on an outgoing call.
• Auto-redial - Slide the switch
left for ON or right for OFF.
• Minute minder - Slide the
switch left to ON to hear a
tone every minute during
a call.
• Save new number - Select
ON or OFF to save a new
number.

Changing the common
call setting
• Answer mode
Press send key: Allows you
to only answer an incoming
key.
call by pressing the
Press any key: Allows you to
answer an incoming call by
pressing any key, except the
key.
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• BT answer mode - Select
Always to handsfree to be
able to answer a call using a
Bluetooth headset, or select
Always to handset to press a
handset key to answer a call.

Contacts
Searching for a contact
1 Touch Contacts.
2 You see a list of contacts.
Typing in the first letter of
a contact’s name in the
Search field will jump the
menu to that alphabetical
area of the list.

Adding a new contact
1 Touch Contacts and touch
Add.
2 Choose whether to save
the contact to your Internal
memory, SIM1 or SIM2.
3 Enter your first and last
name.

16

4 You can enter up to five
different numbers per
contact.
5 Add an email addresses.
You can enter up to two
different email addresses
per contact.
6 Assign the contact to one
or more groups.
7 Touch Save to save the
contact.

Changing your contact
settings
You can adapt your contact
settings so that your Contacts
suits your own preferences.
and
Touch Options key
touch Settings.
• Display name - Choose
whether to display the first or
last name of a contact first.
• Contacts view - Choose
whether to display Name or
Name & number.

• Copy - Copy your contacts
from your SIM1 to your
internal memory, SIM2 to
your internal memory or vice
versa, SIM1 to SIM2 or vice
versa. You can do this one
contact at a time, or all at
once.
• Move - This works in the
same way as Copy, but the
contact is stored at the new
location only. Therefore, once
a contact is moved from the
SIM to the Internal memory
it will be deleted from the
SIM memory.
• Send all contacts via
Bluetooth - Sends all
contacts to other handset via
Bluetooth.
• Back up contacts / Restore
contacts - Save or restore
the contacts data to the
other storage.
• Delete all contacts - Delete
all your contacts. Touch Yes
if you are sure you want to
delete all your contacts.

Messaging
Your LG-T375 combines SMS
and MMS into one intuitive
and easy-to-use menu.
Sending a message
1 Touch Messages in menu
and touch Write message
to begin composing a new
message.
2 Touch Insert to add an
image, video, sound,
template and so on.
3 Touch To at the top of
the screen to enter the
recipients, then enter the
to
number or touch
select a contact. You can
even add multiple contacts.
when ready.
4 Touch
NOTE: To send a message
from SIM2 touch the
forward arrow mark on
icon.
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WARNING: If an
image, video, sound,
New slide and so on is
added to an SMS it will be
automatically converted to
an MMS and you will be
charged accordingly.
TIP: User can Copy a
selected text from any
editor and can paste the
same in any other editor.
Ex: Go to Message
Editor,Type some text.
Now Select the Text you
want to copy by scrolling
over the text. Now Place
the cursor at a point you
want to paste the text. Go
to Option and Click on
Paste,so that copied text
will get Pasted.
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NOTE: Spam Message
- You can block the
unwanted messages by
giving Spam numbers
or Spam words. Those
messages will get stored in
Spam Box Folder.

Entering Text
You can choose your input
and
method by tapping
Input method.
to turn on T9
Touch
mode. This icon is only shown
when you choose Keypad as
the input method. Touch to
change between numbers,
symbols and text input. Use
Shift key to change between
capital or lowercase input.

Changing your text
message settings
Touch Messages and touch
Settings. Select Text message.
Text message centre - Enter
the details of your message
centre.
Delivery report - Slide
the switch left to receive
confirmation that your
messages have been
delivered.
Validity period - Choose how
long your messages are stored
at the message centre.
Message types - Convert
your text into Text, Voice, Fax,
X.400 or E-mail.
Character encoding - Choose
how your characters are
encoded. This impacts the
size of your messages and
therefore data charges.
Send long message as Choose to send long
messages as Multiple SMS or
as an MMS.

Changing your
multimedia message
settings
Touch Messages and, touch
Settings and Multimedia
message.
Retrieval mode - Choose
between Home network or
Roaming network. If you then
choose Manual you will receive
only notifications of MMS and
you can then decide whether
to download them in full.
Delivery report - Choose to
request and/or allow a delivery
report.
Read receipt - Choose to
request and/ or allow a receipt.
Priority - Choose the priority
level of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at
the message centre.
Slide duration - Choose how
long your slides appear on the
screen.
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Unsupported attachment Choose whether the
unsupported attachment is
restricted or not.
Delivery time - Choose how
long to wait before a message
is delivered.
MMS centre - Choose one
from the list or add a new
message centre.
TIP: You can send SMS to
many contacts at a time.
User can select/deselect
all contacts for sending
the message. Only 20
contacts can be marked
and if user select Select all
only first 20 contacts will
be marked.
To send the SMS to
a particular group of
contacts select Group
Option and select
particular group.
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NOTE: Excuse message
- During Incoming call
alert,a preset Message
can be send as SMS on
clicking Excuse msg.

NOTE: SMS Sorting
- Inbox Messages can
be sorted with the given
sorting options for an
easy access of messages.
(Date, Sender, Read and
Unread)

Setting up your
email
Touch E-mail from screen 2.
If the email account is not
set up, start the email set up
wizard and finish it. You can
check and edit settings also
you can check the additional
settings that were filled in
automatically when you
created the account.

Camera
Taking a quick photo
1 Touch Camera menu.
2 When the camera has
focused on your subject,
on the righttouch the
center of the screen to take
a photo.
TIP: To switch to the
camera mode or video
mode, slide up/down the
camera or video icon on
the centre-right of the
viewfinder.

After taking a photo
Your captured photo will
appear on the screen.
The following options are
available.
.
Touch
Upload - Touch to upload the
photo.

Send Via - Touch to send the
photo as a Message, Email or
via Bluetooth.
Set as - Touch to set as
Homescreen wallpaper,
Lockscreen wallpaper,
Contacts image.
Edit - Touch to edit the photo.
Touch to delete the image.
Touch to take another
photo immediately.
Touch to view a gallery of
your saved photos.

Using the advanced
settings
From the viewfinder, touch
to open all advanced settings
options.
After selecting the option,
touch the OK button.
Size - Change the size of the
photo to save memory.
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White balance - Choose
between Auto, Incandescent,
Sunny, Fluorescent, and
Cloudy.
Colour effect - Choose a color
tone for your new photo.
Continuous shot - Choose
from Normal shot, Three,
Six or Nine and position the
subject in the viewfinder, then
press the capture button as if
taking a normal photo to take
continuos shot.
Self-timer - The self-timer
allows you to set a delay after
the shutter is pressed. Select
Off, 3 seconds, 5 seconds,
or 10 seconds. This is ideal if
you want to be included in a
photo.
Night mode - Useful to user in
dark places.
Select storage - Choose
whether to save your photos to
the Handset memory or to the
External memory.
Show captured image
- Choose On to check the
picture you took right away.
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Shutter sound - Select to
make Shutter Sound On or
Off.
Reset settings - Restore all
camera default settings.

Video camera
Making a quick video
To switch to the camera mode
or video mode, slide up/down
the camera or video icon
on the right centre of the
viewfinder.
1 Holding the phone
horizontally, point the lens
towards the subject of the
video.
2 Press the red dot .
3
REC will appear at the
bottom of the viewfinder
with a timer at the bottom
showing the length of the
video.
4 To pause the video, touch
and resume by
.
selecting

5 Touch
on screen to stop
video recording.

After making a video
A still image representing your
captured video will appear
on the screen. The name of
the video is displayed at the
bottom of the screen.
The following options are
available.
Touch to play the video.
Touch
to.
Send Via - To send the video
as a Message, Email or via
Bluetooth.
Touch to delete the video
you have just made and
confirm by touching
Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch to shoot another
video immediately. Your
current video will be saved.
Touch to view a gallery of
saved videos and images.

Using the advanced
settings
From the viewfinder, touch
to open all advanced settings
options. You can change the
video camera setting after
selecting the option, touch the
OK button.
Colour effect - Choose a color
tone to use for your new view.
White balance - The white
balance ensures any the
white areas in your video
are realistic. To enable your
camera to adjust the white
balance correctly, you may
need to determine the light
conditions. Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent, and Cloudy.
Duration - Set a duration
limit for your video. Choose
between Normal and MMS
to limit the maximum size to
send as an MMS message.
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Select storage - Choose
whether to save your videos to
the Handset memory or to the
External memory.
Reset settings - Reset all the
video camera settings.

Music
To access the music player,
touch Music. From here, you
can access a number of
folders:
Recently played - Plays
the songs you have played
recently.
All tracks - Contains the
songs you have on your phone
except the pre-loaded default
music.
Artists - Browse through your
music collection by artist.
Albums - Browse through your
music collection by album.
Genres - Browse through your
music collection by genre.
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Playlists - Contains all the
playlists you have created.
Shuffle tracks - Play your
tracks in a random order.

Transferring music
onto your phone
The easiest way to transfer
music onto your phone is via
Bluetooth or the data cable.
To transfer music using
Bluetooth:
1 Make sure both devices
have Bluetooth switched on
and are connected to each
other.
2 Select the music file on
the other device and select
send via Bluetooth.
3 When the file is sent, you
will have to accept it on
your phone by touching
Yes.
4 The file should appear in
Music > All tracks.

Managing ﬁles

Setting your alarm

You can store multimedia files
in your phone’s memory so
you have easy access to all
your images, sounds, videos,
documents and other content.
You can also save your files
to a memory card. Using a
memory card allows you to
free up space in your phone’s
memory.
By touching My stuff, you can
open a list of the folders that
store all your multimedia files.

1 Touch Alarms.
2 Touch Add, then you can
set and save your alarm in
this menu.

Application
Adding an event to
your calendar
1 Touch Calendar.
2 Select the date you would
like to add an event to.
3 Touch Add.

Voice recorder
Use your voice recorder to
record voice memos or other
audio files.

Using your calculator
1 Touch Calculator.
2 Touch the number keys to
enter numbers.

Converting a unit
1 Touch Unit converter.
2 Choose whether you
want to convert Currency,
Area, Length, Weight,
Temperature, Volume or
Velocity.
3 Then select the unit and
enter the value you would
like to convert from.
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PC Suite
You can synchronise your PC
with your phone to make sure
all your important details and
dates match. You can also
backup your files to put your
mind at ease.
WARNING: Do not
disconnect your phone
during the transfer.

NOTE: On - Screen Phone
- On-Screen Phone allows
you to view your mobile
phone screen from a PC
via a USB or Bluetooth
connection.

Installing “LG
PC Suite IV” PC
application
“LG PC Suite IV” PC
application can be
downloaded from the
webpage of LG.
1 Go to www.lg.com and
select a country of your
choice.
2 Go to Support > Mobile
Phone Support > Select the
Model (LG-T375).
3 Click PC Sync from
Download, and click
WINDOW PC Sync
Download to download “LG
PC Suite IV” PC software.

Installing OnScreen Phone on
your PC
Download OSP from www.
lg.com > Support > Mobile
Phone Support > Select the
Model (LG-T375) >OSP.
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The web
Browser gives you a fast,
colourful world of games,
music, news, sport,
entertainment and loads
more, straight to your mobile
phone. Wherever you are and
whatever you’re into.

Accessing the web
1 Touch the Browser.
2 To go straight to the
browser home page touch
Yes. Once page is loaded
tap on settings button in
the right top corner for
more options.
NOTE: You will incur extra
cost by connecting to these
services and downloading
content. Check data
charges with your network
provider.

Access to Google
Service
Touch Google and select
Gmail, Blogger and other
Google applications.

Dual SIM setting
You can see two Network
Signal icons on the left-top
of the screen when you insert
two SIM-Card.
To select or switch the SIM
card, press Menu and select
Dual SIM settings.

Settings
Changing your phone
settings
Use the freedom of adapting
the LG-T375 to your own
preferences.
From the home screen, select
and touch Settings then
scroll to Device settings.
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Anti-theft mobile tracker When the handset is stolen,
handset sends the SMS to the
numbers configured by real
Owner. To activate the ATMT
feature, you will need to set
ATMT on, and configure the
ATMT settings with Owner
name and Alternate numbers.
Default ATMT Code is “0000”.
NOTE: Anti Theft Mobile
> Settings >
Tracker - (
Device settings > Security
> Anti-theft Mobile tracker)
When the handset is
stolen, handset sends the
SMS to the predefined
numbers configured by
real owner.
ATMT SMS will contain
information about the
stolen phone IMEI, Owner
name & phone number of
the person who is using
that handset.

28

SOS Service settings
• SOS Service - This enables
SOS mode. After enabling
if you press down volume
key 4 times when screen is
locked, the SOS message is
sent and the phone stays in
SOS Mode.
In the emergency situation
SOS message will be sent to
the assigned receivers and
incoming calls by them will
be automatically accepted.
All notification sound will
be muted. To exit the SOS
mode, press the End key in
Homescreen.

Changing your
connectivity settings
Your connectivity settings
have already been set up by
your network operator, so you
can enjoy your new phone
immediately. To change any
settings, use Menu > Settings
> Connectivity.

Sending and receiving
your ﬁles using
Bluetooth
To send a file:
1 Open the file you want to
send, typically this will be a
photo, video or music file.
2 Choose Send via. Choose
Bluetooth.
3 If you have already paired
the Bluetooth device,
your LG-T375 will not
automatically search for
other Bluetooth devices.
If not, your LG-T375 will
search for other Bluetooth
enabled devices within
range.
4 Choose the device you want
to send the file to.
5 Your file will be sent.
To receive a file:
1 To receive files, your
Bluetooth must be both
ON and Visible. See
Bluetooth settings for more
information.

2 A message will prompt you
to accept the file from the
sender. Touch Yes to receive
the file.
3 You will see where the file
has been saved. For image
files, you can choose to
View the file. Files will
usually be saved to the
appropriate folder in My
stuff.
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,
Music Player, UMS/
PCSync)
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Changing your Bluetooth
settings: Touch Bluetooth then
select Options and choose
Settings.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your LG-T375 and
another device, you can set
up a passcode protected
connection.
1 Check that your Bluetooth
is ON and Visible. You can
change your visibility in the
Settings menu.
2 Touch Search.
3 Your LG-T375 will search for
devices. When the search
is completed, Refresh will
appear on screen.
4 Choose the device you want
to pair with and enter the
passcode, then touch OK.
5 Your phone will then
connect to the other device,
on which you will need to
enter the same passcode.
6 Your passcode protected
Bluetooth connection is
now ready.
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Wi-Fi
Wireless Manager allows
you to manage Internet
connections your phone’s
Wi-Fi (a wireless LAN). It
allows the phone to connect
to local wireless networks or
access the Internet wirelessly.
Wi-Fi is faster and has a
greater range than Bluetooth
wireless technology. It allows
fast emailing and Internet
browsing.
NOTE: The LG-T375 supports
WEP and WPA/WPA2PSK security. If your Wi-Fi
service provider or network
administrator sets encryption
for network security, fill in the
key in the pop-up window. If
encryption is not set, this popup window will not be shown.
You can obtain the key from
your Wi-Fi service provider or
network administrator.

Software update
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
and language → 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 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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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can
select these options according to your personal communication
requirements.
Charger

Battery

Stereo headset

Data cable

User Guide

NOTE
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate 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., Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Sat 08:00 - 18:00
Call center : 0-2878-5757
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: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment
LG-T375

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009)
EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned Doo Haeng Lee / Director
standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
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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 to correct yourself.
Message

Possible Causes

Possible Corrective
Measures

USIM error

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

Make sure that the
SIM card is correctly
inserted.

No network
connection/
Loosing
network

Weak Signal outside
of GSM network area
Operator applied
new services

Move towards a
window or into an
open area. Check
the network operator
coverage map.
See if the SIM card
is older than 6~12
month.
If so, change your SIM
at the office of your
network provider.

Codes do
not match

To change a security
code, you will need
to confirm the new
code by entering it
again.
The two codes you
have entered do not
match.

The default code is
[0000]. If you forget
the code, contact your
service provider.
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Troubleshooting
Message

Possible Causes

Possible Corrective
Measures

Any
application
cannot be
set

Not supported by
service provider or
registration required

Contact your service
provider.

Calls not
available

Dialing error
New SIM card
inserted
Prepaid charge limit
reached

On/Off key not
pressed long enough
Phone
cannot be
switched on
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Battery is not
charged
Battery contacts are
dirty

New network not
authorised.
Check for new
restrictions.
Contact your service
provider or reset limit
with PIN 2.
Press the On/Off key
down for at least two
seconds.
Keep charger attached
for a longer time.
Clean the Battery
contacts and insert
again.

Message

Possible Causes
Battery is not
charged
Outside temperature
is too hot or cold
Contact problem

Charging
error
No voltage
Charger defective

Wrong charger
Battery defective
Number not
permitted

The Fixed Dial
Number function
is on.

Possible Corrective
Measures
Charge battery.
Make sure phone is
charging under normal
temperatures.
Check the charger
and connection to
the phone. Check
the battery contacts
and clean them if
necessary.
Plug into a different
socket.
If the charger does
not warm up, replace
it.
Only use original LG
accessories.
Replace battery.
Check settings.
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Troubleshooting
Message

Possible Causes

Possible Corrective
Measures

Impossible
to receive/
send SMS &
Picture

Memory full

Delete some existing
messages in the
phone.

Files not
open

Unsupported file
format

Check the file format
that can be supported

Proximity sensor
problem

If you use any
protection tape or
case, check it is
covered the area
around proximity
sensor
Make sure that the
area around the
proximity sensor is
clean.

Intermittent software
problem

Take out the battery
and insert battery.
Turn on the phone.
Try to do software
update service via
web site

The screen
does not
turn on when
I receive a
call.

Hang up or
freeze
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