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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผูม้ อี ปุ การะคุณ
ขณะนี้ บริษท
ั LG ได้ด�ำ เนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
ทาง LG เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียน
แบบจากตลาดลักลอบนำ�เข้าสินค้ารวมถึงเพือ่ ให้แน่ใจว่าลูกค้าได้
รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่างเป็นทางการ
เพือ่ ให้ แน่ใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึง่ ข้อความพร้อมด้วย IMEI เครือ่ ง จะถูกส่งมายัง บริษท
ั LG
โดยอัตโนมัติ นับตัง้ แต่วนั ทีซ
่ อ้ื ผลิตภัณฑ์และเริม่ ใช้บริการ
ทัง้ นี้ LG จะเป็นผูช้ �ำ ระค่าบริการ SMS สำ�หรับโปรแกรมตรวจ
สอบผลิตภัณฑ์น้ี
สำ�หรับสิทธิพเิ ศษ ท่านจะได้รบั สิทธิในการต่อระยะเวลาการ
รับประกันฟรีเพิม่ ขึน้ หนึง่ เดือน โดยสิทธิพเิ ศษนีค้ รอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครือ่ ง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอืน่ ๆ
ทันทีทโ่ี ทรศัพท์ของคุณได้รบั การตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได้รบั ข้อความรับรอง “โทรศัพท์เครือ่ งนี้ คือผลิตภัณฑ์
จากบริษท
ั LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ทีส่ ง่ ถึงบริษท
ั LG สามารถการันตีได้วา่
จะได้รบั สิทธิการรับประกันสินค้า อันเนือ่ ง จากข้อบกพร่องจาก
มาตรฐานในขัน้ ตอนการผลิต โดยไม่จ�ำ เป็นต้องแสดงหลักฐานใน
การซือ้ หรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตัง้ แต่วนั แรกทีท
่ า่ นซือ้ ผลิตภัณฑ์

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

LG-A270 คู่มือการใช้

- ไทย
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เริม
่ ทำ�ความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
ช่องเสียบหูฟัง
ปุ่มเลือก
ปุ่มแต่ละปุ่มจะมีการทำ�งานตามข้อความ
บนหน้าจอที่อยู่เหนือปุ่มนั้นๆ
ปุ่มนาวิเกต
เพื่อเข้าใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ต่างๆ
อย่างรวดเร็ว
(ขึ้น): ไฟฉาย
(ลง): ปฏิทิน
(ซ้าย): ข้อความใหม่
(ขวา): เครื่องเล่น MP3
(หากใส่การ์ด SD)
ปุ่มรับสาย
ใช้ในการโทรออกด้วยการกดหมายเลข
โทรศัพท์ และในการรับสายเรียกเข้า

หูฟัง
ช่องใส่สายคล้องข้อมือ
หน้าจอแสดงผล
ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง
คุณสามารถเปิดหรือปิดโทรศัพท์
หรือกลับสู่โหมดสแตนด์บายได้
ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข
ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มตัวเลขในการป้อนตัว
เลขหรือตัวอักษร
หมายเหตุ: ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร
เท่านั้นที่จะมีแสงสว่างเมื่อใช้
โทรศัพท์
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เริม
่ ทำ�ความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ

ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
ให้คุณชาร์จไฟเท่านั้น
ไฟด้านนอก
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การใส่ซม
ิ การ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่
การใส่ซม
ิ การ์ด

เมื่อคุณสมัครใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ คุณจะได้รับซิมการ์ดพลักอินพร้อมรายละเอียดการสมัครขอรับ
บริการ เช่น PIN ของคุณ บริการเสริมที่มีให้เลือกใช้ได้ และอื่นๆ
ข้อสำ�คัญ!
›ซ
 ิมการ์ดพลักอินและขั้วสัมผัสอาจชำ�รุดเสียหายได้ง่ายหากถูกขูดขีดหรือหักงอ ดังนั้น จึงควรใช้งานใส่
หรือถอดซิมการ์ดด้วยความระมัดระวัง เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
› ร องรับเฉพาะซิม 2G เท่านั้น
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การใส่ซม
ิ การ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่
ภาพประกอบ

1 เปิดฝาครอบแบตเตอรี่
2ถ
 อดแบตเตอรี่ออก
3 ใ ส่ซิมการ์ด
4 ใ ส่แบตเตอรี่
5ป
 ิดฝาครอบแบตเตอรี่
6ช
 าร์จแบตเตอรี่
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ข้อมูลบนหน้าจอ
พื้นที่ไอคอน
พื้นที่ข้อความและกราฟิก
เมนู

รายชื่อ

แสดงรายการของปุ่มเลือก

ไอคอนบนหน้าจอ
แสดงความแรงของสัญญาณเครือข่าย
แสดงระดับประจุไฟของแบตเตอรี่
แสดงข้อความตัวอักษรใหม่

แสดงว่ามีการตั้งนาฬิกาปลุก
แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้รูปแบบเสียง
ทั่วไป
แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้รูปแบบเสียง
เงียบ
แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้รูปแบบเสียง
นอกอาคาร
แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้รูปแบบเสียง
ชุดหูฟัง
แสดงว่าสายเรียกเข้าทั้งหมดจะถูกโอนไปยัง
อีกหมายเลขอื่น
แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมด Flight
แสดงนัดหมายใหม่

แสดงข้อความเสียงใหม่
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เมนูและตัวเลือก
โทรศัพท์ของคุณมีชุดฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณปรับแต่งได้ โดยฟังก์ชันดังกล่าวนี้มีอยู่ในเมนูและเมนูย่อยต่างๆ
ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้โดยผ่านทางปุ่มเลือกซ้ายและขวา ข้อความที่ด้านล่างของหน้าจอซึ่งอยู่ด้านบนของปุ่ม
เลือกจะแสดงฟังก์ชันปัจจุบัน
เมนู

￼￼
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กดปุ่มเลือกซ้าย
เพื่อเข้าใช้เมนูที่มีให้เลือก

รายชื่อ

กดปุ่มเลือกขวา
เพื่อเข้าใช้รายชื่อ

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้โดยใช้ปุ่มกด
ของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น การบันทึกชื่อในรายชื่อ
การเขียนข้อความ และการทำ�ตารางนัดหมายใน
ปฏิทินล้วนแต่ต้องใช้การป้อนข้อความทั้งสิ้น
ในการเปลี่ยนโหมด ให้กดปุ่ม
สัญลักษณ์ ฟังก์ชัน (โหมด English Smart)
ตัวเลข
มัลติแท็บ Abc
มัลติแท็บ abc
มัลติแท็บ ABC

โหมด T9

ในโปรแกรมแก้ไข กดตัวเลือก เลือก “ตั้งค่า T9”
เลือกเปิด โหมดนี้ให้คุณป้อนคำ�ได้โดยการกดเพียง
ครั้งเดียวต่อหนึ่งตัวอักษร แต่ละปุ่มบนแผงปุ่มกดจะ
มีตัวอักษรมากกว่าหนึ่งตัวอักษร โหมด T9 จะเปรียบ
เทียบการกดปุ่มของคุณกับพจนานุกรมทางภาษาภาย
ในเครื่องโดยอัตโนมัติ เพื่อพิจารณาหาคำ�ที่ถูกต้อง
ดังนั้น คุณจึงกดปุ่มน้อยกว่าการป้อนคำ�โดยใช้โหมด
ABC ตามปกติ

การเปิด/ปิดเครือ
่ ง

คุณสามารถเปิดและปิดเครื่องได้โดยการกด
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ค้างไว้

9

การป้อนข้อความ
การโทรออก

1	กดหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
เพื่อเริ่มการโทร
2	กด
3	หากต้องการวางสาย ให้กด
เคล็ดลับ! ในการป้อน + เมื่อโทรออกต่าง
ประเทศ ให้กดปุ่ม 0 ค้างไว้

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่

1	กด เมนู เลือก รายชื่อ และเลือก ค้นหา
2	ป้อนตัวอักษรสองสามตัวแรกของรายชื่อที่คุณ
ต้องการโทรออกโดยใช้ปุ่มกด
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3	หากต้องการเลื่อนดูรายชื่อ ให้ใช้ปุ่มขึ้นและลง
และหากต้องการเลื่อนดูหมายเลขอื่นๆ
ให้ใช้ปุ่มซ้ายและขวา
เพื่อเริ่มการโทร
4	กด

การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า

เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กด ยอมรับ หรือกด
เพื่อรับสาย ขณะที่โทรศัพท์ของคุณดังขึ้น
ให้เลือก เงียบ เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า
วิธีนี้เป็นวิธีที่ดี หากคุณลืมเปลี่ยนรูปแบบเป็น
หรือ ปฏิเสธ
เงียบ เมื่ออยู่ในห้องประชุม กด
เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า

เคล็ดลับ! คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าใน
โทรศัพท์เพื่อรับสายด้วยวิธีอื่นๆ ได้ กด เมนู
เลือก ตั้งค่า และเลือก การโทร เลือก โหมด
ตอบรับ และเลือก ปุ่มใดๆ หรือ เฉพาะปุ่ม
รับสาย
• ปุ่มใดๆ - คุณสามารถรับสายโดยกดปุ่มใดก็ได้
• เฉพาะปุ่มรับสาย - คุณสามารถรับสายได้โดยกด
ปุ่มรับสายเท่านั้น

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการโทร

คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับการโทรได้
กด เมนู เลือก ตั้งค่า และเลือก การโทร
•ก
 ารโอนสาย - เลือกวิธีการโอนสาย
• สายเรียกซ้อน - เลือกใช้งานหรือยกเลิกสาย
เรียกซ้อน
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การอ้างอิงคุณสมบัตอ
ิ ย่างย่อ
5	กด ส่งไปที่
ข้อความ
6	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือกด ตัวเลือก
การส่งข้อความ

1	กด เมนู เลือก ข้อความ และเลือก
ข้อความใหม่
2	เอดิเตอร์ข้อความใหม่จะเปิดขึ้น โหมดเริ่มต้นของ
เอดิเตอร์ข้อความ คือโหมด SMS
3	ป้อนข้อความของคุณโดยใช้ระบบช่วยสะกดคำ�
T9 หรือโหมดการป้อนตัวอักษรด้วยตนเองหรือ
โหมด 123 คุณสามารถสลับโหมดการป้อน
ข้อความได้โดยกด
4	กด ตัวเลือก และเลือก แทรก เพื่อเพิ่ม
สัญลักษณ์, รูปแบบอัตโนมัติ, รายชื่อ,
นามบัตร

12

และเลือก รายชื่อ หรือ รายการล่าสุด
เพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
7	กด ตัวเลือก และเลือก ส่ง
• ถาดเข้า - คุณจะได้รับแจ้งเมื่อคุณได้รับข้อความ
ซึ่งจะบันทึกไว้ที่นี่
• ร่าง - เมนูนี้แสดงข้อความที่คุณบันทึกไว้
• ถาดออก - เมนูนี้ช่วยให้คุณดูข้อความที่จะส่ง
หรือส่งไม่สำ�เร็จ

• ส่งแล้ว - เมนูนี้ช่วยให้คุณดูข้อความที่ส่งแล้ว
รวมถึงเวลาและเนื้อหาได้
• ข้อความเสียง - เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้ระบบ
ฝากข้อความเสียงของคุณได้สะดวกรวดเร็ว
• บริการข้อมูล - ข้อความบริการข้อมูลคือข้อความ
ตัวอักษรที่เครือข่ายส่งไปที่โทรศัพท์ของคุณ
• ข้อความอัตโนมัติ - มีข้อความที่กำ�หนดไว้ล่วง
หน้าในรายการ คุณสามารถดูและแก้ไขข้อความ
อัตโนมัติหรือสร้างข้อความอัตโนมัติใหม่
• ตั้งค่า - เมนูนี้ช่วยคุณตั้งค่าคุณสมบัติผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ

รายชือ
่

คุณสามารถค้นหารายชื่อที่จัดเก็บในเมนูรายชื่อ
ของคุณได้
1	กด เมนู และเลือก รายชื่อ เลือก ค้นหา หรือกด
(ปุ่มเลือกขวา) จากหน้าจอสแตนด์บาย
2	ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่คุณต้องการ
โทรออกโดยใช้ปุ่มกด
3	หากต้องการเลื่อนดูรายชื่อ ให้ใช้ปุ่มขึ้นและลง
หากต้องการเลื่อนดูหมายเลขอื่นๆ
ให้ใช้ปุ่มซ้ายและขวา
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• รายชื่อใหม่ - คุณสามารถเพิ่มรายชื่อลงในสมุด
โทรศัพท์ด้วยการใช้เมนูนี้
• โทรด่วน - กำ�หนดรายชื่อให้กับปุ่มระหว่าง 3 ถึง
8 โทรด่วน 2 ถูกกำ�หนดเป็นเช็คเงินในซิม และ 9
ถูกกำ�หนดเป็นโหมด SOS คุณไม่สามารถเปลี่ยน
ปุ่มเหล่านี้ได้
› ไม่มีเงินใน SIM - คุณสามารถตั้งค่าเช็คเงินใน
SIM ด่วนผ่านวิซาร์ดการตั้งค่าหรือเมนูโทรด่วนได้
ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกในการตรวจสอบเงินใน
ซิมโดยกดปุ่ม 2 ค้างไว้ในหน้าจอไม่ได้ใช้งาน
• คัดลอกทั้งหมด - คุณสามารถคัดลอกรายการสมุด
โทรศัพท์ทั้งหมดจากหน่วยความจำ�ซิมการ์ดไปยัง
หน่วยความจำ�โทรศัพท์ และจากหน่วยความจำ�
โทรศัพท์ไปยังหน่วยความจำ�ซิมการ์ดได้
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• ลบทั้งหมด - คุณสามารถลบรายการสมุดโทรศัพท์
ทั้งหมดออกจากหน่วยความจำ�ซิมการ์ดหรือหน่วย
ความจำ�โทรศัพท์ได้
• สถานะความจำ� - คุณสามารถตรวจสอบสถานะ
หน่วยความจำ�ของซิมและโทรศัพท์ได้
• ข้อมูล
› เบอร์บริการ - เข้าใช้รายการหมายเลขบริการที่
กำ�หนดให้โดยผู้ให้บริการได้อย่างปลอดภัย
› เบอร์ส่วนตัว - คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบ
หมายเลขของคุณในซิมการ์ดได้
› นามบัตร - คุณสามารถบันทึกและตรวจสอบนาม
บัตรที่มีข้อมูลชื่อของคุณ หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำ�งาน และอีเมล์
และส่งเป็นข้อความได้

ข้อมูลการโทร

คุณสามารถตรวจสอบบันทึกสายทั้งหมด,
สายที่ไม่ได้รับ, สายที่โทรออก, สายที่รับ
และระยะเวลาการโทรได้ ชื่อและหมายเลข
(หากมีอยู่) จะปรากฏขึ้นพร้อมกับวันที่และเวลาที่
มีการโทรนั้น และคุณยังสามารถดูระยะเวลาที่คุณ
โทรได้ด้วย
• ทุกสาย - แสดงรายการของทั้งสามประเภท
(สายที่ได้รับ/สายที่โทรออก/สายที่ไม่ได้รับ)
ตามเวลา
• สายไม่ได้รับ - ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขที่
ไม่ได้รับสาย 20 รายการล่าสุดได้
• สายที่โทรออก - ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูสายที่
โทรออก (ที่โทรออกหรือพยายามโทรออก) 20
สายล่าสุดได้

• สายที่ได้รับ - ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลข
เรียกเข้า 20 รายการล่าสุดได้
• เวลาโทร - ให้คุณดูระยะเวลาของโทรครั้งล่าสุด
ทุกสาย สายโทรออก และสายที่ได้รับได้

เกมส์

โทรศัพท์ LG-A270 มาพร้อมกับเกมส์เพื่อช่วยให้คุณ
ได้เพลิดเพลินในยามว่าง กด เมนู และเลือก เกมส์
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แฟ้มข้อมูล

• เสียง - โฟลเดอร์เสียงประกอบด้วยเสียงเริ่มต้นและ
เสียงความจำ�การ์ด จากขั้นตอนนี้ คุณสามารถเล่น
หรือตั้งค่าเป็นเสียงเรียกเข้าได้
หมายเหตุ: ในการเล่นไฟล์ในเครื่องเล่น MP3
ไฟล์ Mp3 ควรจัดเก็บใน แฟ้มข้อมูล >
ความจำ�การ์ด > โฟลเดอร์ เสียง
• อื่นๆ - ในโฟลเดอร์อื่นๆ คุณสามารถดูไฟล์ที่ไม่ได้
จัดเก็บในเสียงได้
•ค
 วามจำ�การ์ด - หากคุณใส่การ์ดหน่วยความจำ�
จะแสดงเป็นโฟลเดอร์ในแฟ้มข้อมูล
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มีเดีย

โทรศัพท์ LG-A270 มีเครื่องเล่นเพลงภายในตัวที่ให้
คุณสามารถเล่นเพลงที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้

เครือ
่ งเล่น MP3
การเล่นเพลง

1	กด เมนู และเลือก มีเดีย และเลือก
เครื่องเล่น MP3
2	เลือก ทุกเพลง แล้วเลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น
ไปที่ ตัวเลือก แล้วกด เล่น
3	ขณะเล่นเพลง ไปที่ ตัวเลือก→พัก
เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว

4	กดปุ่มนาวิเกตขวาเพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป
5	กดปุ่มนาวิเกตซ้ายเพื่อข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า
6	ขณะเล่นเพลง กดปุ่ม “กลับ” เพื่อหยุดเพลง
และกลับไปที่เมนูก่อนหน้า
หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ของไฟล์เพลงจะได้รับ
ความคุ้มครองตามสนธิสัญญานานาชาติและ
กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ ดังนั้น
อาจจำ�เป็นที่ต้องได้รับอนุญาตหรือได้สิทธิ์ใน
การทำ�ซ้ำ�หรือคัดลอกเพลง ในกฎหมายของบาง
ประเทศมีข้อห้ามในการคัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์
ด้วยตนเอง ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์
ให้ตรวจสอบกฎข้อบังคับของประเทศนั้นๆ
เกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ

หมายเหตุ
• ในการใช้เครื่องเล่น MP3 โปรดซื้อการ์ด
microSD แยกต่างหาก (ความจุสูงสุด 2GB)
• ในการใช้ microSD ให้ใส่ในโทรศัพท์
โฟลเดอร์ ‘เสียง’ จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ
• ในการใช้เครื่องเล่น MP3 โปรดดาวน์โหลดไฟล์
MP3 ลงในโฟลเดอร์ ‘เสียง’ ในการ์ด microSD
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หมายเหตุ
• คุณสามารถค้นหาเพลงได้สูงสุด 100 เพลง
ในเมนูเครื่องเล่น MP3 ตามลำ�ดับวันที่
บันทึกล่าสุด
• เพลงที่เกิน 100 ควรไปอยู่ในโฟลเดอร์อื่น
สร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งภายใต้โฟลเดอร์ ‘เสียง’
และบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์นั้น คุณสามารถ
ค้นหาและเล่นเพลงได้โดยผ่าน แฟ้มข้อมูล >
เสียง > ความจำ�การ์ด นอกจากนั้น
คุณสามารถเรียงเพลงตามวันที่ ประเภท
และชื่อได้ด้วย
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วิทยุ FM

ด้วยเสาอากาศ FM ในตัว คุณสามารถรับวิทยุ FM
ได้โดยไม่ต้องมีหูฟังภายนอก คุณสามารถฟังสถานี
วิทยุที่คุณชอบได้ทุกเวลา

การฟังวิทยุ

1	กด เมนู และเลือก มีเดีย แล้วเลือก วิทยุ FM
2	เลือก ตัวเลือก > สแกนอัตโนมัติ แล้วยืนยัน
“สแกนทันที?” เพื่อสแกนสถานี FM หรือ ไม่
เพื่อยกเลิก
3	เมื่อโทรศัพท์ค้นพบสถานี จะแสดงป๊อปอัป
บันทึกสถานี ยืนยันการบันทึกโดยเลือก ใช่
หรือข้ามการบันทึกโดยเลือก ไม่

หมายเหตุ: โทรศัพท์ของคุณสามารถจัดเก็บ
ได้สูงสุด 12 สถานที อุปกรณ์จะหยุดการสแกน
เมื่อบันทึกทั้งหมด 12 สถานีแล้ว หรือ
ไม่สามารถค้นพบสถานี FM เพิ่มเติม
4	เลือกสถานีโดยกดหมายเลขสถานีที่เหมาะสม
บนปุ่มกด หรือโดยใช้ปุ่ม ซ้าย หรือ ขวา
หมายเหตุ: ปุ่ม ขึ้น และ ลง จะเพิ่มหรือ
ลดระดับเสียงตามลำ�ดับ

5	เลือกหมายเลขช่องของสถานีที่คุณต้องการฟัง
หมายเหตุ: ในบริเวณที่มีสัญญาณวิทยุ FM อ่อน
ความไวในการรับสัญญาณอาจลดลงเมื่อใช้โหมด
เสาอากาศไร้สาย ดังนั้นควรต่อหูฟังเพื่อคุณภาพ
FM ที่ดีขึ้น

เครือ
่ งมือ

• ไฟฉาย - เปิด/ปิดไฟฉายหรือเปิด/ปิดไฟฉายโดย
ตรงโดยกดปุ่มขึ้นในหน้าจอไม่ได้ใช้งาน
• การโทรเข้าตัวเอง - ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในการ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่น่าอึดอัดได้อย่างสุภาพ
คุณสามารถโทรเข้าตัวเองได้โดยตั้งค่าเวลาในเมนู
การโทรเข้าตัวเอง

19

หมายเหตุ: สามารถเปิดใช้หรือเลิกใช้การโทร
เข้าตัวเองได้จากหน้าจอไม่ได้ใช้งานโดยใช้รหัส
ปุ่มลัด #*#
• เครื่องคิดเลข - ประกอบด้วยฟังก์ชันมาตรฐาน
เช่น บวก ลบ คูณ และหาร
• จับเวลา - ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชันนาฬิกา
จับเวลาได้
• แปลงหน่วย - แปลงหน่วยวัดต่างๆ ให้เป็นหน่วย
ที่คุณต้องการ
• เวลาโลก - ให้คุณตรวจสอบเวลาปัจจุบันใน
โซนเวลาหรือประเทศอื่นได้
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สมุดบันทึก

•ต
 ั้งปลุก - คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ 3
เวลาตามเวลาที่กำ�หนดได้
• ปฏิทิน - เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ ปฏิทินจะปรากฏขึ้น
เคอร์เซอร์รูปสี่เหลี่ยมจะอยู่ที่วันที่ปัจจุบัน
คุณสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังวันที่อื่นๆ
โดยใช้ปุ่มนาวิเกต และยังสามารถตั้งค่าตัวกำ�หนด
นัดหมายสำ�หรับวันที่และเวลาที่ต้องการ
•บ
 ันทึก - คุณสามารถลงทะเบียนบันทึกของคุณ
ได้ที่นี่

ตัง้ ค่า

• โปรไฟล์
› ทั่วไป - หลังจากตั้งค่ารูปแบบเสียงนี้ สัญลักษณ์
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอสแตนด์บาย
› เงียบ - ปิดใช้งานเสียงเรียกเข้าและเปิดใช้สั่น
เมื่อคุณตั้งค่ารูปแบบเสียงนี้ สัญลักษณ์
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอสแตนด์บาย
› นอกอาคาร - นี่คือรูปแบบเสียงเริ่มต้น เปิด
ระดับเสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่มกดดังที่สุด
เมื่อคุณตั้งค่ารูปแบบเสียงนี้ สัญลักษณ์
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอสแตนด์บาย

› โหมด Flight - เลือกรูปแบบเสียงนี้เพื่อปิดใช้
งานบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด
คุณจะไม่สามารถโทรออกหรือรับสายหรือส่งหรือ
รับข้อความได้เมื่อ โหมด Flight เปิดอยู่
› ชุดหูฟัง - เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังกับ
จะปรากฏขึ้นบนหน้า
โทรศัพท์ สัญลักษณ์
จอสแตนด์บาย คุณสามารถกำ�หนดแบบเตือนสาย
เสียงเรียกเข้า ระดับเสียงเรียกเข้า แบบเตือน
ข้อความ เสียงข้อความ ระดับเสียงข้อความ
เสียงปุ่มกด ระดับเสียงปุ่มกด ระดับเสียงเอฟเฟกท์
และระดับเสียงเปิด/ปิด
• วันที่ & เวลา - คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยวกับ
วันที่และเวลาได้
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• ภาษา - คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงข้อความ
บนโทรศัพท์ของคุณ การตั้งค่าเปลี่ยนแปลงนี้มีผล
ต่อโหมดป้อนภาษาด้วย
• หน้าจอ - คุณสามารถปรับการตั้งค่าหน้าจอของ
โทรศัพท์ได้
• โทร - คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับการ
โทรได้
•ล
 ็อคปุ่มอัตโนมัติ - ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติในหน้า
จอสแตนด์บาย
• ระบบป้องกัน - เมนูนี้ช่วยคุณตั้งค่าโทรศัพท์ได้
อย่างปลอดภัย
› ขอรหัส PIN - เปิดใช้/ปิดใช้งานขอรหัส PIN
ของซิมเมื่อเปิดโทรศัพท์ของคุณ
› การล็อคเครื่อง - ล็อคโทรศัพท์ของคุณด้วย
รหัสป้องกัน เมื่อเปิดเครื่อง, เมื่อเปลี่ยนซิม
หรือ ทันที (รหัสป้องกันเริ่มต้นคือ “0000”)
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› ป้องกันการโทร - เลือกรหัสผ่านป้องกันสำ�หรับ
สายโทรออกทั้งหมด โทรออกต่างประเทศ
โทรออกเฉพาะตปท. สายเรียกเข้าทั้งหมด
หรือสายเข้าเมื่ออยู่ตปท.
› กำ�หนดเบอร์โทรออก - เลือกรหัส PIN2 เพื่อใช้
กำ�หนดเบอร์โทรออกให้คุณจำ�กัดการโทรเฉพาะ
หมายเลขในรายการกำ�หนดเบอร์โทรออกเท่านั้น
› การแจ้งเครื่องหาย (ATMT) - การแจ้ง
เครื่องหาย (ATMT) ให้คุณสามารถติดตาม
โทรศัพท์ที่สูญหายได้ เมื่อมีผู้อื่นเปลี่ยนซิม
ในโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
บริการการติดตามจะเปิดใช้งาน คุณจะได้รับแจ้ง
ด้วยข้อความตัวอักษรที่ส่งไปยังหมายเลขโทร
ศัพท์เริ่มต้นที่คุณตั้งไว้โดยที่ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตไม่รู้ คุณสามารถเปิดใช้ ATMT และกำ�
หนดการตั้งค่าของคุณได้ในเมนูนี้ (รหัส ATMT
ที่เป็นค่าเริ่มต้นคือ “0000”)

› Change codes - ในการเปลี่ยน รหัสป้องกัน,
รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือ รหัส ATMT
ให้ป้อนรหัสเดิมตามด้วยรหัสใหม่
• ประหยัดพลังงาน - หากคุณตั้งค่า เปิดเสมอ คุณ
สามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้เมื่อไม่ได้ใช้
โทรศัพท์ เลือกเพื่อสลับระหว่างการตั้งค่าประหยัด
พลังงาน เปิดเสมอ, เฉพาะกลางคืน หรือ ปิด
• เลือกเครือข่าย - คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่จะ
ลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

• บริการ SOS - เมื่อเปิดบริการ SOS จะสามารถส่ง
SMS ฉุกเฉินได้โดยกดปุ่ม ‘9’ บนปุ่มกดค้าง
ไว้ในหน้าจอไม่ได้ใช้งาน โหมด SOS จะเปิด
ข้อความ SOS จะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่
แสดงในรายชื่อผู้รับ ขณะใช้งานโหมด SOS
จะรับสายเรียกเข้าจากผู้รับดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
ในการออกจาก SOS ในหน้าจอไม่ได้ใช้งาน
ให้กดปุ่มวางสายและเลือกใช่
• รีเซ็ตการตั้งค่า - เลือกรีเซ็ตการตั้งค่าเพื่อเรียกคืน
การตั้งค่าจากโรงงาน คุณต้องใช้รหัสป้องกันเพื่อใช้
งานฟังก์ชันนี้ รหัสที่กำ�หนดมาให้คือ "0000"
• สถานะความจำ� - คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่าง
และการใช้หน่วยความจำ�ของพื้นที่จัดเก็บแต่ละ
ส่วนได้
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โปรดอ่านคำ�แนะนำ�เบื้องต้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติ
ตามคำ�แนะนำ�เหล่านี้อาจทำ�ให้เกิดอันตรายหรือผิด
กฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุและค่า
SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์มือถือรุ่น LG-A270 นี้ ได้รับการออกแบบ
ตรงตามข้อกำ�หนดเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน
อันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อกำ�หนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่รวมถึง
การกำ�หนดค่าเผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ
ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
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•	ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific Absorption Rate
หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำ�ด้วยการใช้วิธี
การที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่ง
สัญญาณที่แรงที่สุดและมีการรับรองขนาดสัญญาณ
แล้ว โดยการส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทำ�ในทุก
ย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
•	แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุ่น
จะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแบบให้
อยู่ภายในข้อกำ�หนดการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
•	ข้อจำ�กัด SAR ที่แนะนำ�โดย International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก.
โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนัก 10 กรัม
•	ค่า SAR สูงสุดสำ�หรับโทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทำ�การ
ทดสอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
1.490 วัตต์/กก. (10 กรัม)

•	โทรศัพท์นี้ตรงตามมาตรฐานการดูดกลืนสัญญาณ
คลื่นความถี่วิทยุ (RF) เมื่อใช้งานตามปกติโดยถือ
แนบกับหู หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่างน้อย
1.5 ซม. เมื่อใช้กล่องโทรศัพท์สำ�หรับพกพา
คลิปยึดเข็มขัดหรือที่ใส่โทรศัพท์
เพื่อการใช้งานแบบพกติดตัว อุปกรณ์เหล่านั้นไม่
ควรเป็นโลหะและควรให้โทรศัพท์อยู่ห่างจากร่าง
กายอย่างน้อย 1.5 ซม. โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องมี
การเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีคุณภาพสำ�หรับการส่ง
ไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ ในบางครั้งการส่งไฟล์
ข้อมูลหรือการส่งข้อความอาจล่าช้าจนกว่าจะเชื่อม
ต่อเครือข่ายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติ
ตามคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับระยะห่างดังกล่าวข้างต้น
จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสิ้น

การดูแลและการบำ�รุงรักษาเครือ
่ ง
โทรศัพท์
คำ�เตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริม
ที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ อาจทำ�ให้การรับรอง
หรือการรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
•	อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทรศัพท์ ควรนำ�ไป
ให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อจำ�เป็นต้องมีการ
ตรวจซ่อม
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•	การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันเป็นการตัดสินใจ
ของ LG ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือแผง
วงจรที่เป็นของใหม่หรือของที่ปรับสภาพ โดยมีประ
สิทธิภาพในการทำ�งานเทียบเท่าชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยน
•	ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ และเครื่องคอมพิวเตอร์
•	ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น
เครื่องระบายความร้อน หรือเตาประกอบอาหาร
•	ไม่ควรทำ�โทรศัพท์ตกหล่น
•	ไม่ควรนำ�เครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีการสั่นสะเทือน
หรือการกระแทก
•	ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับว่าห้ามใช้
ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนื่อง
จากอาจมีผลต่อการทำ�งานของอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน
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•	ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก ขณะกำ�ลังชาร์จ
แบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูด
และอาจทำ�ให้โทรศัพท์ชำ�รุดเสียหายได้
•	ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ เนื่องจาก
โทรศัพท์อาจร้อนและทำ�ให้ติดไฟ ซึ่งอาจทำ�ให้
เกิดเพลิงไหม้
•	ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำ�ความสะอาดภายนอกเครื่อง
โทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์)
•	อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพื้นผิวอ่อนนุ่ม
•	ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศดี
•	ไม่ควรนำ�เครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือควันมาก
เกินไป
•	อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิตหรือบัตรโดยสารที่
มีแถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำ�ความเสียหายต่อข้อมูล
ในแถบแม่เหล็กได้

•	อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะอาจทำ�ความ
เสียหายแก่โทรศัพท์ได้
•	วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของเหลวหรือ
ความชื้น
•	ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต้องเสาอากาศโดยไม่จำ�เป็น
•	ห้ามใช้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือซ่อมแซมแก้ว
ที่แตก มีรอยแตก หรือร้าว ความเสียหายของหน้า
จอแก้วเกิดขึ้นจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือไม่ถูกต้องจะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน
•	โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ความร้อนในระหว่างการทำ�งานปกติ การสัมผัสกับ
ผิวโดยตรงเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีการระบาย
อากาศหรือมีไม่เพียงพออาจทำ�ให้รู้สึกไม่สบายหรือ
เกิดแผลไหม้เล็กน้อยได้ ดังนั้น ผู้ใช้ต้องระมัดระวัง
เมื่อถือโทรศัพท์ในระหว่างหรือทันทีหลังจากการ
ใช้การ

การทำ�งาน อย่างมีประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่งคลื่นรบกวนได้
ทำ�ให้มีผลต่อการทำ�งานของอุปกรณ์ต่างๆ
•ห
 ้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์ทางการ
แพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน หลีกเลี่ยงการ
วางโทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของ
หัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
• โ ทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจก่อให้เกิดสัญญาณ
คลื่นรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้
•ด
 ังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย
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ความปลอดภัยบนท้องถนน

ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยาน
พาหนะ
•	ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
•	มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่
•	ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือรับสาย
หากสภาพการขับขี่ทำ�ให้จำ�เป็นต้องดำ�เนินการ
ดังกล่าว
•	พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลกระทบต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุติดรถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
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•	หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย ห้ามติดตั้งอุปกรณ์
พกพาแบบไร้สายซึ่งขัดขวางการทำ�งานของถุงลม
ซึ่งอาจทำ�ให้ถุงลมไม่ทำ�งาน หรืออาจทำ�ให้คุณได้
รับบาดเจ็บรุนแรงเนื่องจากการทำ�งานผิดปกติของ
ถุงลมนิรภัยได้
•	หากคุณกำ�ลังฟังเพลงในขณะอยู่ข้างนอก โปรด
ตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่ที่ระดับที่เหมาะสม
เพื่อให้คุณยังสามารถได้ยินเสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างถนน

หลีกเลีย
่ งการทำ�ลายความสามารถ
ในการได้ยน
ิ

ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำ�ลายได้หากคุณ
ฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนำ�ว่า
คุณไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียงเพลงและระดับเสียง
สายสนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม

•	เมื่อใช้หูฟัง ให้ลดระดับเสียงลงหากคุณไม่ได้ยิน
เสียงพูดของคนข้างๆ หรือคนข้างๆ คุณได้ยินสิ่ง
ที่คุณกำ�ลังฟัง
หมายเหตุ: แรงดันเสียงที่มากเกินไปจากหูฟัง
สามารถทำ�ให้สูญเสียการได้ยินได้

บริเวณทีท
่ �ำ ให้เกิดระเบิดได้

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมีการระเบิด
ต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด และทำ�
ตามข้อกำ�หนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้

•	ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำ�มันเชื้อเพลิง
•	ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำ�มันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

•	ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวที่ติดไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บ
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบกวนต่อ
เครื่องบินได้
•	ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน
•	อย่าใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินก่อนได้รับการอนุญาต
จากพนักงานประจำ�เครื่อง

เด็ก

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือเด็ก
รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทำ�อันตรายหาก
เด็กนำ�ใส่ปาก
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คำ�แนะนำ�เพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
การโทรฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่ายมือถือ
บางเครือข่ายได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่าง
เดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการ
ในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละการ
ดูแลรักษา

•	คุณไม่จำ�เป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมด
ก่อนเริ่มการชาร์จ แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไม่มี Memory Effect ประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
•	ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จของ LG เท่านั้น
เครื่องชาร์จของ LG ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืด
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
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•	อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำ�ให้แบตเตอรี่ลัดวงจร
•	รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
•	เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที เมื่อประสิทธิภาพ
การใช้งานลดต่ำ�ลงจนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้
แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้งจน
กว่าจะจำ�เป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
•	ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้ใช้เป็นเวลา
นานเพื่อเพิ่มเวลาการใช้งาน
•	อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง
หรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ�
•	อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือ
เย็นเพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
•	หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำ�ให้เกิดการระเบิดได้

•	ควรปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิตในการทิ้งแบต
เตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้
อย่าทิ้งเป็นขยะในครัวเรือน
•	หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดนำ�ไปที่จุด
บริการหรือตัวแทนจำ�หน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
LG Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ
•	ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบทุกครั้งหลัง
จากแบตเตอรี่โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้
พลังงานสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
•	อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับการกำ�หนด
ค่าเครือข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้,
แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม
•ต
 รวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุที่มีขอบแหลมคม
เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู สัมผัสกับแบตเตอรี่
ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +50°C (คายประจุ) +45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำ�สุด: -10°C
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อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตามลักษณะการสื่อสาร
ส่วนตัวของคุณ

แบตเตอรีม
่ าตรฐาน
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อะแดปเตอร์ส�ำ หรับ
ชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ
›	ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะ
นำ�นี้อาจมีผลให้การรับประกัน
ของเครื่องโทรศัพท์สิ้นสุดลง
›	อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่
ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับบริษัท
หรือตัวแทนผู้ให้บริการในแต่ละพื้น
ที่ของเราในกรณีที่มีข้อสอบ
ถามเพิ่มเติม

การแก้ปญ
ั หา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์ คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อ
แก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปัญหาส่วนใหญ่คุณสามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
USIM

ไม่ได้ใส่การ์ด USIM
ในโทรศัพท์ หรือใส่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้อง

ไม่มีการเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย/
เครือข่ายขาด
หาย

ระดับสัญญาณอ่อนภายนอก
พื้นที่เครือข่าย GSM
ผู้ให้บริการใช้บริการใหม่

ไปที่บริเวณใกล้กับหน้าต่างหรือในที่เปิดโล่ง
ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการกับผู้ให้บริการเครือข่าย
ตรวจสอบว่าซิมการ์ดมีอายุมากกว่า 6~12
เดือนหรือไม่
หากเป็นเช่นนั้น ให้เปลี่ยนซิมของคุณที่สำ�นักงาน
ของผู้ให้บริการเครือข่าย
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การแก้ปญ
ั หา
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ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลี่ยนรหัสป้องกัน คุณ
ต้องยืนยันรหัสใหม่โดยป้อน
รหัสใหม่อีกครั้ง
รหัสที่คุณป้อนทั้งสองครั้งไม่
ตรงกัน

รหัสเริ่มต้นคือ [0000] หากคุณลืมรหัส
โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ตั้งค่าแอปพลิ
เคชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

ไม่สามารถ
โทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการโทรออก
มีการใส่ซิมการ์ดใหม่
ถึงขีดจำ�กัดค่าโทรแบบเติมเงิน

เปิดเครื่อง
โทรศัพท์ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/ปิดไม่นานพอ
ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
ขั้วแบตเตอรี่สกปรก

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้
ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาต
ตรวจสอบข้อกำ�หนดใหม่
ติดต่อผู้ให้บริการ หรือตั้งค่าการจำ�กัดการโทรใหม่
โดยใช้รหัส PIN 2
กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อยสองวินาที
เสียบอุปกรณ์ชาร์จให้นานขึ้น
ทำ�ความสะอาดขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
ถอดแบตเตอรี่แล้วใส่ใหม่อีกครั้ง
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การแก้ปญ
ั หา
ข้อความ

ข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับการชาร์จ
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สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
อุณหภูมิภายนอกร้อนหรือ
เย็นเกินไป
มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส

ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าชาร์จโทรศัพท์ภายใต้อุณหภูมิปกติ
ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและการเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์ ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
และทำ�ความสะอาดหากจำ�เป็น
เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟอื่น
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำ�งาน
ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จใหม่
ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
เปลี่ยนแบตเตอรี่

ไม่มีกระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ชาร์จชำ�รุด
อุปกรณ์ชาร์จไม่ถูกต้อง
แบตเตอรี่ชำ�รุด

ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

หมายเลขโทร
ศัพท์ใช้โทร
ออกไม่ได้

กำ�ลังใช้งานฟังก์ชันกำ�หนด
หมายเลขโทรออก

ตรวจสอบการตั้งค่า

ไม่สามารถรับ/
ส่งข้อความตัว
อักษรและ
รูปภาพได้

หน่วยความจำ�เต็ม

ลบข้อความในโทรศัพท์บางส่วนออก

เปิดไฟล์ไม่ได้

ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุน
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ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

หน้าจอไม่ทำ�งาน
เมื่อฉันรับสาย

เซนเซอร์หน้าจอมีปัญหา

หากคุณใช้เทปหรือกล่องป้องกัน ตรวจดูว่าอุปกรณ์
ดังกล่าวปิดคลุมพื้นที่รอบเซนเซอร์รับสัญญาณ
หรือไม่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าพื้นที่รอบเซนเซอร์
หน้าจอสะอาด

โทรศัพท์ค้าง
หรือไม่ทำ�งาน

ปัญหาซอฟต์แวร์ชั่วคราว

ถอดแบตเตอรี่แล้วใส่แบตเตอรี่เปิดโทรศัพท์
ลองอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางเว็บไซต์

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจีอีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัดุ
ศูนย์ซ่อมสำ�นักงานใหญ่ตากสิน 72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำ�การ : จันทร์ - เสาร์, 08:00 - 18:00น.
Call center : 0-2878-5757

LG-A270 User Guide - English
This guide will help you to understand your new mobile phone. It will provide
you with useful explanations of the features on your phone.
Some of the contents of this manual may differ from your phone depending on
the phone software or your service provider.
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Getting to know your phone
Earphone jack
Soft keys
Each of these keys performs the
functions indicated by the text on the
display immediately above them.
Navigation keys
Use for quick access to phone
functions.
(up) : Torch
(down) : Calendar
(left) : New Message
(right) : MP3 Player
(If SD Card Inserted)
Send key
You can dial a phone number and
answer incoming calls.

Earpiece
Hand Strap Hole
Display screen
End/Power key
Allows you to power the phone on
or off, end calls, or return to Standby
mode.
Alphanumeric keys
Most of the time, the numeric keys are
used to input numbers or characters.
Note: Only alphanumeric key is
lighting when using a phone.
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Getting to know your phone

Charger port
Allow you to power charger only.
Torch
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is 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 easily be damaged by scratches or bending, so be careful
when handling, inserting or removing the SIM card. Keep all SIM cards out of the reach of small
children.
› only 2G SIM supported
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Illustrations

1

2

1 Open battery cover
2 Remove the battery
3 Insert your SIM card
4 Insert the battery
5 Close the battery cover
6 Charge your battery
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4

5

6
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Display Information
Icon areas
Text and graphic area
Menu

Contacts

Soft key indications

On-Screen Icons
Tells you the strength of the network
signal.
Indicates the battery charge level.
Indicates new text message(s).

Indicates new voice message(s).
Indicates that the alarm clock is set.
Indicates that your phone is using the
general profile.
Indicates that your phone is using the
silent profile.
Indicates that your phone is using the
outdoor profile.
Indicates that your phone is using the
headset profile.
Indicates that all calls are being diverted to
another number.
Indicates that your phone is in Flight
mode.
Indicates new schedule(s).
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Menu and Options
Your phone offers a set of functions that allow you to customise it. These functions are arranged in menus
and sub-menus, which are accessed via the left and right soft keys. The label at the bottom of the display
screen immediately above the soft keys indicates their current function.
Menu

Press the left soft key to access the
available menu.
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Contacts

Press the right soft key
to access contacts.

Entering Text
You can enter alphanumeric characters via the
phone’s keypad. For example, storing names
in Contacts, writing a message and scheduling
events in the calendar all require entering text. To
key.
change modes, press the
Indicator

Function (English Smart mode)
Numeric
Multitap Abc
Multitap abc
Multitap ABC

T9 Mode

In Editor, Press Options Choose “Set T9” Select On.
This mode allows you to enter words with only
one keystroke per letter. Each key on the keypad
is associated with more than one letter. T9 mode
automatically compares your keystrokes with an
internal linguistic dictionary to determine the
correct word, thus requiring far fewer keystrokes
than the traditional ABC mode.

Turning Your Phone On/off

You can power the phone on and off by pressing
and holding the power key.
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Entering Text
Making a Call

1	Press the number on the keypad.
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	Press Menu, select Contacts and choose
Search.
2	On the keypad, enter the first few letter of the
contact you want to call.

10

3	To scroll through your contacts, use the up and
down navigation keys. And to scroll through
their different numbers, use the left and right
navigation keys.
to initiate the call.
4	Press

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press Accept or press
to answer the call. While your phone is ringing,
select Silent to mute the ringing. This is great if
you have forgotten to change your profile to Silent
or Reject to reject the
for a meeting. Press
incoming call.

TIP! You can change the settings on your
phone to answer your calls in different ways.
Press Menu, select Settings and choose Call.
Select Answer mode and choose Any key or
Send key only.

Changing your call settings

You can set the menu depending on the call. Press
Menu, select Settings and choose Call.
• Call divert - Select methods for diverting calls.
• Call waiting - Select Active or cancel call waiting.

•A
 ny key - You can answer a call by pressing
any key.
• S end key only - You can answer a call only by
pressing the Send key.
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Quick feature reference
Messaging
Sending a message
1	Press Menu, select Messaging and choose
New message.
2	A new message editor will open. The default
setting of the message editor is SMS mode.
3	Enter your message using either the T9
predictive mode or Abc manual mode or 123
mode. You can switch text input modes by
.
pressing
4	Press Options and choose Insert to add an
Symbol, Template, Contact, Business card.
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5	Press Send to.
6	Enter the phone number or press Options and
select Contacts or Recent list to open your
contacts list.
7	Press Options and choose Send.
• Inbox - You will be alerted when you have
received a message. It will also be saved here.
• Drafts - This menu shows the message you have
saved.
• Outbox - This menu allows you to view the
message which is about to be send or that have
failed to send.

• S ent - This menu allows you to view the
messages which have already been sent,
including time and content.
• L isten voicemail - This menu provides you with a
quick way to access your voice mailbox.
• I nfo messages - Info service messages are text
messages that are delivered by the network to
your handset.
• T emplates - There are pre-defined messages
in the list. You can view and edit the template
messages or create new templates.
• S ettings - This menu allows you to set the
features of your network service provider.

Contacts

You can search for a contact stored in your
Contacts menu.
1	Press Menu and choose Contacts, select
(right soft key) from the
Search or press
standby screen.
2	On the keypad enter the first letter of the
contact you want to call.
3	To scroll through the contacts, use the up
and down navigation keys. To scroll through
their different numbers use the left and right
navigation keys.
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•N
 ew contact - You can add phonebook entries
by using this menu.
• S peed dials - Assign contacts to any keys
between 3 and 8. Speed dial 2 is set to SIM
Budget and 9 is set to SOS mode, so you can not
change these keys.
› SIM budget empty - You can set Speed SIM
budget through Startup Wizard and Speed dial
menu. It is easy way for checking SIM budget by
pressing and holding the 2 key in Idle Screen.
•C
 opy all - You can copy all phone book entries
from the SIM card memory to the Phone memory
or from the Phone memory to the SIM card
memory.
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• Delete all - You can delete all phone book entries
from the SIM card memory or Phone memory.
• Memory status - You can check the memory
status for your SIM and phone.
• Information
› Service dial numbers - Access the list of service
numbers assigned by your service provider
securely.
› Own number - You can save and check your
own numbers on the SIM card.
› Business card - You can save and check your
business card containing information including
your name, mobile number, home, office and
email, and send it in a message.

Call history

You can check the record of all, missed, dialled,
received calls and call durations. The number and
name (if available) are displayed together with the
date and time at which the call was made. You can
also view the number of times you have called.
•A
 ll calls - Displays the lists of all three types
(Received/Dialled/Missed calls) by time.
•M
 issed calls - This option lets you view the last
20 unanswered calls.
•D
 ialled calls - This option lets you view the last
20 outgoing calls (called or attempted).

• Received calls - This option lets you view the last
20 incoming calls.
• Call duration - Allows you to view the duration
of your last call, all calls, dialled calls and received
calls.

Games

Your LG-A270 comes with preloaded games to
keep you amused when you have time to spare.
Press Menu and select Games.
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My stuff

•M
 y sounds - The My sounds folder contains
default sounds and External memory sounds.
From here you can play or set them as ringtone.
Note: To Play the files in MP3 Player, Mp3
files should be stored in My stuff > External
Memory > Sounds folder.
•O
 thers - In the Others folder, you can see the
files that are not stored in the My sounds.
• E xternal memory - If you have inserted a
memory card, it will be displayed as a folder in
My stuff.
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Media

Your LG-A270 has a built-in music player, so you
can play all your favourite music.

MP3 player
Playing a song
1	Press Menu, and select Media and choose MP3
player.
2	Choose All songs then select the song you
want to play, go to Options and then Press
Play.
3	While music is playing, go to Options→Pause
to pause the song.

4	Press right navigation key to skip to next song.
5	Press left navigation key to skip to previous
song.
6	While music is playing, press “Back” key to stop
the music and return to the previous menu.
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, check the national laws of
the relevant country concerning the use of
such material.

Note
• To use MP3 player, please purchase microSD
card separately.(Max 2G capacity).
• To use microSD, please insert it in the
phone. Then ‘Sound’ folder will be created
automatically.
• To use MP3 player, please download MP3
files into ‘Sound’ folder in the microSD card.
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Note
• You can find maximum 100 songs in MP3
player menu in the order of recently saved
date.
•A
 ny songs over 100 should go into another
folder. Make another folder under ‘Sounds’
folder and save the files in that folder. You
can find and play the songs through My
stuff > My sounds > External Memory. Also
you can sort the songs by date, type and
name.
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FM radio

With embedded FM antenna, you can receive FM
radio without an external earphone. You can listen
to your favourite radio station anytime.

Listening to the radio
1	Press Menu and select Media, then choose FM
radio.
2	Select Options > Auto scan then confirm
“Auto-scan now?” to scan for FM channels or
No to cancel.
3	When your phone detects a channel, it will
display a pop-up asking to save the channel.
Confirm save by selecting YES or skip save by
selecting No.

Note: Your phone can only store a maximum
of 12 channels. Device will stop auto
scanning when all 12 channels have been
saved or when it cannot detect any more FM
channels.
4	Select the channel by pressing the appropriate
channel number on the keypad or by using the
left or right navigation keys.
Note: Up and down navigation keys
will increase or decrease sound volume
respectively.

5	Select the channel number of the station you
would like to listen to.
Note: In weak FM radio signal area the
sensitivity can degrade with wireless and
antenna mode. So it is advisable to insert the
ear-mic for better and enhanced FM quality.

Tools

• Torch - Turn on/off the torch or turn on/off the
torch directly by pressing the up navigation key
in idle screen.
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• S elf call - This is a useful function for avoiding
awkward situation politely. You can call yourself
by setting the time in self call menu.
Note: Self call can be activated or deactivated
from idle screen using shortcut code #*#.
•C
 alculator - This contains the standard functions
such as Addition, Subtraction, Multiplication
and Division.
• S topwatch - This option allows you to use the
function of a stopwatch.
•U
 nit converter - This converts many
measurement into a unit you want.
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• World clock - Allows you to determine the
current time in another time zone or country.

Organiser

• Alarms - You can set up to 3 alarm clocks to go
on at a specified time.
• Calendar - When you enter this menu, a calendar
appears. A square cursor is placed on the current
date. You can move the cursor to another date
using the navigation keys, also you can set
scheduler for desired date and time.
• Memo - You can register your own memos here.

Settings

•P
 rofiles
› General - After setting up this profile, the
will be displayed on the standby
indicator
screen.
› S ilent - Ring tone is disabled and Vibrate is
activated. When you set up this profile, the
will be displayed on the standby
indicator
screen.
›O
 utdoor - This is the default profile. Ring tone
and key tone volume are set to maximum. When
will be
you set up this profile, the indicator
displayed on the standby screen.

› Flight mode - Select this profile to disable all
mobile network services. You will not be able to
make or receive messages or calls when Flight
mode is switched on.
› Headset - When the headset is connected to
will be displayed
the phone, the indicator
on the standby screen. You can personalise your
call alert type, ring tones, ring volume, message
alert type, message tones, message volume,
keypad tones, keypad volume, effect sound
volume and power on/off volume.
• Date & Time - You can set functions relating to
the date and time.
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• Language - You can change the language for the
display texts in your phone. This change will also
affect the Language Input mode.
• Display - You can adjust settings for the phone
display.
• Call - You can set the menu depending on the
call.
• Auto key lock - Lock the keypad automatically in
standby screen.
• Security - This menu allows you to set the phone
securely.
› PIN code request - Enable/Disable SIM PIN code
request when your phone is powered on.
› Phone lock - Lock your phone with a security
code When power on, When SIM changed, or
Immediately. (Default security code is “0000”.)
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› Call barring - Choose a barring password for all
outgoing calls, outgoing international, outgoing
international except to home country, all
incoming calls, or incoming when abroad.
› Fixed dial number - Choosing a PIN2 code to
enable fixed dial number lets you restrict calls
only to numbers in the Fixed dial number list.
› Anti-theft mobile tracker (ATMT) - Anti-theft
mobile tracker (ATMT) allows you to track your
stolen phone. When someone changes the
SIM in your phone without your permission,
the tracking service will be activated. You
will be notified by a text message sent to the
default phone number you have set, without
the unauthorized user’s knowledge. You can
activate the ATMT and configure your settings in
this menu. (The default ATMT code is “0000”.).

› Change codes - To change your Security code,
PIN code, PIN2 code or ATMT code, enter the
old code followed by the new one.
• Power save - If you set Always on, you can save
the battery power when you are not using the
phone. Choose to switch between power save
settings Always on, Night only or Off.
• Network selection - You can select a network
that will be registered either automatically or
manually.

• SOS service - When SOS service is turned on,
send the emergency SMS by press and holding
the ‘9’ key on your keypad in idle screen, SOS
mode will now be turned on. The SOS messages
will be sent to the phone number(s) listed in
Recipient list. While SOS mode is active,incoming
calls by them will be automatically accepted. To
exit SOS mode, on the idle screen push the end
key and select Yes.
• Reset settings - Select Reset settings to restore
the factory settings. You need the security code
to activate this function. The default number is
“0000”.
• Memory status - You can check the free space
and memory usage of each repository.
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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-A270 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific guidelines
that include safety margins designed to assure the
safety of all persons, regardless of age and health.
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•	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 Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g
of tissue.
•	The highest SAR value for this model phone
tested by DASY4 for use at the ear is 1.490 W/Kg
(10g).

•	This device meets RF exposure guidelines when
used either in the normal use position against
the ear or when positioned at least 1.5 cm away
from the body. When a carry case, belt clip
or holder is used for body-worn operation, it
should not contain metal and should position
the product at least 1.5 cm away from your
body. In order to transmit data files or messages,
this device requires a quality connection to the
network. In some cases, transmission of data
files or messages may be delayed until such
a connection is available. Ensure the above
separation distance instructions are followed
until the transmission is completed.

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

25

Guidelines for safe and efficient use
•	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 p hone.
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•	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.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get interference, which
could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical
equipment without requesting permission. Avoid
placing the phone over pacemakers, for example,
in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile
phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs,
etc.
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Guidelines for safe and efficient use
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.
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•	If you are listening to music whilst out and about,
please ensure that the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your surroundings.
This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

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

•	Do not transport or store flammable gas, liquid,
or explosives in the compartment of your
vehicle which contains your mobile phone and
accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference with
aircraft.
•	Turn off your mobile phone before boarding any
aircraft.
•	Do not use it on the aircraft without permission
from the cabin crew.
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Guidelines for safe and efficient use
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 on 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 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 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 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 sharp-edged items such as
animal’s teeth or nails, come into contact with
the battery. This could cause a fire.
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Guidelines for safe and efficient use
Ambient Temperatures
Max : +
 50°C (discharging) +45°C (charging)
Min : -10°C
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your
personal communication requirements.

Standard Battery

Travel Adapter

Note
›	Always use genuine LG accessories.
Failure to do this may invalidate
your warranty.
›	Accessories may be different in
different regions. Please check with
our regional service company or
agent for further enquires.
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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.
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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.

Message

Possible Causes

Possible Corrective Measures

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.

Any application
cannot be set

Not supported by service
provider or registration
required

Contact your service provider.
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Troubleshooting
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Message

Possible Causes

Calls not
available

Dialing error
New SIM card inserted
Prepaid charge limit reached

Phone cannot
be switched on

On/Off key pressed long
enough
Battery is not charged
Battery contacts are dirty

Possible Corrective Measures
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 contacts.
Take out the battery and insert again.

Message

Charging error

Possible Causes

Possible Corrective Measures

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

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.

No voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
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Troubleshooting
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Message

Possible Causes

Possible Corrective Measures

Number not
permitted

The Fixed Dial Number
function is on.

Check settings.

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

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

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.

Message

Possible Causes

Possible Corrective Measures

Hang up or
freeze

Intermittent software
problem

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

