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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผูม้ อี ปุ การะคุณ
ขณะนี้ บริษท
ั LG ได้ดำ� เนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิต
ภัณฑ์ของ ทาง LG เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค จากการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ลอกเลียน แบบจากตลาดลักลอบน�ำเข้าสินค้ารวม
ถึงเพือ่ ให้แน่ใจว่าลูกค้าได้ รับบริการทางด้านการประกัน
สินค้าอย่างเป็นทางการ เพือ่ ให้ แน่ใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน
เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG, หนึง่ ข้อความพร้อมด้วย
IMEI เครือ่ ง จะถูกส่งมายัง บริษท
ั LG โดยอัตโนมัติ นับ
ตัง้ แต่วนั ทีซ
่ อื้ ผลิตภัณฑ์และเริม่ ใช้บริการ ทัง้ นี้ LG จะเป็นผู้
ช�ำระค่าบริการ SMS ส�ำหรบโปรแกรมตรวจ สอบผลิตภัณฑ์นี้
ส�ำหรับสิทธิพเิ ศษ ท่านจะได้รบั สิทธิในการต่อระยะเวลาการ
รับประกันฟรีเพิม่ ขึน้ หนึง่ เดือน โดยสิทธิพเิ ศษนีค้ รอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครือ่ ง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เสริมอืน่ ๆ.
ทันทีทโี่ ทรศัพท์ของคุณได้รบั การตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได้รบั ขอความรับรอง “โทรศัพท์เครือ่ งนี้ คือผลิตภัณฑ์
จากบริษท
ั LG” โดยทุกหมายเลข IMEI ทีส่ ง่ ถึงบริษท
ั LG
สามารถการันตีได้วา่ จะได้รบั สิทธิการรับประกันสินค้า
อันเนือ่ ง จากขอบกพร่องจาก มาตรฐานในขัน้ ตอนการผลิต
โดยไม่จำ� 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.
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ส่วนประกอบตัวเครื่อง
เซนเซอร์หน้าจอ
หูฟง
ั
ปุม
่ โทร
โทรออกและรับสายเรียกเข้า

ด้านบน

ช่องเสียบหูฟง
ั สเตอริโอ
หรือแฮนด์ฟรี
ก้น

ปุม
่ กลับ
ย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้า
ปุม
่ วางสาย
• วางสายหรือปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
• กลับไปยังหน้าจอไม่ได้ใช้
งานจากเมนู
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ชาร์จ /
พอร์ต USB

ไมโครโฟน

ปุม
่ ปรับระดับเสียง
• ในหน้าจอหลัก: ระดับเสียง
เรียกเข้าและระดับเสียงสัมผัส
• ระหว่างการใช้สาย:
ระดับเสียงหูฟงั
• ปม
ุ่ ลดระดับเสียง: กดค้างไว้เพือ
่
เปิดใช้/เลิกใช้โหมดเงียบ
• วธ
ิ เี ริม
่ ใช้ QuickMemo: กดปุม
่
เพิม
่ ระดับเสียงและลดระดับเสียง
พร้อมกัน QuickMemo ยอมให้คณ
ุ
เขียนบันทึกลงไปในภาพทีถ
่ า่ ยได้
ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค
• กดครูห
่ นึง่ เพือ
่ เปิด/ปิดหน้าจอ
• กดค้างไว้เพือ
่ เปิด/ปิดโทรศัพท์
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การใช้หน้าจอสัมผัส
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เคล็ดลับส�ำหรับหน้าจอสัมผัส

ควบคุมหน้าจอสัมผัส

• ใ นการเลือกรายการ ให้แตะทีก
่ ลางไอคอน
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอสัมผัสไวต่อ
การสัมผัสทีเ่ บาและแน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือกทีต
่ อ
้ งการ
ระวังอย่าแตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ
• เมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้งานโทรศัพท์ LG-T585
เครือ
่ งจะกลับไปล็อคหน้าจอ

การควบคุมบนหน้าจอสัมผัสของ LG-T585
สามารถเปลีย
่ นแปลงได้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั งานทีค
่ ณ
ุ ก�ำลังท�ำ
การเปิดแอปพลิเคชัน
ในการเปิดแอปพลิเคชันใดก็ตาม
เพียงแตะทีไ่ อคอนนัน
้
การเลือ
่ นหา
ลากจากด้านหนึง่ ไปยังอีกด้านหนึง่ เพือ
่ เลือ
่ น
ในหน้าจอบางหน้าจอ เช่น รายการบันทึกการใช้
คุณสามารถเลือ
่ นขึน
้ หรือลงได้อก
ี ด้วย

การใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่
การใส่ซม
ิ การ์ด
เมือ
่ คุณสมัครใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
คุณจะได้รบ
ั ซิมการ์ดพร้อมรายละเอียดการสมัครขอรับ
บริการ เช่น PIN ของคุณ บริการเสริมทีม
่ ใี ห้เลือกใช้ได้
และอืน
่ ๆ
ข้อส�ำคัญ!
› ซม
ิ การ์ดอาจช�ำรุดเสียหายได้งา่ ยหากถูกขูดขีด
หรือหักงอ ดังนัน
้ จึงควรใช้งาน ใส่ หรือถอดการ์ด
ด้วยความระมัดระวัง เก็บซิมการ์ดทัง้ หมดให้พน
้
มือเด็กเล็ก
› รองรับเฉพาะซิมการ์ด 2G/2.5G เท่านัน
้

1 เปิดฝาครอบด้านหลัง

2 ถอดแบตเตอรีอ
่ อก

ภาพประกอบ
โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณ และถอดอุปกรณ์ชาร์จ
ก่อนถอดแบตเตอรี่

SIM1
2

SIM
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3 ใส่ซม
ิ การ์ดของคุณ

5 ปิดฝาครอบด้านหลัง

SIM1
2

SIM

SIM1

2

SIM

6 ชาร์จแบตเตอรี่
4 ใส่แบตเตอรี่
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SIM1

2

SIM

ค�ำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรีข
่ ณะทีเ่ ปิด
โทรศัพท์อยู่ เนือ
่ งจากอาจท�ำให้เครือ
่ งเสียหายได้

การใส่การ์ดหน่วยความจ�ำ
ถอดฝาครอบด้านหลัง และใส่การ์ด micro SD
โดยให้พน
ื้ ทีห
่ น้าสัมผัสสีทองคว�ำ่ ลงดังแสดงในภาพ
ในการถอดการ์ดหน่วยความจ�ำ ให้คอ
่ ยๆ ดึง

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจ�ำเป็นอุปกรณ์เสริม

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจ�ำ
เลือก ตัง
้ ค่า จากเมนู เลือก ข้อมูลความจ�ำ แล้ว
เลือก ความจ�ำการ์ด และแตะ ฟอร์แมต ป้อนรหัส
ผ่านโทรศัพท์เมือ
่ มีขอ
้ ความแจ้งการฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจ�ำ
ค�ำเตือน: เมือ
่ คุณฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจ�ำ
ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกลบออก หากคุณไม่ตอ
้ งการให้ขอ
้ มูล
ในการ์ดหน่วยความจ�ำหายไป ให้สำ� รองข้อมูลไว้กอ
่ น
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การโทร
การโทรออก
1 แ
 ตะ
เพือ
่ เปิดปุม
่ กด
2 ปอ
้ นหมายเลขโดยใช้ปม
ุ่ กด
3 แตะที่
เพือ
่ เริม
่ การโทรออก
เคล็ดลับ! ในการป้อน + เพือ
่ โทรออกต่างประเทศ
ให้แตะ “0” ค้างไว้
กดปุม
่ เปิดปิดเพือ
่ ล็อคหน้าจอสัมผัสเพือ
่ ป้องกันการ
โทรออกโดยไม่ตงั้ ใจ

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพือ
่ เปิด รายชือ
่
2 แตะทีก
่ ล่องฟิลด์คน
้ หาทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ และ
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ป้อนตัวอักษรสองสามตัวแรกของรายชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการ
โทรโดยใช้ปม
ุ่ กด
3 จากรายการทีฟ
่ ล
ิ เตอร์นี้ ให้แตะรายชือ
่
แล้วแตะไอคอนโทรเพือ
่ โทรออก
การโทรจะใช้หมายเลขเริม
่ ต้น หากรายชือ
่ นัน
้ มีมาก
กว่าหนึง่ หมายเลข
4 หรือคุณอาจแตะรายชือ
่ และแตะหมายเลขทีจ
่ ะโทร
หากรายชือ
่ นัน
้ มีมากกว่าหนึง่ หมายเลข
คุณอาจแตะปุม
่
เพือ
่ โทรโดยใช้หมายเลข
เริม
่ ต้นก็ได้
หมายเหตุ:
การโทรเข้าตัวเอง - การโทรเข้าตัวเองจะเลียนแบบสาย
เรียกเข้าจริง ป้อน ‘#*#’ บนปุม
่ กดเพือ
่ เปิดใช้การโทรเข้า
ตัวเอง โดยไม่เสียค่าบริการ

การรับสายและการปฏิเสธสายเรียกเข้า
เมือ
่ โทรศัพท์ดงั ขึน
้ ให้กดปุม
่
เพือ
่ รับสาย
ในการปิดเสียงกริง่ ให้แตะทีแ
่ ท็บ เงียบ
ในหน้าจอสัญญาณตอบรับ วิธน
ี เี้ ป็นวิธท
ี ม
ี่ ป
ี ระโยชน์
หากคุณลืมเปลีย
่ นรูปแบบเสียงเป็น เงียบ
เมือ
่ อยูใ่ นห้องประชุม แตะแท็บ ปฏิเสธ เพือ
่ ปฏิเสธ
สายเรียกเข้าในหน้าจอสัญญาณตอบรับ

โหมดประหยัดค่าใช้จา่ ย
ทุกๆ รายชือ
่ จะถูกเพิม
่ พร้อมกับซิมทีก
่ ำ� หนดเมือ
่ เพิม
่
ลงในสมุดโทรศัพท์ ในระหว่างการโทร จะระบุซม
ิ การ์ด
เครือข่ายทีต
่ รงกันและท�ำงานโดยใช้ซม
ิ การ์ดเครือข่าย
ทีต
่ รงกัน ซึง่ ท�ำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้เครือ
ข่ายเดียวกันได้
ในการใช้คณ
ุ สมบัตโิ หมดประหยัดค่าใช้จา่ ย ให้ตรวจ
สอบว่าเปิดคุณสมบัตน
ิ แ
ี้ ล้ว [ตัง
้ ค่า > การโทร > ตัง
้
ค่าทัว่ ไป > โหมดประหยัดค่าใช้จา่ ย]

หมายเหตุ: โหมดประหยัดค่าใช้จา่ ยไม่ทำ� งานใน
ระหว่างอยูใ่ นสาย

รายชื่อ
การค้นหารายชือ
่
1 แตะ รายชือ
่
2 ปอ
้ นตัวอักษรสองสามตัวแรกของชือ
่ ของรายชือ
่
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรโดยแตะค้นหา

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1 แ
 ตะ รายชือ
่ และแตะ เพิม
่
2 เลือกว่าจะบันทึกรายชือ
่ ลงใน
หน่วยความจ�ำภายใน, ซิม1 หรือ ซิม2
3 ป้อนชือ
่ และนามสกุล
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4 คุณสามารถป้อนหมายเลขทีแ
่ ตกต่างกันได้สงู สุด
5 หมายเลขต่อหนึง่ รายชือ
่
5 เพิม
่ อีเมลแอดเดรส คุณสามารถป้อนอีเมลแอด
เดรสทีแ
่ ตกต่างกันได้สงู สุดสองอีเมลต่อหนึง่ รายชือ
่
6 ก�ำหนดรายชือ
่ ให้กบ
ั กลุม
่ หนึง่ กลุม
่ หรือมากกว่า
7 แตะ บันทึก เพือ
่ บันทึกรายชือ
่

ข้อความ
โทรศัพท์ LG-T585 ของคุณได้ผสมผสาน SMS และ
MMS ไว้ในเมนูทใี่ ช้งา่ ยเพียงเมนูเดียว
การส่งข้อความ
1 แตะ ข้อความ ในเมนูและแตะ เขียนข้อความ
เพือ
่ เริม
่ เขียนข้อความใหม่
2 แตะ แทรก เพือ
่ เพิม
่ ภาพ, วิดโี อ, เสียง,
รูปแบบอัตโนมัติ และอืน
่ ๆ
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3 แตะฟิลด์ ถึง: ทีด
่ า้ นบนสุดของหน้าจอเพือ
่ ป้อน
ผูร้ บ
ั แล้วป้อนหมายเลข หรือแตะ
เพือ
่ เลือกรายชือ
่ คุณสามารถเพิม
่ รายชือ
่ หลาย
รายการได้
4 แตะ
เมือ
่ พร้อม
หมายเหตุ: ในการส่งข้อความจากซิม2 ให้แตะเครือ
่ ง
หมายลูกศรไปข้างหน้าในไอคอน

ค�ำเตือน: หากมีการใส่รป
ู ภาพ, วิดโี อ, เสียง
สไลด์ใหม่ และอืน
่ ๆ ลงใน SMS ข้อความดังกล่าว
จะแปลงเป็น MMS โดยอัตโนมัติ ซึง่ คุณจะเสียค่าใช้
จ่ายตามนัน
้

เคล็ดลับ: ผูใ้ ช้สามารถคัดลอกข้อความทีเ่ ลือกจาก
โปรแกรมแก้ไขใดๆ และสามารถวางในโปรแกรมแก้ไขใดๆ
ตัวอย่างเช่น: ไปทีโ่ ปรแกรมแก้ไขข้อความ พิมพ์ขอ
้ ความ
เลือกข้อความทีค
่ ณ
ุ ต้องการคัดลอกโดยเลือ
่ นทับข้อความ
และไปทีต
่ วั เลือก และแตะ คัดลอก เลือ
่ นเคอร์เซอร์ไปที่
จุดทีค
่ ณ
ุ ต้องการวางข้อความ ไปทีต
่ วั เลือกและแตะ วาง
ข้อความทีค
่ ด
ั ลอกจะถูกวาง

หมายเหตุ: ข้อความสแปม - คุณสามารถบล็อค
ข้อความทีไ่ ม่ตอ
้ งการได้โดยระบุ เบอร์ขยะ หรือ
ค�ำศัพท์สแปม ข้อความเหล่านัน
้ จะถูกจัดเก็บไว้ใน
โฟลเดอร์ ข้อความสแปม

การป้อนข้อความ
คุณสามารถเลือกวิธป
ี อ
้ นข้อมูลได้โดยแตะ
และ วิธป
ี อ
้ นข้อมูล
แตะ
เพือ
่ เปิดโหมด T9 ไอคอนนีจ
้ ะแสดง
เฉพาะเมือ
่ คุณเลือก ปุม
่ กด เป็นวิธป
ี อ
้ นข้อมูล
แตะที่
เพือ
่ เปลีย
่ นระหว่างตัวเลข สัญลักษณ์
และการป้อนข้อความ ใช้ปม
ุ่ Shift เพือ
่ เปลีย
่ นระหว่าง
การป้อนตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก
เคล็ดลับ: คุณสามารถส่ง SMS ไปยังรายชือ
่ หลายคน
ได้ในครัง้ เดียว ผูใ้ ช้สามารถเลือก/ไม่เลือกรายชือ
่ ส�ำหรับ
ส่งข้อความได้ โดยสามารถเลือกได้ 20 รายชือ
่ เท่านัน
้
และหากผูใ้ ช้เลือก เลือกทัง
้ หมด จะเลือก 20 รายชือ
่
แรกเท่านัน
้
ในการส่ง SMS ไปยังกลุม
่ ของรายชือ
่ ให้เลือก กลุม
่
และเลือกกลุม
่
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หมายเหตุ: ข้อความขอโทษ - ระหว่างการเตือน
สายเรียกเข้า สามารถส่งข้อความทีก
่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้าได้
โดยแตะ ข้อความขอโทษ

หมายเหตุ: การเรียงล�ำดับ SMS - ข้อความถาดเข้า
สามารถเรียงได้โดยใช้ตวั เลือกการเรียงทีร่ ะบุเพือ
่ ให้เข้าถึง
ข้อความได้งา่ ย (วันที,่ ผูส
้ ง
่ , อ่านและยังไม่อา่ น)

การตั้งค่าอีเมล
แตะ อีเมล จากหน้าจอเมนูแอปฯ 2
ถ้าไม่ได้ตงั้ ค่าอีเมลแอคเคาท์ ให้เริม
่ วิซาร์ดการ
ตัง้ ค่าอีเมล และด�ำเนินการจนเสร็จสิน
้ คุณสามารถ
ตรวจสอบและแก้ไขการตัง้ ค่าและตรวจสอบการตัง้ ค่า
เพิม
่ เติมทีป
่ อ
้ นโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณสร้างแอคเคาท์ได้
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กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1 แ
 ตะไอคอน กล้องถ่ายรูป
2 เมือ
่ กล้องจับโฟกัสทีว่ ต
ั ถุแล้ว ให้แตะ
เพือ
่ ถ่ายภาพ
เคล็ดลับ: ในการสลับโหมดกล้องถ่ายรูปหรือโหมดวิดโี อ
ให้เลือ
่ นไอคอนกล้องถ่ายรูปหรือวิดโี อทีต
่ รงกลางขวาของ
ช่องมองภาพขึน
้ /ลง

ภายหลังการถ่ายรูป
ภาพทีถ
่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ
ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใช้ได้มด
ี งั นี้
แตะ

อัปโหลด - แตะเพือ
่ อัปโหลดรูปภาพ
ส่งทาง - แตะเพือ
่ ส่งรูปภาพเป็น ข้อความ, อีเมล
หรือทาง Bluetooth
ตัง
้ เป็น - แตะเพือ
่ ตัง้ เป็น ภาพหน้าจอหลัก,
ภาพล็อคหน้าจอ, ภาพรายชือ
่
แตะเพือ
่ ลบภาพ
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิดตัวเลือกการตัง้
ค่าขัน
้ สูงทัง้ หมด
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุม
่ ตกลง

กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดโี อด่วน
ในการสลับโหมดกล้องถ่ายรูปหรือโหมดวิดโี อ
ให้เลือ
่ นไอคอนกล้องถ่ายรูปหรือวิดโี อทีต
่ รงกลางขวา
ของช่องมองภาพขึน
้ /ลง
1 ให้ถอ
ื โทรศัพท์ในแนวนอน
และหันไปทางสิง่ ทีจ
่ ะถ่าย
2 แตะทีจ
่ ด
ุ สีแดง .
3  REC จะปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ นล่างของช่องมองภาพ
และตัวตัง้ เวลาทางด้านล่างเพือ
่ แสดงระยะเวลา
ของวิดโี อของคุณ
4 ในการหยุดบันทึกภาพวิดโี อชัว่ คราว ให้แตะที่
แล้วเริม
่ บันทึกต่อโดยเลือก
5 แตะ

บนหน้าจอเพือ
่ หยุดการบันทึกวิดโี อ
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หลังจากถ่ายวิดโี อ

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง

ภาพนิง่ ทีแ
่ สดงวิดโี อทีถ
่ า่ ยจะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
ชือ
่ ของวิดโี อจะแสดงทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ
ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใช้ได้มด
ี งั นี้
แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อ
แตะ
เพือ
่
ส่งทาง - เพือ
่ ส่งวิดโี อเป็น ข้อความ, อีเมล หรือทาง
Bluetooth
แตะเพือ
่ ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ถ่ายไว้
และยืนยันโดยการแตะ ใช่ ช่องมองภาพ
จะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพวิดโี ออืน
่ ต่อทันที โดยทีว่ ด
ิ โี อ
ปัจจุบน
ั ของคุณจะได้รบ
ั การบันทึกไว้
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพของวิดโี อและภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิดตัวเลือก
การตัง้ ค่าขัน
้ สูงทัง้ หมด คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
กล้องวิดโี อหลังจากการเลือกตัวเลือก แตะปุม
่ ตกลง

เพลง
ในการเข้าใช้งานเครือ
่ งเล่นเพลง ให้แตะที่ เพลง
จากขัน
้ ตอนนี้ คุณสามารถเข้าใช้งานโฟลเดอร์
ต่างๆ ดังนี:้
เล่นล่าสุด - รายการเพลงทีค
่ ณ
ุ เล่นล่าสุด
ทุกแทร็ค - มีเพลงทีค
่ ณ
ุ มีในโทรศัพท์ยกเว้นเพลง
เริม
่ ต้นทีโ่ หลดล่วงหน้า
ศิลปิน - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บไว้ตามศิลปิน
อัลบัม
้ - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บไว้ตามอัลบัม
้
แนวเพลง - เบราส์ดรู ายการเพลงทีเ่ ก็บไว้ตาม
แนวเพลง

โฟลเดอร์ - ประกอบด้วยโฟลเดอร์ทงั้ หมดทีค
่ ณ
ุ สร้าง
รายการ - ประกอบด้วยรายการเพลงทีค
่ ณ
ุ สร้างไว้
สับเปลีย
่ นแทร็ค - เล่นแทร็คแบบสุม
่ ล�ำดับ

การจัดการไฟล์
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียลงในหน่วยความจ�ำ
ของโทรศัพท์ได้ ท�ำให้คณ
ุ เข้าใช้งานภาพ เสียง วิดโี อ
เอกสาร และเนือ
้ หาอืน
่ ทัง้ หมดได้อย่างง่ายดาย หรือ
คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความจ�ำได้
การใช้การ์ดหน่วยความจ�ำท�ำให้คณ
ุ เพิม
่ พืน
้ ทีใ่ นหน่วย
ความจ�ำของโทรศัพท์ได้
โดยแตะที่ แฟ้มข้อมูล คุณจะสามารถเปิดรายการของ
โฟลเดอร์ทค
ี่ ณ
ุ เก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียทัง้ หมดได้

QuickMemo
QuickMemo ให้คณ
ุ สร้างบันทึกและจับภาพหน้าจอได้
ถ่ายภาพหน้าจอ วาดบนภาพ และแบ่งปันกับครอบครัว
หรือเพือ
่ นๆ ด้วย QuickMemo
ในการเริม
่ ต้น QuickMemo ให้กดปุม
่ เพิม
่ ระดับเสียง
และลดระดับเสียงพร้อมกัน

Banner
คุณสามารถใช้เป็นเครือ
่ งมือเชียร์ในคอนเสิรต
์ ฮอลล์
หรือโรงละครได้

Safety Care
ไปที่ เมนู > ตัง
้ ค่า > โทรศัพท์ > Safety Care
Safety Care ช่วยให้คนรอบข้างคุณรูว้ า่ คุณอยูใ่ น
สถานการณ์ฉก
ุ เฉิน
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Safety Care ให้บริการต่อไปนี:้
• โอนสายโทรฉุกเฉิน
• แจ้งเตือนการไม่ใช้โทรศัพท์

บันทึกเสียง

เกมส์&แอปฯ

การใช้เครือ
่ งคิดเลข

คุณสามารถติดตัง้ เกมส์และแอปพลิเคชันใหม่ๆ
บนโทรศัพท์ของคุณ เพือ
่ เพือ
่ ช่วยให้คณ
ุ ได้เพลิดเพลิน
ในยามว่าง แตะ เกมส์&แอปฯ และเลือก เกมส์,
แอปพลิเคชัน, Phantom browser

การตัง้ เวลาการปลุก
1 แ
 ตะ ตัง
้ ปลุก
2 แตะ เพิม
่ แล้วคุณจะสามารถตัง้ ค่าและบันทึก
การเตือนของคุณในเมนูนไี้ ด้
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ใช้ บันทึกเสียง เพือ
่ บันทึกเสียงเตือนความจ�ำหรือ
ไฟล์เสียงอืน
่ ๆ
1 แตะ เครือ
่ งคิดเลข
2 แตะปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อนตัวเลข

การแปลงหน่วย
1 แ
 ตะ แปลงหน่วย
2 เลือกว่าคุณจะแปลง สกุลเงิน, พืน
้ ที,่ ความยาว,
น�ำ้ หนัก, อุณหภูม,ิ ปริมาตร หรือ ความเร็ว
3 จากนัน
้ ให้เลือกหน่วยและป้อนค่าทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การแปลง

การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
1 ไปที่ www.lg.com แล้วเลือกประเทศ
2 ไปที่ บริการ และไปที่ บริการโทรศัพท์มอ
ื ถือ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ เพือ
่ ติดตัง้
LG PC Suite ในคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์

เว็บไซต์
อินเตอร์เน็ต ช่วยให้คณ
ุ เข้าถึงโลกของเกมส์ เพลง
ข่าว กีฬา ความบันเทิง และอีกมากมายได้โดยตรงถึง
โทรศัพท์ของคุณ ไม่วา่ จะอยูท
่ ไี่ หน หรือก�ำลังท�ำอะไร

ให้แตะใช่ ในหน้า ให้แตะปุม
่ ตัวเลือกทีแ
่ สดงที่
มุมขวาล่างส�ำหรับตัวเลือกเพิม
่ เติม
หมายเหตุ: มีคา่ ใช้จา่ ยในการเชือ
่ มต่อกับบริการเหล่านีแ
้ ละ
การดาวน์โหลดเนือ
้ หา โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้
จ่ายกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ

การตั้งค่าซิมการ์ดคู่
คุณจะเห็นไอคอนสัญญาณเครือข่ายสองไอคอนได้ที่
ด้านบนซ้ายของหน้าจอเมือ
่ คุณใส่สองซิมการ์ด
ในการเปิดใช้/เลิกใช้ซม
ิ การ์ด ให้แตะ ตัง
้ ค่าซิมคู่
จากเมนู

การเข้าใช้เว็บไซต์
1 แ
 ตะ อินเตอร์เน็ต
2 ในการไปยังหน้าจอหลักของอินเตอร์เน็ต
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ตั้งค่า
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าโทรศัพท์
อิสระในการปรับการท�ำงานของโทรศัพท์ LG-T585
ในแบบทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้
แตะ ตัง
้ ค่า แล้วเลือก โทรศัพท์
การแจ้งเครือ
่ งหาย(ATMT) - เมือ
่ โทรศัพท์
ของคุณถูกขโมย เครือ
่ งจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขที่
ก�ำหนดไว้โดยเจ้าของทีแ
่ ท้จริง ในการใช้งาน
คุณสมบัติ
ATMT คุณจะต้องตัง้ ค่าเพือ
่ เปิด ATMT และตัง้ ค่า
ATMT ส�ำหรับ ชือ
่ ผูส
้ ง
่ และ รายการหมายเลขทีส
่ ง
่
รหัส ATMT เริม
่ ต้นคือ “0000”
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หมายเหตุ: การแจ้งเครือ
่ งหาย(ATMT) (ตัง
้ ค่า > โทรศัพท์ > ระบบป้องกัน > การแจ้ง
เครือ
่ งหาย(ATMT)) เมือ
่ โทรศัพท์ของคุณถูกขโมย
เครือ
่ งจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขทีก
่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้า
โดยเจ้าของทีแ
่ ท้จริง ATMT SMS จะมีขอ
้ ความเกีย
่ วกับ
โทรศัพท์ทถ
ี่ ก
ู ขโมย IMEI, ชือ
่ เจ้าของ และหมายเลข
โทรศัพท์ ของบุคคลทีก
่ ำ� ลังใช้เครือ
่ งดังกล่าว

การตัง้ ค่าบริการ SOS
• บริการ SOS - เปิด “บริการ SOS” ทีต
่ งั้ ค่าบริการ
SOS หลังจากเปิดแล้ว ให้กดปุม
่ ระดับเสียง
4 ครัง้ เมือ
่ ล็อคหน้าจออยู่ ข้อความ SOS
จะถูกส่งและโทรศัพท์จะอยูใ่ นโหมด SOS
ในสถานการณ์ฉก
ุ เฉิน ข้อความ SOS
จะถูกส่งไปยังผูร้ บ
ั ทีก
่ ำ� หนดไว้ และจะรับสายเรียก
เข้าจากผูร้ บ
ั ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ เสียงการแจ้ง
ทัง้ หมดจะถูกปิดเสียง ในการออกจากโหมด SOS
ให้กดปุม
่ วางสายในหน้าจอหลัก

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
การตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อจะได้รบ
ั การตัง้ ค่ามาจากผูใ้ ห้
บริการระบบแล้ว ดังนัน
้ คุณจึงสนุกกับโทรศัพท์ใหม่
ของคุณได้ทน
ั ที ในการเปลีย
่ นการตัง้ ค่า ให้ใช้ ตัง
้ ค่า
> เชือ
่ มต่อ

การส่งและการรับไฟล์โดยใช้บลูทธ
ู
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ทค
ี่ ณ
ุ ต้องการส่ง โดยทัว่ ไปจะเป็นไฟล์
ภาพถ่าย, วิดโี อ หรือเพลง
2 เลือก ส่งทาง เลือก บลูทธ
ู
3 หากคุณจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ บลูทธ
ู แล้ว โทรศัพท์
LG-T585 จะไม่คน
้ หาอุปกรณ์ บลูทธ
ู อืน
่
โดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่จบ
ั คูอ
่ ป
ุ กรณ์บลูทธ
ู
โทรศัพท์ LG-T585 จะค้นหาอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีใ่ ช้
บลูทธ
ู ภายในรัศมี
4 เลือกอุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ ต้องการส่งไฟล์ไป

5 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์ คุณต้องตัง้ ค่าบลูทธ
ู เป็น เปิด
และ มองเห็นได้ โปรดดู ตัง
้ ค่า Bluetooth
ส�ำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
2 เครือ
่ งจะแสดงข้อความให้คณ
ุ ยอมรับไฟล์จากผูส
้ ง่
แตะ ใช่ เพือ
่ รับไฟล์
3 คณ
ุ จะเห็นว่าไฟล์ได้รบ
ั การบันทึกไว้แล้ว
ส�ำหรับไฟล์ภาพ คุณสามารถเลือก ดู ไฟล์
โดยทัว่ ไป ไฟล์จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ที่
เหมาะสมใน แฟ้มข้อมูล
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เคล็ดลับ!
1.	เมือ
่ คุณใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธ
ู จะไม่รองรับโปรไฟล์ A2DP
และ AVRCP ขณะทีค
่ ณ
ุ เล่นวิดโี อ ซึง่ หมายความ
ว่าคุณ
จะไม่ได้ยน
ิ เสียงของวิดโี อหากคุณใช้ชด
ุ หูฟงั บลูทธ
ู
2.	ฟังก์ชน
ั การถ่ายโอนไฟล์ทางบลูทธ
ู จะถูกปิดในขณะที่
ใช้แอปพลิเคชันบางอย่าง (โทรเสียง, กล้องถ่ายรูป,
เครือ
่ งเล่นเพลง, UMS/PCSync)

Wi-Fi
ตัวจัดการไร้สายช่วยให้คณ
ุ สามารถจัดการการเชือ
่ มต่อ
อินเตอร์เน็ตด้วย Wi-Fi (Wireless LAN) ของโทรศัพท์
โดยให้โทรศัพท์เชือ
่ มต่อเครือข่ายไร้สายในท้องถิน
่
หรือเข้าใช้อน
ิ เตอร์เน็ตแบบไร้สาย Wi-Fi เร็วกว่าและ
มีชว่ งกว้างกว่าเทคโนโลยีไร้สายบลูทธ
ู ซึง่ จะช่วยให้
สามารถส่งอีเมลและเบราส์อน
ิ เตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: โทรศัพท์ LG-T585 สนับสนุนการรักษา
ความปลอดภัย WEP และ WPA/WPA2-PSK
หากผูใ้ ห้บริการ Wi-Fi หรือผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่ายของคุณตัง้
ค่าการเข้ารหัสส�ำหรับการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไว้
ต้องป้อนรหัสในหน้าต่างป๊อปอัป หากไม่ได้มก
ี ารตัง้ ค่าการ
เข้ารหัสไว้ หน้าต่างป๊อปอัพนีจ
้ ะไม่ปรากฏขึน
้
คุณสามารถขอรหัสจากผูใ้ ห้บริการ Wi-Fi
หรือผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่ายของคุณ
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อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ
LG จากอินเตอร์เน็ต
ส�ำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้
โปรดดู http://update.lgmobile.com หรือ http://
www. lg.com/common/index. jsp ---->
เลือกประเทศ
คุณสมบัตน
ิ ใี้ ห้คณ
ุ อัปเดตเฟิรม
์ แวร์ของโทรศัพท์เป็น
เวอร์ชน
ั ล่าสุดได้อย่างสะดวกจากอินเตอร์เน็ตโดยไม่
ต้องไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ

เนือ
่ งจากการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือต้องการ
ให้ผใู้ ช้ดำ� เนินการอัปเดตอย่างระมัดระวัง โปรดตรวจ
สอบค�ำแนะน�ำและหมายเหตุทป
ี่ รากฏขึน
้ ในแต่ละ
ขัน
้ ตอนก่อนด�ำเนินการต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสายข้อมูล USB หรือแบตเตอรี่
ระหว่างการอัปเกรดอาจท�ำให้โทรศัพท์มอ
ื ถือช�ำรุด
เสียหายได้
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ค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านค�ำแนะน�ำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ิ
ตามค�ำแนะน�ำเหล่านีอ
้ าจท�ำให้เกิดอันตรายหรือ
ผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ และ
ค่า SAR (Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ LG-T585 นี้ ได้รบ
ั การออก แบบ
ตรงตามข้อก�ำหนดเรือ
่ งความปลอดภัยในการ ใช้งาน
อันเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อก�ำหนด
นีใ้ ช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ทรี่ วม ถึงการก�ำหนด
ค่าเผือ
่ ไว้ทงั้ นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัย ของทุกคน
โดยไม่ขน
ึ้ กับอายุและสุขภาพ
• ข้อก�ำหนดเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถี่
วิทยุใช้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า Specific Absorption
Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระท�ำด้วย
การใช้วธ
ิ ก
ี ารทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยให้เครือ
่ ง โทรศัพท์
ส่งสัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และมีการรับรอง
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ขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณดังกล่าว
ได้กระท�ำในทุกย่านความถีท
่ โี่ ทรศัพท์ใช้อยู่ แม้วา่
ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่าง
กันบ้าง แต่ทก
ุ รุน
่ จะได้รบ
ั การออก แบบให้อยูภ
่ ายใน
ข้อก�ำหนดการรับพลังงาน คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจ�ำกัด SAR ทีแ
่ นะน�ำโดย International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดย
เฉลีย
่ ตามเนือ
้ เยือ
่ ของร่างกายทีห
่ นัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดส�ำหรับโทรศัพท์รน
ุ่ นี้ ซึง่ ท�ำการ
ทดสอบขณะถือแนบกับหูคอ
ื 0.687 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ 0.681 วัตต์/
กก. (10 กรัม)
• โทรศัพท์นตี้ รงตามมาตรฐานการดูดกลืน สัญญาณคลืน่ ความถี่
วิทยุ (RF) เมือ่ ใช้ งานตามปกติโดยถือแนบกับหู หรือขณะ
วางห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 ซม. เมือ่ ใช้กล่องโทรศัพท์
ส�ำหรับพกพา คลิปยึดเข็มขัดหรือทีใ่ ส่โทรศัพท์ เพือ่ การใช้งาน
แบบพกติดตัว อุปกรณ์เหล่านัน้ ไม่ ควรเป็นโลหะและควร

ให้โทรศัพท์อยูห
่ า่ งจาก ร่างกายอย่างน้อย 1.5 ซม.
โทรศัพท์เครือ่ งนี้ ต้องมีการเชือ่ มต่อเครือข่ายทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ส�ำหรับ การส่งไฟล์ขอ้ มูลหรือข้อความ ในบางครัง้ การส่ง
ไฟล์ขอ้ มูลหรือการส่งข้อความอาจล่าช้าจนกว่า จะเชือ่ มต่อ
เครือข่ายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำเกีย่ ว
กับระยะห่างดังกล่าว ข้างต้น จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสิน้

การดูแลและการบ�ำรุงรักษาเครือ
่ ง
โทรศัพท์
ค�ำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริม ทีผ
่ า่ นการ
รับรองให้ใช้กบ
ั โทรศัพท์รน
ุ่ นีเ้ ท่านัน
้ การใช้อป
ุ กรณ์ประเภท
อืน
่ ๆ อาจท�ำให้การรับ รองหรือการรับประกันของเครือ
่ ง
สิน
้ สุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้

• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ งโทรศัพท์ ควร
น�ำไปให้ชา่ งเทคนิคผูม
้ ค
ี วามรูเ้ มือ
่ จ�ำเป็นต้องมี

การตรวจซ่อม
• การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันเป็นการตัดสิน
ใจของ LG ซึง่ อาจรวมถึงการเปลีย
่ นชิน
้ ส่วนหรือ
แผงวงจรทีเ่ ป็นของใหม่หรือของทีป
่ รับสภาพ
โดยมีประสิทธิภาพในการท�ำงานเทียบเท่าชิน
้
ส่วนทีถ
่ ก
ู เปลีย
่ น
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ
่ งใช้ไฟฟ้า เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่งความร้อน เช่น
เครือ
่ งระบายความร้อน หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรท�ำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรน�ำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารสัน
่
สะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้ บังคับพิเศษ
ว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์
ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการท�ำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทไี่ วต่อสัญญาณ
รบกวน
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• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก ขณะก�ำลังชาร์จ
แบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้า ดูดและอาจท�ำให้โทร
ศัพท์ชำ� รุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไวไฟ เนือ
่ ง
จากโทรศัพท์อาจร้อนและท�ำให้ตด
ิ ไฟ
ซึง่ อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดท�ำความสะอาดภายนอกเครือ
่ ง
โทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพืน
้ ผิวอ่อนนุม
่
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ก
ี ารถ่ายเท อากาศดี
• ไม่ควรน�ำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
ี่ ฝ
ี น
ุ่ หรือ
ควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเครดิตหรือบัตรโดย
สารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก เพราะอาจท�ำความเสียหาย
ต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม เพราะอาจท�ำ
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ความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
• วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจากของเหลวหรือ
ความชืน
้
• ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั ด้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต้องเสาอากาศโดยไม่จำ� เป็น
• ห้ามใช้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือซ่อมแซม
แก้วทีแ
่ ตก มีรอยแตก หรือร้าว ความเสียหาย
ของหน้าจอแก้วเกิดขึน
้ จากการใช้งานโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือไม่ถก
ู ต้องจะไม่ครอบคลุมภาย
ใต้การรับประกัน
• โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม
ี่ ี
ความร้อนในระหว่างการท�ำงานปกติ การสัมผัส
กับผิวโดยตรงเป็นระยะเวลานานโดยไม่มก
ี าร
ระบายอากาศหรือมีไม่เพียงพออาจท�ำให้รส
ู้ ก
ึ ไม่
สบายหรือเกิดแผลไหม้เล็กน้อยได้ ดังนัน
้ ผูใ้ ช้
ต้องระมัดระวังเมือ
่ ถือโทรศัพท์ในระหว่างหรือทัน
ทีหลังจากการใช้การ
• หากโทรศัพท์ของคุณเปียกน�ำ้ ให้ถอดปลัก
๊ ทันที

เพือ
่ ให้เครือ
่ งแห้งสนิท ห้ามท�ำให้อป
ุ กรณ์แห้ง
เร็วขึน
้ โดยใช้แหล่งความร้อนภายนอก เช่น
เตาอบ เตาไมโครเวฟ หรือเครือ
่ งเป่าผม
• ของเหลวในโทรศัพท์ทเี่ ปียกน�ำ้ จะเปลีย
่ นสีของ
ฉลากผลิตภัณฑ์ในโทรศัพท์ ความเสียหายของ
อุปกรณ์ทเี่ ป็นผลมาจากการสัมผัสกับของเหลว
จะไม่ได้รบ
ั ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน

การท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
โทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งอาจได้รบ
ั ผลจากคลืน
่
รบกวนได้ ท�ำให้มผ
ี ลต่อการท�ำงาน
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้อป
ุ กรณ์ทางการ
แพทย์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเสียก่อน หลีกเลีย
่ ง
การวางโทรศัพท์เหนือเครือ
่ งควบคุมจังหวะการ
เต้นของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสือ
้ เป็นต้น

• โทรศัพท์เคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ งอาจก่อให้เกิด
สัญญาณคลืน
่ รบกวนกับเครือ
่ งช่วยฟังได้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
เรือ
่ งการใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ นพืน
้ ทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ขับขี่
ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัดระวังอย่าง เต็มที่
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือ
รับสาย หากสภาพการขับขีท
่ ำ� ให้จำ� เป็นต้อง
ด�ำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผลกระทบต่อ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในรถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ
รถยนต์ อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย เป็นต้น
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• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย ห้ามติดตัง้
อุป กรณ์พกพาแบบไร้สายซึง่ ขัดขวางการท�ำงาน
ของถุงลม ซึง่ อาจท�ำให้ถงุ ลมไม่ทำ� งาน หรือ
อาจท�ำให้คณ
ุ ได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ งจากการ
ท�ำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณก�ำลังฟังเพลงในขณะอยูข
่ า้ งนอก โปรด
ตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ รี่ ะดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่
ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยน
ิ เสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน

นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลง
และระดับเสียงสายสนทนาไว้ในระดับทีเ่ หมาะสม
• เมือ
่ ใช้หฟ
ู งั ให้ลดระดับเสียงลงหากคุณไม่ได้
ยินเสียงพูดของคนข้างๆ หรือคนข้างๆ
คุณได้ยน
ิ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ ก�ำลังฟัง

หลีกเลีย
่ งการท�ำลายความสามารถใน
การได้ยน
ิ

ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว

เพือ
่ ป้องกันงการท�ำลายความสามารถใน
การได้ยน
ิ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได้ ห้ามฟังเสียงที่
ดังมากเป็นเวลานาน
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูกท�ำลายได้ หากคุณ
ฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน ดังนัน
้ เราขอแนะน�ำว่า
คุณไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟงั ใกล้กบ
ั หูของคุณ
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หมายเหตุ: แรงดันเสียงทีม
่ ากเกินไปจากหูฟงั และชุดหู
ฟังสามารถท�ำให้สญ
ู เสียการได้ยน
ิ ได้

บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณท�ำมาจากวัสดุ
แก้ว ซึง่ ส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีส
้ ามารถแตกได้หาก
โทรศัพท์ตกลงบนพืน
้ แข็ง หรือถูกกระแทก
หากส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีแ
้ ตก อย่าสัมผัส หรือพยายาม
ดึงออก ให้หยุดใช้โทรศัพท์จนกว่าส่วนทีเ่ ป็นแก้ว นีจ
้ ะ
ได้รบ
ั การเปลีย
่ นโดยผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบ
ั การ แต่งตัง้

บริเวณทีท
่ ำ� ให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
ี่ ยูร่ ะหว่างมีการระเบิด ต่างๆ
ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด และท�ำ
ตามข้อก�ำหนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน�ำ้ มันเชือ
้ เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ�้ มันเชือ
้ เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟ ง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสารของรถ ซึง่ คุณ ใช้เก็บ
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่ รบกวนต่อ
เครือ
่ งบินได้
• ให้ปด
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบินจอดทีพ
่ น
ื้ ก่อนได้

รับการอนุญาตจากพนักงานประจ�ำเครือ
่ ง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจากมือเด็ก
รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่ อาจท�ำอันตราย
หากเด็กน�ำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั เครือข่าย
มือถือบางเครือข่ายได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบ
กับผูใ้ ห้บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละการดูแล
รักษา
• คุณไม่จำ� เป็นต้องคายประจุแบตเตอรีอ
่ อกจน
หมดก่อนเริม
่ การชาร์จ แบตเตอรีน
่ ต
ี้ า่ งจาก
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•
•
•
•
•
•
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แบตเตอรีอ
่ น
ื่ เนือ
่ งจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรีจ
่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ งชาร์จของ LG เท่านัน
้
เครือ
่ งชาร์จของ LG ได้รบ
ั การออก แบบมาเพือ
่ ยืด
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ให้นานทีส
่ ด
ุ
อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือท�ำให้แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
แบตเตอรีน
่ ส
ี้ ามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครัง้
ก่อนทีจ
่ ะต้องเปลีย
่ นก้อนใหม่
ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่ได้ใช้เป็น
เวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการใช้งาน
อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสงแดดโดย ตรง
หรือใช้ในสภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เช่น ในห้องน�ำ้
อย่าวางแบตเตอรีท
่ งิ้ ไว้ในสภาพอากาศทีร่ อ
้ น
หรือเย็น เนือ
่ งจากประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
อาจด้อยลง
หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง
อาจท�ำให้เกิดการระเบิดได้

• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำของผูผ
้ ลิตในการทิง้
แบตเตอรีท
่ ใี่ ช้แล้ว โปรดรีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้
อย่าทิง้ เป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่ โปรดน�ำไป ทีจ
่ ด
ุ
บริการหรือตัวแทนจ�ำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การแต่ง ตัง้ จาก
LG Electronics ทีใ่ กล้ทส
ี่ ด
ุ เพือ
่ ขอความ ช่วยเหลือ
• ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบทุกครัง้
หลังจากแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์เต็มแล้วเพือ
่ ลดการ
ใช้พลังงานสิน
้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรีจ
่ ะขึน
้ อยูก
่ บ
ั การก�ำหนด
ค่าเครือข่าย, การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบ การใช้,
แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
ี่ ข
ี อบแหลมคม
เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู สัมผัสกับแบตเตอรี่
ซึง่ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถใช้อป
ุ กรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ เลือกใช้อป
ุ กรณ์เหล่านีต
้ ามลักษณะการสือ
่ สารส่วนตัว
ของคุณ
อะแดปเตอร์
ส�ำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่
มาตรฐาน

คูม
่ อ
ื การใช้
LG-T585

ชุดหูฟง
ั

สายเคเบิลข้อมูล

หมายเหตุ
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะน�ำนีอ
้ าจมีผลให้การรับประกันของเครือ
่ งโทรศัพท์สน
ิ้ สุดลง
• อุ
 ปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละพืน
้ ที่ โปรดตรวจสอบกับบริษท
ั หรือตัวแทนผูใ้ ห้บริการในแต่ละพืน
้ ทีข
่ องเราในกรณีที่
มีขอ
้ สอบถามเพิม
่ เติม
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ข้อมูลทางเทคนิค
ค�ำประกาศรับรอง
ดังนัน
้ LG Electronics ขอประกาศว่า
ผลิตภัณฑ์ LG-T585 เป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดทีจ
่ ำ� เป็น และข้อก�ำหนดทีเ่ กีย
่ วข้องอืน
่ ๆ
ของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถ
ดูสำ� เนาของค�ำประกาศรับรองได้ที่ http://
www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
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อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +50°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต�ำ่ สุด: -10°C

การแก้ปัญหา
ปัญหา

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

เปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ไม่ได้

โปรดถอดแบตเตอรีแ
่ ล้วใส่ใหม่อก
ี ครัง้ จากนัน
้ กด ปุม
่ เปิดปิด เพือ
่ เปิดเครือ
่ ง

แบตเตอรีห
่ มด

ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญลักษณ์แสดงการชาร์จบนหน้าจอ

แบตเตอรีไ่ ม่สามารถชาร์จ
ได้อย่างเหมาะสมหรือโทร
ศัพท์ดบ
ั ไปเองในบางครัง้

เช็ดบริเวณขัว้ ต่อทัง้ ทีโ่ ทรศัพท์และแบตเตอรีด
่ ว้ ยผ้าทีส
่ ะอาดอ่อนนุม
่

เวลาใช้งานของ
แบตเตอรีส
่ น
ั้ ลง

หากอายุใช้งานของแบตเตอรีส
่ น
ั้ ลง อาจเนือ
่ งมาจากสภาพการใช้งานของผูใ้ ช้
จ�ำนวนการโทรมาก หรือระดับสัญญาณอ่อน

ข้อผิดพลาดเกีย
่ วกับ
การชาร์จ —อุณหภูมส
ิ งู
หรือต�ำ่ เกินไป

ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยูใ่ นอุณหภูมแ
ิ วดล้อมทีเ่ หมาะสม รอสักครู่ จากนัน
้ ชาร์จ
แบตเตอรีอ
่ ก
ี ครัง้
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ปัญหา

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข้อผิดพลาดเกีย
่ วกับการ
ชาร์จ – ใช้เครือ
่ งชาร์จ
ไม่ถก
ู ต้อง

ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้

ข้อผิดพลาดเกีย
่ วกับการ
ชาร์จ – แบตเตอรีเ่ สือ
่ ม

เปลีย
่ นแบตเตอรี่

ข้อผิดพลาดเกีย
่ วกับการ
ชาร์จ – ไม่มไี อคอนแบต
เตอรีป
่ รากฏขณะชาร์จ

แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน ไอคอนแบตเตอรีอ
่ าจใช้เวลาสักครู่
ในการปรากฏขึน
้ มาบนหน้าจอ

ลืมรหัสโทรศัพท์หรือ
รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์เริม
่ ต้นคือ “0000”

ป้อน PUK

คุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครัง้ ติดต่อกัน โทรศัพท์จงึ ถูกล็อค
โปรดป้อน PUK ทีผ
่ ใู้ ห้บริการให้มา

ปัญหา

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

สัญญาณเครือข่าย
สูญหาย

คุณอาจอยูใ่ นบริเวณทีม
่ รี ะดับสัญญาณอ่อน เปลีย
่ นสถานทีโ่ ทรแล้วลองใหม่อก
ี
ครัง้ คุณพยายามเข้าใช้ตวั เลือกทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้สมัครใช้กบ
ั ผูใ้ ห้บริการ โปรดติดต่อผู้
ให้บริการเพือ
่ สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม

คุณป้อนหมายเลข
โทรศัพท์แล้วแต่
โทรศัพท์ไม่หมุน
เบอร์

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณกด ปุม
่ โทร แล้ว
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเข้าใช้บริการเครือข่ายถูกต้อง
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตงั้ ตัวเลือกป้องกันสายโทรออกไว้
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสพืน
้ ทีแ
่ ล้ว

ผูท
้ ต
ี่ อ
้ งการติดต่อ
คุณไม่สามารถติดต่อ
คุณได้

ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณก�ำลังเข้าใช้
บริการเครือข่าย ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตงั้ ตัวเลือกป้องกันสายโทรเข้าไว้

คูส
่ นทนาไม่ได้ยน
ิ
เสียงคุณพูด

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณปิดล�ำโพงแล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณถือโทรศัพท์ไว้ใกล้
ปากพอดีแล้ว ไมโครโฟนติดตัง้ อยูด
่ า้ นล่างของโทรศัพท์
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ปัญหา

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

คุณภาพเสียงการ
สนทนาไม่ดี

ตรวจดูสญ
ั ลักษณ์ความแรงสัญญาณบนหน้าจอ จ�ำนวนขีดบ่งชีร้ ะดับความแรง
ของสัญญาณ ลองย้ายต�ำแหน่งโทรศัพท์หรือเข้าใกล้หน้าต่างหากคุณอยูภ
่ าย
ในอาคาร

ไม่มห
ี มายเลขโทร
ออกเมือ
่ คุณเรียก
ใช้รายชือ
่

ใช้คณ
ุ สมบัตค
ิ น
้ หาสมุดโทรศัพท์เพือ
่ ตรวจดูวา่ หมายเลขได้รบ
ั การจัดเก็บอย่าง
ถูกต้องแล้ว บันทึกหมายเลขอีกครัง้ หากจ�ำเป็น

ไม่สามารถใช้
เบราเซอร์ได้

การสมัครขอรับบริการของคุณไม่รวมการใช้ขอ
้ มูล คุณต้องติดต่อผูใ้ ห้บริการ
เพือ
่ เปิดใช้บริการ

หากค�ำแนะน�ำด้าน
บนไม่สามารถแก้
ปัญหาให้คณ
ุ ได้

ให้จดหมายเลขรุน
่ ของโทรศัพท์และค�ำบรรยายอาการทีเ่ ป็นปัญหาให้ชด
ั เจน
แล้วติดต่อผูจ
้ ำ� หน่ายโทรศัพท์หรือศูนย์บริการ LG เพือ
่ รับความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจีอเี ลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ศูนย์ซอ
่ มส�ำนักงานใหญ่ตากสิน 72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาท�ำการ : จันทร์ - เสาร์, 08:00 - 18:00น.
Call center : 0-2878-5757
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LG-T585 User Guide - ENGLISH
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with
useful explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the
software of the phone or your service provider.
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Phone Components
Proximity sensor
Earpiece
Call key
• Initiates call to dialed
number
• 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.

TOP

Handsfree or Stereo earphone
connector
BOTTOM

Charger/
USB port

Microphone
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Volume keys
• In 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.
• How to start QuickMemo:
Press Volume up and down key
simultaneously. QuickMemo
allows you to write a memo on a
captured image
Power/Lock key
• Short press to turn on/off the
screen.
• Long press for power on/off.
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Using your touch screen
Touch screen tips

Control the touch screen

• 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, yet 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-T585 is not in use, it will
return to the lock screen.

The controls on the LG-T585 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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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a cellular network, you
are provided with a SIM card loaded with your
subscription details, such as your PIN, any
optional services available and many others.
Important!
› The SIM card can be easily damaged by
scratches or bending, so be careful when
handling, inserting or removing the card.
Keep all SIM cards out of the reach of small
children.
› Only 2G/2.5G SIM cards are supported.

1. Open back cover.

2. Remove the battery.

Illustrations
Always switch off your phone and disconnect
the charger before removing the battery.
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SIM1
2

SIM

3. Insert your SIM Cards.

5. Close the back cover.

SIM1
2

SIM

SIM1

2

SIM

6. Charge your battery.
4. Insert your battery.
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SIM1

2

SIM

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

Installing a Memory card
Remove the Back cover and insert a micro
SD card with the golden contact area facing
downwards as shown in the diagram. To remove
the Memory card, gently pull it.

NOTE: Memory card is an optional accessory.

Formatting the Memory card
Select Settings from Menu, go to Device
settings Choose Memory info, then select
External memory and tap Format. Enter phone
password when prompted to formatting the
Memory card.
WARNING: When you format your Memory
card, all the content will be Erased. If you do not
want to lose the data on your Memory card, take
a backup first.
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Calls
Making a Call
1. T
 ouch
to open the keypad.
2. Enter the number using the keypad.
3. Touch
to initiate the call.
TIP! To enter + for making an international call,
touch and hold “0”.

Press the power key to lock the touch screen to
prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts
1. F
 rom the home screen touch
the Contacts.

to open

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 contact ,then
touch Call icon to make a 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
touch the number to call,if there is more
than one number for that contact. You can
also touch
key to initiate the call to the
default number.
NOTE:
Self call - Self call imitates a real incoming call.
Enter ‘#*#’ on the Dialpad to activate a self call.
This doesn’t charge any fee.
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Answering and rejecting a call
When your phone rings, touch
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.

Cost save mode

12

Every contact is added along with assigned SIM
when adding in phone book. During Calling,
matching operator SIM is identified and the
operation is completed using the matching
operator SIM. This makes possible to use
benefit from using same operator.
To use Cost save mode feature,make sure
the feature is On [Settings > Call settings >

Common settings > Cost save mode]
NOTE: Cost save mode doesn’t work during in-call.

Contacts
Searching for a contact
1. Touch Contacts.
2. Enter the first few letters of the contact’s
name you want to call by touching Search

Adding a new contact
1. T
 ouch 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.

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.

Messaging
Your LG-T585 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: field at the top of the screen to
enter the recipients, then enter the number
or touch
to select a contact. You can
even add multiple contacts.
4. Touch
when ready.
NOTE: To send a message from SIM2 touch the
forward arrow mark on
icon.

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.
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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 and go to Option and tap on Copy . Now
place the cursor at a point you want to paste the
text. Go to Option and tap on Paste, so that copied
text will get pasted.

NOTE: Spam message - You can block the
unwanted messages by giving Spam numbers or
Spam words. Those messages will get stored in
Spam message Folder.

Entering Text
You can choose your input method by tapping
and Input method.
Touch
to turn on T9 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.
TIP: You can send SMS to many contacts at a time.
User can select/deselect contacts for sending the
message. Only 20 contacts can be marked and
if user choose Select all only first 20 contacts will
be marked.
To send the SMS to a particular group of contacts
select Groups and select particular group.
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NOTE: Excuse message - During Incoming call
alert, a preset message can be send by taping on
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 Apps Menu 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. T
 ouch Camera icon.
2. When the camera has focused on your
subject, touch
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.
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Send Via - Touch to send the photo as a
Message, E-mail or via Bluetooth.
Set as - Touch to set as Home screen wallpaper,
Lock screen wallpaper, Contacts image.
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.

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. Touch 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
by selecting
.
5. Touch
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and resume

on screen to stop video recording.

After making a video

Using the advanced settings

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,
E-mail 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.

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.

Music
To access the music player, touch Music. From
here, you can access a number of folders:
Recently played - List of songs that 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.
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Albums - Browse through your music collection
by album.
Genres - Browse through your music collection
by genre.
Folders - Contains all the folders you have
created.
Playlists - Contains all the playlists you have
created.
Shuffle tracks - Play your tracks in a random
order.

Managing files
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
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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.

QuickMemo
The QuickMemo allows you to create memos
and capture screen shots. Capture screens,
draw on them, and share them with family and
friends with QuickMemo.
To start QuickMemo press Volume up & down
keys simultaneously.

Banner
You can use it as a cheering tool in the concert
hall or performance theatre.

Safety Care

Setting your alarm

Go to Menu > Settings > Device settings >
Safety Care.
Safety care let people around you know your
emergency situations.
Safety care provides services as follow:
• Emergency call forwarding
• Phone non-usage notice

Voice recorder

Games and apps
You can install new games and applications on
your phone to keep you amused when you have
spare time. Touch Games and apps and choose
Games, Applications, Phantom browser.

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

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. T
 ouch Unit converter.
2. Choose whether you want to convert
Currency, Area, Length, Weight,
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Temperature, Volume or Velocity.
3. T
 hen select the unit and enter the value you
would like to convert from.

Installing LG PC Suite on
your computer
1. Go to www.lg.com and choose your country.
2. Select Support and Go to Mobile Support.
Follow the instructions on screen to complete
the LG PC Suite Installation on your PC.

The web
Internet gives you a fast, colourful world of
games, music, news, sport, entertainment and
loads more, straight to your mobile phone.
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Wherever you are and whatever you’re into.

Accessing the web
1. T
 ouch the Internet.
2. To go straight to the internet home page
touch Yes. In the page tap on option button
present at the right bottom 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.

Dual SIM setting
You can see two Network Signal icons on the
left-top of the screen when you insert two
SIM-Card.

To Activate/Deactivate the SIM card, Touch Dual
SIM settings from Menu.

Settings
Changing your phone settings
Use the freedom of adapting the LG-T585 to
your own preferences.
Touch Settings then select Device settings.
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 Sender name
and Sending number list. Default ATMT Code
is “0000”.

NOTE: Anti Theft Mobile Tracker (Settings > Device settings > Security > Antitheft 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.

SOS Service settings
• SOS Service - Enable “SOS service” at SOS
Service settings. After enabling, 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
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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
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.
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3. If you have already paired the Bluetooth
device, your LG-T585 will not automatically
search for other Bluetooth devices. If not,
your LG-T585 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. W
 hen 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)

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-T585 supports WEP and WPA/
WPA2-PSK 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 pop-up window
will not be shown.
You can obtain the key from your Wi-Fi service
provider or network administrator.
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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.
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
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the USB data cable or battery during the
upgrade may seriously damage your mobile
phone.

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-T585 has been designed to comply
with applicable safety requirements for exposure
to radio waves. These requirements are based
on scientific guidelines that include safety
margins designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.

• The radio wave exposure guidelines employ a
unit of measurement known as the Specific
Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised methods with
the phone transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between
the SAR levels of various LG phone models,
they are all designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the
International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg
averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this model phone
tested for use at the ear is 0.687 W/kg (10
g) and when worn on the body is 0.681 W/
kg (10 g).
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• 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.
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Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone model.
The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone and
may be dangerous.

• Do not disassemble this unit. Take it to a
qualified service technician when repair work
is required.
• Repairs under warranty, at LG’s discretion,
may include replacement parts or boards that
are either new or reconditioned, provided that
they have functionality equal to that of the
parts being replaced.
• Keep away from electrical appliances such as

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

•
•
•
•
•
•
•

unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
Do not charge the phone when it is on soft
furnishings.
The phone should be charged in a well
ventilated area.
Do not subject this unit to excessive smoke
or dust.
Do not keep the phone next to credit cards or
transport tickets; it can affect the information
on the magnetic strips.
Do not tap the screen with a sharp object as
it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or
moisture.
Use the accessories like earphones cautiously.
Do not touch the antenna unnecessarily.
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• 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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Efficient phone operation
Electronic devices
All mobile phones may receive interference,
which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical
equipment without requesting permission.
Avoid placing the phone over pacemakers, for
example, in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs, etc.

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

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

Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage,
do not listen at high volume levels for
long periods.
Damage to your hearing can occur if you are
exposed to loud sounds for long periods of
time. We therefore recommend that you do not
turn the handset on or off 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
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near you, or if the person sitting next to you
can hear what you are listening to.

progress. Observe restrictions, and follow any
regulations or rules.

Note: Excessive sound pressure from earphones
and headphones can cause hearing loss.

Potentially explosive atmospheres

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

Blasting area
Do not use the phone where blasting is in

30

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

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

permission from the crew.

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

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

Battery information and care
• You do not need to completely discharge the
battery before recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect that could
compromise the battery’s performance.

• Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximise battery
life.
• Do not disassemble or 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 may be recharged hundreds of times
before it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used
for a long time to maximise usability.
• Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as in
the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places,

31

as this may deteriorate battery performance.
• There is risk of explosion if the battery is
replaced with an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose as household
waste.
• If you need to replace the battery, take it to
your nearest authorised LG Electronics service
point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall
socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of the
charger.
• Actual battery life will depend on network
configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental
conditions.
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• 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

Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your
personal communication requirements.
Travel
Adapter

Standard
Battery

User Guide
LG-T585

Headset

Data cable

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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Technical Data
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this
LG-T585 product is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. A copy
of the Declaration of Conformity can be
found at http://www.lg.com/global/support/
cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp
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Ambient temperatures
Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C

Troubleshooting
Problem

Possible Solution

Telephone cannot be
switched on

Please take out battery and insert again. Then press Power key to
power on the phone.

Battery empty

Charge battery. Check charging indicator on display.

The battery doesn’t
charge properly or
the phone sometimes
turns itself off

Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery,
with a clear soft cloth.

Usage time of battery
becomes shorter

If the battery time is short, it may be due to the user environment, a
large volume of calls, or weak signals.

Charging error—
Temperature out of
range

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

Possible Solution

Charging error—Wrong
charger

Only use original LG accessories.

Charging error—Battery
defective

Replace battery.

Charging error—No
battery icon appears
when charging

The battery is empty or has been not used for a long time. It may take
a while before the battery icon appears on the screen.

Forgot the phone code
or password

The default phone code is “0000”.

Enter PUK

The PIN code has been entered incorrectly three times in succession,
and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service
provider.

Problem

Possible Solution

Loss of Network

You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying
to access an option for which you have no subscription with your
service provider. Contact the service provider for further details.

You have entered a
number but it was not
dialed

Be sure that you have pressed Call key.
Be sure that you have accessed the right network service.
Be sure that you have not set an outgoing call barring option.
Be sure that you have entered the area code.

Your correspondent
cannot reach you

Be sure that your phone is switched on. Be sure that you are
accessing the network service. Be sure that you have not set an
incoming call barring option.

Your correspondent
cannot hear you
speaking

Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you
are holding the phone close enough to your mouth. The microphone
is located at the bottom of the phone.
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Problem

Possible Solution

The voice quality of the
call is poor

Check the signal strength indicator on the display. The number of bars
indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving
closer to a window if you are in a building.

No number is dialed
when you recall a
contact

Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been
stored correctly. Resave the number, if necessary.

Cannot use the
Browser

Your subscription does not include data capability. You will need to
contact your service provider to enable the service.

If the above guidelines
do not help you to
solve the problem

Take note of the model number of your mobile phone and a clear
description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service
Center for help.

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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