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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
ทาง LG เพื่อคุ้่มครองผู้บริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียน
แบบจากตลาดลักลอบนำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้
รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่างเป็นทางการ
เพื่อให้ แนใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึ่งข้อความพร้อมด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง บริษัท LG
โดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริมใช้บริการ
ทั้งนี้ LG จะเป็นผู้ชำระค่าบริการ SMS สำหรบโปรแกรมตรวจ
สอบผลิตภัณฑ์นี้
สำหรับสิทธิพิเศษ ท่านจะได้รับสิทธิในการต่อระยะเวลาการ
รับประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได้รับขอความรับรอง “โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์
จากบริษัท LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ที่ส่งถึงบริษัท LG สามารถการันตีได้ว่า
จะได้รับสิทธิการรับประกันสินค้า อันเนื่อง จากขอบกพร้องจาก
มาตรฐานในขั้นตอนการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานใน
การซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure
that you receive 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.

Bluetooth QD ID B017379

คูม่ อื การใช้ LG-P350

ข้อมูลบางอย่างในคูม่ อื เล่มนีอ้ าจไม่
สามารถใช้ได้กบั โทรศัพท์ของคุณ
ขึน้ อยูก่ บั ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• ไม่แนะนำให้ผท
ู้ ม่ี คี วามบกพร่องทาง
ด้านสายตาใช้เครือ่ งรุน่ นี้ เนือ่ งจากมี
ปุม่ กดบนหน้าจอแบบสัมผัส
• ลิขสิทธิ์ ©2011 LG Electronics,
Inc. สงวนลิขสิทธิ์ LG และโลโก้ LG
เป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียน
ของ LG Group
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เครือ่ งหมายการค้าอืน่ ๆ ทัง้ หมดเป็น
สมบัตขิ องเจ้าของนัน้ ๆ
• Google search, Maps, Google Mail,
YouTube, Talk และ Android Market
เป็นเครือ่ งหมายการค้าของ Google,
Inc.
•

ข้อ
ขอแสดงความยินดีทค่ี ณ
ุ ซือ้ โทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ นุ่
LG-P350 ของ LG ซึง่ ทันสมัยและมีขนาดกะทัดรัด
ออกแบบให้ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการสือ่ สาร
เคลือ่ นทีแ่ บบดิจติ อลใหม่ลา่ สุด
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ข้อความประกาศสำคัญ
โปรดตรวจสอบเพือ่ ดูวา่ ปัญหาทีค่ ณ
ุ ใน
โทรศัพท์ของคุณมีการอธิบายไว้ในส่วน
นีห้ รือไม่ ก่อนทีจ่ ะโทรศัพท์ไปขอรับ
การบริการหรือติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ

1. หน่วยความจำโทรศัพท์
เมือ่ พืน้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำโทรศัพท์
น้อยกว่า 10% โทรศัพท์จะไม่สามารถ
รับข้อความใหม่ได้ คุณต้องตรวจสอบ
หน่วยความจำโทรศัพท์ และลบข้อมูล
บางอย่าง เช่น แอพพลิเคชันหรือ
ข้อความเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีว่ า่ งในหน่วย
ความจำ
การจัดการแอพพลิเคชัน
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอพพลิเคชัน และเลือก
ตัง้ ค่า> แอพพลิเคชัน>
จัดการแอปพลิเคชัน
2 เมือ่ แอพพลิเคชันทัง้ หมดปรากฏขึน้
ให้เลือ่ นและเลือกแอพพลิเคชันที่
คุณต้องการยกเลิกการติดตัง้
3 แตะ ยกเลิกการติดตัง้ และแตะ
ตกลง เพือ่ ยกเลิกการติดตัง้ แอพ
พลิเคชันทีค่ ณ
ุ ต้องการ

2. การยืดอายุแบตเตอรี่
คุณสามารถยืดอายุแบตเตอรีไ่ ด้โดยการ
ปิดคุณสมบัตท
ิ ค่ี ณ
ุ ไม่ตอ้ งการให้ทำงาน
อย่างต่อเนือ่ งในแบ็คกราวด์ คุณยัง
สามารถตรวจสอบวิธกี ารใช้ไฟแบต
เตอรีข่ องแอพพลิเคชันและ
ทรัพยากรระบบได้
การยืดอายุแบตเตอรี่
- ปิดการสือ่ สารทางสัญญาณวิทยุท่ี
คุณไม่ใช้ ปิด Wi-Fi, บลูทธู หรือ
GPS หากคุณไม่ได้ใช้งาน
- ลดความสว่างหน้าจอและตัง้ ค่าเวลา
ปิดหน้าจอให้สน้ั ลง
- ปิดการซิงค์อตั โนมัตขิ อง
Google Mail, ปฏิทนิ , รายชือ่
และแอพพลิเคชันอืน่ ๆ
- บางแอพพลิเคชันทีค่ ณ
ุ ดาวน์โหลด
อาจลดอายุแบตเตอรี่
การตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี่
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอพพลิเคชัน และเลือก ตัง้ ค่า>
เกีย่ วกับโทรศัพท์> สถานะ
2 สถานะแบตเตอรี่ (กำลังชาร์จ,
กำลังคายประจุ) และระดับ
(เปอร์เซ็นต์เมือ่ เทียบกับชาร์จเต็ม)
จะแสดงทีด่ า้ นบนของหน้าจอ
3

ข้อความประกาศสำคัญ
การตรวจสอบและควบคุมการใช้
แบตเตอรี่
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอพพลิเคชัน และเลือก
ตัง้ ค่า> เกีย่ วกับโทรศัพท์ >
การใช้แบตเตอรี่
2 ด้านบนของหน้าจอจะแสดงเวลา
ทีใ่ ช้แบตเตอรี่ ระยะเวลาจากการ
เชือ่ มต่อกับแหล่งไฟฟ้าครัง้ สุดท้าย
หรือเชือ่ มต่อกลับแหล่งไฟฟ้าหรือ
ไม่ ระยะเวลาทีค่ ณ
ุ ใช้งานไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ หน้าจอจะแสดงรายการ
แอพพลิเคชันหรือบริการทีใ่ ช้ไฟฟ้า
จากแบตเตอรีจ่ ากมากไปน้อย

3. การติดตัง้ OS โอเพ่นซอร์ส
หากคุณติดตัง้ OS
โอเพ่นซอร์สในโทรศัพท์ของคุณ
และไม่ใช้ OS จากผูผ้ ลิต อาจทำให้
โทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติได้
คำเตือน:

หากคุณติดตัง้ และใช้ OS
อืน่ นอกเหนือจากของผูผ้ ลิต
โทรศัพท์ของคุณจะไม่ได้รบั ความ
คุม้ ครองตามการรับประกันอีก
ต่อไป
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คำเตือน: ในการปกป้อง
โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัว ให้
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเฉพาะ
จากแหล่งทีเ่ ชือ่ ถือได้ เช่น
Android Market™ เท่านัน้ หาก
แอพพลิเคชันติดตัง้ ในโทรศัพท์
อย่างไม่ถกู ต้อง โทรศัพท์อาจทำ
งานไม่ถกู ต้องหรือเกิดข้อผิดพลาด
ร้ายแรง คุณอาจต้องการยกเลิก
การติดตัง้ แอพพลิเคชันและข้อมูล
และการตัง้ ค่าจากโทรศัพท์

4. การใช้แบบปลดล็อค
ตัง้ ค่าแบบปลดล็อคเพือ่ ป้องกัน
โทรศัพท์ เปิดชุดหน้าจอทีแ่ นะนำคุณ
ในการวาดแบบปลดล็อคหน้าจอ
บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอพพลิเคชัน และเลือก ตัง้ ค่า
> ตำแหน่งและระบบป้องกัน >
ตัง้ ค่าล็อคหน้าจอ > รูปแบบ
ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับการ
วาดแบบปลดล็อคหน้าจอ เลือก ถัดไป
เพือ่ ดำเนินการต่อไปยังหนาจอถัดไป
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คำเตือน: ข้อควรระวังเมือ่ ใช้

ล็อคแบบ สิง่ สำคัญคือคุณต้อง
จำแบบปลดล็อคทีค่ ณ
ุ ตัง้ ไว้ได้
คุณมีโอกาสเพียง 5 ครัง้
ในการป้อนแบบการปลดล็อค
PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
หากคุณทำการป้อนทัง้ หมด 5
ครัง้ แล้ว คุณสามารถลองใหม่ได้อกี
ครัง้ หลังจากผ่านไป 30 วินาที

ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ลืมแบบการปลดล็อค
PIN หรือรหัสผ่านของคุณ:

หากคุณสร้างแอคเคาท์ Google
บนโทรศัพท์ ให้แตะทีป่ มุ่ ลืมแบบ จากนัน้
คุณจะต้องไซน์อนิ ด้วยแอคเคาท์ Google
ของคุณเพือ่ ปลดล็อคโทรศัพท์ หากคุณ
ไม่ได้สร้างแอคเคาท์ Google
บนโทรศัพท์ หรือคุณลืม
คุณจำเป็นต้องทำ Hard Reset

ข้อควรระวัง: หากคุณทำ Hard
Reset ข้อมูลแอพพลิเคชันผูใ้ ช้
และข้อมูลผูใ้ ช้ทง้ั หมดจะถูกลบ โปรด
อย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้กอ่ นทำ
Hard Reset

การใช้โหมดปลอดภัย
* การแก้ไขโทรศัพท์จากการทำ
งานผิดปกติ
ปิดโทรศัพท์และรีบตู
ขณะทีโ่ ทรศัพท์กำลังเริม่ ทำงาน
ให้กดปุม่ ส่งค้างไว้ขณะแสดงโลโก้
Android โทรศัพท์จะบูตไปจนถึง
หน้าจอหลัก และแสดง
"โหมดปลอดภัย" ในมุมล่างซ้าย
* การใช้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)

1 ถอดและใส่แบตเตอรีอ่ กี ครัง้
2 กดปุม่ เหล่านีค้ า้ งไว้เกิน 10 วินาที:
ปุม่ ปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ ง/ล็อค +
ปุม่ ส่ง + ปุม่ ลดระดับเสียง
3 เมือ่ โทรศัพท์เปิดเครือ่ ง
ปล่อยปุม่ เหล่านี้
คำเตือน

หากคุณทำ Hard Reset
ข้อมูลแอพพลิเคชันผูใ้ ช้
และข้อมูลผูใ้ ช้ทง้ั หมดจะถูกลบ
โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้
ก่อนทำ Hard Reset

5. การใช้โหมดปลอดภัยและ
Hard Reset
5

ข้อความประกาศสำคัญ
6. การเชือ่ มต่อกับเครือ
ข่าย Wi-Fi
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ในการใช้ Wi-Fi ในโทรศัพท์ คุณ
สามารถเข้าใช้จดุ เชือ่ มต่อไร้สาย
หรือ “Hotspot” ได้ จุดเชือ่ มต่อบาง
จุดเป็นแบบเปิดและคุณเชือ่ มต่อได้
ทันที จุดอืน่ ๆ เป็นแบบซ่อนหรือใช้
คุณสมบัตริ ะบบป้องกัน คุณต้อง
กำหนดค่าโทรศัพท์เพือ่ ให้สามารถ
เชือ่ มต่อได้ปดิ Wi-Fi เมือ่ คุณไม่ได้
ใช้ เพือ่ ยืดอายุแบตเตอรี่
การเปิด Wi-Fi และเชือ่ มต่อ
เครือข่าย Wi-Fi
1 บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอพพลิเคชัน และเลือก ตัง้ ค่า
> การเชือ่ มต่อไร้สายและ
เครือข่าย > ตัง้ ค่า Wi-Fi
2 แตะ Wi-Fi เพือ่ เปิด
และเริม่ สแกนหาเครือข่าย Wi-Fi
- รายการเครือข่าย Wi-Fi
ทีม่ อี ยูจ่ ะปรากฏขึน้ เครือข่ายทีม่ ี
การป้องกันจะระบุดว้ ยไอคอนแม่
กุญแจ
3 แตะทีเ่ ครือข่ายเพือ่ เชือ่ มต่อ
- หากเครือข่ายเป็นแบบเปิด คุณจะ
ได้รบั แจ้งให้ยนื ยันว่าคุณต้องการ
เชือ่ มต่อกับเครือข่ายโดยการแตะ

เชือ่ มต่อ
- หากเครือข่ายมีการป้องกัน
คุณจะได้รบั แจ้งให้ปอ้ นรหัส
ผ่านหรือรหัสเฉพาะอืน่ ๆ
(ติดต่อผูด้ แู ลระบบเครือข่าย
สำหรับรายละเอียด)
4 แถบสถานะจะแสดงไอคอน
ทีร่ ะบุสถานะ Wi-Fi

7. การใช้การ์ด micro SD
รูปภาพ, ไฟล์เพลง และวิดโี อ
สามารถบันทึกในหน่วยความจำ
ภายนอกเท่านัน้ ก่อนการใช้กล้องใน
ตัว คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความจำ
micro SD ในโทรศัพท์กอ่ น
หากไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณจะไม่สามารถบันทึกภาพ
และวิดโี อทีถ่ า่ ยได้
คำเตือน:

อย่าใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ
เมือ่ โทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่ มิเช่นนัน้
อาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและ
โทรศัพท์ของคุณเสียหายได้
และข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในการ์ดหน่วย
ความจำอาจเสียหาย

8.

มัลต
เนือ่
แม้ว
ไม่จ
เปิด
ระห
And
การ
ให้แ
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การ
1

2
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พ
-

น

น

8. การเปิดและการสลับ
แอพพลิเคชัน

9. คัดลอก LG PC
Suite จากการ์ด SD

มัลติทาสกิง้ เป็นเรือ่ งง่ายใน Android
เนือ่ งจากแอพพลิเคชันทีเ่ ปิดจะทำงาน
แม้วา่ คุณจะเปิดแอพพลิเคชันอืน่ โดย
ไม่จำเป็นต้องปิดแอพพลิเคชันก่อน
เปิดแอพพลิเคชันอืน่ การใช้และสลับ
ระหว่างแอพพลิเคชันต่างๆ ทีเ่ ปิดอยู่
Android จะจัดการแต่ละแอพพลิเคชัน
การหยุดและเริม่ ต้นตามทีต่ อ้ งการ เพือ่
ให้แอพพลิเคชันทีไ่ ม่ได้ทำงานไม่ใช้
ทรัพยากรโดยไม่จำเป็น
การหยุดแอพพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ใช้
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ แอพ
พลิเคชัน และเลือก ตัง้ ค่า>
แอพพลิเคชัน> จัดการแอป
พลิเคชัน > การรัน
2 เลือ่ นไปยังแอพพลิเคชันทีต่ อ้ งการ
และแตะ บังคับหยุด เพือ่ หยุดใช้

LG PC Suite IV เป็นโปรแกรม
ทีช่ ว่ ยให้คณ
ุ เชือ่ มต่อโทรศัพท์
มือถือกับคอมพิวเตอร์โดยใช้
สายการสือ่ สารข้อมูล USB เพือ่
ให้คณ
ุ สามารถใช้ฟงั ก์ชนั ของ
โทรศัพท์มอื ถือบนคอมพิวเตอร์
ของคุณได้
ฟังก์ชน
ั หลักของ LG PC
Suite IV
• สร้าง แก้ไข และลบข้อมูลใน
โทรศัพท์ได้โดยสะดวก
• ซิงโครไนซ์ขอ้ มูลระหว่างคอม
พิวเตอร์และโทรศัพท์ (รายชือ่
, ปฏิทนิ , ข้อความ(SMS),
บุค๊ มาร์ค, บันทึกการโทร)
• ถ่ายโอนไฟล์มลั ติมเี ดีย (ภาพ
ถ่าย, วิดโี อ, เพลง) ได้สะดวก
เพียงลากแล้ววางระหว่างคอม
พิวเตอร์และโทรศัพท์
• ถ่ายโอนข้อความจาก
โทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์
• ใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
• อัปเดตซอฟต์แวร์โดยไม่สญ
ู
เสียข้อมูล

เคล็ดลับ การกลับไปยังแอพ
พลิเคชันทีใ่ ช้งานล่าสุด
- กดปุม่ หน้าหลักค้างไว้ จากนัน้
หน้าจอจะแสดงรายการแอพพลิ
เคชันทีค่ ณ
ุ ใช้งานล่าสุด
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การตัง้ ค่า LG PC Suite
จากการ์ดหน่วยความจำ micro SD
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำ micro SD
ในโทรศัพท์ (อาจติดตัง้ ไว้ในโทร
ศัพท์ของคุณแล้ว)
2 ก่อนเชือ่ มต่อสายข้อมูล USB
ให้ตรวจสอบว่าเปิดใช้โหมด
ทีเ่ ก็บข้อมูลเท่านัน
้
ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
(ในเมนูแอพพลิเคชัน ให้เลือก
ตัง้ ค่า > การ์ด SD และพืน
้ ทีจ่ ด
ั
เก็บของโทรศัพท์ แล้วเลือกช่อง
ทีเ่ ก็บข้อมูลเท่านัน
้ )
3 เชือ่ มต่อโทรศัพท์ผา่ นสายข้อมูล
USB กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
4 • ในแถบสถานะ ให้ลากไอคอน
USB
• เลือกเชือ่ มต่อ USB
แล้วและเปิดใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล USB
• คุณสามารถดูเนือ้ หาทีจ่ ดั เก็บบน
คอมพิวเตอร์ของคุณและโอนไฟล์
5 • คัดลอกโฟลเดอร์
‘LGPCSuiteIV’ ในทีเ่ ก็บข้อมูล
ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
• รันไฟล์ ‘LGInstaller.
exe’ ในคอมพิวเตอร์
และทำตามคำแนะนำ
8

* เมือ่ ทำการติดตัง้ LG PC Suite IV
เสร็จเรียบร้อย ให้ปดิ การใช้โหมด
ทีเ่ ก็บข้อมูลเท่านัน
้ เพือ่ เริม่ ใช้งาน LG
PC Suite IV
หมายเหตุ: โปรดอย่าย้ายหรือลบไฟล์
โปรแกรมอืน่ ทีต่ ดิ ตัง้ ในการ์ดหน่วย
ความจำของคุณ เนือ่ งจากอาจทำให้
แอพพลิเคชันทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ลว่ งหน้าใน
โทรศัพท์เสียหายได้

10. การเชือ
่ มต่อโทรศัพท์
กับคอมพิวเตอร์ผา่ น
USB
หมายเหตุ:
ในการซิงโครไนซ์โทรศัพท์ผา่ นสาย
USB กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณจะต้องติดตัง้ โปรแกรม LG PC Suite
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์
โหลดโปรแกรมนีไ้ ด้ จากเว็บไซต์ LG
(www.lg.com) ไปที่ http://www.
lg.com และเลือกภูมภิ าค ประเทศ
และภาษา ไปทีเ่ ว็บไซต์ LG สำหรับ
ข้อมูลเพิม่ เติม เนือ่ งจาก PC Suite
มีอยูใ่ นการ์ด SD ทีอ่ ยูภ่ ายในกล่อง
คุณสามารถคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์
ของคุณได้

LG-P350 ไม่สนับสนุน:
- การเชือ่ มต่อคอมพิวเตอร์ผา่ นบลูทธู

คูม่ อื
เมน
PCS
1

2
3

เมือ่
USB
SD
ในค
ระห
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ทูธ

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- สิง่ ทีต่ อ้ งทำในปฏิทนิ
- บันทึก
- แอพพลิเคชัน Java
คูม่ อื ผูใ้ ช้สำหรับ PC Suite IV อยูใ่ น
เมนูวธิ ใี ช้หลังจากการติดตัง้
PCSuite IV
1 ใช้สาย USB ทีม่ าพร้อมกับโทรศัพท์
ของคุณเพือ่ เชือ่ มต่อกับพอร์ต USB
ทีค่ อมพิวเตอร์ คุณจะได้รบั การแจ้ง
ว่าเชือ่ มต่อ USB แล้ว
2 เปิดแถบการแจ้ง และแตะ เชือ่ มต่อ
USB แล้ว
3 แตะ "เปิดใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล USB"
เพือ่ ยืนยันว่าคุณต้องการถ่ายโอ
นไฟล์ระหว่างการ์ด micro SD
ของโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
เมือ่ โทรศัพท์เชือ่ มต่อเป็นทีเ่ ก็บข้อมูล
USB คุณจะได้รบั การแจ้ง การ์ด micro
SD ของโทรศัพท์จะเชือ่ มต่อเป็นไดร์ฟ
ในคอมพิวเตอร์คณ
ุ สามารถคัดลอกไฟล์
ระหว่างการ์ด micro SD ได้

11. ปลดล็อคหน้าจอเมือ
่ ใช้
การเชือ
่ มต่อข้อมูล

หน้าจอจะดับลงหากไม่ได้แตะเป็นระยะ
เวลาหนึง่ เมือ่ ใช้การเชือ่ มต่อข้อมูล
ในการเปิดหน้าจอ LCD ให้แตะทีห่ น้าจอ

หมายเหตุ: เมือ่ ยกเลิกการติดตัง้ PC
Suite IV ไดรเวอร์ของ USB และบลูทธู
จะไม่ถกู ลบโดยอัตโนมัติ ดังนัน้
คุณต้องยกเลิกการติดตัง้ ด้วยตัวเอง
เคล็ดลับ! ในการใช้การ์ด
micro SD ในโทรศัพท์อกี ครัง้
คุณต้องเปิดแถบการแจ้ง และแตะ
"ปิดทีเ่ ก็บข้อมูล USB"

ระหว่างเวลานี้ คุณจะไม่สามารถเข้า
ใช้การ์ด micro SD จากโทรศัพท์ คุณ
จึงไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันทีใ่ ช้
การ์ด micro SD เช่น กล้อง,
คลังภาพ และเพลง
ในการเลิกการเชือ่ มต่อโทรศัพท์กบั คอม
พิวเตอร์ ให้ทำตามคำแนะนำในคอม
พิวเตอร์เพือ่ ยกเลิกเชือ่ มต่ออุปกรณ์
USB อย่างถูกต้อง เพือ่ หลีกเลีย่ งการ
สูญเสียข้อมูลในการ์ด
1 ยกเลิกการเชือ่ มต่ออุปกรณ์ USB ใน
คอมพิวเตอร์ของคุณอย่างปลอดภัย
2 เปิดแถบการแจ้ง และแตะ
ปิดทีเ่ ก็บข้อมูล USB
3 แตะ ปิด ในกล่องโต้ตอบทีเ่ ปิดขึน้
9
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ก่อ

12. ถือโทรศัพท์ตง้ั ขึน
้

วิธบี
วิดโี

โปรดถือโทรศัพท์ตง้ั ขึน
้ ในลักษณะ
เดียวกับโทรศัพท์ทว่ั ไป
ในขณะทำการโทรออก/รับสาย
หรือทำการส่ง/รับข้อมูล โปรดหลีก
เลีย่ งการถือบริเวณส่วนล่างของ
โทรศัพท์ซง่ึ เป็นตำแหน่งทีม่ กี ารติดตัง้
เสาอากาศไว้ เนือ่ งจากอาจส่งผลต่อ
คุณภาพของสัญญาณ

13. เมือ่ หน้าจอค้าง
หากโทรศัพท์ไม่ตอบการป้อนข้อมูล
ของผูใ้ ช้ หรือหน้าจอค้าง:
ถอดแบตเตอรีอ่ อก
ใส่เข้าไปใหม่อกี ครัง้ และเปิดโทรศัพท์
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
โปรดติดต่อศูนย์บริการ

14. อย่าเชือ่ มต่อโทรศัพท์
ของคุณในขณะเปิด/
ปิดคอมพิวเตอร์
โปรดอย่าลืมยกเลิกการเชือ่ มต่อ
โทรศัพท์ของคุณผ่านสายเคเบิล
เนือ่ งคอมพิวเตอร์ของคุณจากอาจ
เกิดข้อผิดพลาด
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ก่อนเริม่ ต้นใช้งานโทรศัพท์ โปรดอ่านก่อน!
วิธบี นั ทึกไฟล์เพลง/
วิดโี อในโทรศัพท์
เชือ่ มต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอม
พิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
แตะและลากแถบสถานะในหน้าจอ
หลักลง เลือก เชือ่ มต่อ USB แล้ว
> เปิดใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล USB >
เปิดโฟลเดอร์เพือ่ ดูไฟล์
หากคุณไม่ได้ทำการติดตัง้
ไดรเวอร์แพล็ตฟอร์ม LG
Android ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณต้องทำการตัง้ ค่าด้วยตัวเอง
บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอพพลิเคชัน และเลือก
ตัง้ ค่า > การ์ด SD
และพืน
้ ทีจ่ ด
ั เก็บของโทรศัพท์ >
เปิดใช้ ทีเ่ ก็บข้อมูลเท่านัน
้
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูท่ี 'การ
โอนไฟล์โดยใช้อปุ กรณ์จดั เก็บข้อมูล'
การบันทึกไฟล์เพลงหรือวิดโี อจาก
คอมพิวเตอร์ไปยังทีจ่ ด
ั เก็บทีถ
่ อด
ออกได้ของโทรศัพท์
- คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายไฟล์จาก
คอมพิวเตอร์ไปยังทีจ่ ดั เก็บทีถ่ อดออก
ได้ของโทรศัพท์โดยใช้ตวั อ่านการ์ด

- หากมีไฟล์วดิ โี อทีม่ ไี ฟล์คำบรรยาย
(ไฟล์ .smi หรือ .srt
ทีใ่ ช้ชอ่ื เดียวกับไฟล์วดิ โี อ) ให้วาง
ไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันเพือ่ ให้
คำบรรยายปรากฏขึน้ โดยอัตโนมัตใิ น
ขณะเล่นไฟล์วดิ โี อ
- เมือ่ ทำการดาวน์โหลดไฟล์เพลงหรือ
วิดโี อจะต้องมีลขิ สิทธิอ์ ย่างถูกต้อง
โปรดอย่าลืมว่าไฟล์ทเ่ี สียหายหรือ
มีนามสกุลไฟล์ทไ่ี ม่ถกู ต้องอาจสร้าง
ความเสียหายให้กบั โทรศัพท์ได้

วิธเี ล่นไฟล์เพลง/
วิดโี อในโทรศัพท์
การเล่นไฟล์เพลง
จากหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอพพลิเคชัน > เพลง ค้นหาไฟล์
ทีต่ อ้ งการเล่นจากแท็บศิลปิน อัลบัม้
เพลง รายการ
การเล่นไฟล์วด
ิ โี อ
จากหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอพพลิเคชัน > เครือ่ งเล่นวิดโี อ
ค้นหาไฟล์ทต่ี อ้ งการจากในรายการ
แล้วเลือกไฟล์เพือ่ เล่น

11

ก่อนเริม่ ต้นใช้งานโทรศัพท์ โปรดอ่านก่อน!
วิธยี า้ ยรายชือ่ จากโทรศัพท์เก่า
ไปยังโทรศัพท์ทใ่ี ช้ในปัจจุบนั
เอ็กซ์ปอร์ตรายชือ่ ของคุณเป็นไฟล์
CSV จากโทรศัพท์เก่าไปยังคอมพิว
เตอร์โดยใช้โปรแกรม PC Sync
1 ดาวน์โหลด LG PC Suite
IV ที่ www.lg.com
และติดตัง้ ในคอมพิวเตอร์ เรียกใช้
โปรแกรมและเชือ่ มต่อโทรศัพท์
ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดย
ใช้สายเคเบิล USB
2 เลือกไอคอน รายชือ่ ไปที่ เมนู >
ไฟล์ > อิมปอร์ต และเลือกไฟล์
CSV ทีบ่ นั ทึกไว้ในคอมพิวเตอร์
3 หากฟิลด์ภายในไฟล์ CSV ทีอ่ มิ
ปอร์ตแตกต่างจากฟิลด์ทอ่ี ยูใ่ น LG
PC Suite IV คุณจำเป็นต้อง
แมปฟิลด์ หลังจากแมปฟิลด์
ให้คลิก ตกลง จากนัน้ รายชือ่ จะถูก
เพิม่ ในคอมพิวเตอร์
4 หาก LG PC Suite IV
ตรวจพบการเชือ่ มต่อของโทรศัพท์
LG-P350 (โดยใช้สายเคเบิล USB)
ให้คลิก "ซิงค์" หรือ "ซิงค์รายชือ่ "
เพือ่ ซิงโครไนซ์รายชือ่ ทีบ่ นั ทึกไว้
ในคอมพิวเตอร์กบั โทรศัพท์
ของคุณ และทำการบันทึก
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วิธกี ารส่งข้อมูลจากโทรศัพท์
ของคุณผ่านบลูทธู
การส่งข้อมูลผ่านบลูทธู : คุณสามารถ
ส่งข้อมูลผ่านบลูทธู ได้โดยการเปิด
แอพพลิเคชันทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่ใช่การเปิดจากเมนูบลูทธู ซึง่ ไม่
เหมือนกับโทรศัพท์มอื ถือทัว่ ไป
* การส่งรูปภาพ:
เรียกใช้แอพพลิเคชันคลังภาพ
และเลือก รูปภาพ > เมนู คลิก
แบ่งปัน และเลือก บลูทธู >
ให้ตรวจสอบว่าบลูทธู เปิดอยู่
และเลือก สแกนหาอุปกรณ์ >
เลือกอุปกรณ์ทค่ี ณ
ุ ต้องการส่งข้อมูล
จากรายการ
* เอ็กซ์ปอร์ตรายชือ่ :
เรียกใช้แอพพลิเคชันรายชือ่ แตะทีอ่
ยูท
่ ค่ี ณ
ุ ต้องการทำการเอ็กซ์ปอร์ต กด
เมนู และเลือก แบ่งปัน > บลูทธู >
ให้ตรวจสอบว่าบลูทธู เปิดอยูแ่ ละ
เลือก สแกนหาอุปกรณ์ > เลือก
อุปกรณ์ทค่ี ณ
ุ ต้องการส่งข้อมูล
จากรายการ
* การส่งข้อมูลไปยังรายชือ่
ทีเ่ ลือกหลายรายการ:
เรียกใช้แอพพลิเคชัน "รายชือ่ "
ในการเลือกมากกว่าหนึง่ รายชือ่

ก
เล
ท
เม
เ
ต
ส
ท
*ก
ร
F
ต
"
ท
แ
บ
เช
เคล
และ
SIG
อืน่ ๆ
SIG
-ห
นีจ้
ก
>
จาก

ารถ

มูล

ทีอ่
กด
>

กดปุม่ เมนู และแตะที่
เลือกหลายรายการ แตะทีร่ ายชือ่
ทีค่ ณ
ุ ต้องการส่งและกดปุม่
เมนู และแตะ เลือกทัง้ หมด
เลือก แบ่งปัน > บลูทธู > ให้
ตรวจสอบว่าบลูทธู เปิดอยูแ่ ละเลือก
สแกนหาอุปกรณ์ > เลือกอุปกรณ์
ทีค่ ณ
ุ ต้องการส่งข้อมูลจากรายการ
* การเชือ่ มต่อกับ FTP (เครือ่ ง
รุน
่ นีร้ องรับเฉพาะเซิรฟ
์ เวอร์
FTP): แตะ "ตัง้ ค่า" > "การเชือ่ ม
ต่อไร้สายและเครือข่าย" >
"ตัง้ ค่าบลูทธู " จากนัน้
ทำเครือ่ งหมายทีช่ อ่ ง "ค้นหาได้"
และทำการค้นหาอุปกรณ์อน่ื ค้นหา
บริการทีค่ ณ
ุ ต้องการและทำการ
เชือ่ มต่อกับเซิรฟ
์ เวอร์ FTP
เคล็ดลับ: เวอร์ชนั บลูทธู 2.1 EDR
และได้รบั การรับรองจาก Bluetooth
SIG ซึง่ สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์
อืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก Bluetooth
SIG ได้
- หากคุณต้องการค้นหาโทรศัพท์เครือ่ ง
นีจ้ ากอุปกรณ์อน่ื ๆ ไปที่ "ตัง้ ค่า" > "
การเชือ่ มต่อไร้สายและเครือข่าย"
> "ตัง้ ค่าบลูทธู "
จากนัน้ ทำเครือ่ งหมายทีช่ อ่ ง

"ค้นหาได้"
เครือ่ งหมายทีช่ อ่ งนีจ้ ะหายไปหลัง
จากผ่านไป 120 วินาที
- รูปแบบทีร่ องรับได้แก่ HFP, HSP,
OPP, PBAP (เซิรฟ
์ เวอร์), FTP
(เซิรฟ
์ เวอร์), A2DP, AVRCP,
และ DUN
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เริม่ ทำความรูจ้ กั กับโทรศัพท์ของคุณ
หากต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งค้างไว้ 3 วินาที
หากต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งค้างไว้ 3 วินาที แล้วแตะ ปิดเครือ่ ง

ช่อ

NOTE : เมือ่ ล็อคหน้าจอ
1. ใช้นว้ิ มือของคุณลากจากซ้ายไปขวาเพือ่ ปลดล็อคหน้าจอ
2. หากต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งค้างไว้ 3 วินาที แล้วแตะ

ปิดเครือ่ ง

หูฟงั
ปุม่ หน้าหลัก
- กลับไปยังหน้าจอหลัก
จากหน้าจอใดๆ
ปุม่ เมนู
- ตรวจสอบว่าม
ตัวเลือกอะไรบ้าง

ปุม่ ย้อนกลับ
- กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
ปุม่ ค้นหา
- ค้นหาเว็บและเนือ้ หาใน
โทรศัพท์
ปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ ง/ล็อค
- เปิดหรือปิดเครือ่ งโดยกด
ปุม่ นีค้ า้ งไว้
- ปิดหน้าจอและล็อค
โทรศัพท์

เลน

คำเตือน: การวางวัตถุทม่ี นี ำ้ หนักมากบนโทรศัพท์หรือการนัง่ ทับอาจทำให้จอ
LCD และการทำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้

ช่อง

ปุม่ ส่ง

เคล็ดลับ! การกดปุม่ เมนูในขณะทีค่ ณ
ุ แตะแอพพลิเคชันเพือ่ ตรวจสอบรายการตัวเลือก
เคล็ดลับ! LG-P350 ไม่รองรับการสนทนาทางวิดโี อ
เคล็ดลับ! หาก LG-P350 เกิดข้อผิดพลาดขึน้ จากการใช้งาน หรือคุณไม่สามารถเปิด
เครือ่ งได้ ให้ถอดแบตเตอรี่ ติดตัง้ เข้าไปใหม่ และเปิดเครือ่ งหลังจากผ่านไป 5 วินาที
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ช่อ
ช่อ
mi

ช่อ
ควา

อง

หน้า

ช่องเสียบหูฟงั สเตอริโอ

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
ช่องเสียบสายเคเบิล
micro USB

ปุม่ ปรับระดับเสียง
- ในหน้าจอหลัก:
ควบคุมระดับเสียงกริง่
- ระหว่างการใช้สาย:
ควบคุมระดับเสียงหูฟงั
- ขณะเล่นแทร็ค: ควบคุม
ระดับเสียงต่อเนือ่ ง

ไมโครโฟน

ค

ด

เลนส์กล้อง

ฝาครอบด้านหลัง

อ

ก

ช่องเสียบซิมการ์ด

แบตเตอรี่

ช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำ micro SD
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การใส่ซมิ การ์ดและแบตเตอรี่

3 ใ
ส
แ

ก่อนทีจ่ ะเริม่ สำรวจโทรศัพท์เครือ่ ง
ใหม่ของคุณ คุณจะต้องตัง้ ค่าโทรศัพท์
ในการใส่ซมิ การ์ดและแบตเตอรี:่
1 ในการถอดฝาครอบด้านหลัง
ให้จบั โทรศัพท์ไว้อย่างมัน่ คง
ใช้นว้ิ หัวแม่มอื ของมืออีกข้างออก
แรงกดฝาครอบด้านหลัง
ใช้นว้ิ ชีย้ กฝาปิดแบตเตอรี่
2 ใส่ซมิ การ์ดเข้าไปในช่องใส่ซมิ การ์ด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง
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4 ป

3 ใส่แบตเตอรีใ่ ห้เข้าทีโ่ ดยให้หน้า
สัมผัสสีทองในโทรศัพท์และ
แบตเตอรีต่ รงกัน

การชาร์จโทรศัพท์
เลือ่ นฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
ทีด่ า้ นข้างของโทรศัพท์
LG-P350 เสียบอุปกรณ์ชาร์จ
และเสียบปลัก๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบ
ไฟ คุณต้องชาร์จโทรศัพท์ LG-P350
จนกว่าจะเห็น

าร์ด
4 ปิดฝาครอบด้านหลัง

หมายเหตุ: แบตเตอรีต่ อ้ งชาร์จจนเต็ม
เมือ่ เริม่ ต้นใช้งานเพือ่ ยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่
หมายเหตุ: โทรศัพท์ LG-P350
มีเสาอากาศภายใน โปรดใช้ความระมัด
ระวังเพือ่ ไม่ให้ขดู ขีดหรือสร้างความ
เสียหายแก่บริเวณด้านหลังของโทรศัพท์
เนือ่ งจากจะทำให้สญ
ู เสียประสิทธิภาพ
ในการทำงาน
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การติดตัง้ การ์ดหน่วยความจำ
ในการจัดเก็บไฟล์มลั ติมเี ดีย เช่น ภาพ
ทีถ่ า่ ยโดยใช้กล้องถ่ายรูปในตัว คุณ
ต้องใส่การ์ดหน่วยความจำในโทรศัพท์
หมายเหตุ: โทรศัพท์ LG-P350
รองรับการ์ดหน่วยความจำสูงสุดไม่เกิน
32 กิกะไบต์

ในการใส่การ์ดหน่วยความจำ:
1 ปิดโทรศัพท์กอ่ นใส่หรือถอดการ์ด
หน่วยความจำถอดฝาครอบด้านหลัง

2 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่อง
เสียบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง

อ
จำ
มิ
จำ
แ
ค

การ

การ
ฟอร
คุณ
ก่อน

หมา
ลบอ
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คำเตือน!
อย่าใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความ
จำเมือ่ โทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่
มิเช่นนัน้ อาจทำให้การ์ดหน่วยความ
จำและโทรศัพท์ของคุณเสียหายได้
และข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในการ์ดหน่วย
ความจำอาจเสียหาย

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจ
ฟอร์แมตแล้ว หากยังไม่ได้ฟอร์แมต
คุณต้องฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
ก่อนจึงจะสามารถใช้งานการ์ดได้
หมายเหตุ: ไฟล์ทง้ั หมดในการ์ดจะถูก
ลบออกเมือ่ คุณฟอร์แมตการ์ด

1 บนหน้าจอหลัก
ให้แตะแท็บ แอพพลิเคชัน
เพือ่ เปิดเมนูแอพพลิเคชัน
2 เลือ่ นแล้วแตะ ตัง้ ค่า
3 เลือ่ นแล้วแตะ การ์ด SD และพืน
้
ทีจ่ ด
ั เก็บของโทรศัพท์
4 ยกเลิกการเชือ่ มต่อการ์ด SD
5 แตะ ฟอร์แม็ตการ์ด SD
แล้วยืนยันการเลือกของคุณ
6 หากคุณตัง้ ค่าล็อคแบบ ให้ปอ้ น
ข้อมูลล็อคแบบและเลือก
ลบทุกสิง่ การ์ดจะได้รบั การฟอร์
แมตและพร้อมสำหรับการใช้งาน
หมายเหตุ: หากมีขอ้ มูลอยูใ่ นการ์ดหน่วย
ความจำของคุณ โครงสร้างโฟลเดอร์อาจ
จะแตกต่างไปจากเดิมภายหลังการ
ฟอร์แมต เนือ่ งจากไฟล์ทง้ั หมดถูกลบออก
เคล็ดลับ!
หากยกเลิกการเชือ่ มต่อการ์ดหน่วยความ
จำแล้ว คุณสามารถฟอร์แมตได้โดย
มีขน้ั ตอนดังนี้
แตะ แอพพลิเคชัน > ตัง้ ค่า > การ์ด
SD และพืน
้ ทีจ่ ด
ั เก็บของโทรศัพท์ >
ฟอร์แม็ตการ์ด SD
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หน้าจอหลักของคุณ
ล็อคโทรศัพท์ของคุณ
ในขณะทีค่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้งาน
LG-P350 ให้กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ ง/
ล็อคเพือ่ ล็อคโทรศัพท์ของคุณ
ซึง่ จะช่วยป้องกัน
การกดปุม่ โดยไม่ตง้ั ใจและประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่
นอกจากนี้ หากคุณไม่ใช้โทรศัพท์ชว่ั
ขณะ หน้าจอหลักหรือหน้าจออืน่ ทีค่ ณ
ุ
กำลังดูจะเปลีย่ นเป็นหน้าจอล็อคเพือ่
ประหยัดแบตเตอรี่
หมายเหตุ: หากมีโปรแกรมกำลังเปิด
ใช้งานอยูใ่ นขณะทีค่ ณ
ุ ตัง้ ค่าแบบการ
ล็อค โปรแกรมเหล่านัน้ อาจจะยังคง
ทำงานอยูใ่ นโหมดล็อค ขอแนะนำให้
ปิดโปรแกรมทัง้ หมดก่อนจะเริม่ ใช้งาน
โหมดล็อค เพือ่ ป้องกันการเกิดค่าใช้
จ่ายทีไ่ ม่จำเป็น (เช่น การโทรเข้า/ออก,
การเข้าใช้เว็บ และการสือ่ สารข้อมูล)
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เคล็ดลับ!

การตัง้ ค่าแบบปลดล็อค: คุณ
สามารถวาดแบบปลดล็อค
ของคุณได้โดยการ
เชือ
่ มต่อสีจ
่ ด
ุ หรือมากกว่า
หากคุณตัง้ ค่าแบบไว้
หน้าจอของโทรศัพท์คณ
ุ จะถูกล็อค
ในการปลดล็อคโทรศัพท์ ให้วาด
แบบตามทีค่ ณ
ุ ตัง้ ไว้บนหน้าจอ

ปล

เมือ่
เคร
ใช้น
เพือ่

เคล็ดลับ! เมือ
่ คุณจะทำ

การตัง้ ค่าแบบปลดล็อค
คุณจำเป็นต้องสร้างแอค
เคาท์ Gmail ก่อน

ข้อควรระวัง:
โทรศัพท์จะล็อค 30
วินาทีหลังจากการวาด
แบบปลดล็อคไม่ถก
ู ต้อง
5 ครัง้

โหม
จาก

ปลด

ในก
ได้
ล็อค
ไอค
ปลด
ทีค่ ุ

ค

ปลดล็อคหน้าจอ

โฮมเพจ

เมือ่ ไม่มกี ารใช้งานโทรศัพท์ LG-P350
เครือ่ งจะกลับไปล็อคหน้าจอ
ใช้นว้ิ มือของคุณลากจากซ้ายไปขวา
เพือ่ ปลดล็อคหน้าจอ

เพียงเลือ่ นนิว้ ไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่
ดู นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่ง
พาเนลด้วย Widget, ช็อตคัท
ซึง่ เป็นช็อตคัทไปยังแอพพลิเคชัน
โฟลเดอร์ และภาพพืน้ หลังทีใ่ ช้บอ่ ย
หมายเหตุ: ภาพหน้าจอบางภาพอาจ
แตกต่างกันตามผูใ้ ห้บริการ

ค

โหมดเงียบ
เป็น
จากแถบการแจ้ง ให้แตะ
หรือหากคุณไม่ตอ้ งการใช้แบบ
ปลดล็อค เพียงลาก
ไปทางขวา

ในการทำให้โทรศัพท์ของคุณใช้งาน
ได้ ให้กดปุม่ ส่ง หรือ ปิด/ปิดเครือ่ ง/
ล็อค หน้าจอล็อคจะปรากฏ แตะที่
ไอคอนล็อคและลากนิว้ ไปทางขวาเพือ่
ปลดล็อคหน้าจอหลัก หน้าจอสุดท้าย
ทีค่ ณ
ุ ใช้จะเปิดขึน้

เคล็ดลับ! ในการเพิม่ ไอคอนแอพ
พลิเคชันในหน้าจอหลัก ให้แตะค้าง
ไว้ทแ่ี อพพลิเคชันทีค่ ณ
ุ ต้องการเพิม่
ในหน้าจอหลัก
เคล็ดลับ!
• แตะไอคอนนัน้ ค้างไว้ ไอคอน
แอพพลิเคชัน จะเปลีย่ นเป็นไอคอน
ถังขยะ
• ลากและดึงไอคอนแอพพลิเคชันไป
ยังไอคอน ถังขยะ
เคล็ดลับ! คุณไม่สามารถลบแอพพลิ
เคชันทีโ่ หลดไว้ลว่ งหน้าได้ (คุณ
สามารถลบได้เพียงไอคอนบนหน้า
จอเท่านัน้ )
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การกลับไปทีแ่ อพพลิเคชันที่
เพิง่ ใช้ลา่ สุด
แตะปุม่ หน้าหลักค้างไว้ หน้าจอจะแสดง
ป๊อปอัปโดยมีไอคอนของแอพพลิเคชัน
ทีค่ ณ
ุ เพิง่ ใช้ลา่ สุด

แถบการแจ้ง
แถบการแจ้งอยูด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ

Wi-Fi Bluetooth
(บลูทธู )

GPS การเชือ่ มต่อ เสียงกริง่
3G

แตะและเลือ่ นแถบการแจ้งลงด้วยนิว้
มือ หรือ ในหน้าจอหลัก แตะปุม่ เมนู
แล้วเลือก การแจ้ง ในหน้าจอนี้
คุณจะสามารถตรวจสอบและจัดการ
กับสถานะของ Wi-Fi, บลูทธู , GPS
รวมถึงการแจ้งอืน่ ๆ ได้
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แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
คุณสามารถป้อนข้อความด้วยแป้น
พิมพ์บนหน้าจอได้ แป้นพิมพ์บนหน้า
จอจะปรากฏบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ
เมือ่ คุณจำเป็นต้องป้อนข้อความ ในการ
ทำให้แป้นพิมพ์ปรากฏขึน้ ด้วยตนเอง
เพียงแตะทีฟ
่ ลิ ด์ขอ้ ความทีค่ ณ
ุ ต้องการ
ป้อนข้อความ
ปุม่ กดโทรศัพท์ (ปุม่ กด Qwerty)
ปุม่ Shift - แตะหนึง่ ครัง้ เพือ่
เปลีย่ นตัวอักษรถัดไปทีค่ ณ
ุ พิมพ์เป็นตัว
พิมพ์ใหญ่ แตะสองครัง้ เพือ่ เปลีย่ นทุก
ตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ปุม่ XT9 - เปิดหรือปิดโหมด
XT9
ปุม่ ตัง้ ค่า- แตะเพือ่ ดูเมนูตง้ั ค่า
เลือกจาก ตัง้ ค่า แก้ไข
โครงร่างแป้นพิมพ์, ภาษาทีใ่ ช้,
พจนานุกรมผูใ้ ช้ และ วิธปี อ้ นข้อมูล
ปุม่ กดตัวเลขและสัญลักษณ์
- แตะเพือ่ เปลีย่ นการป้อนข้อมูลเป็นการ
ป้อนตัวเลขและสัญลักษณ์
ปุม่ Enter - แตะเพือ่ ขึน้ บรรทัด
ใหม่ในฟิลด์ขอ้ ความ
ปุม่ ภาษา - แตะเพือ่ เปลีย่ นภาษา
ของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เคล
Qw

กา
Go

ครัง้
Goo
ไซน
คุณ
เคร

ข้อ
• บา
ท
แร
กา
ใน
ให
แอ
แอ
เม
ข้
เห

า

การ
ง
าร

)

ตัว
ก

การ

ด

ษา

ปุม่ ลบ
เลือ่ นย้อนกลับหรือ
ไปข้างหน้าระหว่างตัวอักษร
เคล็ดลับ! ในการสลับระหว่างปุม่ กด
Qwerty และปุม่ กดโทรศัพท์ ให้แตะ
แล้วเลือกโครงร่างแป้นพิมพ์

การตัง้ ค่าแอคเคาท์
Google

ครัง้ แรกทีค่ ณ
ุ เปิดแอพพลิเคชัน
Google ในโทรศัพท์ คุณจะต้อง
ไซน์อนิ ด้วยแอคเคาท์ Google ของ
คุณ หากคุณไม่มแี อคเคาท์ Google
เครือ่ งจะขอให้คณ
ุ สร้างแอคเคาท์

ข้อสำคัญ
• บางแอพพลิเคชันจะสามารถ
ทำงานได้กบั แอคเคาท์ Google
แรกทีค่ ณ
ุ เพิม่ เท่านัน้ หากคุณต้อง
การใช้มากกว่าหนึง่ แอคเคาท์ Google
ในโทรศัพท์ของคุณ โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าคุณทำการไซน์อนิ ด้วย
แอคเคาท์ทค่ี ณ
ุ ต้องการใช้งานกับ
แอพพลิเคชันนัน้ ๆ ก่อนการใช้งาน
เมือ่ คุณทำการไซน์อนิ รายชือ่ ,
ข้อความ Google Mail,
เหตุการณ์ในปฏิทนิ ของคุณ

และข้อมูลอืน่ ๆ จากแอพพลิเคชัน
เหล่านีแ้ ละบริการบนเว็บจะ
ซิงโครไนซ์กบั โทรศัพท์ของคุณ

การโทร
การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมือ่ ล็อคหน้าจอ/
เมือ่ ไม่ได้ลอ็ คหน้าจอ
เมือ่ โทรศัพท์ดงั ขึน้ ให้ลากไอคอน
รับสาย
ไปทางขวา
ลากไอคอน ปฏิเสธ
ไปทาง
ซ้ายเพือ่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า
ลากแถบข้อความขอโทษจากด้านล่าง
หากคุณต้องการส่งข้อความให้แตะ
แถบข้อความขอโทษจากด้านล่าง

ข้อความ
โทรศัพท์ LG-P350
ของคุณได้ผสมผสาน SMS และ MMS
ไว้ในเมนูทใ่ี ช้งา่ ยเพียงเมนูเดียว
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กล
คำเตือน: การจำกัดตัวอักษรที่
160 ตัวอักษรอาจจะแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศขึน้ อยูก่ บั วิธกี ารเข้า
รหัสและภาษาของ SMS
คำเตือน: หากมีการใส่รปู ภาพ,
วิดโี อ หรือไฟล์เสียงลงในข้อความ
SMS ข้อความดังกล่าวจะถูกแปลง
เป็นข้อความ MMS โดยอัตโนมัติ
ซึง่ คุณจะเสียค่าใช้จา่ ยตามนัน้

การเปิดหน้าจออีเมล์และแอค
เคาท์
คุณสามารถใช้แอพพลิเคชัน อีเมล์
เพือ่ อ่านอีเมล์จากบริการอืน่ ๆ
นอกเหนือจาก Google Mail ได้
แอพพลิเคชันอีเมล์รองรับประเภท
แอคเคาท์ตอ่ ไปนี:้ POP3, IMAP
และ Exchange

เครือข่ายสังคม

ทำ

ด้วยโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถ
ใช้งานเครือข่ายสังคมและจัด
ไมโครบล็อกของคุณในชุมชน
ออนไลน์ได้ คุณสามารถอัปเดตสถานะ
ปัจจุบนั อัปโหลดรูปภาพ และดูการ
อัปเดตสถานะของเพือ่ นได้ตามเวลาจริง
คุณสามารถเพิม่ แอคเคาท์ Facebook
และ Twitter บนโทรศัพท์ของคุณได้
หากคุณไม่มแี อคเคาท์ สามารถเยีย่ ม
ชมไซต์เหล่านัน้ ได้เพือ่ ตัง้ ค่าแอคเคาท์
หมายเหตุ: เมือ่ เชือ่ มต่อและใช้บริการ
ออนไลน์อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม
โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ย
กับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ

ห
ค
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นะ

กล้องถ่ายรูป
ทำความรูจ้ กั กับช่องมองภาพ
ความสว่าง – ตัวเลือกนีจ้ ะกำหนดและควบคุมปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้าในภาพ เ
ลือ่ นตัวบ่งชีค้ วามสว่างบนแถบไปทาง “-” เพือ่ ให้ได้ภาพทีม่ คี วามสว่างน้อยลง
หรือไปทาง “+” เพือ่ ให้ได้ภาพทีม่ คี วามสว่างมากขึน้
ซูม – ซูมเข้าหรือซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปมุ่ ระดับเสียงด้านข้างได้

จริง
k
ด้
ม
าท์

โหมดวิดโี อ – เลือ่ นไอคอนนีล้ ง
เพือ่ สลับไปยังโหมดวิดโี อ
การถ่ายภาพ

ตัง้ ค่า – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ่ เปิดเมนูการ
ตัง้ ค่า โปรดดูท่ี การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง

คลังภาพ – คุณสามารถ
เข้าดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้
จากภายในโหมดกล้อง
ถ่ายรูป เพียงแตะ และ
คลังภาพของคุณ
จะปรากฏบนหน้าจอ

เอฟเฟ็คสี – เลือกโทนสีสำหรับรูปภาพใหม่

หมายเหตุ: คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความจำก่อนเพือ่ ถ่ายภาพ หากไม่ได้ใส่การ์ดหน่วย
ความจำ คุณจะไม่สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกภาพทีถ่ า่ ยได้
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แอ
เมือ่ คุณถ่ายภาพแล้ว

แผ

ภาพทีถ่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ
่ แบ่งปันรูปภาพของ
แบ่งปัน แตะเพือ
คุณผ่านทาง บลูทธู , อีเมล์,
Facebook, Gmail,
ข้อความ, Picasa หรือ
Twitter

ตรว
สภา
ทิศ
โทร
Wi-

หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้จา่ ย
เพิม่ เติมเมือ่ ดาวน์โหลดข้อความ MMS
ขณะโรมมิง่
หมายเหตุ: ตัวเลือกแบ่งปันอาจแตก
ต่างกันไปตามพืน้ ที่ ผูใ้ ห้บริการ
แผนบริการ และเวอร์ชนั ของซอฟต์แวร์
โทรศัพท์ Android

แตะเพือ่ ใช้ภาพเป็น
ไอคอนรายชือ่ หรือ
พืน
้ หลัง
แตะเพือ่ แก้ไขชือ่ ของ
แก้ชอ
่ื
ภาพทีเ่ ลือก

ตัง
้ เป็น
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หมา
คลุม

กด
ค้น
ทิศ
เส้น

หรือ
ปัจจ
มุมม
มอง
สภา
คุณ
คุณ
ตำแ
ตำแ
เข้า
ตัง้ ป
ทีค่ ุ

แอพพลิเคชันใน Google
แผนที่
ตรวจสอบสถานทีป่ จั จุบนั ของคุณและ
สภาพการจราจร รวมทัง้ รับข้อมูล
ทิศทางเพือ่ ไปยังปลายทางของคุณ
โทรศัพท์ LG-P350 ต้องเชือ่ มต่อกับ
Wi-Fi หรือ 3G/GPRS
หมายเหตุ: แผนที่ ไม่ได้ให้บริการครอบ
คลุมทุกเมืองและทุกประเทศ

กดปุม่ เมนูเพือ่ ใช้ตวั เลือก:
– ป้อนสถานทีท
่ ค่ี ณ
ุ ค้นหา
ค้นหา
– ช่วยคุณค้นหา
ทิศทาง
เส้นทางไปยังสถานทีท
่ ค่ี ณ
ุ ป้อน แตะ
เพือ่ ป้อนข้อมูล เลือกจากรายชือ่
หรือจุดบนแผนที่ หรือตำแหน่ง
ปัจจุบนั ของฉัน
มุมมอง
– คุณสามารถสลับมุม
มองจากการจราจรเป็นดาวเทียมหรือ
สภาพพืน้ ทีไ่ ด้ แตะที่ Latitude จากนัน้
คุณจะเห็นทีต่ ง้ั ของบุคคลในรายชือ่ ของ
คุณตามแอคเคาท์ Google
ตำแหน่งของฉัน
– แสดง
ตำแหน่งปัจจุบนั ของคุณบนแผนที่
เข้าร่วม Latitude
– แบ่งปันที่
ตัง้ ปัจจุบนั ของคุณกับเพือ่ นๆ
ทีค่ ณ
ุ เลือก และ Google

อืน
่ ๆ
– ล้างแผนที่
หรือค้นหารายการทีต่ ดิ ดาว และอืน่ ๆ

Market™
Android Market™ ช่วยให้คณ
ุ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันและเกมส์ทม่ี ี
ประโยชน์

Google Mail™
Google Mail™ ได้รบั การกำหนด
ค่าเมือ่ คุณตัง้ ค่าโทรศัพท์เป็นครัง้ แรก
ขึน้ อยูก่ บั การตัง้ ค่าการซิงโครไนซ์ของ
คุณ Google Mail™ ในโทรศัพท์ของ
คุณจะทำการซิงโครไนซ์กบั แอคเคาท์
Google Mail™ บนเว็บโดยอัตโนมัติ

Talk
Talk เป็นโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบ
ทันทีของ Google ซึง่ ช่วยให้คณ
ุ ติดต่อ
สือ่ สารกับบุคคลอืน่ ทีใ่ ช้ Talk เช่นกัน
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ThinkFree Office
ThinkFree Office ช่วยให้คณ
ุ
สามารถอ่านเอกสาร และมีฟงั ก์ชนั
การแก้ไขแบบจำกัดสำหรับ Microsoft
Word, Excel และ PowerPoint
อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแก้ไข
ไฟล์ PDF ได้
1 แตะทีไ่ ฟล์คา้ งไว้ จากนัน้ จะ
สามารถใช้งานตัวเลือก เปิด,
อัปโหลด, แก้ชอ่ื , ย้าย, คัดลอก,
ลบ, ส่ง และคุณสมบัติ
ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของไฟล์

หน้าต่าง –
แสดงหน้าต่างทีเ่ ปิดอยูท
่ ง้ั หมด
รีเฟรช – แตะเพือ่ รีเฟรชเว็บเพจ
ส่งต่อ – ไปทีเ่ พจทีท
่ ำการเชือ่ ม
ต่อหลังจากเพจปัจจุบนั ซึง่ แตกต่างปุม่
ย้อนกลับทีจ่ ะไปยังเพจก่อนหน้า

Wi-Fi
เปิด Wi-Fi

เว็บไซต์

จากหน้าจอหลัก เปิดแถบการแจ้ง
และแตะเปิด
จากเมนู เลือกตัง้ ค่า > ตัง้ ค่าการเชือ่ ม
ต่อไร้สายและเครือข่าย > Wi-Fi

เบราเซอร์ หมายเหตุ: คุณอาจต้อง

การเชือ่ มต่อไปยัง Wi-Fi

เสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมเมือ่ เชือ่ มต่อบริการ
เหล่านีแ้ ละดาวน์โหลดเนือ้ หา โปรดสอบ
ถามข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายของคุณ

เลือกเครือข่าย Wi-Fi
ทีค่ ณ
ุ ต้องการเชือ่ มต่อ หากคุณพบ
คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านเพือ่ ทำ
การเชือ่ มต่อ

การใช้ตวั เลือก

เคล็ดลับ!
หากคุณอยูน่ อกพืน้ ที่ Wi-Fi
และเลือกใช้การเชือ่ มต่อ 3G
อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม

กดปุม่ เมนู เพือ่ ดูตวั เลือก
หน้าต่างใหม่ – เปิดหน้าต่างใหม่
บุค
๊ มาร์ค – เพิม่ /แสดงบุค๊ มาร์ค
แสดงไซต์ทเ่ี ข้าชมบ่อยสุด
และประวัติ
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การ

คุณ
เน็ต
คุณ
เตอ
ตัง้ ค
ข่าย
hot
สำห
แชร

เคล
ในก
PC

การ

ใช้
เคล
ตัง้ ค
ข่าย
hot
hot

เคล

หาก
โหม
การ
ในก

พจ
ม
ปุม่

อม

การแชร์ USB
คุณสามารถแชร์การเชือ่ มต่ออินเตอร์
เน็ตให้กบั คอมพิวเตอร์ได้
คุณสามารถแชร์โทรศัพท์กบั คอมพิว
เตอร์ได้โดยใช้สายเคเบิล USB
ตัง้ ค่า > ตัง้ ค่าไร้สายและเครือ
ข่าย > Tethering & portable
hotspot > USB tethering
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการ
แชร์ USB ให้คลิก วิธใี ช้
เคล็ดลับ!
ในการใช้การแชร์ USB คุณต้องติดตัง้
PC Suite ในคอมพิวเตอร์กอ่ น

คุณสามารถเข้าใช้ 3G ได้
อาจจะทำการเชือ่ มต่อไปยัง เครือข่าย 3G
โดยอัตโนมัติ และอาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม
หมายเหตุ: โทรศัพท์ LG-P350
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย WEP,
WPA/WPA2-PSK และ 802.1x EAP
หากผูใ้ ห้บริการ Wi-Fi หรือผูด้ แู ลระบ
บเครือข่ายของคุณตัง้ ค่าการเข้ารหัส
สำหรับการรักษาความปลอดภัยเครือ
ข่ายไว้ ต้องป้อนรหัสในหน้าต่างป๊อป
อัป หากไม่ได้มกี ารตัง้ ค่าการเข้ารหัส
ไว้ หน้าต่างป๊อปอัปนีจ้ ะไม่ปรากฏขึน้
คุณสามารถขอรหัสจากผูใ้ ห้บริการ Wi-Fi
หรือผูด้ แู ลระบบเครือข่ายของคุณ

การแชร์ Wi-Fi
ใช้ LG-P350 เป็นฮอตสปอต Wi-Fi
เคลือ่ นที่
ตัง้ ค่า > ตัง้ ค่าไร้สายและเครือ
ข่าย > Tethering & portable
hotspot > Portable Wi-Fi
hotspot
เคล็ดลับ!
หากโทรศัพท์ของคุณเข้าสู่
โหมดปิดถึงแม้วา่ จะมีการ เชือ่ มต่อ Wi-Fi
การเชือ่ มต่อ Wi-Fi จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
ในกรณีน้ี หากโทรศัพท์ของ
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อุป
อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มอื
ถือ LG จากอินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการใช้
ฟังก์ชนั นี้ โปรดดูท่ี http://update.
lgmobile.com หรือ http://www.
lg.com/common/ index.jsp →
เลือกประเทศและภาษา
คุณสมบัตนิ ใ้ี ห้คณ
ุ อัปเดตเฟิรม์ แวร์
ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชนั ล่าสุดได้อย่าง
สะดวกจากอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ้ ง
ไปทีศ่ นู ย์บริการ
เนือ่ งจากการอัปเดตเฟิรม์ แวร์โทรศัพท์
มือถือต้องการให้ผใู้ ช้ดำเนินการอัปเดต
อย่างระมัดระวัง โปรดตรวจสอบคำแนะ
นำและหมายเหตุทป่ี รากฏขึน้
ในแต่ละขัน้ ตอนก่อนดำเนินการต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสายข้อมูล USB
หรือแบตเตอรีร่ ะหว่างการอัปเกรดอาจ
ทำให้โทรศัพท์มอื ถือชำรุดเสียหายได้
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ประกาศ
ในการขอรับซอร์สโค้ดที่
เกีย
่ วข้องตาม
GPL, LGPL, MPL
และและใบอนุญาต
โอเพ่นซอร์สอืน
่ ๆ โปรด
ไปที่ http://opensource
.lge.com/
เงือ
่ นไขใบอนุญาต
การปฏิเสธการรับผิดชอบ
และประกาศทีอ
่ า้ งอิงถึง
ทัง้ หมดสามารถดาวน์
โหลดได้พร้อมกับซอร์
สโค้ด

อุปก
(รา

อุป

แบ

ชุ

หมา
• ใช
• กา
• อุป

อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีม้ ใี ห้ใช้กบั โทรศัพท์ LG-P350
(รายการต่างๆ ทีอ่ ธิบายด้านล่างนีเ้ ป็นตัวเลือก)
อุปกรณ์ชาร์จ

สายเคเบิลข้อมูล
เชือ่ มต่อโทรศัพท์
LG-P350
ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

แบตเตอรี่

คูม่ อื การใช้
เรียนรูเ้ พิม่ เติม
เกีย่ วกับโทรศัพท์
LG-P350

ชุดหูฟงั สเตอริโอ

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
• การไม่ปฏิบต
ั ด
ิ งั กล่าวอาจมีผลให้การรับประกันสิน
้ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่

31

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจีอเี ลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
จำกัด
ศูนย์ซอ่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน
72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์ -อาทิตย์, 07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757
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LG-P350 User Guide

Some of the contents of this
manual may not apply to your
phone depending on your phone’s
software or your service provider.
• This handset is not recommended
for the visually impaired because
of its touch-screen keypad.
• Copyright ©2011 LG Electronics,
Inc. All rights reserved. LG
and the LG logo are registered
trademarks of LG Group and
its related entities. All other
trademarks are the property of
their respective owners.
• Google search,Maps, Google Mail,
YouTube, Talk and Android Market
are trademarks of Google, Inc.
•

Im
Congratulations on your purchase of the
advanced and compact LG-P350 phone by
LG, designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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Important notice
Please check to see if any
problems you have encountered
with your phone are described
in this section, before taking the
phone in for service or calling a
service representative.

1. Phone memory
When available space on your
phone memory is less than 10%,
your phone cannot receive a new
message. You need to check your
phone memory and delete some
data such as applications or
messages to make more memory
available.
To manage the application
1 On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> Applications>
Manage applications.
2 When all applications
appear, scroll and select
the application you want to
uninstall.
3 Tap Uninstall and touch OK to
uninstall the application you
desired.

2. Optimising Battery Life
You can extend your battery's
life by turning off features that
you don't need to run constantly
in the background. You can also
monitor how applications and
system resources consume
battery power.
To extend the life of your
battery
- Turn off radio communications
that you aren't using. If you
aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or
GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness
and set a shorter screen
timeout.
- Turn off automatic syncing
for Google Mail, Calendar,
Contacts, and other
applications.
- Some applications you’ve
downloaded may cause your
battery’s life to be reduced.
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Important notice
To check the battery charge
level
1 On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> About phone >
Status.
2 The battery status (charging,
discharging) and level (as a
percentage of fully charged)
are displayed at the top of the
screen.
To monitor and control what
uses the battery
1 On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> About phone>
Battery use.
2 The top of the screen
displays battery usage time.
Either how long since last
connected to a power source
or, if connected to a power
source, how long you were
last running on battery power.
The body of the screen lists
applications or services using
battery power from greatest
4 amount to least.

3. Installing an Open
Source OS
If you install an open source
OS on your phone, and do not
use the OS provided by the
manufacturer, this may cause
your phone to malfunction.
WARNING: If you install and
use an OS other than the one
provided by the manufacturer,
your phone is no longer covered
by the warranty.
WARNING: To protect your
phone and personal data,
download applications only
from trusted sources, such
as Android Market™. If some
applications are not properly
installed on your phone, your
phone may not work correctly
or a serious error could occur.
You will need to uninstall those
applications and all of its data
and settings from the phone.
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4. Using Unlock pattern
Set unlock pattern to secure your
phone. Opens a set of screens
that guide you through drawing a
screen unlock pattern.
On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings > Location & security
> Set up screen lock > Pattern.
Follow the screens to be guided
through drawing a screen unlock
pattern. Select Next to continue
to next screen.
WARNING: Precautions
to take when using the
Pattern Lock. It is very
important that you remember
the unlock pattern you set.
You have 5 opportunities to
enter your unlock Pattern,
PIN or Password. If you have
used all 5 opportunities, you
may attempt again after 30
seconds.

When you can’t recall your
unlock Pattern, PIN, or
Password:
1. If you have forgotten pattern:
If you’ve created a Google
account on the phone, tap the
Forgot pattern button.Then,
you are required to sign in with
your Google account to unlock
your phone. If you haven’t
created a Google account on
the phone or you forgot it, you
need to perform a hard reset.
2. If you have forgotten PIN or
Password. If you forgot your
PIN or Password, you need to
do Hard Reset.

Caution: If you perform a hard
reset, all user applications
and user data will be deleted.
Please remember to backup any
important data before performing
a hard reset.
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Important notice
5. Using Safe Mode and
Hard Reset

3 When the power turns on,
release these keys.

Using Safe mode
WARNING
* To recover the phone from any
If you perform a Hard Reset,
malfunction
all user applications and
Turn off your phone and reboot.
user data will be deleted.
While your phone is powering
Please remember to back up
back on, press and hold the
any important data before
Send key while the Android
performing a Hard Reset.
Logo is displayed. Your phone
will boot all the way to the
6. Connecting to Wi-Fi
main screen and display "safe
networks
mode" in the lower left-hand
To use Wi-Fi on your phone,
corner.
you access a wireless access
point, or “hotspot.” Some access
* Using Hard Reset (Factory
points are open and you can
Reset)
simply connect to them. Others
If it does not restore to its
original state, use Hard Reset to are hidden or implement other
security features, so you must
initialise your phone.
configure your phone so it can
1 Remove and reinsert the
connect to them.
battery.
Turn off Wi-Fi when you're not
2 Press and hold for over 10
using it, to extend the life of your
seconds: Power/Lock key +
battery.
Send key + Down Volume
key.
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To turn Wi-Fi on and connect to
a Wi-Fi network
1 On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings > Wireless &
networks > Wi-Fi settings.
2 Touch Wi-Fi to turn it on and
begin scan for available Wi-Fi
networks.
- List of available Wi-Fi networks
is displayed. Secured networks
are indicated by a lock icon.
3 Touch a network to connect
to it.
- If the network is open, you
are prompted to confirm that
you want to connect to that
network by touching Connect.
- If the network is secured,
you're prompted to enter
a password or other
credentials. (Ask your network
administrator for details.)
4 The Status bar displays icons
that indicate Wi-Fi status.

7. Using a micro SD card
Pictures, along with Music and
Video files, can only be saved to
external memory.
Before using the built-in camera,
you need to insert a micro SD
memory card to your phone first.
Without inserting a memory
card, you will not be able to save
pictures and video you have
taken.
WARNING:
Do not insert or remove
the memory card when the
phone is on. Otherwise, it may
damage the memory card as
well as your phone, and the
data stored on the memory
card may be corrupted. To
remove the memory card safely,
please select Home Screen
> Applications > Settings >
SD card & phone storage >
Unmount SD card.
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Important notice
8. Opening and Switching
Applications
Multi-tasking is easy with
Android because open
applications keep running
even when you open another
application. There’s no need
to quit an application before
opening another. Use and
switch among several open
applications. Android manages
each application, stopping and
starting them as needed, to
ensure that idle applications
don’t consume resources
unnecessarily.
To stop the application you use
1 On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings> Applications>
Manage applications >
Running.
2 Scroll to the desired
application and touch Force
stop to stop using it.
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TIP Getting back to recent
Apps
- Press and hold Home key,
then a screen will display a
list of the applications you
used recently

9. Copy LG PC Suite from
SD Card
The LG PC Suite IV is a program
that helps you connect your
mobile phone to a PC using
a USB data communication
cable, so that you can use the
functions of the mobile phone on
your PC.
Major Functions of the LG PC
Suite IV
• Create, edit and delete phone
data conveniently.
• Synchronise data between a
PC and a phone (Contacts,
Calendar, Message(SMS),
Bookmark, Call log).
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• Transfer multimedia files
(photos, videos, music)
conveniently with a simple
drag & drop between a PC and
a phone.
• Transfer the messages from a
phone to a PC.
• Use your phone as a Modem.
• S/W update without losing
your data.
Installing LG PC Suite from your
micro SD memory card
1 Insert your micro SD memory
card on your phone. (It may
already be inserted on your
phone.)
2 Before connecting the USB
data cable, make sure that
the Mass storage only mode
is enabled on your phone.
(On the applications menu,
choose Settings > SD card
& phone storage, then select
Mass storage only check
box.)

3 Connect your phone through
USB data cable to your PC.
4 • In the status bar, drag the
USB icon.
• Choose USB Connected and
Turn On USB storage.
• You can view the mass
storage content on your PC
and transfer the files.
5 • Copy the ‘LGPCSuiteIV’
folder on your mass storage
to your PC.
• Run ‘LGInstaller.exe’ file
on your PC and follow the
instructions.
* When LG PC Suite IV installation
is completed, disable Mass
storage only mode to run LG PC
Suite IV.
NOTE: Please do not remove
or delete other program ﬁles
installed on your memory card.
This may cause damage to your
preinstalled applications on the
phone.
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Important notice
10. Connecting your
phone to a computer
via USB
NOTE: To synchronise your phone
via USB cable with your PC, you
need to install the LG PC Suite
program on your PC. You can
download this program from the
LG website (www.lgapplication.
com). Go to www.lgapplication.
com and select your region,
country & language. Visit LG
website for more information. As
PC Suite is embedded at inboxed
SD card, you can simply copy it
to your PC.

LG-P350 does not support:
- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, RClick)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application
User’s guide for PC Suite IV is in
Help menu after the installation
10

PC Suite IV.
1 Use the USB cable with
your phone to connect the
phone to a USB port on your
computer. You receive a
notification that the USB is
connected.
2 Open the Notification drawer
and touch USB connected.
3 Touch "Turn On USB storage"
to confirm that you want to
transfer files between your
phone’s micro SD card and
the computer.
When the phone is connected as
USB storage, you will receive a
notification. Your phone’s micro
SD card is mounted as a drive
on your computer. You can now
copy files to and from the micro
SD card.

11. Unlock screen when
using data connection
Your display will go dark if
untouched for a period of time
when using data connection. To
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turn on your LCD screen, just
touch it.

Note: When uninstalling PC
Suite IV, USB and Bluetooth
Drivers are not automatically
removed. Therefore, they must
be uninstalled manually.
Tip! To use a micro SD card on
your phone again, you need to
open the Notiﬁcation drawer and
touch "Turn off USB storage".

During this time, you can’t
access the micro SD card from
your phone, so you can’t use
applications that rely on the
micro SD card, such as Camera,
Gallery and Music.
To disconnect your phone from
the computer, carefully follow
your computer’s instructions
to disconnect USB devices
correctly, to avoid losing
information on the card.
1 Safely disconnect the USB
device on your computer.
2 Open the Notification drawer
and touch Turn off USB

storage.
3 Touch Turn off USB storage
in the dialog that opens.

12. Hold phone up right
Please hold the mobile phone up
right as a regular phone.
While making/receiving calls or
sending/receiving data, try to
avoid holding the lower part of
the phone where the antenna is
located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes
If the phone does not respond to
user input or the screen freezes:
Remove the battery, insert it
again and turn the phone on.
If it still does not work, please
contact the service centre.

14. Do not connect your
phone when turning
your PC on/off
Make sure to disconnect your
phone and PC via data cable as
your PC might have errors.
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Before using the mobile phone, please read ﬁrst!
How to save music/video
files to the phone
Connect your phone to the PC
using the USB cable.
Touch and drag down the status
bar on the home screen. Select
USB connected > Turn on USB
storage > Open folder to view
files.
If you didn't install LG Android
Platform Driver on your PC, you
need to set it manually. On the
home screen, touch Applications
tab and select Settings > SD
card & phone storage > activate
Mass storage only.
Save music or video files from
the PC to the phone's removable
storage.
- You may copy or move files
from the PC to the phone's
removable storage using a card
reader.
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- If there is a video file with a
subtitle file (.smi or .srt file with
the same name as the video
file), place them in the same
folder to display the subtitle
automatically when playing the
video file.
- When downloading music or
video files, copyright must
be secured. Please note that
a corrupted file or file with a
wrong extension may cause
damage to the phone.
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How to play music/video
files to the phone

2

Playing music files
From home screen touch
Application tab > Music. Locate
the file you want to play from
Artist, Albums, Songs, Playlists
tabs.
Playing video files
From home screen touch
Application tab > Video player,
locate the file you want in the list
and select it to play.
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How to move the
contacts from the old
phone to the current
phone
Export your contacts as a CSV
file from your old phone to the
PC using a PC sync program.
1 Download LG PC Suite IV at
www.lgapplication.com and
install it in the PC. Run the
program and connect your
phone to the PC using the
USB cable.
2 Select the Contacts icon. Go
to Menu > File > Import and
select the CSV file saved in
the PC.
3 If the fields in the imported
CSV file are different from the
ones in LG PC Suite IV, you
need to map the fields. After
mapping the fields, click OK.
Then, the contacts are added
to the PC.

4 If the connection of LG-P350
phone (using the USB cable)
is detected by LG PC Suite
IV, click "Sync" or "Sync
Contacts" to synchronise the
contacts saved in the PC to
your phone and save them.

How to send data from
your phone via Bluetooth
Sending data via Bluetooth:
You can send data via Bluetooth
by running a corresponding
application, not from Bluetooth
menu, unlike regular mobile
phones.
* Sending pictures: Run the
Gallery application and select
Picture > Menu. Click Share
and select Bluetooth > Check
If Bluetooth is turned on and
select Scan for devices >
Choose the device you want to
send data from the list.

r,
list
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Before using the mobile phone, please read ﬁrst!
* Exporting contacts: Run the
Contacts application. Touch
the address you want to export
to. Press Menu and Select
Share > Bluetooth > Check
if Bluetooth is turned on and
select Scan for devices >
Choose the device you want to
send data from the list.
* Sending multi-selected
contacts: Run the "Contacts"
application. To Select more
than one contact press Menu
key and touch Multiselect.
Select the contacts you want
to send or press Menu key
and touch Select all. Select
Share > Bluetooth > Check
if Bluetooth is turned on and
select Scan for devices >
Choose the device you want to
send data from the list.
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* Connecting to FTP (Only
the FTP server is supported
on this handset): Select
"Settings" > "Wireless &
networks" > "Bluetooth
settings". Then, select the
"Discoverable" checkbox
and search for other devices.
Find the service you want and
connect to the FTP server.
TIP: The version is Bluetooth 2.1
EDR and certified by Bluetooth
SIG. It is compatible with other
Bluetooth SIG certified devices.
- If you want to search for this
phone from other devices,
go to "Settings" > "Wireless
& networks" > "Bluetooth
settings".
Then, select the "Discoverable"
checkbox.
The checkbox is cleared after
120 seconds.
- Supported profiles are HFP,
HSP, OPP, PBAP (server), FTP
(server), A2DP, AVRCP, and
DUN.
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Getting to know your phone
To turn the phone on, press and hold the Power key for 3 seconds.
To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.
TIP! When screen is locked

1. Drag your finger from left to right to unlock the screen.
2. To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch
Power Off.
Earpiece

Home key
- Returns to the
home screen from
any screen.
Menu key
- Check what
options are
available.
Send key

Back key
- Returns to the previous
screen.
Search key
- Search the web and
contents in your
phone.
Power/Lock key
- Powers your phone
on/off by pressing and
holding the key.
- Turns the screen off
and locks the phone.

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it
can damage its LCD and touch-screen functionalities.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options
are available.
Tip! LG-P350 does not support video call.
Tip! If LG-P350 has errors when you use it or you cannot turn it on, remove
battery, install it again and turn it on after 5 seconds.
15

Stereo earphone
connector

Charger, micro USB cable
connector

Volume keys
- On the home screen:
controls ringer
volume.
- During a call: controls
your earpiece volume.
- When playing a track:
controls volume
continuously.
Microphone

Camera lens

SIM card slot
micro SD memory
card slot
16

Back cover

Battery
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Installing the SIM card
and battery
Before you can start exploring
your new phone, you’ll need to
set it up. To insert the SIM card
and battery:
1 To remove the back cover,
hold the phone firmly in your
hand. With your other hand,
firmly press your thumb
on the back cover. Lift off
the battery cover with your
forefinger.

2 Slide the SIM card into the
SIM card holder. Make sure
the gold contact area on the
card is facing downwards.
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3 Insert the battery into place
by aligning the gold contacts
on the phone and the battery.

Charging your phone
Slide back the cover of the
charger connector on the side
of your LG-P350. Insert the
charger, and plug it into an
electrical outlet. Your LG-P350
must be charged until you can
see .
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4 Replace the back cover of the
phone.

2

NOTE: The battery must be initially
fully charged to improve battery
lifetime.
NOTE: The LG-P350 has an
internal antenna. Be careful not
to scratch or damage this rear
area, as this will cause loss of
performance.
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Installing the memory
card
To store multimedia files such
as captured images by using a
built-in camera, you must insert
a memory card to your phone.
NOTE: The LG-P350 supports up
to a 32GB memory card.
NOTE: For accessing Memory
card content
1. Conﬁgure your Gmail
Account.
2. Search & download any ﬁle
manager application from
‘Android Market Place’
to access memory card
content.

To insert a memory card:
1 Turn the phone off before
inserting or removing the
memory card. Remove the
back cover.

19

2 Insert the memory card
into the slot. Make sure the
gold contact area is facing
downwards.

WARNING!
Do not insert or remove the
memory card when the phone
is on. Otherwise, it may
damage the memory card as
well as your phone, and the
data stored on the memory
card may be corrupted.

Formatting the memory
card
Your memory card may already
be formatted. If it isn’t, you must
format it before you can use it.
NOTE: All ﬁles on the card are
deleted when you format the
card.

1 On the home screen, touch
the Applications tab to open
the applications menu.
2 Scroll and touch Settings.
3 Scroll and touch SD card &
phone storage.
4 Unmount SD card.
5 Touch Format SD card, then
confirm your choice.
20
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6 If you set the pattern lock,
input the pattern lock and
select Erase everything. The
card will then be formatted
and ready to use.
NOTE: If there is content on your
memory card, the folder structure
may be different after formatting
since all the ﬁles will have been
deleted.
Tip!
If your memory card is already
Unmounted, you can use the
following step to format it.
Touch Applications > Settings
> SD card & phone storage >
Format SD card.
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Your Home screen
Lock your phone
When you are not using LGP350, press the Power/Lock key
to lock your phone. This helps
prevent accidental presses and
saves battery power.
Also, if you do not use the phone
for a while, the home screen or
other screen you are viewing is
replaced with the lock screen to
conserve the battery.
Note: If there are any programs
running when you set the
pattern, they may be still running
in lock mode. It is recommended
to exit all programs before
entering the lock mode to avoid
unnecessary charges. (e.g.
phone call, web access and data
communications).

Tip! Setting unlock pattern:

You can draw your own
unlock pattern by connecting
four or more dots.
If you set a pattern, the
phone's screen is locked.
To unlock the phone, draw
the pattern you set on the
screen.
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Tip! When you set an unlock

pattern, you need to create
your Gmail account first.

Caution: The phone will be
locked for 30 seconds after 5
incorrect attempts at drawing
the unlock pattern.
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Unlock screen

you were working on opens.

Whenever your LG-P350 is not
in use, it will return to the lock
screen. Drag your finger from left
to right to unlock the screen.

Home
Simply swipe your finger to the
left or right to view them.
You can also customise each
panel with widgets, shortcuts,
which are shortcuts to your
favourite applications, folders
and wallpapers.
NOTE: Some screen images may
be different depending on your
phone provider.

Silent Mode
From Notification drawer, touch
to be
or if you don't use
an unlock pattern, simply drag
to the left.

To wake up your phone, press
Send or Power/Lock key. The
lock screen will appear. Touch
the lock icon and drag your
finger to the right to unlock your
home screen. The last screen

Tip! To add an application icon to
the home screen, touch and hold
the application you want to add
to the home screen.
Tip!
• Touch and hold that icon.
The Applicatons icon will be
change as the Trash icon
.
• Drag and drop an application
icon to theTrash icon
.
Tip! You cannot delete the
preloaded applications. (Only
their icons can be deleted from
the screen.)
23

Getting back to
a recently used
applications

check and manage Wi-Fi,
Bluetooth, GPS status as well as
other notifications.

Touch and hold the Home key.
The screen will show you a pop
up with icons of applications that
you've used recently.

Onscreen Keyboard

Notification drawer
The notification drawer runs
across the top of your screen.

Wi-Fi Bluetooth GPS

3G
Ring
connection

Touch and slide the notification
drawer down with your finger.
Or, on the home screen,
touch Menu key and select
Notifications. Here, you can
24

You can also enter text using
the onscreen keyboard. The
onscreen keyboard automatically
displays on the screen when you
need to enter text. To manually
display the keyboard, simply
touch a text field where you want
to enter text.
Phone Keypad (Qwerty Keypad)
Shift Key - Touch once to
capitalise the next letter you
type. Double tap for all caps.
XT9 Key - Turn XT9 Mode
on or off.
Setting key- Tap to view
the settings menu. Choose from
Editor settings, Keyboard layout,
Writing language, User dictionary
and Other input method.
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Number and Symbols Key Touch to change input to number
and symbol entry.
Enter Key - Tap to create a
new line in the message field.
Language Key - Tap to
change the On-screen Keyboard
language.
Delete Key
Go forward or backward
between letters.
Tip! To switch between Qwerty
Keypad and Phone Keypad,
touch
from Phone Keypad
and choose Keyboard Layout.

Google Account
Set-up
The first time you open the
Google application on your
phone, you will be required to
sign in with your existing Google
account. If you do not have a
Google account, you’re prompted
to create one.

IMPORTANT
• Some applications work only
with the first Google Account
you add. If you plan to use
more than one Google Account
with your phone, be sure to
sign into the one you want
to use with such applications
first. When you sign in,
your contacts, Google mail
messages, Calendar events,
and other information from
these applications and services
on the web are synchronised
with your phone.

Calls
Answering and rejecting
a call
When screen is locked/ When
screen is unlocked
When your phone rings, drag the
Answer icon
to the right.
Drag Decline icon
to the left
to reject an incoming call. Drag
Excuse msg bar from the bottom
25

Ca
if you want to send one.
Or else When your phone rings
press the Answer button. Press
Decline button to reject the
incoming call.Touch the Excuse
msg bar from the bottom.

Messaging
Your LG-P350 combines SMS
and MMS into one intuitive,
easy-to-use menu.
WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is coded
and in what language.
WARNING: If an image,
video, or audio ﬁle is added
to an SMS message, it will be
automatically converted into
an MMS message, and you
will be charged accordingly.
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Opening Email and the
Accounts Screen

Ge

You can use the Email
application to read email from
services other than Google Mail.
The Email application supports
the following account types:
POP3, IMAP and Exchange.

Social Networking
With your phone, you can take
advantage of social networking
and manage your micro-blog
in on-line communities. You
can update your current status,
upload photos, and view your
friends’ status updates in realtime.
You can add your Facebook and
Twitter accounts to your phone.
If you don’t have an account, you
can visit their sites to set it up.
NOTE: Additional costs may be
incurred when connecting and
using online services. Check your
data charges with your network
provider.
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Camera
Getting to know the viewfinder
Brightness – This defines and controls the amount of sunlight
entering the image. Slide the brightness indicator along the bar,
towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher
brightness image.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side
volume keys.
Video mode – Slide down
this icon to switch to video
mode.
Taking a photo
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Settings – Touch this icon to open
the settings menu. See Using the
advanced settings.

Gallery – This enables you
to access your saved photos
from within the camera
mode. Simply touch, and
your gallery will appear on
the screen.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

NOTE: You need to insert a memory card ﬁrst to take a picture. Without
inserting a memory card, you will not be able to take a picture or save
the picture you have taken.
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Go
Once you’ve taken the
photo
Your captured photo will appear
on the screen.
Share Touch to share your
photo as Bluetooth,
Email, Facebook,
Gmail, Messaging,
Picasa or Twitter.
NOTE: Additional charges may
apply when MMS messages are
downloaded while roaming.
NOTE: Share option may vary
by area, phone, carrier, plan
and version of Android Phone
Software.

Touch to use the image
as Contact icon or
Wallpaper.
Rename Touch to edit the name
of the selected picture.
Set as

28

NOTE: For accessing Memory
card content
1. Conﬁgure your Gmail
Account.
2. Search & download any ﬁle
manager application from
‘Android Market Place’
to access memory card
content.
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Google applications
Maps
Check your current location and
traffic and receive directions to
your destination. The LG-P350
must be connected to Wi-Fi or
3G/GPRS.
NOTE: Maps does not cover all
cities and countries.

Press Menu key to use options:
– Enter the place
Search
you are looking for.
Directions
– This will let you
find out the route of the place
you entered. Touch to input
the data. Choose from Contacts
or Point on Map or My current
location.
Layers
– You can switch
view from Traffic to Satellite or
Terrain. Tap Latitude, then you
will see the location of your
contacts from Google Account.
My Location
– Point your
current location on the map.
Join Latitude
– Share your
location with friends you choose

and Google.
More
– Clear map or find
Starred items and more.

Market™
Android Market™ lets you
download useful applications
and games.

Gmail™
Gmail™ is configured
when you first set up your
phone. Depending on your
synchronisation settings,
Gmail™ on your phone is
automatically synchronised with
your Gmail™ account on the
web.

Talk
Talk is Google’s instant
messaging program. It lets you
communicate with other people
who also use Talk.
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ThinkFree Office
ThinkFree Office allows you to
read documents, and provides
limited editing functions for
Microsoft Word, Excel and
PowerPoint. However, you cannot
edit a PDF file.
1 Touch and hold a file, then
Open, Upload, Rename,
Move, Copy, Delete, Send
and Properties options are
available. This is depending
on the file type.

Bookmark – Add/Show
Bookmark, show Most
Visited Site and History.
Windows – Show all your
open windows.
Refresh – Touch to refresh
the web page.
Forward – Goes to the
page you connected to after the
current page. This is different
from the Back key, which goes
to the previous page.

Wi-Fi
The Web

Turn on Wi-Fi

NOTE: Additional charges apply
when connecting to these
services and downloading
content. Check data charges with
your network provider.

From Home Screen , open
Notification drawer and touch
on.
From Menu, choose Settings >
Wireless & network settings >
Wi-Fi .

Using options

To connect to Wi-Fi

Browser

Press the Menu key to view
options.
New window – Open a new
window.
30

Choose the Wi-Fi network you
want to connect with. If you
see
, you need to enter a
password to connect.
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TIP!
If you are out of the Wi-Fi area
and choose 3G connection,
additional charges may be
applied.

USB tethering
You can share your phone's
internet connection with your
computer.
You can tether your phone to
your computer with a USB cable.
Settings > Wireless & network
settings > Tethering & portable
hotspot > USB tethering.
For more information regarding
USB tethering, click Help.
TIP!
To use USB Tethering, you need
to install PC Suite onto your
PC first.

Wi-Fi Tethering
Use your LG-P350 as a portable
Wi-Fi hotspot.
Settings > Wireless & network
settings > Tethering & portable

hotspot > Portable Wi-Fi
hotspot.
TIP!
If your phone turns into sleep
mode even when it is connected
to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will
be disabled automatically. In this
case, if your phone has access
to 3G data, it may be connected
to the 3G network automatically,
and additional charges may be
applied.)
NOTE: The LG-P350 supports
WEP, WPA/WPA2-PSK and
802.1x EAP 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 http://
update.lgmobile.com or http://
www.lg.com/common/ index.jsp
→ select country and language.
This feature allows you to
conveniently update the firmware
of your phone to the latest
version 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
updating process, please make
sure to check all instructions
and notes that appear at each
step before proceeding. Please
note that removing the USB
data cable or battery during the
upgrade may seriously damage
your mobile phone.
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Notice
To obtain the corresponding
source code under GPL,
LGPL, MPL and other open
source licences, please visit
http://opensource.lge.com/
All referred licence terms,
disclaimers and notices are
available for download with
the source code.
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Accessories
These Accessories are available for use with the LG-P350.
(Items described below may be optional.)
Charger

Data cable
Connect your
LG-P350 and
PC.

Battery

User Guide
Learn more
about your LGP350.

Stereo
headset

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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LG Service Center by LG Electronics (Thailand) Co.Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.;
Bookala, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon - Sun
07:00 - 19:00
Call center : 0-2878-5757
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