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ขอขอบคุณทีเ่ ลือกสินค ้าของ LG ชิน้ นี้ โปรดอ่านคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้นีอ
้ ย่างละเอียด
ก่อนใช ้อุปกรณ์เป็ นครัง้ แรกเพือ
่ การใช ้งานทีป
่ ลอดภัยและถูกต ้อง
• ใช ้อุปกรณ์เสริมของแท ้ของ LG เสมอ อุปกรณ์ทใี่ ห ้มาพร ้อมกันได ้รับการ
ออกแบบมาสําหรับอุปกรณ์นเี้ ท่านัน
้ และอาจใช ้ไม่ได ้กับอุปกรณ์อน
ื่ ๆ
• อุปกรณ์นไี้ ม่เหมาะสําหรับบุคคลทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสายตาเนือ
่ งจาก
ใช ้แป้ นพิมพ์แบบสัมผัส
• คําอธิบายต่าง ๆ อ ้างอิงจากการตัง้ ค่าเริม่ ต ้นของอุปกรณ์
• แอพเริม่ ต ้นทีม
่ ากับเครือ
่ งอาจมีการอัพเดต และอาจมีการยกเลิกการ
สนับสนุนของแอพเหล่านีโ้ ดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อสงสัย
เกีย่ วกับแอปทีต
่ ด
ิ มากับเครือ
่ ง โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG
สําหรับแอพทีผ
่ ู ้ใช ้ติดตัง้ โปรดติดต่อผู ้ให ้บริการทีเ่ กีย่ วข ้อง
• การปรับแต่งระบบปฏิบต
ั กิ ารของอุปกรณ์ หรือการติดตัง้ ซอฟต์แวร์จาก
แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่เป็ นทางการอาจทําให ้เครือ
่ งชํารุดเสียหาย และทําให ้
ข ้อมูลเสียหายหรือสูญหายได ้ การทําเช่นนัน
้ จะถือเป็ นการละเมิด
ข ้อตกลงสิทธิการใช ้งานของ LG และทําให ้ประกันเป็ นโมฆะ
• เนือ
้ หาและภาพประกอบบางอย่างอาจแตกต่างจากอุปกรณ์ของคุณ
ั ซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชน
ั ของ
ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่ ผู ้ให ้บริการ เวอร์ชน
ระบบปฏิบต
ั กิ าร และอาจมีการเปลีย่ นแปลงได ้โดยไม่แจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้า
• ซอฟต์แวร์ เสียง ภาพพืน
้ หลัง รูปภาพ และสือ่ อืน
่ ๆ ทีม
่ าพร ้อมกับเครือ
่ ง
สามารถใช ้ได ้แบบจํากัด หากคุณดึงข ้อมูลและใช ้รายการเหล่านีเ้ พือ
่
ประโยชน์ทางการค ้าหรือเพือ
่ จุดประสงค์อน
ื่ ๆ อาจถือเป็ นการละเมิด
กฎหมายลิขสิทธิ์ ในฐานะผู ้ใช ้ คุณต ้องรับผิดชอบการใช ้สือ่ อย่างผิด
กฎหมายแต่เพียงผู ้เดียว
• ทัง้ นี้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม่ เติมจากการใช ้บริการเครือข่าย เช่น
การรับส่งข ้อความ การอัพโหลด การดาวน์โหลด การซิงค์อต
ั โนมัต ิ
และบริการค ้นหาตําแหน่งทีต
่ งั ้ เพือ
่ หลีกเลีย่ งค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่จําเป็ น
เลือกแผนการใช ้งานทีเ่ หมาะกับความต ้องของคุณ ติดต่อผู ้ให ้บริการ
เครือข่ายของคุณเพือ
่ ดูรายละเอียดเพิม่ เติม
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คําแนะนําเพือ
่ ความปลอดภ ัยและการ
ิ ธิภาพ
ใชง้ านอย่างมีประสท
โปรดอ่านคําแนะนํ าเบือ
้ งต ้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าเหล่านีอ
้ าจทํา
ให ้เกิดอันตรายหรือ ผิดกฎหมาย
ในกรณีทเี่ กิดความผิดพลาด เครือ
่ งมือซอฟต์แวร์ทอ
ี่ ยูใ่ นอุปกรณ์ของคุณจะเก็บ
รวบรวมบันทึกความผิ ดพลาด เครือ
่ งมือนีร้ วบรวมเฉพาะข ้อมูลเกีย่ วกับความ
ผิดพลาด เช่น ความแรงของสัญญาณ ตําแหน่ง ID เซลล์ในกรณีสายหลุด
และแอปพลิเคชันทีโ่ หลด บันทึกจะถูกใช ้เพือ
่ ช่วยในการตรวจสอบสาเหตุ
ของความผิดพลาดเท่านัน
้ บันทึกเหล่านีจ้ ะถูกเข ้ารหัสและสามารถเข ้าถึงได ้โดย
้ ในกรณีทค
ี่ ณ
ุ ต ้องส่งคืนอุปกรณ์เพือ
่
ศูนย์บริการ LG ทีไ่ ด ้รับอนุญาตเท่านัน
ซ่อมแซม

การร ับพล ังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข ้อมูลเกีย่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
อุปกรณ์ได ้รับการออกแบบตรงตามข ้อกําหนดด ้านความปลอดภัยในการใช ้งาน
ทีเ่ กีย่ วกับการรับ พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข ้อกําหนดนีใ้ ช ้หลักเกณฑ์ทางวิทยา
ศาสตร์ทรี่ วมถึงการกําหนดค่าเผือ
่ ไว ้ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขนึ้ กับอายุและสุขภาพ
• ข ้อกําหนดเกีย่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช ้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR ได ้กระทําด ้วย
การใช ้วิธก
ี ารทีไ่ ด ้มาตรฐาน โดยให ้เครือ
่ งโทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ
และมีการรับรองขนาดสัญญาณแล ้ว โดยการส่งสัญญาณดังกล่าว
ได ้กระทําใน ทุกย่านความถีท
่ โี่ ทรศัพท์ใช ้อยู่
่ จะแตกต่างกันบ ้าง
• แม ้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุน
แต่ทก
ุ รุน
่ จะได ้รับการออกแบบ ให ้อยูภ
่ ายในข ้อกําหนดการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
่ นะนํ าโดย International Commission on Non-Ionizing
• ข ้อจํากัด SAR ทีแ
Radiation Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย่ ตามเนือ
้ เยือ
่
ของร่างกายทีห
่ นัก 10 กรัม
่ นี้ ซึง่ ทําการทดสอบขณะถือแนบกับหูคอ
ื
• ค่า SAR สูงสุดสําหรับรุน
0.477 วัตต์/กก. (10 กรัม) และเมือ
่ พกพาไว ้กับตัวคือ 0.937 วัตต์/กก.
(10 กรัม)
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• โทรศัพท์นต
ี้ รงตามมาตรฐานการดูดกลืนสัญญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF)
เมือ
่ ใช ้งานตามปกติโด ยถือแนบกับหู หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่าง
น ้อย 5 มม. เมือ
่ ใช ้กล่องโทรศัพท์สําหรับพก พา คลิปยึดเข็มขัดหรือทีใ่ ส่
โทรศัพท์ เพือ
่ การใช ้งานแบบพกติดตัว อุปกรณ์เหล่านัน
้ ไม่ควรเป็ น โลหะ
และควรให ้โทรศัพท์อยูห
่ า่ งจากร่างกายอย่างน ้อย 5 มม. โทรศัพท์เครือ
่ งนี้
ต ้องมีการเชือ่ ม ต่อเครือข่ายทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสําหรับการส่งไฟล์ข ้อมูลหรือ
ข ้อความ ในบางครัง้ การส่งไฟล์ข ้อมูลหรือกา รส่งข ้อความอาจล่าช ้าจนกว่า
จะเชือ่ มต่อเครือข่ายได ้ ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ า
เกีย่ วกับระยะห่างดังกล่าวข ้างต ้น จนกว่าจะส่งข ้อมูลเสร็จสิน้

การดูแลและการบํารุงร ักษาผลิตภ ัณฑ์
• ใช ้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมของแท ้ของ LG ทีผ
่ า่ น
การรับรองให ้ใช ้กับโทรศัพ ท์รน
ุ่ นีเ้ สมอ การใช ้อุปกรณ์ประเภทอืน
่ ๆ
อาจทําให ้การรับรองหรือการรับประกันของอุปกรณ์สนิ้ สุดลง หรือก่อให ้เกิด
อันตรายได ้
• เนือ
้ หาและภาพประกอบบางอย่างอาจต่างจากอุปกรณ์ของคุณได ้โดย
ไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
• อย่าถอดแยกชิน้ ส่วนของเครือ
่ งโทรศัพท์ ควรนํ าไปให ้ช่างเทคนิคผู ้มี
ความรู ้เมือ
่ จําเป็ นต ้องมีการ ตรวจซ่อม
• การซ่อมแซมภายใต ้การรับประกันเป็ นการตัดสินใจของ LG ซึง่ อาจรวมถึง
การเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือ แผงวงจรทีเ่ ป็ นของใหม่หรือของทีป
่ รับสภาพ
โดยมีประสิทธิภาพในการทํางานเทียบเท่าชิน้ ส่วน ทีถ่ ก
ู เปลีย่ น
• ควรวางให ้ห่างจากอุปกรณ์เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า เช่น ทีว ี วิทยุ
และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ เครือ
่ งไว ้ห่างจากแหล่งความร ้อน เช่น เครือ
่ งระบายความร ้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• อย่าทําตก
่ สะเทือนหรือการกระแทก
• อย่านํ าเครือ
่ งนีไ้ ว ้ในทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารสัน
• ปิ ดอุปกรณ์ในบริเวณทีม
่ ข
ี ้อกําหนดพิเศษว่าห ้ามใช ้ ตัวอย่างเช่น
ห ้ามใช ้อุปกรณ์ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการทํางานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทไี่ วต่อสัญญาณรบกวน
• อย่าสัมผัสอุปกรณ์ด ้วยมือเปี ยก ขณะกําลังชาร์จแบตเตอรี่
เพราะอาจถูกไฟฟ้ าดูดและอาจทํา ให ้อุปกรณ์เสียหายได ้
• ห ้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล ้วัตถุไวไฟ เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร ้อนและ
ทําให ้ติดไฟ ซึง่ อาจทําให ้เกิด เพลิงไหม ้
คําแนะนํ าเพือ
่ ความปลอดภัยและการ ใช ้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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• ใช ้ผ ้าแห ้งเช็ดทําความสะอาดภายนอกเครือ
่ งโทรศัพท์ (อย่าใช ้สารละลาย
เช่น เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จอุปกรณ์โดยวางไว ้บนพืน
้ ผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จอุปกรณ์ในบริเวณทีม
่ ก
ี ารถ่ายเทอากาศดี
• อย่านํ าเครือ
่ งนีไ้ ว ้ในทีท
่ ม
ี่ ฝ
ี นหรื
ุ่
อควันมากเกินไป
• อย่าวางอุปกรณ์ใกล ้บัตรเครดิตหรือบัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทําความเสียหายต่อ ข ้อมูลในแถบแม่เหล็กได ้
• อย่าเคาะหน ้าจอด ้วยวัตถุมค
ี ม เพราะอาจทําให ้อุปกรณ์เสียหายได ้
ั ผัสกับของเหลวหรือความชืน
้
• อย่าให ้อุปกรณ์สม
• ใช ้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด ้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต ้องเสาอากาศโดยไม่จําเป็ น
• ห ้ามใช ้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือซ่อมแซมแก ้วทีแ
่ ตก มีรอยแตก
หรือร ้าว ความเสียหายของ หน ้าจอแก ้วเกิดขึน้ จากการใช ้งานโดยไม่ได ้รับ
อนุญาตหรือไม่ถก
ู ต ้องจะไม่ครอบคลุมภายใต ้การ รับประกัน
• อุปกรณ์ของคุณเป็ นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ซงึ่ จะสร ้างความร ้อนขึน้ ในระหว่าง
การใช ้งานตามปกติ การสัมผัสกับผิวโดยตรงเป็ นระยะเวลานานโดยไม่ม ี
การระบายอากาศหรือมีไม่เพียงพออาจทํา ให ้รู ้สึกไม่สบายหรือเกิดแผล
ไหม ้เล็กน ้อยได ้ ดังนัน
้ ผู ้ใช ้ต ้องระมัดระวังเมือ
่ ถือแท็บเล็ตในระหว่าง
หรือทันทีหลังจากการใช ้งาน
• หากอุปกรณ์ของคุณเปี ยกนํ้ า ให ้ถอดปลั๊กทันทีเพือ
่ ให ้เครือ
่ งแห ้งสนิท
ห ้ามทําให ้อุปกรณ์แ ห ้งเร็วขึน้ โดยใช ้แหล่งความร ้อนภายนอก เช่น เตาอบ
เตาไมโครเวฟ หรือเครือ
่ งเป่ าผม
• ของเหลวในอุปกรณ์ทเี่ ปี ยกนํ้ าจะเปลีย่ นสีของฉลากผลิตภัณฑ์ในอุปกรณ์
ของคุณ ความเสียหา ยของอุปกรณ์ทเี่ ป็ นผลมาจากการสัมผัสกับของเหลว
จะไม่ได ้รับครอบคลุมภายใต ้การรับประกัน
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ิ ธิภาพของอุปกรณ์
การทํางานอย่างมีประสท
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส ์
อุปกรณ์ทก
ุ เครือ
่ งอาจรับคลืน
่ รบกวนได ้ ซึง่ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน
• ห ้ามใช ้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล ้อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได ้รับอนุญาต
โปรดปรึกษาแพทย์เพือ
่ ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทํางาน
อุปกรณ์การแพทย์ของคุณหรือไม่
• ผู ้ผลิตเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต ้นของหัวใจแนะนํ าว่าควรเว ้นระยะห่าง
ระหว่างอุปกรณ์อน
ื่ และเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต ้นของหัวใจอย่างน ้อย
15 ซม. เพือ
่ หลีกเลีย่ งการรบกวนทีอ
่ าจเกิดกับเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต ้น
ของหัวใจ
• อุปกรณ์นอ
ี้ าจทําให ้เกิดแสงจ ้าหรือกะพริบ
• อุปกรณ์อาจก่อให ้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบกวนกับเครือ
่ งช่วยฟั งได ้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได ้รับการรบกวน
บ ้างเล็กน ้อย
• ใช ้อุปกรณ์ของคุณในช่วงอุณหภูม ิ 0 ºC และ 40 ºC หากเป็ นไปได ้
การปล่อยให ้อุปกรณ์อยูใ่ น อุณหภูมเิ ย็นจัดหรือร ้อนจัดอาจทําให ้เกิดความ
เสียหาย ทํางานผิดพลาด หรือระเบิดได ้

ความปลอดภ ัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและข ้อกําหนดว่าด ้วยเรือ
่ งการใช ้อุปกรณ์ในพืน
้ ทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ
ขับขีย่ านพาหนะ
• ห ้ามใช ้อุปกรณ์มอ
ื ถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่
• ขับเข ้าข ้างทาง แล ้วจอดรถก่อนโทรออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทําให ้จําเป็ นต ้องดําเนิน การดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด
ในรถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์ อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย เป็ นต ้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย ห ้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร ้สายซึง่ ขัด
ขวางการทํางานของ ถุงลม ซึง่ อาจทําให ้ถุงลมไม่ทํางาน หรืออาจทําให ้คุณ
ได ้รับบาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ งจากการทํางา นผิดปกติของถุงลมนิรภัยได ้
• หากคุณกําลังฟั งเพลงในขณะอยูข
่ ้างนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ี่
ระดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ให ้คุณยังสามารถได ้ยินเสียงจากรอบข ้างได ้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ ้างถนน

คําแนะนํ าเพือ
่ ความปลอดภัยและการ ใช ้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

8

หลีกเลีย
่ งการทําลายความสามารถในการได้ยน
ิ
เพือ
่ ป้ องกันการทําลายความสามารถในการได ้ยินที่ อาจเกิดขึน้ ได ้
ห ้ามฟั งเสียงทีด
่ งั มากเป็ นเวลานาน

ความสามารถในการได ้ยินอาจถูกทําลายได ้หากคุณฟั งเสียงดังเป็ นระยะ
เวลานาน ดังนัน
้ เราขอแน ะนํ าว่า คุณไม่ควรเปิ ดหรือปิ ดหูฟังใกล ้กับหูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลงและระดับ เสียงสายสนทนาไว ้ในระดับ
ทีเ่ หมาะสม
• เมือ
่ ใช ้หูฟัง ให ้ลดระดับเสียงลงหากคุณไม่ได ้ยินเสียงพูดของคนข ้างๆ
หรือคนข ้างๆ คุณได ้ยินสิง่ ทีค
่ ณ
ุ กําลังฟั ง
• แรงดันเสียงทีม
่ ากเกินไปจากหูฟัง และชุดหูฟังสามารถทําให ้สูญเสีย
การ ได ้ยินได ้

สว่ นทีเ่ ป็นแก้ว
อุปกรณ์ของคุณมีชนิ้ ส่วนบางอย่างทีผ
่ ลิตมาจากกระจก กระจกนีส
้ ามารถแตกได ้
หากอุปกรณ์ของ คุณหล่นลงบนพืน
้ ผิวทีแ
่ ข็ง หรือถูกกระแทกอย่างแรง
หรือถูกกระแทก หากส่วนทีเ่ ป็ นแก ้วนีแ
้ ตก อย่าสัมผัส หรือพยายามดึงออก
โปรดหยุดใช ้เครือ
่ งจนกว่าผู ้ให ้บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาตจะทําการเปลีย่ น
ส่วนทีเ่ ป็ นกระจกให ้ใหม่

บริเวณทีท
่ าํ ให้เกิดระเบิดได้
ห ้ามใช ้อุปกรณ์ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารดําเนินการระเบิดอยู่ ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อห ้ามอย่าง
เคร่งครัด และทําตา มข ้อกําหนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้
• ห ้ามใช ้อุปกรณ์ใกล ้จุดเติมนํ้ ามันเชือ้ เพลิง
• ห ้ามใช ้ใกล ้นํ้ ามันเชือ้ เพลิงหรือสารเคมี
• ห ้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือระเบิดได ้ในห ้อง
โดยสารของรถ ซึง่ คุณใช ้เก็บอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ
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บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร ้สายสามารถก่อให ้เกิดคลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได ้
• ปิ ดอุปกรณ์ของคุณก่อนขึน้ เครือ
่ งบินเสมอ
• อย่าใช ้โทรศัพท์บนเครือ
่ งบินก่อนได ้รับการอนุญาตจากพนักงานประจําเครือ
่ ง

เด็ก
เก็บอุปกรณ์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน้ ส่วนขนาดเล็กซึง่
อาจทําอันตรายหาก เด็กนํ าใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช ้กับเครือข่ายมือถือบางเครือข่ายได ้ ดังนัน
้
คุณไม่ควรพึง่ พาอุปกร ณ์นเี้ พียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให ้ตรวจสอบกับ
ผู ้ให ้บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วก ับแบตเตอรีแ
่ ละการดูแลร ักษา
• คุณไม่จําเป็ นต ้องคายประจุแบตเตอรีอ
่ อกจนหมดก่อนเริม่ การชาร์จ
แบตเตอรีน
่ ต
ี้ า่ งจากแบตเต อรีอ
่ น
ื่ เนือ
่ งจากไม่ม ี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ด ้อยลง
้
• ใช ้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ งชาร์จของ LG เท่านัน
เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีข
่ อง LG ได ้รับการออ กแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใช ้งาน
ของแบตเตอรีใ่ ห ้นานทีส
่ ด
ุ
• อย่าถอดชิน้ ส่วนหรือทําให ้แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
• รักษาความสะอาดหน ้าสัมผัสโลหะของแบตเตอรี่
• เปลีย่ นแบตเตอรีก
่ ้อนใหม่ทน
ั ที เมือ
่ ประสิทธิภาพการใช ้งานลดตํา่ ลงจนถึง
ระดับทีไ่ ม่อาจใช ้งานต่อ ได ้ แบตเตอรีน
่ ส
ี้ ามารถชาร์จใหม่ได ้หลายร ้อยครัง้
ก่อนทีจ่ ะต ้องเปลีย่ นก ้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อกี ครัง้ หากไม่ได ้ใช ้เป็ นเวลานานเพือ
่ เพิม่ เวลาการ
ใช ้งาน
• อย่าให ้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสงแดดโดยตรง หรือใช ้ในสภาพทีม
่ ี
้ สูง เช่น ในห ้องนํ้ า
ความชืน
• อย่าวางแบตเตอรีท
่ งิ้ ไว ้ในสภาพอากาศทีร่ ้อนหรือเย็น เนือ
่ งจากประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรีอ
่ าจ ด ้อยลง
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• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง อาจทําให ้เกิดการระเบิดได ้
ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้แล ้ว
• หากคุณต ้องการเปลีย่ นแบตเตอรี่ โปรดนํ าไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทน
่ ด
ุ เพือ
่ ขอ
จําหน่ายทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ จาก LG Electronics ทีใ่ กล ้ทีส
ความช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต ้าเสียบบนผนังทุกครัง้ หลังจากอุปกรณ์
ชาร์จเต็มแล ้วเพือ
่ ลดการ ใช ้พลังงานสิน้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช ้งานแบตเตอรีจ่ ะขึน้ อยูก
่ บ
ั การกําหนดค่าเครือข่าย,
การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช ้, แบตเตอรี่ และสภาพแวดล ้อม
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
ี่ ข
ี อบแหลมคม เช่น ฟั นหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ ซึง่ อาจก่อให ้เกิดไฟไหม ้ได ้

การร ักษาความปลอดภ ัยข้อมูลสว่ นบุคคล
• โปรดปกป้ องข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพือ
่ ป้ องกันการรั่วไหลหรือการใช ้งาน
ข ้อมูลอ่อนไหวอย่างไม่เหมาะสม
• โปรดสํารองข ้อมูลสําคัญเป็ นประจําในระหว่างการใช ้งานอุปกรณ์ LG
ไม่มส
ี ว่ นรับผิดชอบต่อการสูญเสียข ้อมูลใดๆ ทัง้ สิน้
• โปรดสํารองข ้อมูลทัง้ หมดและรีเซ็ตอุปกรณ์เมือ
่ เลิกใช ้อุปกรณ์เพือ
่ ป้ องกัน
การนํ าข ้อมูลอ่อนไหวไปใช ้งานย่างไม่เหมาะสม
• อ่านหน ้าจอสิทธิก์ ารเข ้าใช ้งานอย่างละเอียดขณะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ั ต่างๆ หรือเข ้าถึง
• โปรดระมัดระวังในการใช ้งานแอปพลิเคชันทีเ่ ข ้าถึงฟั งก์ชน
ข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
• ตรวจสอบบัญชีสว่ นตัวของคุณอย่างสมํา่ เสมอ หากคุณพบสัญญาณการใช ้
ข ้อมูลของคุณอย่างไม่เหมาะสม โปรดร ้องขอให ้ผู ้ให ้บริการของคุณลบหรือ
เปลีย่ นแปลงข ้อมูลบัญชีของคุณ
• หากอุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย ให ้เปลีย่ นรหัสผ่านบัญชีของคุณ
เพือ
่ ป้ องกันข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
• ห ้ามใช ้แอปพลิเคชันจากแหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รู ้จักเด็ดขาด

คําแนะนํ าเพือ
่ ความปลอดภัยและการ ใช ้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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01
คุณสมบ ัติทอ
ี่ อก
แบบด้วยตนเอง

กล้องมุมกว้าง
คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อในมุมรับภาพทีก
่ ว ้างกว่าสายตาของ
คุณด ้วยเลนส์มม
ุ กว ้างทีก
่ ล ้องด ้านหน ้า
/
เพือ
่ สลับ
เรียกใช ้งานแอปกล ้อง จากนัน
้ แตะ
ระหว่างมุมมาตรฐานและมุมกว ้าง
กล้องหน้า

ไอคอนมุมมาตรฐาน

ไอคอนมุมกว ้าง

• โปรดดู การเริม่ ใช ้งานกล ้อง สําหรับรายละเอียด

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อก แบบด ้วยตนเอง
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คุณสมบ ัติการทํางานหลายหน้าที่
หลายหน้าต่าง
คุณสามารถใช ้งาน 2 แอปได ้พร ้อมๆ กันโดยการแยกหน ้าจอออกเป็ นหลาย
หน ้าต่าง
จากปุ่ มสัมผัสหน ้าจอโฮมค ้างไว ้
ระหว่างใช ้งานแอป ให ้สัมผัสและกด
จากนัน
้ เลือกแอปจากรายการแอปทีใ่ ช ้งานล่าสุด
• คุณสามารถใช ้งานแอปทีแ
่ สดงบนหน ้าจอหลักได ้พร ้อมกัน 2 แอป
ค ้างไว ้
• เพือ
่ หยุดคุณสมบัตห
ิ ลายหน ้าต่าง ให ้สัมผัสและกด

• คุณสามารถใช ้คุณสมบัตนิ ไี้ ด ้เฉพาะในแอปทีร่ ับรองคุณสมบัตห
ิ ลายหน ้า
ต่างเท่านัน
้
• แอปบางตัวอาจไม่รองรับคุณสมบัตห
ิ ลายหน ้าต่าง รวมถึงแอปทีท
่ ําการ
ดาวน์โหลดมาด ้วย

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อก แบบด ้วยตนเอง
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หน้าจอภาพรวม
หน ้าจอภาพรวมจะแสดงตัวอย่างแอปทีใ่ ช ้งานล่าสุดของคุณ
บนหน ้าจอโฮม
หากต ้องการดูรายการแอปทีใ่ ช ้งานล่าสุด ให ้แตะที่
จากนัน
้ แตะทีแ
่ อปทีป
่ รากฏ
• สัมผัสและกดแอปค ้างไว ้และลากไปทีด
่ ้านบนของหน ้าจอเพือ
่
เริม่ ต ้นแอปในโหมดหลายหน ้าจอ คุณยังสามารถแตะ
ทีด
่ ้านบนของแต่ละแอปได ้อีกด ้วย

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อก แบบด ้วยตนเอง
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quick share
คุณสามารถแบ่งปั นรูปภาพหรือวิดโี อไปยังแอปทีค
่ ณ
ุ ต ้องการได ้ทันทีหลัง
จากถ่ายภาพ
จากนัน
้ ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อ
1 แตะที่
แตะที
ไ
่
อคอนแอปที
ป
่
รากฏบนหน
้าจอเพือ
่ แบ่งปั นรูปภาพโดยใช ้แอป
2
นัน
้ ๆ
คุณยังสามารถปั ดไอคอนไปยังทิศทางตรงข ้ามเพือ
่ ดูแอปอืน
่ ๆ
ทีค
่ ณ
ุ สามาารถใช ้เพือ
่ แบ่งปั นภาพถ่ายหรือวิดโี อของคุณได ้อีกด ้วย
ไอคอนแบ่งปั น ด่วน

• แอปทีแ
่ สดงโดยไอคอนการแบ่งปั นด่วน อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั
ประเภทและความถีข
่ องการเข ้าใช ้งานแอปทีต
่ ด
ิ ตัง้ บนอุปกรณ์ดงั กล่าว

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อก แบบด ้วยตนเอง
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02
ั น
้ ฐาน
ฟังก์ชนพื

สว่ นประกอบผลิตภ ัณฑ์และอุปกรณ์เสริม
รายการต่อไปนีจ้ ะถูกรวมอยูใ่ นอุปกรณ์ของคุณ
• อุปกรณ์
• แบตเตอรี่
• ชุดหูฟังสเตอริโอ

• สายเคเบิล USB
• อุปกรณ์ชาร์จ
• คูม
่ อ
ื การเริม่ ใช ้งานแบบรวดเร็ว

• อุปกรณ์ทม
ี่ ก
ี ารพูดถึงด ้านบนอาจเป็ นเพียงตัวเลือกเพิม่ เติม
• อุปกรณ์ทใี่ ห ้มากับเครือ
่ งและอุปกรณ์เสริมใด ๆ
ทีใ่ ช ้งานได ้อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคหรือผู ้ให ้บริการ
• ใช ้อุปกรณ์เสริมแท ้ของ LG Electronics เสมอ การใช ้อุปกรณ์เสริมของ
ผู ้ผลิตรายอืน
่ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการโทรของอุปกรณ์ของคุณ
หรือทําให ้อุปกรณ์ทํางานบกพร่อง การดําเนินการนีอ
้ าจไม่ได ้รับ
ความคุ ้มครองภายใต ้การบริการซ่อมแซมของ LG
• หากได ้รับอุปกรณ์พน
ื้ ฐานไม่ครบตามรายการนี้ โปรดติดต่อตัวแทน
จําหน่ายทีค
่ ณ
ุ ซือ้ อุปกรณ์มา
• หากต ้องการซือ้ อุปกรณ์พน
ื้ ฐานเพิม่ เติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค ้า LG
• หากต ้องการซือ้ อุปกรณ์เพิม่ เติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค ้าของ LG
• อุปกรณ์บางชิน้ ในกล่องผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่แจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้า
• รูปลักษณ์และข ้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่
แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
• ข ้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไป ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีแ
่ ละ
ผู ้ให ้บริการเครือข่าย
• โปรดแน่ใจว่าได ้ใช ้อุปกรณ์เสริมแท ้ที่ LG Electronics เป็ นผู ้จัดหาให ้
การใช ้อุปกรณ์เสริมของผู ้ผลิตรายอืน
่ อาจทําให ้เครือ
่ งชํารุดเสียหายหรือ
ขัดข ้อง

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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ภาพรวมชิ้นส่วน
เลนส์ของกล้องหน้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์/
เซ็นเซอร์วัดสภาพแสง
โดยรอบ

ไมโครโฟน

หูฟัง

หน้าจอสัมผัส

ช่องเสียบชุดหูฟัง
สเตอริโอ

ที่ชาร์จ/พอร์ต USB
เลนส์ของกล้องหลัง
แฟลช

ปุ่มเปิดปิด/ล็อก

ปุ่ม
� ปรับระดับเสียง
(+/-)

ลําโพง
ไมโครโฟน

ฟังก์ชันพื้นฐาน
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• พร็อกซิมต
ิ เี้ ซนเซอร์/เซ็นเซอร์วด
ั สภาพแสงโดยรอบ
- พร็อกซิมต
ิ เี้ ซนเซอร์: ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ เซนเซอร์จับ
ั การสัมผัสเมือ
ระยะจะปิ ดหน ้าจอและปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
่ อุปกรณ์อยูใ่ กล ้
ั การสัมผัส
กับร่างกายมนุษย์ โดยระบบจะเปิ ดหน ้าจอและฟั งก์ชน
อีกครัง้ เมือ
่ อุปกรณ์อยูห
่ า่ งออกมาในระยะทีก
่ ําหนดไว ้
- เซ็นเซอร์วด
ั สภาพแสงโดยรอบ: เซ็นเซอร์วด
ั สภาพแสงโดยรอบ
ทําหน ้าทีว่ เิ คราะห์ความเข ้มของแสงโดยรอบเมือ
่ เปิ ดใช ้งานโหมด
การควบคุมความสว่างอัตโนมัต ิ
• ปุ่ มปรับระดับเสียง
- ปรับระดับเสียงริงโทน เสียงพูดคุยระหว่างการโทร หรือเสียงแจ ้งเตือน
- ขณะใช ้งานกล ้อง กดปุ่ มปรับระดับเสียงเบา ๆ เพือ
่ ทําการถ่ายภาพ
หากต ้องการถ่ายภาพติดต่อกันหลายภาพ กดปุ่ มปรับระดับเสียงค ้างไว ้
- กดปุ่ มลดระดับเสียง (-) 2 ครัง้ เพือ
่ เปิ ดใช ้งานแอพ กล้อง เมือ
่ หน ้าจอ
ล็อกหรือปิ ดอยู่ กดปุ่ มเพิม่ ระดับเสียง (+) 2 ครัง้ เพือ
่ ใช ้งาน
Capture+
• ปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อก
- กดปุ่ มเพียงครูห
่ นึง่ แล ้วปล่อย เมือ
่ คุณต ้องการเปิ ดหรือปิ ดหน ้าจอ
- กดปุ่ มค ้างไว ้ หากคุณต ้องการเลือกตัวเลือกการควบคุมการเปิ ดปิ ด
เครือ
่ ง
ั บางอย่างอาจถูกจํากัดการเข ้าใช ้งาน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก
• ฟั งก์ชน
่ บ
ั ข ้อมูล
จําเพาะของอุปกรณ์
• อย่าวางวัตถุทห
ี่ นักหรือนั่งทับตัวเครือ
่ ง มิฉะนัน
้ คุณสมบัตขิ องหน ้าจอ
สัมผัสอาจชํารุดเสียหายได ้
• ฟิ ลม
์ กันรอยหรืออุปกรณ์เสริมอืน
่ ๆ อาจรบกวนการทํางานของพร็อกซิมต
ิ ี้
เซนเซอร์
้ หน ้าจอสัมผัสหรือปุ่ มต่างๆ
• หากตัวเครือ
่ งเปี ยกหรือถูกใช ้งานในทีเ่ ปี ยกชืน
อาจไม่ทํางานอย่างถูกต ้อง

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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เปิ ดหรือปิ ดเครือ
่ ง
เปิ ดเครือ
่ ง
ในตอนทีเ่ ครือ
่ งปิ ดอยู่ กดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อกค ้างไว ้
• เมือ
่ เปิ ดใช ้งานอุปกรณ์เป็ นครัง้ แรก ระบบจะแสดงการกําหนดค่าเริม่ ต ้น
เวลาทีใ่ ช ้ในการบูตเครือ
่ งครัง้ แรกของสมาร์ทโฟนอาจนานกว่าปกติ

ปิ ดเครือ
่ ง
กดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อกค ้างไว ้ จากนัน
้ เลือก ปิ ดเครือ
่ ง

ต ัวเลือกการควบคุมการเปิ ดปิ ด
กดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อคค ้างไว ้ จากนัน
้ เลือกตัวเลือก
• ปิ ดเครือ
่ ง: ปิ ดเครือ
่ ง
• ปิ ดและรีสตาร์ท: ปิ ดและเปิ ดเครือ
่ งใหม่
ั เกียวกับการโทรคมนาคม
• เปิ ดโหมดเครือ
่ งบิน: บล็อกฟั งก์ชน
รวมถึงการโทรเข ้า-ออก การรับส่งข ้อความ และการท่องอินเตอร์เน็ ต
ั อืน
ฟั งก์ชน
่ ๆ จะยังคงใช ้งานได ้ตามปกติ

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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่ ม
ิ การ์ดและแบตเตอรี่
การใสซ
ใส่ซมิ การ์ดทีผ
่ ู ้ให ้บริการอุปกรณ์ให ้มา รวมถึงแบตเตอรีท
่ ใี่ ห ้มาด ้วย

1 ในการถอดฝาครอบด ้านหลัง ให ้จับโทรศัพท์ไว ้อย่างมัน่ คงด ้วยมือข ้าง

เดียว ใช ้มือข ้างหนึง่ ของคุณ ดึงฝาครอบด ้านหลังออกด ้วยนิว้ หัวแม่มอ
ื
ของคุณตามทีแ
่ สดงไว ้ในภาพ

2 เลือ่ นซิมการ์ดเข ้าไปในช่องใส่ซมิ การ์ดตามภาพทีแ่ สดง โปรดตรวจสอบ
ให ้แน่ใจว่าหน ้าสัมผัสสีทองของการ์ดควํา่ ลง

ั พืน
ฟั งก์ชน
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3 ใส่แบตเตอรี่

4 เมือ่ ต ้องการปิ ดฝาครอบอุปกรณ์ ให ้วางฝาด ้านหลังบนช่องใส่แบตเตอรี่
และกดให ้เข ้าที่

• อุปกรณ์นรี้ องรับการใช ้งานการ์ด Nano SIM
• เพือ
่ การใช ้งานทีร่ าบรืน
่ ขอแนะนํ าให ้ใช ้โทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ SIM การ์ด
ประเภททีถ่ ก
ู ต ้อง ใช ้ SIM การ์ดทีผ
่ ลิตจากโรงงานและจัดหา
โดยผู ้ให ้บริการเครือข่ายเสมอ

้ ม
ิ การ์ด
ข้อควรระว ังขณะใชซ
• โปรดรักษา SIM การ์ดของคุณไม่ให ้สูญหาย LG จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายและปั ญหาอืน
่ ใดทีเ่ กิดจากการสูญหายหรือ
การเคลือ
่ นย ้าย SIM การ์ด
ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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• โปรดระวังไม่ให ้เกิดความเสียหายต่อ SIM การ์ดระหว่างการใส่หรือ
การนํ าการ์ดออก

่ าร์ดหน่วยความจํา
การใสก
ใส่การ์ดหน่วยความจําลงในอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์รองรับได ้สูงสุดถึงการ์ด microSD ขนาด 32 GB การ์ดหน่วยความจํา
บางชิน้ อาจไม่สามารถใบ ้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได ้ ขึน้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ปลิตและ
ประเภทของการ์ดหน่วยความจํา

1 ถอดฝาครอบด ้านหลัง
2 ใส่การ์ดหน่วยความจําโดยให ้หน ้าสัมผัสสีทองของการ์ดควํา่ หน ้าลง

การ์ดหนวยความจํา
(อุปกรณ์เพิมเติม)

3 ปิ ดฝาครอบด ้านหลัง
• การ์ดหน่วยความจําบางชนิดอาจไม่สามารถใช ้กับอุปกรณ์ได ้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ หากคุณใช ้การ์ดทีเ่ ข ้ากันไม่ได ้ อุปกรณ์หรือการ์ดหน่วย
ความจําอาจเกิดความเสียหาย หรือข ้อมูลทีเ่ ก็บไว ้ในการ์ดอาจเกิดความ
เสียหายได ้
• การเขียนและลบข ้อมูลบ่อยครัง้ อาจทําให ้อายุการใช ้งานของการ์ดหน่วย
ความจําสัน้ ลง
ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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การถอดการ์ดหน่วยความจําออก
ยกเลิกการเชือ่ มต่อการ์ดหน่วยความจําก่อนทีจ่ ะถอดออกเพือ
่
ความปลอดภัย
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ทีเ่ ก็บข้อมูล
1 แตะที่
ถอดฝาครอบด
้านหลังและดึงการ์ดหน่วยความจําออก
2
• อย่าถอดการ์ดหน่วยความจําออกในขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์กําลังถ่ายโอนหรือเข ้า
ถึงข ้อมูล การทําเช่นนีอ
้ าจทําให ้ข ้อมูลสูญหายหรือเสียหายได ้ หรืออาจ
ก่อให ้เกิดความเสียหายแก่การ์ดหน่วยความจําหรืออุปกรณ์ได ้ LG
จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทีเ่ กิดจากการใช ้งานการ์ดหน่วยความจํา
ผิดวิธ ี ซึง่ รวมไปถึงการสูญเสียข ้อมูลด ้วย

การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรีใ่ ห ้เต็มก่อนใช ้งาน
เสียบปลายด ้านหนึง่ ของสายชาร์จเข ้ากับอุปกรณ์ชาร์จ เสียบปลายสายอีก
ด ้านเข ้ากับช่องชาร์จ จากนัน
้ เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข ้ากับเต ้ารับไฟฟ้ า

• ใช ้สายเคเบิล USB ทีม
่ าพร ้อมกับอุปกรณ์ของคุณ
• โปรดแน่ใจว่าได ้ใช ้อุปกรณ์ชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จทีไ่ ด ้รับ
การอนุมต
ั จิ าก LG การชาร์จแบตเตอรีด
่ ้วยอุปกรณ์ชาร์จของผู ้ผลิตอืน
่
อาจทําให ้แบตเตอรีร่ ะเบิด หรืออาจทําให ้เครือ
่ งชํารุดเสียหาย
• การใช ้อุปกรณ์ขณะทีก
่ ําลังชาร์จอยูอ
่ าจทําให ้เกิดไฟฟ้ าช็อคได ้
หากต ้องการใช ้อุปกรณ์ ให ้หยุดชาร์จเครือ
่ งก่อน
ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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• ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต ้ารับไฟฟ้ า
หลังจากเครือ
่ งชาร์จไฟจนเต็มแล ้ว เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้ใช ้ไฟโดยไม่จําเป็ น
• การชาร์จแบตเตอรีอ
่ กี วิธห
ี นึง่ คือการเชือ่ มต่อสายเคเบิล USB ระหว่าง
อุปกรณ์กบ
ั คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแลปท็อป วิธน
ี อ
ี้ าจใช ้เวลานานกว่า
การชาร์จแบตเตอรีด
่ ้วยวิธป
ี กติ
• อย่าชาร์จแบตเตอรีโ่ ดยใช ้ USB ฮับทีไ่ ม่สามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ า
ทีต
่ ้องการได ้ เนือ
่ งจากการชาร์จอาจล ้มเหลวหรือหยุดโดยไม่ตงั ้ ใจ

้ ป
ข้อควรระว ังเมือ
่ ใชอ
ุ กรณ์
• ขณะทําการเปลีย่ นแบตเตอรี่ ต ้องระมัดระวังเป็ นพิเศษเพือ
่ ตรวจดูไม่ให ้
มีสงิ่ แปลกปลอมหรือนํ้ าเข ้าตัวเครือ
่ ง
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าภายในของอุปกรณ์ไม่ได ้สัมผัสกับโลหะหรือนํ้ า
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าใช ้สายเคเบิล USB ทีม
่ ใี ห ้ ห ้ามใช ้สายเคเบิล
USB หรือเครือ
่ งชาร์จของผู ้ผลิตรายอืน
่ กับอุปกรณ์ของคุณ
การรับประักน
ั ภายใต ้เงือ
่ นไขของ LG ไม่ครอบคลุมถึงการใช ้งานอุปกรณ์
เสริมจากผู ้ผลิตรายอืน
่
• หากไม่ทําตามคําแนะนํ าในคูม
่ อ
ื การใช ้นี้ และใช ้งานอย่างเหมาะสม
เครือ
่ งอาจชํารุดเสียหายได ้

้ บตเตอรีอ
ิ ธิภาพ
การใชแ
่ ย่างมีประสท
ั
อายุการใช ้งานของแบตเตอรีอ
่ าจสัน้ ลง หากคุณปล่อยให ้แอพและฟั งก์ชน
หลายรายการทํางานอย่างต่อเนือ
่ งพร ้อมกันเป็ นเวลานาน
ยกเลิกการดําเนินการเบือ
้ งหลังเพือ
่ เพิม่ อายุการใช ้งานแบตเตอรี่
หากต ้องการลดการใช ้พลังงานแบตเตอรีใ่ ห ้อยูใ่ นระดับตํา่ สุด
โปรดทําตามเคล็ดลับต่อไปนี:้
ั Bluetooth® หรือ Wi-Fi network เมือ
่ ไม่ได ้ใช ้งาน
• ปิ ดฟั งก์ชน
• ตัง้ ค่าการหมดเวลาหน ้าจอให ้สัน้ ทีส
่ ด
ุ เท่าทีเ่ ป็ นไปได ้
• ลดความสว่างหน ้าจอ
• ตัง้ ค่าการล็อกหน ้าจอเมือ
่ ไม่ได ้ใช ้อุปกรณ์
• ตรวจสอบรายละเอียดการใช ้งานแบตเตอรีแ
่ ละปิ ดแอปดาวน์โหลดทีใ่ ช ้
แบตเตอรีเ่ ป็ นจํานวนมาก

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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ั ัส
หน้าจอสมผ
คุณสามารถเรียนรู ้วิธก
ี ารควบคุมอุปกรณ์ของคุณได ้โดยการใช ้ท่าทางบน
หน ้าจอสัมผัส
การแตะ
ใช ้ปลายนิว้ แตะหน ้าจอเบาๆ เพือ
่ เลือกหรือเรียกใช ้งานแอพหรือตัวเลือก

การแตะค้าง
สัมผัสและกดค ้างเป็ นเวลาหลายวินาทีเพือ
่ แสดงเมนูตวั เลือกทีส
่ ามารถ
ดําเนินการได ้

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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การแตะสองครงั้
แตะหน ้าจอเร็วๆ สองครัง้ เพือ
่ ย่อหรือขยายบนหน ้าเว็บหรือแผนที่

การลาก
สัมผัสทีร่ ายการหนึง่ เช่น แอปหรือวิดเจ็ต เป็ นต ้น จากนัน
้ เลือ
่ นนิว้ ของคุณ
ไปบริเวณอืน
่ แบบควบคุมความเคลือ
่ นไหว คุณสามารถใช ้รูปแบบนีเ้ พือ
่ ย ้าย
รายการต่างๆ

การปัด
ใช ้นิว้ สัมผัสทีห
่ น ้าจอแล ้วเลือ
่ นอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุดชะงัก คุณสามารถ
ใช ้รูปแบบท่าทางนีเ้ พือ
่ เลือ
่ นผ่านรายการ หน ้าเว็บ ภาพถ่าย หน ้าจอ ฯลฯ

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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การหุบและกางนิว้
หุบสองนิว้ เข ้าหากันเพือ
่ ย่อ เช่น ทําบนรูปภาพหรือแผนที่
หากต ้องการขยาย ให ้กางนิว้ ออกจากกัน

• ระวังอย่าให ้หน ้าจอสัมผัสถูกกระแทก อาจทําให ้เซ็นเซอร์จับการสัมผัส
ชํารุดเสียหาย
• หน ้าจอสัมผัสอาจไม่ทํางาน หากใช ้งานเครือ
่ งใกล ้กับวัสดุทเี่ ป็ นแม่เหล็ก
โลหะ หรือวัสดุนําไฟฟ้ า
• หากคุณใช ้อุปกรณ์ในสภาพทีม
่ แ
ี สงจ ้า เช่น สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
คุณอาจมองไม่เห็นรายการต่างๆ บนหน ้าจอ ขึน้ อยูก
่ บ
ั ตําแหน่งทีค
่ ณ
ุ อยู่
ใช ้งานเครือ
่ งในบริเวณทีม
่ รี ม
่ เงา หรือในทีท
่ แ
ี่ สงไม่สว่างจนเกินไป
และสว่างพออ่านหนังสือได ้
• อย่ากดหรือกระแทกหน ้าจออย่างรุนแรง
• ใช ้ปลายนิว้ แตะเบาๆ บนตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
• การควบคุมด ้วยระบบสัมผัสอาจไม่ทํางานอย่างถูกต ้อง
หากคุณใส่ถงุ มือหรือใช ้ปลายเล็บ
• การควบคุมด ้วยระบบสัมผัสอาจไม่ทํางานอย่างถูกต ้อง
้
หากหน ้าจอเปี ยกหรือชืน
• หน ้าจอสัมผัสอาจไม่ทํางานอย่างเหมาะสม หากติดฟิ ลม
์ กันรอยหรือ
ติดอุปกรณ์เสริมทีซ
่ อื้ จากร ้านค ้าบุคคลทีส
่ ามเข ้ากับเครือ
่ ง

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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หน้าจอโฮม
ภาพรวมหน้าจอโฮม
ั และแอพต่างๆ บนอุปกรณ์
หน ้าจอโฮมคือจุดเริม่ ต ้นการเข ้าใช ้งานฟั งก์ชน
่ ไปยังหน ้าจอโฮมโดยตรง
ของคุณ แตะที่ บนหน ้าจอใดๆ เพือ
คุณสามารถจัดการแอพและวิดเจ็ตทัง้ หมดบนหน ้าจอโฮมได ้ ปั ดหน ้าจอไป
ทางซ ้ายหรือขวาเพือ
่ ดูแอพทัง้ หมดทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้ในพริบตาเดียว
หากต ้องการค ้นหาแอพ ใช ้การค ้นหาของ Google

เค้าโครงหน้าจอโฮม
คุณสามารถดูแอพทัง้ หมด และจัดระเบียบวิดเจ็ตและโฟลเดอร์ตา่ ง ๆ
ทีอ
่ ยูบ
่ นหน ้าจอโฮมได ้
แถบสถานะ

วิดเจ็ตสภาพอากาศ
วิดเจ็ตค ้นหา
Google

โฟลเดอร์

ปุ่ มสัมผัสบนหน ้าจอ
โฮม

ไอคอนหน ้า
พืน
้ ทีก
่ ารเข ้าใช ้งาน
ด่วน

ั ซอฟต์แวร์
• หน ้าจอโฮมอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ให ้บริการหรือเวอร์ชน

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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• แถบสถานะ: ดูไอคอนสถานะ เวลา และระดับแบตเตอรี่
• วิดเจ็ตสภาพอากาศ: ดูข ้อมูลสภาพอากาศและเวลาของพืน
้ ทีท
่ รี่ ะบุ
• วิดเจ็ตค้นหา Google: ดําเนินการค ้นหา Google โดยการป้ อนคําหลัก
ด ้วยการพูดหรือเขียน
• โฟลเดอร์: สร ้างโฟลเดอร์เพือ
่ จัดกลุม
่ แอพต่างๆ ตามทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
• ไอคอนหน้า: แสดงจํานวนโฮมสกรีนทัง้ หมด แตะทีไ่ อคอนหน ้าที่
ต ้องการเพือ
่ ไปยังหน ้าทีเ่ ลือก ไอคอนข ้องหน ้าปั จจุบน
ั จะถูกเน ้น
้ ทีก
• พืน
่ ารเข้าใชง้ านด่วน: ตรึงแอพทีใ่ ช ้งานหลักไว ้ทีด
่ ้านล่างของ
หน ้าจอ เพือ
่ ให ้เข ้าถึงได ้จากทุกหน ้าของหน ้าจอโฮม
ั ัสบนหน้าจอโฮม
• ปุ่มสมผ
: ย ้อนกลับไปทีห
่ น ้าจอก่อนหน ้า ปิ ดแป้ นพิมพ์หรือหน ้าต่างป๊ อปอัพ
: แตะเพือ
่ ไปยังหน ้าจอโฮม หากต ้องการเปิ ดใช ้งาน Google
ให ้สัมผัสค ้างไว ้
: แตะเพือ
่ ดูรายการแอพทีใ่ ช ้เมือ
่ ไม่นานมานี้ หรือเรียกใช ้แอพ
จากรายการดังกล่าว หากต ้องการลบแอปทีใ่ ช ้งานล่าสุดทัง้ หมด
ให ้แตะที่ ลบทงหมด
ั้
หากต ้องการใช ้งานแอปพร ้อมกัน 2 แอป
ด ้วยคุณสมบัตห
ิ ลายหน ้าต่าง ให ้สัมผัสและกดปุ่ มค ้างขณะใช ้งานแอป
: เลือกว่าคุณจะใช ้ซิมการ์ดใด แตะค ้างไว ้เพือ
่ กําหนดค่าการ
ตัง้ ค่าซิมการ์ดคู่

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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ั ัสบนหน้าจอโฮม
การแก้ไขปุ่มสมผ
ั ทีใ่ ช ้งานบ่อย
คุณสามารถจัดเรียงปุ่ มสัมผัสบนหน ้าจอโฮม หรือเพิม่ ฟั งก์ชน
เป็ นปุ่ มสัมผัสบนพืน
้ ทีห
่ น ้าจอโฮมได ้
ั ัสหน้าจอโฮม จ ัดเรียงปุ่ม
ตงค่
ั้ า หน้าจอ ปุ่มสมผ
แตะที่
และปรับแต่งการตัง้ ค่า
ั หลายอย่าง รวมถึง Qslide แผงการแจ ้งเตือน หรือ Capture+
• ฟั งก์ชน
จะรวมอยูด
่ ้วย คุณสามารถเพิม่ รายการได ้สูงสุด 5 รายการ

ไอคอนสถานะ
เมือ
่ มีการแจ ้งเตือนข ้อความทีย่ งั ไม่ได ้อ่าน เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ
ิ
หรือนาฬกาปลุ
ก แถบสถานะจะแสดงไอคอนแจ ้งเตือนทีเ่ กีย่ วข ้อง
โปรดตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ของคุณโดยการดูไอคอนการแจ ้งเตือน
ทีแ
่ สดงอยูบ
่ นแถบสถานะ
ั ญาณ
ไม่มส
ี ญ
กําลังส่งข ้อมูลผ่านเครือข่าย
ิ
ตัง้ นาฬกาปลุ
กแล ้ว
่ เปิ ดอยู่
โหมดสัน
Bluetooth เปิ ดอยู่
เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ผา่ น USB แล ้ว
ระดับแบตเตอรี่
เปิ ดโหมดเครือ
่ งบิน
สายทีไ่ ม่ได ้รับ
เชือ่ มต่อ Wi-Fi แล ้ว
ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน

32

โหมดปิ ดเสียงเปิ ดอยู่
GPS เปิ ดอยู่
ฮอตสปอตเปิ ดอยู่
ไม่ม ี SIM การ์ด
• ไอคอนเหล่านีบ
้ างรายการอาจมีรป
ู ลักษณ์แตกต่างจากนีห
้ รือ
ไม่ปรากฏเลย ขึน้ อยูก
่ บ
ั สถานะของอุปกรณ์ โปรดดูไอคอนตามสภาพ
แวดล ้อมจริงขณะใช ้เครือ
่ งนัน
้
• ไอคอนทีแ
่ สดงอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีแ
่ ละผู ้ให ้บริการ

แผงการแจ้งเตือน
คุณสามารถเปิ ดแผงการแจ ้งเตือนได ้โดยการลากแถบสถานะลงด ้านล่าง
บนหน ้าจอหลัก
• หากต ้องการเปิ ดรายการไอคอนการเข ้าใช ้งานด่วน ให ้ลากแผงการ
แจ ้งเตือนลงด ้านล่างหรือแตะที่
• หากต ้องการจัดเรียง หรือลบไอคอน ให ้แตะที่ แก้ไข
ั ที่
• หากคุณแตะทีไ่ อคอนดังกล่าวค ้างไว ้ หน ้าจอการตัง้ ค่าสําหรับฟั งก์ชน
เกีย่ วข ้องจะปรากฏขึน้

แก ้ไข

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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การสล ับการวางแนวของหน้าจอ
คุณสามารถกําหนดการวางแนวของหน ้าจอให ้สลับอัตโนมัตต
ิ ามทิศทาง
กายภาพของเครือ
่ งได ้
บนแผงการแจ ้งเตือน แตะที่ หมุนจอ จากรายการไอคอนการเข ้าใช ้งานด่วน
ตงค่
ั้ า หน้าจอ และใช ้งาน หมุนจออ ัตโนม ัติ
หรือแตะที่

การแก้ไขหน้าจอโฮม
บนหน ้าจอโฮม แตะตรงพืน
้ ทีว่ า่ งค ้างไว ้ จากนัน
้ เลือกการกระทําทีต
่ ้องการ
จากด ้านล่าง
• หากต ้องการจัดเรียงลําดับหน ้าของหน ้าจอโฮมใหม่
ให ้แตะหน ้าทีต
่ ้องการค ้างไว ้ จากนัน
้ ลากไปยังตําแหน่งอืน
่
• หากต ้องการเพิม่ วิดเจ็ตไปทีห
่ น ้าจอโฮม ให ้สัมผัสและกดค ้างพืน
้ ทีว่ า่ ง
บนหน ้าจอโฮม จากนัน
้ เลือก Widgets
• หากต ้องการเปลีย่ นธีมให ้สัมผัสและกดค ้างพืน
้ ทีว่ า่ งบนหน ้าจอโฮม
จากนัน
้ เลือก ธีม
ตงค่
ั้ า หน้าจอ ธีม จากนัน
้ เลือกธีม
คุณยังสามารถแตะที่
ทีต
่ ้องการใช ้กับอุปกรณ์
• หากต ้องการกําหนดการตัง้ ค่าหน ้าจอโฮม ให ้สัมผัสและกดค ้างพืน
้
ทีว่ า่ งบนหน ้าจอโฮม จากนัน
้ เลือก ตงค่
ั้ าหน้าจอหล ัก โปรดดูท ี่
การตัง้ ค่าหน ้าจอโฮม สําหรับรายละเอียด
• หากต ้องการดูหรือติดตัง้ แอปฯทีย่ กเลิกการติดตัง้ ไปแล ้วใหม่
ให ้สัมผัสและกดค ้างพืน
้ ทีว่ า่ งบนหน ้าจอโฮม
จากนัน
้ เลือก แอปฯทีย
่ กเลิกการติดตงไปแล้
ั้
ว โปรดดูท ี่
แอปฯทีย่ กเลิกการติดตัง้ ไปแล ้ว สําหรับรายละเอียด
ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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้ หล ัง
การดูธม
ี พืน
คุณสามารถดูภาพพืน
้ หลังโดยการซ่อนแอปและวิดเจ็ตบนหน ้าจอโฮม
เท่านัน
้
กางสองนิว้ ออกบนหน ้าจอโฮม
• หากต ้องการกลับไปทีห
่ น ้าจอเดิมทีแ
่ สดงแอพและวิดเจ็ต
ให ้หุบนิว้ เข ้าหากันบนหน ้าจอโฮม หรือแตะที่

การย้ายแอพบนหน้าจอโฮม
บนหน ้าจอโฮม แตะแอพค ้างไว ้ จากนัน
้ ลากไปยังตําแหน่งอืน
่
• หากต ้องการเก็บแอพทีใ่ ช ้งานบ่อยไว ้ทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอโฮม
แตะแอพค ้างไว ้ จากนัน
้ ลากไปยังพืน
้ ทีก
่ ารเข ้าใช ้งานด่วนทีด
่ ้านล่าง
้งานด่
• หากต ้องการนํ าไอคอนออกจากพืน
้ ทีก
่ ารเข ้าใช
วน
ลากไอคอนดังกล่าวไปยังหน ้าจอโฮม

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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การใชโ้ ฟลเดอร์จากหน้าจอโฮม
การสร้างโฟลเดอร์
บนหน ้าจอโฮม แตะแอพค ้างไว ้ จากนัน
้ ลากไปวางทับแอพอืน
่
• ระบบจะสร ้างโฟลเดอร์ใหม่ขนึ้ และแอพดังกล่าวจะถูกเพิม่ ไปยัง
โฟลเดอร์นัน
้
การแก้ไขโฟลเดอร์
บนหน ้าจอโฮม แตะโฟลเดอร์และกระทําการหนึง่ ใดต่อไปนี้
• หากต ้องการแก ้ไขชือ่ และสีของโฟลเดอร์ แตะทีช
่ อื่ โฟลเดอร์
• หากต ้องการเพิม่ แอป ให ้สัมผัสและกดค ้างทีแ
่ อป จากนัน
้ ลากไปวาง
เหนือโฟลเดอร์และปล่อย
• หากต ้องการนํ าแอพออกจากโฟลเดอร์ แตะแอพค ้างไว ้
และลากออกมานอกโฟลเดอร์ ถ ้าแอพทีถ่ อนการติดตัง้ นัน
้ เป็ นแอพเดียว
ทีเ่ หลืออยูใ่ นโฟลเดอร์ โฟลเดอร์นัน
้ จะถูกลบโดยอัตโนมัต ิ
• คุณยังสามารถเพิม่ หรือลบแอปหลังการแตะ ในโฟลเดอร์ได ้อีกด ้วย

การตงค่
ั้ าหน้าจอโฮม
คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าหน ้าจอโฮมได ้
ตงค่
ั้ า หน้าจอ หน้าจอหล ัก
1 แตะที่
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• เลือกหน้าจอโฮม: เลือกโหมดหน ้าจอโฮม
้ หล ัง: เปลีย่ นวอลเปเปอร์พน
• พืน
ื้ หลังหน ้าจอโฮม
• เอฟเฟกต์หน้าจอ: เลือกเอฟเฟ็ กต์ทจี่ ะใช ้เมือ
่ เลือ
่ นไปยังหน ้าต่างๆ
ของหน ้าจอโฮม
• จ ัดเรียงแอปฯตาม: ตัง้ ค่าการเรียงแอพบนหน ้าจอโฮม
• กริด: เปลีย่ นโหมดการจัดเรียงแอพสําหรับหน ้าจอโฮม
• ซ่อนแอป: เลือกแอปทีค
่ ณ
ุ ต ้องการซ่อมจากหน ้าจอโฮม

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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การล็อกหน้าจอ
ภาพรวมการล็อกหน้าจอ
หน ้าจอของอุปกรณ์ของคุณจะปิ ดและล็อกอัตโนมัต ิ หากคุณกดปุ่ มเปิ ด
ปิ ด/ล็อก หรือปล่อยเครือ
่ งไว ้โดยไม่ใช ้งานเป็ นระยะเวลาหนึง่
หากคุณกดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อกโดยไม่ได ้ตัง้ ค่าการล็อกหน ้าจอ
หน ้าจอโฮมจะปรากฏขึน้ ทันที
เพือ
่ รับรองความปลอดภัยและป้ องกันไม่ให ้มีการใช ้เครือ
่ งโดยไม่ได ้รับ
อนุญาต โปรดตัง้ ค่าการล็อกหน ้าจอ
• การล็อกหน ้าจอจะช่วยป้ องกันไม่ให ้มีการป้ อนข ้อมูลการสัมผัสทีไ่ ม่จําเป็ น
บเหน ้าจอ และช่วยลดการใช ้พลังงาน เราขอแนะนํ าให ้คุณเปิ ดใช ้งานการ
ล็อกหน ้าจอ เมือ
่ ไม่ได ้ใช ้งานอุปกรณ์

การกําหนดค่าการตงค่
ั้ าการล็อกหน้าจอ
มีตวั เลือกหลายอย่างทีใ่ ช ้งานได ้สําหรับการกําหนดค่าการตัง้ ค่าการล็อก
หน ้าจอ

1 แตะที่

ตงค่
ั้ า หน้าจอ ล็อคหน้าจอ เลือกแบบล็อคหน้าจอ
จากนัน
้ เลือกวิธท
ี ค
ี่ ณ
ุ ต ้องการ

2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

ั การล็อกหน ้าจอ
• ไม่ม:ี การปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
• ลาก: ปั ดนิว้ บนหน ้าจอเพือ
่ ทําการปลดล็อค
• Knock Code: แตะทีพ
่ น
ื้ ทีต
่ า่ งๆ ของหน ้าจอตามรูปแบบทีต
่ งั ้ ไว ้
เพือ
่ ปลดล็อกหน ้าจอ
• รูปแบบ: กําหนดรูปแบบในการลากนิว้ เพือ
่ ทําการปลดล็อก
• PIN: ป้ อนรหัสผ่านตัวเลขเพือ
่ ปลดล็อกหน ้าจอ
• รห ัสผ่าน: ป้ อนรหัสผ่านตัวอักษรและตัวเลขเพือ
่ ปลดล็อกหน ้าจอ
• หากคุณปลดล็อคอุปกรณ์อย่างไม่ถก
ู ต ้องครบ 5 ครัง้ หน ้าจอจะถูกบล็อค
เป็ นเวลา 30 วินาที

ั พืน
ฟั งก์ชน
้ ฐาน
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การตงค่
ั้ าการเริม
่ ต้นระบบอย่างปลอดภ ัย
เมือ
่ คุณเลือกรหัส Knock Code รูปแบบ PIN
หรือรหัสผ่านเป็ นวิธล
ี ็อคหน ้าจอ คุณจะสามารถกําหนดล็อคอุปกรณ์ของคุณ
เมือ
่ ทําการเปิ ดเครือ
่ งเพือ
่ รักษาความปลอดภัยข ้อมูลของคุณได ้
• คุณจะไม่สามารถใช ้คุณลักษณะทัง้ หมดได ้จนกว่าคุณจะปลดล็อค
อุปกรณ์ ยกเว ้นการโทรฉุกเฉิน
• หากคุณลืมรหัสผ่านเข ้ารหัส คุณจะไม่สามารถฟื้ นฟูข ้อมูลเข ้ารหัสและ
ข ้อมูลส่วนบุคคลได ้

การตงค่
ั้ าหน้าจอล็อก
คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าหน ้าจอล็อกได ้ต่อไปนี้
ตงค่
ั้ า หน้าจอ ล็อคหน้าจอ
1 แตะที่
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• เลือกแบบล็อคหน้าจอ: เลือกวิธก
ี ารล็อกหน ้าจอ
• Smart Lock: เลือกรายการทีเ่ ชือ่ ถือได ้เพือ
่ ทีว่ า่ หากมีรายการใด
รายการหนึง่ เกิดขึน้ อุปกรณ์จะถูกปลดล็อกโดยอัตโนมัต ิ
้ หล ัง: เปลีย่ นวอลเปเปอร์พน
• พืน
ื้ หลังของหน ้าจอล็อค
ิ
ิ
• นาฬกา:
เลือกประเภทการแสดงนาฬกาที
แ
่ สดงบนหน ้าจอล็อค
• ช็ อตค ัท: เพิม่ ทางลัดแอปและเข ้าใช ้งานแอปโดยตรงจากหน ้าจอ
ล็อคโดยการลากทางลัดแอปบนหน ้าจอ
ั หาย: แสดงข ้อมูลติดต่อฉุกเฉิน
• ข้อมูลการติดต่อในกรณีโทรศพท์
บนหน ้าจอล็อก
• ตงเวลาล็
ั้
อค: ตัง้ ค่าเวลาทีไ่ ม่ได ้ใช ้งานจะทําให ้หน ้าจอดับลง
อัตโนมัต ิ
• ล็อคปุ่มพาวเวอร์ท ันที: ล็อกหน ้าจอทันทีเ่ มือ
่ กดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อก
• รายการการตัง้ ค่าทีม
่ ใี ห ้อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั วิธก
ี ารล็อกหน ้าจอที่
เลือก
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เปิ ดหน้าจอ
คุณสามารถเปิ ดหรือปิ ดหน ้าจอได ้โดยการแตะทีห
่ น ้าจอสองครัง้
• ตัวเลือกนีม
้ ใี ห ้ใช ้กับหน ้าจอโฮมที่ LG ให ้ไว ้เท่านัน
้ ดังนัน
้ จึงอาจไม่
ทํางานอย่างถูกต ้องบนโปรแกรม Launcher
ทีก
่ ําหนดเองหรือหน ้าจอโฮมอืน
่ ๆ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ โดยผู ้ใช ้
• เมือ
่ ต ้องการแตะหน ้าจอ ให ้ใช ้ปลายนิว้ ห ้ามใช ้เล็บเป็ นอันขาด
• หากต ้องการใช ้คุณสมบัต ิ KnockON โปรดตรวจดูวา่ พร็อกซิมต
ิ เี้ ซนเซอร์/
เซ็นเซอร์วด
ั แสงไม่ถก
ู บังด ้วยสติ๊ กเกอร์หรือวัสดุแปลกปลอมอืน
่ ๆ

การเปิ ดหน้าจอ
แตะตรงกลางหน ้าจอสองครัง้
• การแตะทีด
่ ้านบนหรือด ้านล่างของจออาจทําให ้ระบบไม่สามารถจดจํา
คําสัง่ สัมผัสได ้
การปิ ดหน้าจอ
แตะตรงพืน
้ ทีว่ า่ งบนหน ้าจอโฮมสองครัง้
หรือ แตะสองครัง้ ทีพ
่ น
ื้ ทีว่ า่ งบนแถบสถานะ

Knock Code
คุณสามารถปลดล็อกหน ้าจอโดยการสร ้างรหัส Knock Code ของตนเองได ้

เมือ
่ หน ้าจอปิ ดอยู่ คุณสามารถเข ้าถึงหน ้าจอหลักด ้วยการแตะตามลําดับที่
กําหนดเอง
• คุณสามารถใช ้รหัส Knock Code ร่วมกันกับคุณสมบัต ิ KnockON ได ้
• โปรดใช ้ปลายนิว้ เมือ
่ ต ้องการแตะหน ้าจอ
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การสร้างรห ัส Knock Code

1 แตะที่

ตงค่
ั้ า หน้าจอ ล็อคหน้าจอ เลือกแบบล็อคหน้าจอ
Knock Code

ุ ต ้องการเพือ
่ กําหนดรหัส Knock Code
2 แตะรูปสีเ่ หลีย่ มตามรูปแบบทีค่ ณ
จากนัน
้ แตะที่ ถ ัดไป

3 ป้ อนรหัส Knock Code ทีก่ ําหนดอีกครัง้ เพือ่ ยืนยัน จากนัน้ แตะที่ ยืนย ัน
การปลดล็อกหน้าจอด้วยรห ัส Knock Code
ปลดล็อกหน ้าจอโดยการใส่รหัส Knock Code ทีค
่ ณ
ุ ได ้กําหนดไว ้
ใส่รหัส Knock Code บนหน ้าจอสัมผัสขณะทีห
่ น ้าจอปิ ดอยู่
• หรือใส่รหัส Knock Code ขณะอยูใ่ นหน ้าจอล็อก

การเข้ารห ัสการ์ดหน่วยความจํา
คุณสามารถเข ้ารหัสและปกป้ องข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกในการ์ดหน่วยความจําได ้
ข ้อมูลทีเ่ ข ้ารหัสในการ์ดหน่วยความจําไม่สามารถเข ้าถึงจากอุปกรณ์เครือ
่ ง
อืน
่ ได ้

1 แตะที่

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ระบบป้องก ัน
เข้ารห ัสระบบจ ัดเก็บข้อมูลการ์ด SD

2 อ่านภาพรวมบนหน ้าจอของการเข ้ารหัสการ์ดหน่วยความจํา
จากนัน
้ แตะที่ ทําต่อ เพือ
่ ดําเนินการต่อ

3 เลือกตัวเลือกแล ้วแตะที่ เข้ารห ัสตอนนี้

• เข้ารห ัสไฟล์ใหม่: เข ้ารหัสเฉพาะข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกในการ์ดหน่วย
ความจําหลังจากการเข ้ารหัส
• การเข้ารห ัสเต็มรูปแบบ: เข ้ารหัสข ้อมูลทัง้ หมดทีบ
่ น
ั ทึกในการ์ด
หน่วยความจํา
• ไม่รวมไฟล์มเี ดีย: เข ้ารหัสไฟล์ทงั ้ หมด ยกเว ้นไฟล์สอื่ เช่น เพลง
รูปภาพ และวีดโิ อ
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• หากต ้องการเข ้ารหัสการ์ดหน่วยความจํา โปรดแน่ใจว่าได ้ตัง้ ค่าการล็อค
หน ้าจอโดยใช ้ PIN หรือรหัสผ่าน
ั่ บางอย่างอาจไม่
• หลังจากเริม่ การเข ้ารหัสการ์ดหน่วยความจําแล ้ว ฟั งก์ชน
สามารถใช ้งานได ้
• หากอุปกรณ์ปิดอยูข
่ ณะทีร่ ะบบกําลังเข ้ารหัส
กระบวนการเข ้ารหัสจะล ้มเหลว และข ้อมูลบางอย่างอาจเสียหายได ้
ดังนัน
้ โปรดแน่ใจว่าได ้ตรวจสอบว่าระดับแบตเตอรีเ่ พียงพอหรือไม่กอ
่ นที่
จะเริม่ ทําการเข ้ารหัส
• ไฟล์ทเี่ ข ้ารหัสจะสามารถเข ้าถึงได ้เฉพาะจากเครือ
่ งทีม
่ ก
ี ารเข ้ารหัสไฟล์
เท่านัน
้
• การ์ดหน่วยความจําทีเ่ ข ้ารหัสจะไม่สามารถใช ้บนอุปกรณ์ LG อืน
่ ๆได ้
หากต ้องการใช ้การ์ดหน่วยความจําทีเ่ ข ้ารหัสบนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีอ
่ น
ื่
โปรดฟอร์แมตการ์ด
• คุณสามารถเปิ ดใช ้งานการเข ้ารหัสการ์ดหน่วยความจําได ้ แม ้ในขณะทีไ่ ม่
ติดตัง้ การ์ดหน่วยความจําเข ้ากับอุปกรณ์ การ์ดหน่วยความจําใดๆ ทีต
่ ด
ิ ตัง้
เข ้ามาหลังจากการเข ้ารหัส จะถูกเข ้ารหัสโดยอัตโนมัต ิ

การถ่ายภาพหน้าจอ
คุณสามารถ่ายภาพหน ้าจอปั จจุบน
ั ทีค
่ ณ
ุ กําลังดูอยูไ่ ด ้
ด้วยวิธล
ี ัด
กดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อกและปุ่ มลดระดับเสียง (-) พร ้อมกันค ้างไว ้อย่างน ้อย
สองวินาที
• ภาพหน ้าจอสามารถดูได ้จากโฟลเดอร์ Screenshots ใน แกลเลอรี่
ด้วย Capture+
บนหน ้าจอทีค
่ ณ
ุ ต ้องการถ่ายภาพ ลากแถบสถานะลง จากนัน
้ แตะที่
• เมือ
่ หน ้าจอปิ ดหรือล็อกอยู่ คุณจะสามารถเข ้าใช ้งาน Capture+
ั นี้
โดยการกดปุ่ มเพิม่ ระดับเสียง (+) สองครัง้ หากต ้องการงานฟั งก์ชน
ให ้แตะที่
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป แล ้วเปิ ด ปุ่มช็ อตค ัต
• โปรดดูท ี่ การเขียนบันทึกลงในภาพถ่ายหน ้าจอ สําหรับรายละเอียด
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การป้อนต ัวอ ักษร
้ ป้นพิมพ์อ ัจฉริยะ
การใชแ
คุณสามารถใช ้แป้ นพิมพ์อจั ฉริยะเพือ
่ ป้ อนและแก ้ไขข ้อความ
ด ้วยแป้ นพิมพ์อจั ฉริยะ คุณสามารถดูข ้อความไปพร ้อมกับพิมพ์โดยไม่ต ้อง
ั นีจ้ ะช่วยให ้คุณ
สลับระหว่างหน ้าจอและแป้ นพิมพ์แบบดัง้ เดิม ฟั งก์ชน
สามารถค ้นหาและแก ้ไขจุดผิดพลาดได ้ง่ายดายขณะพิมพ์

การเลือ
่ นเคอร์เซอร์
ด ้วยแป้ นพิมพ์อจั ฉริยะ คุณสามารถเลือ
่ นเคอร์เซอร์ไปยังตําแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต ้อง
การได ้อย่างแม่นยํา ขณะพิมพ์ข ้อความ ให ้สัมผัสและกดสเปซบาร์ค ้าง
จากนัน
้ ลากไปทางซ ้ายหรือขวา

• ตัวเลือกนีใ้ ช ้ได ้กับแป้ นพิมพ์ทม
ี่ เี ค ้าโครงแบบ QWERTY เท่านัน
้
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ระบบเสนอแนะคํา
แป้ นพิมพ์อจั ฉริยะจะทําการวิเคราะห์รป
ู แบบการใช ้งานของคุณโดยอัตโนมัต ิ
เพือ
่ เสนอแนะคําทีค
่ ณ
ุ ใช ้บ่อยๆ ขณะพิมพ์ ยิง่ คุณใช ้อุปกรณ์นานเท่าใด
การเสนอแนะก็จะยิง่ แม่นยําขึน้
ป้ อนตัวอักษร แล ้วแตะคําทีร่ ะบบเสนอแนะ หรือลากนิว้ เบาๆ บน Space Bar
ด ้านซ ้ายหรือขวา โดยลากนิว้ ขึน้ ด ้านบน
• คําทีเ่ ลือกจะถูกป้ อนลงไปโดยอัตโนมัต ิ คุณไม่จําเป็ นต ้องพิมพ์เองทุก
ตัวอักษร

การเปลีย
่ นเค้าโครงแป้นพิมพ์ QWERTY
คุณสามารถเพิม่ ลบ หรือจัดเรียงปุ่ มต่างๆ ในแถวด ้านล่างของแป้ นพิมพ์ได ้

1 แตะที่

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ภาษาและคียบ
์ อร์ด คียบ
์ อร์ด LG
ู แบบ QWERTY
ความสูงและเลย์เอาท์ของคียบ
์ อร์ด แป้นพิมพ์รป
บนแป้ นพิมพ์ จากนัน
้ แตะที่
ู แบบ QWERTY
ความสูงและเลย์เอาท์ของคียบ
์ อร์ด แป้นพิมพ์รป

ุ่
้านล่าง จากนัน
้ ลากไปยังตําแหน่งอืน
่
2 แตะทีป่ มในแถวด
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• ตัวเลือกนีใ้ ช ้ได ้กับแป้ นพิมพ์ทม
ี่ เี ค ้าโครงแบบ QWERTY, QWERTZ และ
AZERTY
ั นีอ
• ฟั งก์ชน
้ าจไม่รองรับในบางภาษา

การปร ับแต่งความสูงของแป้นพิมพ์
คุณสามารถปรับแต่งความสูงของแป้ นพิมพ์ได ้เพือ
่ ความสะดวกขณะพิมพ์

1 แตะที่

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ภาษาและคียบ
์ อร์ด คียบ
์ อร์ด LG
์ อร์ด
ความสูงและเลย์เอาท์ของคียบ
์ อร์ด ความสูงของคียบ
หรือแตะที่
บนแป้ นพิมพ์ จากนัน
้ แตะที่
์ อร์ด
ความสูงและเลย์เอาท์ของคียบ
์ อร์ด ความสูงของคียบ

2 ปรับความสูงของแป้ นพิมพ์

การเลือกโหมดแป้นพิมพ์แนวนอน
คุณสามารถเลือกโหมดแป้ นพิมพ์แนวนอนได ้หลายวิธ ี

1 แตะที่

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ภาษาและคียบ
์ อร์ด คียบ
์ อร์ด LG
์ อร์ดตาม
ความสูงและเลย์เอาท์ของคียบ
์ อร์ด ประเภทคียบ
แนวนอน
บนแป้ นพิมพ์ จากนัน
้ แตะที่ ความสูงและเลย์เอาท์
หรือแตะที่
์ อร์ดตามแนวนอน
ของคียบ
์ อร์ด ประเภทคียบ

2 เลือกโหมดแป้ นพิมพ์
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การแยกแป้นพิมพ์
คุณสามารถแยกแป้ นพิมพ์ออกครึง่ หนึง่ และวางแต่ละส่วนไว ้ในแต่ละด ้าน
ของหน ้าจอ เมือ
่ หน ้าจออยูใ่ นโหมดแนวนอน
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ภาษาและคียบ
์ อร์ด คียบ
์ อร์ด LG
แตะที่
์ อร์ด
ความสูงและเลย์เอาท์ของคียบ
์ อร์ด แยกคียบ
บนแป้ นพิมพ์ จากนัน
้ แตะที่
หรือแตะที่
์ อร์ด
ความสูงและเลย์เอาท์ของคียบ
์ อร์ด แยกคียบ
• หมุนอุปกรณ์เป็ นโหมดแนวนอนเพือ
่ แยกแป้ นพิมพ์ออกเป็ นสองด ้าน
หากต ้องการรวมหรือแยกแป้ นพิมพ์ ให ้หุบนิว้ เข ้าหากันหรือแยกนิว้
ออกจากกันบนแป้ นพิมพ์

โหมดใชง้ านมือเดียว
คุณสามารถเลือ
่ นแป้ นพิมพ์ไปด ้านหนึง่ ของหน ้าจอเพือ
่ ใช ้งานแป้ นพิมพ์ได ้
ด ้วยมือเดียว

1 แตะที่

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ภาษาและคียบ
์ อร์ด คียบ
์ อร์ด LG
ความสูงและเลย์เอาท์ของคียบ
์ อร์ด ใชง้ านมือเดียว
บนแป้ นพิมพ์ จากนัน
้ แตะที่
หรือแตะที่
ความสูงและเลย์เอาท์ของคียบ
์ อร์ด ใชง้ านมือเดียว

2 กดปุ่ มลูกศรทีอ่ ยูถ่ ดั จากแป้ นพิมพ์เพือ่ เลือ่ นแป้ นพิมพ์ไปในทิศทาง
ทีต
่ ้องการ
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ี งพูด
การป้อนต ัวอ ักษรโดยใชเ้ สย
บนแป้ นพิมพ์ แตะที่

ค ้างไว ้ จากนัน
้ เลือก

ั จดจําคําสัง่ เสียงได ้อย่างดีทส
• เพือ
่ ใช ้งานฟั งก์ชน
ี่ ด
ุ กรุณาพูดให ้ชัดเจน
• หากต ้องการป้ อนตัวอักษรโดยใช ้เสียงพูด โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณ
เชือ่ มต่อกับเครือข่ายอยู่
ั จดจําคําสัง่ เสียง แตะที่
• หากต ้องการเลือกภาษาสําหรับฟั งก์ชน
ภาษา หน ้าจอการจดจําคําสัง่ เสียง
ั นีอ
• ฟั งก์ชน
้ าจไม่รองรับหรือภาษาทีร่ องรับอาจแตกต่างกัน
ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีบ
่ ริการ

การเพิม
่ ภาษาของคียบ
์ อร์ด
คุณสามารถเพิม่ ภาษาสําหรับป้ อนของคียบ
์ อร์ดได ้

1 แตะที่

เลือกภาษา

ตงค่
ั้ า

ทว่ ั ไป

ภาษาและคียบ
์ อร์ด

คียบ
์ อร์ด LG

ุ ต ้องการเพิม่
2 เลือกทีวที คี่ ณ

ค ัดลอกและวาง
คุณสามารถตัดหรือคัดลอกข ้อความจากแอพ แล ้ววางข ้อความลงในแอพ
เดียวกันได ้ หรือคุณอาจเปิ ดใช ้งานแอพอืน
่ ๆ และวางข ้อความลงในแอพนัน
้
ุ ต ้องการคัดลอกหรือตัดค ้างไว ้
1 แตะรอบๆ ข ้อความทีค่ ณ
2 ลาก / เพือ่ ระบุบริเวณทีต่ ้องการคัดลอกหรือตัด
3 เลือก ต ัด หรือ ค ัดลอก

• ข ้อความทีต
่ ด
ั หรือคัดลอกจะถูกเพิม่ ไปยังคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัต ิ

4 แตะทีห่ น ้าต่างการป้ อนตัวอักษรค ้างไว ้ จากนัน้ เลือก วาง
• หากไม่มรี ายการใดๆ ทีค
่ ด
ั ลอกหรือตัด ตัวเลือก วาง จะไม่ปรากฏ

ั พืน
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ถาดคลิป
หากคุณคัดลอกหรือตัดรูปภาพหรือข ้อความ เนือ
้ หาดังกล่าวจะถูกบันทึก
ไปยังถาดคลิปโดยอัตโนมัต ิ และสามารถนํ าไปวางในทีใ่ ดเมือ
่ ใดก็ได ้

1 บนแป้ นพิมพ์ แตะที่

ค ้างไว ้ จากนัน
้ เลือก
หรือแตะหน ้าต่างการป้ อนตัวอักษรค ้างไว ้ แล ้วเลือก ถาดคลิป

2 เลือกและวางรายการจากถาดคลิป

• คุณสามารถบันทึกรายการต่างๆ ได ้สูงสุด 20 รายการบนถาดคลิป
่ ล็อกรายการทีบ
่ น
ั ทึกไว ้เพือ
่ จะได ้ไม่ลบรายการนัน
้
• แตะที่ เพือ
แม ้เมือ
่ เกินจํานวนสูงสุดแล ้ว ระบบสามารถล็อกรายการต่างๆ
ได ้สูงสุด 10 รายการ หากต ้องการลบรายการทีล
่ ็อกไว ้
ให ้ปลดล็อกรายการนัน
้ ก่อน
่ ลบรายการทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ในถาดคลิป
• แตะที่ เพือ
• ถาดคลิปอาจไม่รองรับในบางแอป

ห้ามรบกวน
คุณสามารถจํากัดหรือปิ ดเสียงการแจ ้งเตือนเพือ
่ ป้ องกันการรบกวนเป็ นเวลา
ตามกําหนดได ้

1 แตะที่

ตงค่
ั้ า เสียงและการแจ้ง
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน

ห้ามรบกวน จากนัน
้ ลาก

ุ ต ้องการ:
2 แตะที่ เสียงและการสน่ั และเลือกโหมดทีค่ ณ

• ทีม
่ ล
ี าํ ด ับความสาํ ค ัญสูงเท่านน:
ั้ รับการแจ ้งเตือนแบบเปิ ด
่ สําหรับแอพทีเ่ ลือกไว ้เท่านัน
เสียงหรือสัน
้ แม ้ในขณะที่
ทีม
่ ล
ี าํ ด ับความสาํ ค ัญสูงเท่านนั้ เปิ ดอยู่ เสียงปลุกก็จะยังคงส่ง
เสียงดังอยู่
่
• เงียบทงหมด:
ั้
ปิ ดทัง้ เสียงและการสัน

ั พืน
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03
แอพทีม
่ ป
ี ระโยชน์

การติดตงและถอนการติ
ั้
ดตงแอพ
ั้
การติดตงแอพ
ั้
เข ้าใช ้งานร ้านค ้าแอพเพือ
่ ค ้นหาและดาวน์โหลดแอพ
• คุณสามารถใช ้ SmartWorld, Play สโตร์ หรือร ้านค ้าแอพทีผ
่ ู ้ให ้
บริการเครือข่ายของคุณจัดหาให ้
• ร ้านค ้าแอพบางร ้านอาจขอให ้คุณสร ้างบัญชีและเข ้าสูร่ ะบบ
• บางแอพอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
• หากคุณใช ้ข ้อมูลมือถือ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าใช ้บริการข ้อมูลได ้
ขึน้ อยูก
่ บ
ั แผนอัตราค่าบริการของคุณ
• SmartWorld อาจไม่รองรับ ขึน้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ให ้บริการเครือข่าย
หรือพืน
้ ทีบ
่ ริการ

การถอนการติดตงแอพ
ั้
ถอนการติดตัง้ แอพต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ ไม่ได ้ใช ้งานอีกต่อไป
ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
การถอนการติดตงด้
ั้ วยรูปแบบท่าทางการแตะค้าง
บนหน ้าจอโฮม แตะแอพทีต
่ ้องการถอนการติดตัง้ ค ้างไว ้ จากนัน
้ ลากไปทับ
ถอนการติดตงั้ ทีด
่ ้านบนของหน ้าจอ
คุณยังสามารถสัมผัสและกดแอปค ้าง จากนัน
้ แตะทีแ
่ อปหรือวิดเจ็ตทีม
่ ี
แนบติดอยูเ่ พือ
่ ถอนการติดตัง้ ได ้ด ้วย
• หากแอพถูกถอนการติดตัง้ ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากนี้
คุณจะสามารถติดตัง้ ได ้ใหม่ โปรดดูท ี่ แอปฯทีย่ กเลิกการติดตัง้ ไปแล ้ว
สําหรับรายละเอียด

แอพทีม
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การถอนการติดตงโดยการใช
ั้
เ้ มนูการตงค่
ั้ า
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป แอปฯ เลือกแอพ จากนัน
้ แตะที่
แตะที่
ถอนการติดตงั้
การถอนการติดตงแอพจากร้
ั้
านค้าแอพ
หากต ้องการถอนการติดตัง้ เข ้าถึงร ้านค ้าแอพทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด
แอพดังกล่าว และทําการถอนการติดตัง้
• ผู ้ใช ้อาจไม่สามารถถอนการติดตัง้ บางแอพได ้

แอปฯทีย
่ กเลิกการติดตงไปแล้
ั้
ว
คุณสามารถดูแอพทีถ่ อนการติดตัง้ แล ้วบนหน ้าจอโฮม นอกจากนี้
คุณยังสามารถติดตัง้ แอพทีถ่ อนการติดตัง้ ภายใน 24 ชัว่ โมง
นับจากนีไ้ ด ้ใหม่อกี ด ้วย
แอปฯทีย
่ กเลิกการติดตงไปแล้
ั้
ว
1 แตะที่
2 เปิ ดใช ้งานฟั งก์ชนั ทีต่ ้องการ

• ติดตงซ
ั้ ํา้ : ติดตัง้ แอพทีเ่ ลือกใหม่
• : ลบแอพทีถ่ อนการติดตัง้ แล ้วออกจากอุปกรณ์อย่างถาวร
• แอพทีถ่ อนการติดตัง้ แล ้วจะถูกลบออกจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัตใิ น 24
ชัว่ โมงหลังจากทีถ่ อนการติดตัง้ แล ้ว หากคุณต ้องการติดตัง้ แอพทีถ่ อน
การติดตัง้ แล ้วใหม่ คุณต ้องดาวน์โหลดอีกครัง้ จากร ้านค ้าแอพ
• คุณสมบัตนิ จี้ ะถูกเปิ ดใช ้งานบนหน ้าจอโฮมเท่านัน
้ หากคุณถอนการติดตัง้
แอพขณะทีใ่ ช ้หน ้าจอ EasyHome หรือ Launcher อืน
่ อยู่ แอพดังกล่าว
จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ในทันทีอย่างถาวร

แอพทีม
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ั
โทรศพท์
ี ง
การโทรด้วยเสย
ทําการโทรโดยใช ้วิธใี ดวิธห
ี นึง่ ทีใ่ ช ้ได ้ เช่น ป้ อนหมายเลขโทรศัพท์
ด ้วยตนเอง และโทรจากรายการข ้อมูลติดต่อหรือรายการโทรล่าสุด
การโทรออกโดยการกดจากแป้นพิมพ์
โทร
1 แตะที่
ี ค
ี่ ณ
ุ ต ้องการ ดังนี:้
2 โทรออกโดยใช ้วิธท

• ป้ อนหมายเลขโทรศัพท์แล ้วแตะที่
• แตะหมายเลขโทรด่วนค ้างไว ้
• ค ้นหาผู ้ติดต่อด ้วยการแตะทีอ
่ ก
ั ษรแรกของชือ่ ผู ้ติดต่อในรายการ
ข ้อมูลติดต่อ จากนัน
้ แตะที่
• หากต ้องการป้ อน “+” ขณะโทรออกต่างประเทศ ให ้แตะเลข 0 ค ้างไว ้
• โปรดดูท ี่ การเพิม่ ข ้อมูลติดต่อ สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับวิธเี พิม่
หมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายการโทรด่วน

การโทรออกด้วยการกดจากรายการข้อมูลติดต่อ
่
รายชือ
1 แตะที่
2 จากรายการข ้อมูลติดต่อ ให ้เลือกผู ้ติดต่อรายหนึง่ แล ้วแตะที่

แอพทีม
่ ป
ี ระโยชน์

51

การร ับสาย
หากต ้องการรับสาย ให ้ลาก
ออกนอกวงกลมบนหน ้าจอสายโทรเข ้า
• เมือ
่ เครือ
่ งเชือ่ มต่ออยูก
่ บ
ั ชุดหูฟังสเตอริโอ
คุณจะสามารถโทรออกโดยใช ้ปุ่ ม โทร/วางสาย บนชุดหูฟังได ้
ตงค่
ั้ า
• หากต ้องการวางสาย เพียงกดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อก แล ้วแตะที่
เครือข่าย ตงการโทร
ั้
ร่วมก ัน ร ับสายหรือจบการสนทนา
้ ่ม
จากนัน
้ เปิ ด จบการโทรโดยใชป
ุ Power

การปฏิเสธสายโทรเข้า
หากต ้องการปฏิเสธสายโทรเข ้า ให ้ลาก
ข ้ามหน ้าจอสายโทรเข ้า
• หากต ้องการส่งข ้อความปฏิเสธสายโทรเข ้า
ข ้ามหน ้าจอ
ให ้ลากตัวเลือกข ้อความปฏิเสธ
• หากต ้องการเพิม่ หรือแก ้ไขข ้อความปฏิเสธสายโทรเข ้า ให ้แตะที่
ั้
ร่วมก ัน บล็อกสายโทรเข้าและ
ตงค่
ั้ า เครือข่าย ตงการโทร
ปฏิเสธร ับข้อความ ปฏิเสธพร้อมส่งข้อความ
• เมือ
่ มีสายโทรเข ้า ให ้กดปุ่ มเพิม่ ระดับเสียง (+) ลดระดับเสียง
่
(-) หรือปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อคเพือ
่ ปิ ดเสียงริงโทนหรือการสัน
หรือเพือ
่ ถือสายค ้างไว ้

การดูสายทีไ่ ม่ได้ร ับ
หากมีสายทีไ่ ม่ได ้รับ แถบสถานะทีด
่ ้านบนสุดของหน ้าจอจะแสดง
สัญลักษณ์
หากต ้องการดูรายละเอียดของสายทีไ่ ม่ได ้รับ ให ้ลากแถบสถานะลงด ้านล่าง
บ ันทึกการโทร
หรือแตะที่

แอพทีม
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ั ส
ฟังก์ชนที
่ ามารถเข้าถึงได้ในระหว่างการโทร
ั ต่างๆ
ในระหว่างการโทร คุณสามารถเข ้าไปยังฟั งก์ชน
ได ้โดยการแตะปุ่ มต่างๆ บนหน ้าจอ ดังนี:้
่ : ดูรายชือ่ ผู ้ติดต่อระหว่างการโทร
• รายชือ
• วางสาย: วางสาย
• ปุ่มกด: แสดงหรือซ่อนปุ่ มหมายเลข
ั ลําโพงโทรศัพท์
• ลําโพง: เปิ ดฟั งก์ชน
• ปิ ดเสียง: ปิ ดเสียงของคุณเพือ
่ ไม่ให ้ผู ้ทีอ
่ ยูป
่ ลายสายได ้ยินเสียงของคุณ
• Bluetooth: โอนสายโทรเข ้าไปยังอุปกรณ์บลูทธู ทีใ่ ช ้คูก
่ น
ั และ
เชือ่ มต่อเรียบร ้อย
• : เข ้าถึงตัวเลือกการโทรเพิม่ เติม
• รายการการตัง้ ค่าทีม
่ ใี ห ้อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีห
่ รือผู ้ให ้บริการ

การโทรสามสาย
คุณสามารถโทรหาผู ้ติดต่ออีกรายหนึง่ ในระหว่างการโทรได ้
เพิม
่ การโทร
1 ในระหว่างการโทร ให ้แตะที่
ป้
อ
นหมายเลขโทรศั
พ
ท์
แ
ล
้วแตะที
่
2

• สายการโทรทัง้ สองสายจะปรากฏขึน้ บนหน ้าจอในเวลาเดียวกัน
และสายแรกจะถูกพักสายไว ้

3 หากต ้องการเริม่ ประชุมสาย ให ้แตะที่ รวมสาย
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการโทรแต่ละครัง้
โปรดปรึกษาผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณเพือ
่ หาข ้อมูลเพิม่ เติม
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การดูบ ันทึกการโทร
หากต ้องการดูบน
ั ทึกการโทร ให ้แตะที่
บ ันทึกการโทร จากนัน
้
ัั อไปนี:้
คุณสามารถใช ้หนึง่ ในฟั งก์ชนต่
• หากต ้องการดูบน
ั ทึกการโทรแบบละเอียด ให ้เลือกผู ้ติดต่อรายหนึง่
หากต ้องการโทรหาผู ้ติดต่อทีเ่ ลือก ให ้แตะที่
• หากต ้องการลบบันทึกการโทร ให ้แตะที่
ลบทงหมด
ั้
• ระยะเวลาการโทรทีแ
่ สดงอาจแตกต่างจากค่าโทรทีเ่ รียกเก็บ
โปรดปรึกษาผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณเพือ
่ หาข ้อมูลเพิม่ เติม

การกําหนดค่าต ัวเลือกการโทร
คุณสามารถกําหนดค่าตัวเลือกการโทรได ้

1 แตะที่
2 แตะที่

โทร หรือ บ ันทึกการโทร

ตงค่
ั้ าการโทร จากนัน
้ กําหนดค่าตัวเลือกให ้เหมาะสม
ตามความต ้องการของคุณ

แอพทีม
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ข้อความ
การสง่ ข้อความ
คุณสามารถสร ้างและส่งข ้อความไปยังผู ้ติดต่อของคุณได ้โดยใช ้แอป
ข ้อความ
• การส่งข ้อความไปต่างประเทศอาจมีคา่ ธรรมเนียมเพิม่ เติม
โปรดปรึกษาผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณเพือ
่ หาข ้อมูลเพิม่ เติม

1 แตะที่
2 แตะที่
3 ระบุผู ้รับแล ้วเขียนข ้อความ

• หากต ้องการแนบไฟล์ ให ้แตะที่
• หากต ้องการเข ้าไปยังรายการเมนูเสริม ให ้แตะที่

4 แตะที่ ส่ง เพือ่ ส่งข ้อความดังกล่าว
การอ่านข้อความ
คุณสามารถดูข ้อความทีส
่ ง่ หากันและกันได ้ตามชือ่ ผู ้ติดต่อ

1 แตะที่
2 เลือกผู ้ติดต่อรายหนึง่ จากรายการข ้อความ
การกําหนดค่าการตงค่
ั้ าการร ับสง่ ข้อความ
คุณสามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่าการรับส่งข ้อความให ้เหมาะสมตาม
ความต ้องการของคุณได ้

1 แตะที่
2 แตะที่

ตงค่
ั้ า จากรายการข ้อความ

แอพทีม
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กล้อง
การเริม
่ ใชง้ านกล้อง
คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อเพือ
่ เก็บช่วงเวลาทีน
่ ่าจดจําเอาไว ้ได ้
แตะที่
•
•
•
•
•

ก่อนถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อ ให ้เช็ดเลนส์กล ้องด ้วยผ ้าไมโครไฟเบอร์
โปรดระมัดระวังอย่าทําให ้เลนส์กล ้องเปื้ อนคราบนิว้ มือหรือสารอืน
่ ๆ
หากระดับแบตเตอรีเ่ หลือตํา่ กว่า 5% ให ้ชาร์จแบตเตอรีก
่ อ
่ นใช ้กล ้อง
รูปภาพต่างๆ ทีอ
่ ยูใ่ นคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ฉบับนีอ
้ าจแตกต่างจากอุปกรณ์จริง
คุณสามารถดูหรือแก ้ไขรูปภาพและวิดโี อต่างๆ ได ้จาก แกลเลอรี่
โปรดดูท ี่ ภาพรวมคลังภาพ สําหรับรายละเอียด

เปิ ดหรือปิ ด
แฟลช
สลับกล ้องหน ้า
และกล ้องหลัง
ใช ้เอฟเฟกต์คด
ั
กรองภาพยนตร์
เปลีย
่ นแปลงตัว
เลือกกล ้อง

เลือกแอปทีต
่ ้องการ
แบ่งปั นรูปภาพ
และวิดโี อต่างๆ
เปิ ดคลังภาพ
บันทึกวิดโิ อ
ถ่ายภาพ
กลับไปที่
หน ้าจอก่อนหน ้า

การถ่ายภาพ

1 แตะตําแหน่งทีต่ ้องการโฟกัส
2 แตะที่ เพือ่ ถ่ายภาพ

• คุณยังสามารถกดปุ่ มลดระดับเสียง (-) หรือเพิม่ ระดับเสียง (+)
เพือ
่ ถ่ายภาพได ้อีกด ้วย
• เมือ
่ หน ้าจอปิ ดหรือล็อกอยู่ ให ้เปิ ดกล ้องด ้วยการกดปุ่ มลดระดับเสียง (-)
ั นี้ แตะ
สองครัง้ ในการเปิ ดใช ้ฟั งก์ชน
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ปุ่ มทางลัด
แล ้วเปิ ด Open Capture+/Camera

แอพทีม
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การบ ันทึกวิดโิ อ

1 แตะตําแหน่งทีต่ ้องการโฟกัส
2 แตะที่

• หากต ้องการถ่ายภาพขณะทีบ
่ น
ั ทึกวิดโี อ ให ้แตะที่
• หากต ้องการหยุดบันทึกวิดโี อชัว่ คราว ให ้แตะที่
หากต ้องการบันทึกวิดโี อต่อ ให ้แตะที่

3 แตะที่

เพือ
่ สิน้ สุดการบันทึกวิดโี อ

การปร ับแต่งต ัวเลือกกล้องด้วยตนเอง
คุณสามารถปรับตัวเลือกกล ้องต่างๆ ด ้วยตนเองเพือ
่ ให ้เหมาะสมตาม
ความต ้องการของคุณได ้
แตะที่ บนหน ้าจอ
• ตัวเลือกทีม
่ ใี ห ้อาจต่างกันไป ขึน้ อยูก
่ บ
ั กล ้องทีเ่ ลือก
(กล ้องหน ้าหรือกล ้องหลัง) และโหมดกล ้องทีเ่ ลือก
ขนาดรูปภาพ

เลือกค่าสัดส่วนภาพและขนาดสําหรับการถ่ายภาพ

ความละอียดวิดโี อ

เลือกค่าความละเอียดและขนาดสําหรับการบันทึกวิดโี อ

HDR

ี น
ั สดใส
รับรูปภาพหรือวิดโี อทีม
่ ส
ี ส
และใช ้เอฟเฟ็ กต์ชดเชยแสง เมือ
่ ถ่ายย ้อนแสง
ั เหล่านีใ้ ช ้เทคโนโลยี High Dynamic Range
ฟั งก์ชน
(HDR) ทีต
่ ด
ิ ตัง้ มาในกล ้องของอุปกรณ์

ตงเวลา
ั้

ตัง้ ตัวจับเวลาให ้ถ่ายภาพโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ครบระยะ
เวลาหนึง่ แล ้ว

ั
ชีสชทเตอร์

ถ่ายภาพโดยใช ้การสัง่ การด ้วยเสียง

แท็กตําแหน่ง

บันทึกรูปภาพพร ้อมข ้อมูล GPS

กริด

แสดงเส ้นตารางบอกแนว เพือ
่ ให ้คุณสามารถถ่ายภาพ
หรือบันทึกวิดโี อตามเส ้นกํากับแนวตัง้ และแนวนอนได ้

แอพทีม
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ทีเ่ ก็บข้อมูล

เลือกระหว่างทีเ่ ก็บข ้อมูลภายในเครือ
่ งหรือการ์ด SD
(สามารถใช ้งานได ้เมือ
่ มีการใส่การ์ดหน่วยความจํา)

มุมมองแบบง่าย

ซ่อนเมนูทงั ้ หมดจากหน ้าจอกล ้อง

ต ัวเลือกเพิม
่ เติมของกล้องหน้า

ถ่ายเซลฟี

ปรับแต่งการตัง้ ค่าถ่ายเซลฟี
• การถ่ายรูปโดยใช ้ท่าทางมือ ถ่ายภาพโดยใช ้
คุณสมบัตกิ ารถ่ายรูปโดยใช ้ท่าทางมือ
• ถ่ายอัตโนมัต:ิ ถ่ายภาพเมือ
่ กล ้องตรวจพบใบหน ้า

บ ันทึกเป็นภาพพลิก

บันทึกเป็ นภาพพลิกหลังถ่ายเซลฟี

ถ่ายต่อเนือ
่ ง (Burst shot)
คุณสามารถถ่ายภาพอย่างต่อเนือ
่ งเพือ
่ สร ้างภาพเคลือ
่ นไหวได ้
ค ้างไว ้
บนหน ้าจอกล ้อง ให ้แตะ
ถูกกดอยู่
• ภาพแบบต่อเนือ
่ งจะถูกถ่ายด ้วยความเร็วสูงในระหว่างที่
• สามารถถ่ายภาพได ้ต่อเนือ
่ งสูงสุดสามสิบ (30) รูป

มุมมองแบบง่าย
แตะ
มุมมองแบบง่าย เพือ
่ ซ่อนเมนูบนหน ้าจอกล ้อง แตะที่
เพือ
่ แสดงเมนู

แอพทีม
่ ป
ี ระโยชน์

58

ล็อค AE/AF
คุณสามารถล็อคระดับการเปิ ดรับแสงปั จจุบน
ั และตําแหน่งการโฟกัสด ้วยการ
แตะหน ้าจอกล ้องค ้างไว ้ เพือ
่ ปิ ดคุณลักษณะนี้ ให ้แตะพืน
้ ทีว่ า่ งบนหน ้าจอ

การสล ับกล้อง
คุณสามารถสลับกล ้องหน ้าและกล ้องหลังเพือ
่ ให ้เหมาะกับสภาพแวดล ้อม
ของคุณได ้
หรือลากหน ้าจอในทิศทางใดๆ เพือ
่ สลับระหว่าง
บนหน ้าจอกล ้อง แตะ
กล ้องหน ้าและกล ้องหลัง

• ใช ้กล ้องหน ้าเพือ
่ ถ่ายเซลฟี่ โปรดดูท ี่ ถ่ายเซลฟี สําหรับลายละเอียด
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การสล ับระหว่างกล้องมาตรฐานและกล้องมุมกว้าง
สลับระหว่างกล ้องมาตรฐานและกล ้องมุมกว ้างด ้านหน ้าเพือ
่ ถ่ายภาพหรือ
วิดโี อทีเ่ หมาะกับความต ้องการของคุณ
/
เพือ
่ สลับระหว่างกล ้องมาตรฐานและกล ้องมุมกว ้าง
• แตะที่
ย่อหรือขยาย
คุณสามารถใช ้การย่อหรือขยายหน ้าจอกล ้องขณะทําการถ่ายภาพหรือ
บันทึกวิดโี อได ้
• บนหน ้าจอกล ้อง ให ้หุบหรือกางสองนิว้ ออกเพือ
่ ย่อหรือขยาย
จากนัน
้ ใช ้แถบเลือ
่ น +/- ทีป
่ รากฏ
• ไม่สามารถใช ้งานคุณสมบัตซ
ิ ม
ู ได ้ในระหว่างใช ้งานกล ้องหน ้าในโหมด
เซลฟี

ถ่ายเซลฟี
คุณสามารถใช ้กล ้องหน ้าเพือ
่ ดูใบหน ้าของคุณเองบนหน ้าจอและ
ถ่ายเซลฟี่ ได ้
Gesture ช็ อต
คุณสามารถถ่ายเซลฟี่ โดยใช ้รูปแบบท่าทางต่างๆ ได ้
แบมือของคุณให ้กล ้องหน ้า จากนัน
้ กํามือ
คุณยังสามารถกํามือจากนัน
้ แบมือออกต่อหน ้ากล ้องหน ้าได ้เช่นกัน
• กล ้องจะถ่ายภาพภายในสามวินาที

แอพทีม
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• เพือ
่ ใช ้งานคุณสมบัตนิ ี้ ให ้สลับไปใช ้โหมดกล ้องหน ้า จากนัน
้ แตะที่
ถ่ายเซลฟี Gesture ช็ อต
• ตรวจดูให ้แน่ใจว่าฝ่ ามือและกํามือของคุณอยูใ่ นเส ้นกํากับ
เพือ
่ ให ้กล ้องสามารถตรวจจับมือคุณได ้
• อาจไม่สามารถใช ้งานคุณสมบัตนิ ไี้ ด ้ขณะใช ้งานคุณสมบัตบ
ิ างอย่าง
ของกล ้อง

ถ่ายอ ัตโนม ัติ
คุณสามารถใช ้คุณสมบัตกิ ารตรวจจับภาพเพือ
่ ถ่ายเซลฟี่ ได ้อย่างง่ายดาย
และสะดวกสบาย คุณสามารถตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ
่ ทีว่ า่ เมือ
่ คุณดูทห
ี่ น ้าจอ
กล ้องหน ้าจะตรวจจับใบหน ้าของคุณและถ่ายเซลฟี่ โดยอัตโนมัต ิ
• กรอบนํ าทางสีขาวจะปรากฏเมือ
่ กล ้องหน ้าสามารถตรวจจับใบหน ้า
ของคุณได ้ หากวัตถุภายในกรอบนํ าทางสีขาวหยุดการเคลือ
่ นไหว
กรอบนํ าทางจะเปลีย่ นเป็ นสีฟ้า จากนัน
้ กล ้องจะทําการถ่ายภาพ

• แตะที่
อัตโนมติั้

ถ่ายเซลฟี

ถ่ายอ ัตโนม ัติ เพือ
่ เปิ ดใช ้งานคุณสมบัตถิ า่ ย

ถ่ายเป็นจ ังหวะต่อเนือ
่ ง
คุณสามารถถ่ายเซลฟี่ โดยการเว ้นช่วงได ้
ค ้างไว ้ หรือแบมือของคุณต่อหน ้ากล ้อง
ขณะทีใ่ ช ้กล ้องหน ้า แตะที่
จากนัน
้ กํามือสองครัง้ อย่างรวดเร็ว
• กล ้องจะทําการถ่ายภาพ 4 ภาพโดยมีชว่ งระยะห่างระหว่างภาพ
ประมาณ 2 วินาทีหลังการนับถอยหลัง 3 วินาที
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บ ันทึกเป็นภาพพลิก
ก่อนทําการถ่ายภาพด ้วยกล ้องหน ้า ให ้แตะที่
ภาพจะถูกพลิกกลับด ้านในแนวนอน

บ ันทึกเป็นภาพพลิก

• ขณะใช ้งานกล ้องหน ้า คุณจะสามารถเปี่ ยนวิธก
ี ารถ่ายเซลฟี ได ้ในตัวเลือก
กล ้อง โปรดดูท ี่ การปรับแต่งตัวเลือกกล ้องด ้วยตนเอง สําหรับรายละเอียด

แกลเลอรี่
ภาพรวมคล ังภาพ
คุณสามารถดูและจัดการภาพถ่ายหรือวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นเครือ
่ งของคุณได ้

1 แตะที่

• ภาพถ่ายและวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกไว ้จะแสดงตามแฟ้ ม

2 แตะโฟลเดอร์แล ้วเลือกไฟล์

• ดูไฟล์ทเี่ ลือกในโหมดเต็มหน ้าจอ
• ระหว่างดูภาพถ่าย ให ้ปั ดไปทางซ ้ายหรือขวาเพือ
่ ดูภาพก่อนหน ้า
หรือภาพถัดไป
• ระหว่างดูวด
ิ โี อ ให ้ปั ดไปทางซ ้ายหรือขวาเพือ
่ เล่นวิดโี อย ้อนหลัง
หรือไปข ้างหน ้า
• เครือ
่ งอาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์บางประเภท ขึน้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์
ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้
• บางไฟล์อาจเปิ ดไม่ได ้เพราะการเข ้ารหัส
• ไฟล์ทใี่ หญ่กว่าขนาดทีจ่ ํากัดอาจส่งผลให ้เกิดข ้อผิดพลาดได ้
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การดูรป
ู ภาพ
กลับไปที่
หน ้าจอก่อนหน ้า
เพิมหรือลบจาก
รายการโปรด
ของคุณ

เข ้าถึงตัวเลือก
เพิมเติม
ลบรูปภาพ
แชร์รป
ู ภาพ
เริม
่ ใช ้งานกล ้อง
แก ้ไขรูปภาพ

• หากต ้องการแสดงรายการเมนู ให ้แตะหน ้าจอเบาๆ
หากต ้องการซ่อนรายการเมนู ให ้แตะหน ้าจออีกครัง้

การแก้ไขรูปภาพ

1
2
3
4

ขณะทีด
่ ภ
ู าพถ่าย แตะที่
ใช ้เอฟเฟ็ กต์และเครือ
่ งมือต่างๆ เพือ
่ แก ้ไขรูปภาพ
แตะที่

เพือ
่ ปรับใช ้การเปลีย่ นแปลง

แตะที่ บ ันทึก เพือ
่ บันทึกการเปลีย่ นแปลง
• การเปลีย่ นแปลงจะเขียนทับไฟล์ดงั ้ เดิม
• หากต ้องการบันทึกภาพทีแ
่ ก ้ไขเป็ นไฟล์แยกต่างหาก ให ้แตะที่
บ ันทึกสาํ เนา

การเล่นวิดโี อ
เพิมหรือลบจาก
รายการโปรด
ของคุณ

เข ้าถึงตัวเลือก
เพิมเติม
เปิ ดด ้วย QSlide

ปรับระดับเสียง

ล็อคหรือปลดล็อค
หน ้าจอ

กรอวิดโี อ
ย ้อนกลับ

กรอวิดโี อไปข ้าง
หน ้า
หยุดหรือเล่น
วิดโี อ
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• หากต ้องการปรับระดับเสียง ให ้ลากนิว้ ขึน้ หรือลงทีด
่ ้านขวาของหน ้าจอ
วิดโี อ
• หากต ้องการปรับความสว่างของหน ้าจอ ให ้ลากด ้านซ ้ายของหน ้าจอ
วิดโี อขึน้ หรือลง

การลบไฟล์
คุณสามารถลบไฟล์ได ้โดยใช ้หนึง่ ในตัวเลือกต่อไปนี:้
• จากรายการไฟล์ ให ้แตะไฟล์หนึง่ ค ้างไว ้ จากนัน
้ แตะที่ ลบ
ี่ ้องการ
• แตะที่ จากรายการไฟล์ แล ้วลบไฟล์ทต
• ไฟล์ทถี่ ก
ู ลบจะถูกย ้ายไปที่ ถ ังขยะ โดยอตโนมัต ิ
และสามารถกู ้คืนไฟล์นัน
้ ๆ กลับไปทีแ
่ กลเลอรีไ่ ด ้ภายในเวลา 7 วัน
ถ ังขยะ แตะที่ เพือ
่ ลบไฟล์อย่างถาวร
• ในแกลเลอรี่ ให ้แตะที่
ในกรณีนี้ คุณจะไม่สามารถกู ้คืนไฟลได้ ้อีกต่อไป

การแชร์ไฟล์
คุณสามารถแชร์ไฟล์ได ้โดยใช ้หนึง่ ในตัวเลือกต่อไปนี:้
• ขณะดูภาพถ่ายหรือวิดโี อ ให ้แตะ เพือ
่ แบ่งปั นไฟล์ด ้วยวิธท
ี ค
ี่ ณ
ุ ต ้อง
การ
่ เลือกไฟล์และแชร์ไฟล์ดงั กล่าวโดยใช ้วิธ ี
• แตะที่ จากรายการไฟล์เพือ
ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
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เพลง
คุณสามารถเล่นและจัดการเพลงหรือดนตรีภายในอัลบัมได ้
LG เพลง
1 แตะที่
2 เลือกหมวดหมู่
3 เลือกไฟล์เพลง
เปลีย
่ นเป็ นเพลย์ลส
ิ ต์น ้
กลับไปทีห
่ น ้าจอ
ก่อนหน ้า

ค ้นหาไฟล์เพลง
เข ้าถึงตัวเลือกเพิมเติม

เพิมหรือลบ
รายการโปรด

่
เล่นแบบสุม
ปรับระดับเสียง
แตะเพือ
่ เล่นไฟล์
ปั จจุบน
ั ตัง้ แต่เริมต ้น/
แตะสองครัง้ เพือ
่ เล่น
ไฟล์กอ
่ นหน ้า/
แตะค ้างไว ้เพือ
่ กรอกลับ

เลือกโหมดเล่นซํ้า
เปิ ดคลังเพลง
แตะเพือ
่ เล่นไฟล์ถด
ั ไป/
แตะค ้างไว ้เพือ
่ กรอไป
ข ้างหน ้า
หยุดชัวคราวหรือเล่น

• เครือ
่ งอาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์บางประเภท ขึน้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ท ี่
ติดตัง้ ไว ้
• ไฟล์ทใี่ หญ่กว่าขนาดทีจ่ ํากัดอาจส่งผลให ้เกิดข ้อผิดพลาดได ้
• ไฟล์เพลงอาจได ้รับความคุ ้มครองโดยเจ ้าของลิขสิทธิส์ ากลหรือกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ คุณอาจต ้องขอรับสิทธิทางกฎหมายก่อนคัดลอกไฟล์เพลง หาก
ต ้องการดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์เพลง ให ้ตรวจสอบกฏหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศทีเ่ กีย่ วข ้องก่อน
• เครือ
่ งรุน
่ นีร้ องรับการเล่นเสียง Hi-Fi ไฟล์เสียง Hi-Fi จะแสดงไอคอน
Hi-Fi
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อีเมล
ภาพรวมอีเมล
คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีอเี มลลงในอุปกรณ์ของคุณ จากนัน
้
คุณจะสามารถตรวจดูและส่งอีเมลจากอุปกรณ์ของคุณได ้
• หากคุณใช ้ข ้อมูลมือถือ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าใช ้บริการข ้อมูลได ้ ขึน้ อยู่
กับแผนอัตราค่าบริการของคุณ โปรดปรึกษาผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณ
เพือ
่ หาข ้อมูลเพิม่ เติม

ี เี มล
การลงทะเบียนบ ัญชอ
เมือ
่ ใช ้งานแอพอีเมลเป็ นครัง้ แรก ให ้ลงทะเบียนบัญชีอเี มลของคุณ
E-mail
1 แตะที่
2 เลือกผู ้ให ้บริการอีเมลรายหนึง่
3 ป้ อนทีอ่ ยูอ่ เี มลและรหัสผ่านของคุณ จากนัน้ แตะที่ ถ ัดไป

เพือ
่ ลงทะเบียนบัญชีของคุณ
• หากต ้องการลงทะเบียนบัญชีอเี มลด ้วยตนเอง หรือลงทะเบียนบัญชี
อีเมลทีไ่ ม่ปรากฏอยูใ่ นรายการ ให ้แตะที่ ตงค่
ั้ าเอง

ี เี มล
การจ ัดการบ ัญชอ
หากต ้องการดูหรือแก ้ไขการตัง้ ค่าบัญชีอเี มลของคุณ ให ้แตะที่
• หากต ้องการเพิม่ บัญชี ให ้แตะที่ เพิม
่ แอคเคาท์
ลบแอคเคาท์
• หากต ้องการลบบัญชี ให ้แตะที่

ตงค่
ั้ า

ี เี มลอืน
การเปิ ดบ ัญชอ
่
หากลงทะเบียนบัญชีอเี มลไว ้หลายบัญชีและคุณต ้องการดูบญ
ั ชีอน
ื่
แล ้วเลือกบัญชีอน
ื่ จากรายการบัญชี
ให ้แตะที่
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การเช็คอีเมล

1 แตะที่ แล ้วเลือกกล่องจดหมาย
2 เลือกอีเมลหนึง่ จากรายการอีเมล
• ข ้อความอีเมลจะปรากฏขึน้

การสง่ อีเมล

1 แตะที่
2 ป้ อนทีอ่ ยูอ่ เี มลผู ้รับ
3 ป้ อนหัวเรือ่ งและข ้อความ

• หากต ้องการแนบไฟล์ ให ้แตะที่
• หากต ้องการเข ้าไปยังรายการเมนูเสริม ให ้แตะที่

4 แตะที่

เพือ
่ ส่งอีเมลดังกล่าว

ปฏิทน
ิ
ภาพรวมปฏิทน
ิ
คุณสามารถใช ้ปฏิทน
ิ เพือ
่ จัดการกิจกรรมและงานต่างๆ ได ้

การเพิม
่ เหตุการณ์
ปฏิทน
ิ
1 แตะที่
เลื
อ
กวั
น
ที
่
จากนั
น
้
แตะที่
2
3 ป้ อนรายละเอียดเหตุการณ์ แล ้วแตะที่ บ ันทึก

• หากคุณแตะวันทีใ่ นปฏิทน
ิ และวันดังกล่าวมีเหตุการณ์ตา่ งๆ อยูแ
่ ล ้ว
หน ้าต่างป๊ อปอัพจะปรากฏขึน้ เพือ
่ แสดงรายการเหตุการณ์เหล่านัน
้
แตะทีเ่ หตุการณ์หนึง่ จากหน ้าต่างป๊ อปอัพเพือ
่ ดูรายละเอียดเหตุการณ์
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การซงิ ค์เหตุการณ์
แตะที่

ปฏิทน
ิ ทีต
่ อ
้ งการซิงค์ และเลือกปฏิทน
ิ ทีต
่ ้องการซิงค์
• เมือ
่ กิจกรรมของคุณถูกบันทึกจากอุปกรณ์ลงในบัญชี Google
ของคุณแล ้ว กิจกรรมดังกล่าวจะถูกซิงค์กบ
ั ปฏิทน
ิ Google
โดยอัตโนมัตด
ิ ้วย จากนัน
้ คุณจะสามารถซิงค์อป
ุ กรณ์อน
ื่ ๆ กับปฏิทน
ิ
Google เพือ
่ ให ้อุปกรณ์ตา่ งๆ มีกจิ กรรมเช่นเดียวกับอุปกรณ์ของคุณ และ
เพือ
่ จัดการกิจกรรมของคุณบนอุปกรณ์เหล่านัน
้

Event Pocket
คุณสามารถใช ้ Event Pocket เพือ
่ สร ้างเหตุการณ์ได ้
เพือ
่ เปิ ด Event Pocket จากนัน
้ ลากเนือ
้ หาไปยังวันทีใ่ นปฏิทน
ิ
แตะที่
: จัดการภาพ ข ้อความ บันทึกช่วยจํา และเหตุการณ์ทบ
ี่ น
ั ทึก
•
ไว ้ชัว่ คราว นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปั นข ้อความ ภาพ
และบันทึกช่วยจําต่างๆ จากแอปอืน
่ และบันทึกรายการเหล่านีไ้ ปยับน
ั ทึก
ฉบับย่อได ้ หากคุณแตะที่ POCKET ในระหว่างทีส
่ ร ้างเหตุการณ์
เหตุการณ์ดงั กล่าวจะถูกบันทึกชัว่ คราวไปยังบันทึกฉบับย่อ
: จัดการงานต่างๆ ทีไ่ ม่มก
ี ําหนดเสร็จสิน้ เช่น กิจกรรม
•
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QuickMemo+
ภาพรวม QuickMemo+
คุณสามารถสร ้างบันทึกแบบสร ้างสรรค์ได ้ด ้วยตัวเลือกทีห
่ ลากหลายบน
คุณสมบัตขิ น
ั ้ สูงนีข
้ องแผ่นบันทึก เช่น การจัดการรูปภาพและภาพถ่าย
หน ้าจอทีไ่ ม่รองรับบนแผ่นบันทึกแบบดัง้ เดิม

การสร้างบ ันทึก

1 แตะที่
2 แตะที่

QuickMemo+

3 แตะที่

เพือ
่ จัดเก็บบันทึก

เพือ
่ สร ้างบันทึก
: จัดเก็บบันทึก
: ยกเลิกการดําเนินการล่าสุด
: ทําซํา้ การดําเนินการล่าสุดทีค
่ ณ
ุ ได ้ยกเลิกไว ้
: จดบันทึกโดยใช ้แป้ นพิมพ์
: จดบันทึกโดยใช ้ลายมือ
: ลบบันทึกทีเ่ ขียนด ้วยลายมือ
: ย่อหรือขยาย หมุนหรือลบส่วนต่างๆ
ของบันทึกทีเ่ ขียนด ้วยลายมือ
• : เข ้าใช ้งานตัวเลือกเพิม่ เติม รวมถึงการแชร์และการล็อกบันทึก
การเปลีย่ นรูปแบบแผ่นบันทึกและการใส่เนือ
้ หา
•
•
•
•
•
•
•

แอพทีม
่ ป
ี ระโยชน์

69

การเขียนบ ันทึกลงในรูปภาพ

1 แตะที่
2 แตะที่

QuickMemo+

เพือ
่ ถ่ายภาพ จากนัน
้ แตะที่ ตกลง
• รูปภาพนัน
้ จะถูกแนบไว ้กับแผ่นบันทึกดังกล่าวโดยอัตโนมัต ิ

3 แตะที่

หรือ
เพือ
่ เขียนบันทึกบนรูปภาพ
• เขียนบันทึกด ้วยมือบนรูปภาพ
• ป้ อนข ้อความภายใต ้รูปภาพ

4 แตะที่

เพือ
่ จัดเก็บบันทึก

การเขียนบ ันทึกลงในภาพถ่ายหน้าจอ

1 ขณะดูหน ้าจอ คุณต ้องการถ่ายภาพหน ้าจอ ลากแถบสถานะลงด ้านล่าง
จากนัน
้ แตะที่
• ภาพถ่ายหน ้าจอจะปรากฏเป็ นธีมพืน
้ หลังของแผ่นบันทึก เครือ
่ งมือ
บันทึกช่วยจําจะปรากฏขึน้ ทีด
่ ้านบนหน ้าจอ

2 บันทึกตามความต ้องการ

• เขียนบันทึกด ้วยมือบนรูปภาพ

3 แตะที่

และจัดเก็บบันทึกไว ้ในตําแหน่งทีต
่ งั ้ ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
• บันทึกทีจ่ ัดเก็บไว ้สามารถดูได ้ที่ QuickMemo+ หรือ แกลเลอรี่
• หากต ้องการจัดเก็บบันทึกในตําแหน่งเดียวกันทุกครัง้
เลือกกล่องกาเครือ
่ งหมาย ใชเ้ ป็นค่าเริม
่ ต้นสาํ หร ับ
การดําเนินการนี้ และเลือกแอพ
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การจ ัดการโฟลเดอร์
คุณสามารถดูบน
ั ทึกต่างทีจ่ ัดกลุม
่ ไว ้ตามประเภทบันทึก
QuickMemo+
1 แตะที่
2 ทีด่ ้านบนหน ้าจอ แตะที่ แล ้วเลือกรายการเมนู:

• บ ันทึกช่วยจําทงหมด:
ั้
ดูบน
ั ทึกทัง้ หมดทีจ่ ัดเก็บไว ้ใน
QuickMemo+
• บ ันทึกช่วยจําของฉัน: ดูบน
ั ทึกทีส
่ ร ้างโดย QuickMemo+
• บ ันทึกแบบภาพ: ดูบน
ั ทึกทีส
่ ร ้างโดย
• Capture+: ดูบน
ั ทึกทีส
่ ร ้างโดย
• ถ ังขยะ: ดูบน
ั ทึกทีล
่ บ
• หมวดหมูใ่ หม่: เพิม่ หมวดหมู่
: จัดเรียงใหม่ เพิม่ หรือลบหมวดหมู่
•
หากต ้องการเปลีย่ นชือ่ หมวดหมู่ แตะทีห
่ มวดหมูท
่ ต
ี่ ้องการ
• โฟลเดอร์บางรายการอาจไม่ปรากฏเมือ
่ เปิ ดใช ้ QuickMemo+
เป็ นครัง้ แรก โฟลเดอร์ทป
ี่ ิ ดใช ้งานอาจถูกเปิ ดใช ้ และปรากฏขึน้
หากมีบน
ั ทึกทีเ่ กีย่ วข ้องอย่างน ้อย 1 รายการ

คิดเลข
คุณสามารถใช ้เครือ
่ งคิดเลขสองประเภท: เครือ
่ งคิดเลขพืน
้ ฐานและ
เครือ
่ งคิดเลขวิทยาศาสตร์
เครือ
่ งมือ คิดเลข
1 แตะที่
2 ใช ้แป้ นพิมพ์เพือ่ เริม่ คํานวณ

• หากต ้องการใช ้งานเครือ
่ งคิดเลขวิทยาศาสตร์ ให ้ลากแถบเลือ
่ น
สีเขียวทีต
่ งั ้ อยูท
่ างขวามือของหน ้าจอไปทางซ ้าย
• เพือ
่ เริม่ ต ้นการคํานวนใหม่ ให ้สัมผัสและกดปุ่ ม DEL ค ้างไว ้
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ิ
นาฬกา
ตงปลุ
ั้
ก
คุณสามารถตัง้ ปลุกให ้ส่งเสียงเตือนในเวลาทีก
่ ําหนดได ้
ิ
นาฬกา ตงปลุ
ั้
ก
1 แตะที่

2 แตะที่ เพือ่ เพิม่ เวลาปลุกใหม่
3 กําหนดค่าการตัง้ ค่าปลุก แล ้วแตะที่ บ ันทึก
• หากคุณเลือกเวลาปลุกทีต
่ งั ้ ไว ้ก่อนหน ้า คุณจะสามารถแก ้ไขเวลาปลุก
ดังกล่าวได ้
• หากต ้องการลบเวลาปลุก ให ้แตะ ทีด
่ ้านบนสุดของหน ้าจอ
หรือแตะเวลาปลุกดังกล่าวค ้างไว ้

เวลาโลก
คุณสามารถดูเวลาปั จจุบน
ั ของเมืองต่างๆ รอบโลกได ้
ิ
นาฬกา เวลาโลก
1 แตะที่

2 แตะที่

และเพิม่ เมือง

ตงเวลา
ั้
คุณสามารถตัง้ ค่าตัวจับเวลาให ้ส่งเสียงเตือนเมือ
่ ครบระยะเวลาหนึง่ แล ้ว
ิ
นาฬกา
ตงเวลา
ั้
1 แตะที่

2 ตัง้ เวลาแล ้วแตะที่ เริม่

• หากต ้องการหยุดตัวจับเวลาไว ้ชัว่ คราว ให ้แตะที่ Pause
หากต ้องการให ้ตัวจับเวลาทํางานต่อ แตะที่ ต่อ
• หากต ้องการตัง้ ค่าตัวจับเวลาใหม่ แตะที่ รีเซ็ ต

3 แตะที่ หยุด เพือ่ หยุดการเตือนของตัวจับเวลา

แอพทีม
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จ ับเวลา

ิ บเวลาเพือ
คุณสามารถใช ้นาฬกาจั
่ บันทึกเวลาเป็ นรอบๆ ได ้
ิ
นาฬกา
จ ับเวลา
1 แตะที่
ิ บเวลา
2 แตะที่ เริม่ เพือ่ เริม่ นาฬกาจั

• หากต ้องการบันทึกรอบเวลา ให ้แตะที่ รอบ

3

ิ บเวลา
แตะที่ Pause เพือ
่ พักนาฬกาจั
ิ บเวลาทํางานต่อ แตะที่ ต่อ
• หากต ้องการให ้นาฬกาจั
ิ บเวลาใหม่ ให ้แตะที่ รีเซ็ ต
• หากต ้องการล ้างสถิตแิ ละเริม่ ต ้นนาฬกาจั

ดาวน์โหลด
คุณสามารถดู ลบ หรือแชร์ไฟล์ทด
ี่ าวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ ตหรือแอพต่า
งๆ ได ้
เครือ
่ งมือ ดาวน์โหลด
แตะที่

จ ัดการไฟล์
คุณสามารถดูและจัดการไฟล์ตา่ งๆ ทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นอุปกรณ์หรือระบบคลาวด์
ของคุณได ้

1 แตะที่
2 แตะที่

เครือ
่ งมือ

จ ัดการไฟล์

และเลือกตําแหน่งทีต
่ งั ้ ในการจัดเก็บข ้อมูลทีต
่ ้องการ

วิทยุ FM
คุณสามารถฟั งวิทยุ FM ได ้
เครือ
่ งมือ วิทยุ FM
แตะที่
• หากต ้องการใช ้แอปนี้ ก่อนอืน
่ ให ้ต่อหูฟังเข ้ากับอุปกรณ์ หูฟังจะทําหน ้าที่
เสมือนเสารับสัญญาณวิทยุ
ั นีอ
• ฟั งก์ชน
้ าจไม่รองรับ ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่
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ี ง
บ ันทึกเสย
คุณสามารถบันทึกและจัดเก็บเสียงของคุณหรือผู ้อืน
่ ในเหตุการณ์สําคัญต่าง
ๆ ได ้ โดยจะสามารถนํ าไฟล์เสียงทีบ
่ น
ั ทึกไว ้มาเล่นและแชร์ได ้

1 แตะที่
2 แตะที่

เครือ
่ งมือ

บ ันทึกเสียง

• หากต ้องการหยุดการบันทึกชัว่ คราว ให ้แตะที่

เพือ
่ สิน้ สุดการบันทึก
• ไฟล์จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัตแิ ละหน ้าจอฟั งล่วงหน ้า จะปรากฏขึน้

3 แตะที่
4 แตะที่

เพือ
่ เล่นเสียงทีบ
่ น
ั ทึกไว ้

• หากต ้องการบันทึกรายละเอียดตําแหน่งทีต
่ งั ้ ทีท
่ ําการบันทึก ให ้แตะที่
ตําแหน่ง
• ในการแท็กข ้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบน
ั ในการบันทึก ให ้แตะ เหตุการณ์
จากนัน
้ เลือกเหตุการณ์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการ
• หากคุณแตะที่
ไฟล์เสียงทีบ
่ น
ั ทึกไว ้จะปรากฏขึน้ คุณสามารถเล่นไฟล์
เสียงทีบ
่ น
ั ทึกไว ้จากรายการดังกล่าวได ้

ื่
รายชอ
ภาพรวมข้อมูลติดต่อ
คุณสามารถบันทึกและจัดการข ้อมูลติดต่อได ้
่
LG รายชือ
แตะที่

การเพิม
่ ข้อมูลติดต่อ
การเพิม
่ ข้อมูลติดต่อใหม่

1 บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ ให ้แตะที่
2 ป้ อนรายละเอียดของผู ้ติดต่อแล ้วแตะที่ บ ันทึก
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การนําเข้าข้อมูลติดต่อ
คุณสามารถนํ าเข ้าข ้อมูลติดต่อจากอุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่ ทีจ่ ัดเก็บข ้อมูลได ้

1 บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ ให ้แตะที่
อิมพอร์ต

่
จ ัดการรายชือ

ุ ต ้องการ
2 เลือกตําแหน่งต ้นทางและปลายทางของข ้อมูลติดต่อทีค่ ณ
นํ าเข ้า จากนัน
้ แตะ ตกลง

3 เลือกผู ้ติดต่อรายหนึง่ แล ้วแตะที่ อิมพอร์ต
การเพิม
่ ข้อมูลติดต่อไปย ังรายการโทรด่วน
โทรด่วน
1 บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ ให ้แตะที่
2 แตะที่ เพิม่ รายชือ่ จากหมายเลขโทรด่วน
3 เลือกผู ้ติดต่อ

การค้นหาข้อมูลติดต่อ
คุณสามารถค ้นหาข ้อมูลติดต่อได ้โดยใช ้หนึง่ ในตัวเลือกต่อไปนี:้
• บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ ให ้ป้ อนชือ่ ผู ้ติดต่อลงในกล่องค ้นหา
• เลือ
่ นรายการข ้อมูลผู ้ติดต่อขึน้ หรือลง
• จากดัชนีของหน ้าจอรายการข ้อมูลผู ้ติดต่อ ให ้แตะทีอ
่ ก
ั ษรแรกของชือ่
ผู ้ติดต่อ

รายการข้อมูลติดต่อ
การแก้ไขข้อมูลติดต่อ

1 บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ เลือกผู ้ติดต่อ
2 บนหน ้าจอรายละเอียดข ้อมูลติดต่อ ให ้แตะที่
3 แตะที่ บ ันทึก เพือ่ บันทึกการเปลีย่ นแปลง

และแก ้ไขรายละเอียด

การลบข้อมูลติดต่อ
คุณสามารถลบผู ้ติดต่อได ้โดยใช ้หนึง่ ในตัวเลือกต่อไปนี:้
• บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ ให ้สัมผัสและกดผู ้ติดต่อทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
่
ลบค ้างไว ้ จากนัน
้ แตะที่ ลบรายชือ
แอพทีม
่ ป
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• แตะที่

ลบ บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ

การเพิม
่ รายการโปรด
คุณสามารถลงทะเบียนข ้อมูลติดต่อทีใ่ ช ้งานบ่อยให ้เป็ นรายการโปรดได ้

1 บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ เลือกผู ้ติดต่อ
2 บนหน ้าจอรายละเอียดข ้อมูลติดต่อ ให ้แตะที่
การสร้างกลุม
่

1
2
3
4

บนหน ้าจออรายการข ้อมูลติดต่อ ให ้แตะที่ กลุม
่

กลุม
่ ใหม่

ป้ อนชือ่ กลุม
่ ใหม่
แตะที่ เพิม
่ สมาชิก เลือกข ้อมูลติดต่อ จากนัน
้ แตะที่ เพิม
่
แตะที่ บ ันทึก เพือ
่ บันทึกกลุม
่ ใหม่
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LG SmartWorld
คุณสามารถดาวน์โหลดเกม เนือ
้ หาเสียง แอพ และแบบอักษรต่างๆ ที่
LG Electronics เป็ นผู ้จัดหาให ้ ปรับแต่งเครือ
่ งของคุณให ้เหมาะกับความ
ต ้องการด ้วยการใช ้ธีมหน ้าจอโฮมและแบบอักษรต่างๆ
• หากคุณใช ้ข ้อมูลมือถือ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าใช ้บริการข ้อมูลได ้ ขึน้ อยู่
กับแผนอัตราค่าบริการของคุณ
• คุณสมบัตนิ อ
ี้ าจไม่รองรับ ขึน้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตอุปกรณ์หรือผู ้ให ้บริการ
เครือข่าย

LG SmartWorld
1 แตะที่
ไซน์อน
ิ จากนัน
้ ไซน์อนิ
2 แตะ
เลื
อ
กและดาวน์
โ
หลดรายการเนื
อ
้ หา
3
การดาวน์โหลดแอพ SmartWorld
หากเครือ
่ งของคุณไม่ได ้ติดตัง้ แอพ SmartWorld ให ้ดาวน์โหลดโดย
ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน้ ตอนเหล่านี้
ั
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป เกีย
่ วก ับโทรศพท์
ร่วมก ัน
ั
ศูนย์กลางอ ัปเดต อ ัปเดตแอปพลิเคชน

1 แตะที่

2 จากรายการ ให ้เลือก SmartWorld แล ้วแตะที่ ดาวน์โหลด

การทํางาน
คุณสามารถลงทะเบียนงานไปยังอุปกรณ์ของคุณเพือ
่ ให ้สามารถจัดการ
ตารางเวลาได ้อย่างง่ายดาย
LG การทํางาน
1 แตะที่
แตะที
่
เพื
อ
่ เพิม่ งาน
2
3 ป้ อนรายละเอียดงาน จากนัน้ แตะที่ บ ันทึก

แอพทีม
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LG Backup
คุณสามารถสํารองข ้อมูล กู ้คืน และย ้ายข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นอุปกรณ์ของ
คุณได ้

1 แตะที่

หรือแตะที่

บริหารจ ัดการ LG Backup
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป แบ็คอ ัพและรีเซ็ ท

LG Backup

2 ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําบนหน ้าจอเพือ่ เลือกว่าจะสํารองข ้อมูลในโฟลเดอร์

ข ้อมูลสํารองทีต
่ งั ้ ค่าไว ้ล่วงหน ้าบนอุปกรณ์ หรือเลือกว่าจะคัดลอกข ้อมูล
ไปยังอุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่
• การรีเซ็ตเครือ
่ งอาจส่งผลให ้ไฟล์ข ้อมูลสํารองทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ในพืน
้ ทีจ่ ัดเก็บ
ภายในถูกลบ หากต ้องการลดการสูญหายของข ้อมูล ให ้คัดลอกไฟล์
ข ้อมูลสํารองทีส
่ ําคัญจากโฟลเดอร์ LG Backup ในพืน
้ ทีจ่ ัดเก็บภายในไป
ไว ้ในคอมพิวเตอร์หรือพืน
้ ทีจ่ ัดเก็บภายนอก
• ข ้อมูลในบัญชี Google จะไม่ถก
ู สํารองไว ้ เมือ
่ คุณซิงโครไนซ์บญ
ั ชี
Google ข ้อมูลแอพต่างๆ ของ Google, ข ้อมูลติดต่อของ Google ปฏิทน
ิ
Google บันทึกช่วยจํา Google และแอพต่างๆ ทีด
่ าวน์โหลดจาก
Play Store จะถูกจัดเก็บลงในไดร์ฟแอพโดยอัตโนมัต ิ
• ไฟล์สํารองข ้อมูลจะถูกบันทึกเป็ นสกุลไฟล์ *.lbf ในแฟ้ ม LG Backup
ในการ์ดหน่วยความจําหรือพืน
้ ทีจ่ ัดเก็บภายใน
• โปรดชาร์จแบตเตอรีใ่ ห ้เต็มก่อนทําการสํารองข ้อมูลหรือกู ้คืนข ้อมูล
เพือ
่ หลีกเลีย่ งไม่ให ้เครือ
่ งดับกระทันหันในระหว่างการดําเนินการ
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RemoteCall Service
อุปกรณ์ของคุณสามารถรับการวินจิ ฉั ยจากระยะไกลเพือ
่ แก ้ไขปั ญหาต่างๆ
ได ้ ก่อนอืน
่ ให ้โทรไปยังศูนย์บริการลูกค ้าตามขัน้ ตอนต่อไปนี:้
ั นี้ ก่อนอืน
• หากต ้องการใช ้ฟั งก์ชน
่ คุณต ้องยอมรับการใช ้งานของ
ั ก่อน
ฟั งก์ชน
• หากคุณใช ้ข ้อมูลมือถือ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าใช ้บริการข ้อมูลได ้
ขึน้ อยูก
่ บ
ั แผนอัตราค่าบริการของคุณ

บริหารจ ัดการ RemoteCall Service
1 แตะที่
โทรไปยั
ง
ศู
น
ย์บริการลูกค ้าของ LG
2
3 หลังจากทีต่ อ่ สายแล ้ว ให ้ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของเจ ้าหน ้าทีใ่ ห ้บริการ
เพือ
่ ป้ อนหมายเลขการเข ้าถึงหกหลัก
• อุปกรณ์ของคุณจะได ้รับการเชือ่ มต่อระยะไกล และการให ้บริการ
สนับสนุนระยะไกลจะเริม่ ขึน้

Evernote
คุณสามารถเขียนและรวบรวมข ้อมูลทีส
่ ําคัญ จากนัน
้ แชร์กบ
ั อุปกรณ์เครือ
่ ง
อืน
่ ๆ ทีร่ องรับ Evernote
แนะนํา Evernote
แตะที่

Facebook
คุณสามารถใช ้บริการเครือข่ายทางสังคมเพือ
่ อัปเดต ดู และแบ่งปั นโพสต์
ภาพถ่าย และวิดโี อกับผู ้ติดต่อออนไลน์ของคุณได ้
แนะนํา Facebook
แตะที่
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Instagram
ใช ้บริการเครือข่ายทางสังคมเพือ
่ บันทึกและแบ่งปั นภาพถ่ายและวิดโี อของ
คุณ คุณยังสามารถใช ้เอฟเฟกต์คด
ั กรองเพือ
่ ทําให ้ภาพถ่ายของคุณดู
สร ้างสรรค์และน่าสนใจขึน้ ได ้อีกด ้วย
แนะนํา Instagram
แตะที่

Chrome
ลงชือ่ เข ้าใช ้ Chrome และนํ าเข ้าแท็บทีเ่ ปิ ดอยู่ บุก
๊ มาร์ก และข ้อมูลแถบ
ทีอ
่ ยูจ่ ากคอมพิวเตอร์ไปยังเครือ
่ งของคุณ

แอปต่างๆ ของ Google
คุณสามารถใช ้แอพต่างๆ ของ Google ด ้วยการตัง้ ค่าบัญชี Google
หน ้าต่างการลงทะเบียนบัญชี Google จะปรากฏขึน้ โดยอัตโนมัตเิ มือ
่
คุณใช ้งานแอพ Google เป็ นครัง้ แรก หากคุณไม่มบ
ี ญ
ั ชี Google
โปรดสร ้างบัญชีจากเครือ
่ งของคุณ โปรดดูรายละเอียดวิธใี ช ้งานแอพที่
วิธใี ช ้ ในแอพ
• บางแอพอาจไม่ทํางาน ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีห
่ รือผู ้ให ้บริการ

เอกสาร
สร ้างเอกสารหรือแก ้ไขเอกสารต่างๆ ทีส
่ ร ้างทางออนไลน์หรือจากอุปกรณ์
อืน
่ แชร์และแก ้ไขเอกสารร่วมกับผู ้อืน
่
ไดรฟ์
อัพโหลด บันทึก เปิ ด แชร์ และจัดระเบียบไฟล์ตา่ งๆ จากอุปกรณ์ของคุณ
ไฟล์ทส
ี่ ามารถเข ้าถึงได ้จากแอพต่างๆ จะเข ้าถึงจากทีใ่ ดก็ได ้ ทัง้ ในสภาพ
แวดล ้อมแบบออนไลน์และออฟไลน์

แอพทีม
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Gmail
ลงทะเบียนบัญชีอเี มล Google ไปยังเครือ
่ งของคุณเพือ
่ เช็คหรือส่งอีเมล
Google
ใช ้ Google เพือ
่ ค ้นหาหน ้าเว็บ รูปภาพ ข่าวสาร และอืน
่ ๆ
โดยการป้ อนหรือพูดคําหลัก
Duo
สนทนาทางวิดโี อกับครอบครัว เพือ
่ นๆ ของคุณ หรือใครก็ตามทีใ่ ช ้แอปฯ นี้
แผนที่
ค ้นหาตําแหน่งทีต
่ งั ้ ของคุณหรือตําแหน่งทีต
่ งั ้ ของสถานทีแ
่ ห่งหนึง่
บนแผนที่ ดูข ้อมูลทางภูมศ
ิ าสตร์
รูปภาผ
ดูและแชร์รป
ู ภาพหรืออัลบัม้ ต่างๆ ทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นเครือ
่ งของคุณ
Play ภาผยนตร์และทีว ี
ใช ้บัญชี Google ของคุณเพือ
่ เช่าหรือซือ้ ภาพยนตร์ ซือ้ เนือ
้ หาและนํ าไป
เล่นทีใ่ ดก็ได ้
Play เผลง
ซือ้ ไฟล์เพลงจาก Play สโตร์ เล่นไฟล์เพลงทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นเครือ
่ งของคุณ
ชีต
สร ้างสเปรดชีตหรือแก ้ไขสเปรดชีตต่างๆ ทีส
่ ร ้างทางออนไลน์หรือจาก
อุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่ แชร์และแก ้ไขสเปรดชีตร่วมกับผู ้อืน
่
สไลด์
สร ้างสือ่ นํ าเสนอหรือแก ้ไขสือ่ นํ าเสนอต่างๆ ทีส
่ ร ้างทางออนไลน์หรือ
จากอุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่ แชร์และแก ้ไขสือ่ นํ าเสนอร่วมกับผู ้อืน
่
YouTube
ค ้นหาและเล่นวิดโี อ อัพโหลดวิดโี อไปยัง YouTube
เพือ
่ แชร์กบ
ั ผู ้คนรอบโลก
แอพทีม
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04
การตงค่
ั้ า
ั
โทรศพท์

ตงค่
ั้ า
คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าอุปกรณ์ด ้วยตนเองตามความต ้องการ
ของคุณได ้
ตงค่
ั้ า
แตะที่
• แตะที่
และป้ อนคําสําคัญในกล่องค ้นหาเพือ
่ เข ้าถึงรายการการตัง้ ค่า
่ เปลีย่ นโหมดมุมมอง คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้นีจ้ ะแสดงภาพตัวอย่างหรือ
• แตะที่ เพือ
ข ้อมูลโดยใช ้ มุมมองแท็บ

เครือข่าย
ิ การ์ดคู่
ซม
คุณสามารถกําหนดการตัง้ ค่า SIM แบบคูไ่ ด ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย ซิมการ์ดคู่
2 ปรับแต่งฟั งก์ชนั่ ต่อไปนี:้

ซิมการ์ด 1: เปลีย่ นชือ่ และไอคอนของ SIM การ์ด 1
ซิมการ์ด 2: เปลีย่ นชือ่ และไอคอนของ SIM การ์ด 2
ิ การ์ด: เปลีย่ นธีมสีสําหรับ SIM การ์ด
ธีมสีซม
้ า่ ย: เปิ ดหรือปิ ดใช ้งานโหมดประหยัดค่าใช ้
โหมดประหย ัดค่าใชจ
จ่าย ในโหมดประหยัดค่าใช ้จ่าย หากคุณโทรหาผู ้ติดต่อทีท
่ ําการ
กําหนด SIM เฉพาะ SIM นีจ้ ะถูกใช ้สําหรับการโทรถึงแม ้ว่า SIM
อืน
่ ๆ จะเปิ ดใช ้งานอยูก
่ ต
็ าม ตัวอย่างเช่น SIM ใช ้ข ้อมูลมือถืออยู่
• ข้อมูลโมไบล์: เลือก SIM การ์ดทีค
่ ณ
ุ ต ้องการใช ้สําหรับบริการข ้อมูล
ั่ นีไ้ ด ้อีกด ้วย
มือถือ คุณยังสามารถเปิ ดฟั งก์ชน
• โรมมิง่ ข้อมูล: เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เปิ ดใช ้งานอุปกรณ์เพือ
่ ใช ้ข ้อมูล
มือถือเมือ
่ คุณกําลังเปิ ดโรมมิง่ อยูภ
่ ายนอกพืน
้ ทีเ่ ครือข่ายภายในของ
คุณ
•
•
•
•
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Wi-Fi
คุณสามารถเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ทอ
ี่ ยูบ
่ ริเวณใกล ้เคียงผ่านเครือข่าย Wi-Fi
ได ้
่ มต่อก ับเครือข่าย Wi-Fi
การเชือ

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย Wi-Fi
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
2 ลาก

• เครือข่าย Wi-Fi ทีส
่ ามารถใช ้งานได ้จะปรากฏขึน้ โดยอัตโนมัต ิ

3

เลือกเครือข่ายหนึง่
• คุณอาจต ้องป้ อนรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi ดังกล่าว
• เครือ
่ งจะข ้ามขัน้ ตอนนีไ้ ปหากเป็ นเครือข่าย Wi-Fi
ทีเ่ คยเชือ่ มต่อมาแล ้วก่อนหน ้า หากคุณไม่ต ้องการเชือ่ มต่อโดย
อัตโนมัตเิ ข ้ากับเครือข่าย Wi-Fi ใดๆ ให ้แตะเครือข่ายนัน
้ ค ้างไว ้
แล ้วแตะที่ ลืมเครือข่าย

การตงค่
ั้ าเครือข่าย Wi-Fi
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย Wi-Fi
ั การเชือ่ มต่อข ้อมูลมือถือ
• เปลีย
่ นไปเป็นข้อมูลโมไบล์: หากฟั งก์ชน
เปิ ดใช ้งานอยู่ แต่อป
ุ กรณ์ไม่สามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ ตผ่านการ
เชือ่ มต่อ Wi-Fi ได ้ อุปกรณ์จะเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ ตโดยอัตโนมัตผ
ิ า่ น
การเชือ่ มต่อข ้อมูลมือถือ
• : การปรับการตัง้ ค่าเครือข่าย Wi-Fi ด ้วยตนเอง
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Wi-Fi Direct
คุณสามารถเชือ่ มต่อเครือ
่ งของคุณเข ้ากับอุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่ ๆ ทีร่ องรับ
Wi-Fi Direct เพือ
่ แชร์ข ้อมูลกับเครือ
่ งเหล่านัน
้ โดยตรง คุณไม่จําเป็ นต ้อง
ใช ้จุดเข ้าใช ้งาน คุณสามารถเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์มากกว่าสองเครือ
่ งโดยใช ้
Wi-Fi Direct ได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ เครือข่าย Wi-Fi

Wi-Fi Direct
• อุปกรณ์ทอ
ี่ ยูบ
่ ริเวณใกล ้เคียงซึง่ รองรับ Wi-Fi Direct
จะปรากฏขึน้ เองโดยอัตโนมัต ิ

Wi-Fi ขนสู
ั้ ง

2 เลือกอุปกรณ์

• การเชือ่ มต่อจะเริม่ ขึน้ เมือ
่ อุปกรณ์อกี เครือ
่ งยอมรับคําขอเชือ่ มต่อ
• แบตเตอรีอ
่ าจหมดเร็วกว่าเดิมหากใช ้ Wi-Fi Direct

การตัง้ ค่า โทรศัพท์
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Bluetooth
คุณสามารถเชือ่ มต่อเครือ
่ งของคุณเข ้ากับอุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่ ๆ ทีร่ องรับ
Bluetooth เพือ
่ แลกเปลีย่ นข ้อมูลกับเครือ
่ งเหล่านัน
้ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ของ
คุณเข ้ากับชุดหูฟัง Bluetooth และแป้ นพิมพ์ วิธน
ี จี้ ะช่วยให ้คุณสามารถ
ควบคุมเครือ
่ งได ้ง่ายขึน้
การจ ับคูก
่ ับอุปกรณ์อน
ื่

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย Bluetooth
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
2 ลาก

• อุปกรณ์ทพ
ี่ ร ้อมใช ้งานจะปรากฏขึน้ โดยอัตโนมัต ิ
• หากต ้องการรีเฟรชรายการอุปกรณ์ ให ้แตะที่ ค้นหา
• รายการนีแ
้ สดงเฉพาะอุปกรณ์ทต
ี่ งั ้ ค่าให ้สามารถมองเห็นได ้เท่านัน
้

3 เลือกอุปกรณ์เครือ่ งหนึง่ จากรายการ
4 ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําบนหน ้าจอเพือ่ ดําเนินการรับรองความถูกต ้อง
• ข ้ามขัน้ ตอนนีส
้ ําหรับอุปกรณ์ทเี่ คยเข ้าใช ้งานมาก่อนแล ้ว

การส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth

1 เลือกไฟล์หนึง่

• คุณสามารถส่งไฟล์มล
ั ติมเี ดียหรือข ้อมูลติดต่อได ้

Bluetooth
2 แตะที่
3 เลือกอุปกรณ์ปลายทางทีจ่ ะส่งไฟล์

• ไฟล์ดงั กล่าวจะถูกส่งทันทีทอ
ี่ ป
ุ กรณ์ปลายทางยอมรับไฟล์
• กระบวนการแชร์ไฟล์อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั แต่ละไฟล์
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ข้อมูลโมไบล์
คุณสามารถเปิ ดหรือปิ ดข ้อมูลมือถือได ้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการ
การใช ้งานข ้อมูลมือถือได ้อีกด ้วย
การเปิ ดข้อมูลมือถือ

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย ข้อมูลโมไบล์
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
2 ลาก
การปร ับการตงค่
ั้ าข้อมูลมือถือด้วยตนเอง

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย ข้อมูลโมไบล์
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• ข้อมูลโมไบล์: ตัง้ ค่าเพือ
่ ใช ้การเชือ่ มต่อข ้อมูลบนเครือข่ายมือถือ
้ อ
• จําก ัดการใชข
้ มูลโมไบล์: กําหนดขีดจํากัดการใช ้งานข ้อมูลมือถือ
เพือ
่ บล็อกข ้อมูลมือถือ หากใช ้งานสูงถึงขีดจํากัดทีก
่ ําหนด
• : ปรับการตัง้ ค่าข ้อมูลมือถือด ้วยตนเอง

ตงการโทร
ั้
คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าการโทรได ้เอง เช่น การโทรด ้วยเสียงและ
ตัวเลือกการโทรต่างประเทศ
• คุณสมบัตนิ อ
ี้ าจไม่รองรับ ขึน้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตอุปกรณ์หรือผู ้ให ้บริการ
เครือข่าย

ั้
1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย ตงการโทร
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าด ้วยตนเอง
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ั
การปล่อยสญญาณ
ั
การปล่อยสญญาณผ่
าน USB
คุณสามารถเชือ่ มต่ออุปกรณ์กบ
ั อุปกรณ์อน
ื่ ผ่าน USB
และแชร์ข ้อมูลมือถือได ้

1 เชือ่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์อนื่ ผ่านสายเคเบิล USB
ั
2 บนหน ้าจอตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย การปล่อยสญญาณ
ั
การปล่อยสญญาณผ่
าน USB จากนัน
้ ลาก

เพือ
่ ใช ้งาน

• ตัวเลือกนีใ้ ช ้ข ้อมูลมือถือและอาจมีคา่ ธรรมเนียมบริการการใช ้ข ้อมูล
ขึน้ อยูก
่ บ
ั แผนราคาของคุณ โปรดปรึกษาผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณ
เพือ
่ หาข ้อมูลเพิม่ เติม
• ขณะเชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ USB จาก
www.lg.com จากนัน
้ ติดตัง้ ลงในคอมพิวเตอร์
• คุณไม่สามารถส่งหรือรับไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ได ้ขณะที่
เปิ ดใช ้ USB Tethering อยู่ หากต ้องการส่งหรือรับไฟล์ โปรดปิ ด USB
Tethering
• ระบบปฏิบต
ั กิ ารทีร่ องรับการ Tethering คือ Window XP ขึน้ ไปหรือ
Linux
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Wi-Fi hotspot
คุณสามารถตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้เป็ นเราเตอร์ไร ้สายได ้ เพือ
่ ให ้อุปกรณ์อน
ื่
สามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ ตโดยใช ้ข ้อมูลมือถือของอุปกรณ์ของคุณได ้
ั
Wi-Fi
1 บนหน ้าจอตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย การปล่อยสญญาณ
hotspot จากนัน
้ ลาก

เพือ
่ ใช ้งาน

ั้ า Wi-Fi hotspot และป้ อนชือ่ และรหัสผ่าน Wi-Fi (SSID)
2 แตะที่ ตงค่
3 เปิ ด Wi-Fi บนอุปกรณ์อนื่ และเลือกชือ่ เครือข่ายของอุปกรณ์
บนรายการ Wi-Fi

4

ป้ อนรหัสผ่านของเครือข่าย
• ตัวเลือกนีใ้ ช ้ข ้อมูลมือถือและอาจมีคา่ ธรรมเนียมบริการการใช ้ข ้อมูล
ขึน้ อยูก
่ บ
ั แผนราคาของคุณ โปรดปรึกษาผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณ
เพือ
่ หาข ้อมูลเพิม่ เติม
• สามารถดูข ้อมูลเพิม่ เติมได ้บนเว็บไซต์น:ี้
http://www.android.com/tether#wifi
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ั
การปล่อยสญญาณบลู
ทธ
ู
อุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่อ Bluetooth สามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ ตได ้โดยใช ้ข ้อมูล
มือถือของอุปกรณ์ของคุณ
ั
1 บนหน ้าจอตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย การปล่อยสญญาณ
ั
การปล่อยสญญาณบลู
ทธ
ู จากนัน
้ ลาก

เพือ
่ ใช ้งาน

2 เปิ ด Bluetooth บนอุปกรณ์ทงั ้ สองเครือ่ ง และจับคู่
• ตัวเลือกนีใ้ ช ้ข ้อมูลมือถือและอาจมีคา่ ธรรมเนียมบริการการใช ้ข ้อมูล
ขึน้ อยูก
่ บ
ั แผนราคาของคุณ โปรดปรึกษาผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณ
เพือ
่ หาข ้อมูลเพิม่ เติม
• สามารถดูข ้อมูลเพิม่ เติมได ้บนเว็บไซต์น:ี้
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

ช่วยเหลือ
คุณสามารถดูวธิ ใี ช ้เกีย่ วกับการใช ้การ Tethering และฮอตสปอตได ้
ั
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย การปล่อยสญญาณ
ช่วยเหลือ

ข้อมูล
โหมดเครือ
่ งบิน
ั ข ้อมูลมือถือได ้ เมือ
คุณสามารถปิ ดการโทรและฟั งก์ชน
่ เปิ ดโหมดนีแ
้ ล ้ว
ั ต่างๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับข ้อมูล เช่น การเล่นเกมและเพลง
ฟั งก์ชน
จะยังคงสามารถใช ้งานได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย ข้อมูล โหมดเครือ่ งบิน
2 แตะที่ เปิ ด ในหน ้าจอยืนยัน
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ั เคลือ
เครือข่ายโทรศพท์
่ นที่
คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าข ้อมูลมือถือได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย ข้อมูล
ั เคลือ
เครือข่ายโทรศพท์
่ นที่

2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• โหมดเครือข่าย: เลือกประเภทเครือข่าย
่ จุดเชือ
่ มต่อ: ดูหรือเปลีย่ นจุดเชือ่ มต่อสําหรับการใช ้บริการข ้อมูล
• ชือ
มือถือ สําหรับการเปลีย่ นจุดเชือ่ มต่อ เลือกตัวเลือกจากรายการ
จุดเชือ่ มต่อ
• ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย: ค ้นหาผู ้ให ้บริการเครือข่ายและเชือ่ มต่อกับ
เครือข่ายโดยอัตโนมัต ิ

VPN
คุณสามารถเชือ่ มต่อเครือข่ายเสมือนทีป
่ ลอดภัย เช่น Intranet ได ้
นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือนทีเ่ ชือ่ มต่ออีกด ้วย
การเพิม
่ VPN

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย ข้อมูล VPN
• โปรดระวังว่า หากระบบการล็อกหน ้าจอถูกปลดล็อกแล ้ว ข ้อมูล VPN ทัง้
หมดทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนอุปกรณ์จะถูกลบ

2 แตะที่ เพิม่ VPN
• คุณสมบัตนิ ใี้ ช ้ได ้ต่อเมือ
่ ใช ้งานหน ้าจอล็อกอยูเ่ ท่านัน
้
หากหน ้าจอไม่ล็อกอยู่ หน ้าจอการแจ ้งเตือนจะปรากฏขึน้ แตะที่ ตงค่
ั้ า
จากหน ้าจอการแจ ้งเตือนเพือ
่ ใช ้งานหน ้าจอล็อก
โปรดดูท ี่ การกําหนดค่าการตัง้ ค่าการล็อกหน ้าจอ สําหรับรายละเอียด

3 ป้ อนรายละเอียด VPN และแตะที่ บ ันทึก
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การกําหนดค่าการตงค่
ั้ า VPN

1 แตะที่ VPN ในรายการ VPNS
2 ป้ อนรายละเอียดบัญชีผู ้ใช ้ VPN และแตะที่ เชือ่ มต่อ

• สําหรับการบันทึกรายละเอียดบัญชี เลือกกล่องกาเครือ
่ งหมาย
บ ันทึกข้อมูลแอคเคาท์

กําล ังพิมพ์
คุณสามารถเชือ่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือ
่ งพิมพ์ Bluetooth และ
พิมพ์ภาพถ่ายหรือเอกสารทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนคอมพิวเตอร์

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย ข้อมูล
กําล ังพิมพ์

• หากเครือ
่ งพิมพ์ทต
ี่ ้องการไม่อยูใ่ นรายการ ติดตัง้ เครือ
่ งพิมพ์นัน
้ จาก
ร ้านค ้าแอพ

เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
2 ลาก
3 เลือกเครือ่ งพิมพ์จากหน ้าจอรายการเครือ่ งพิมพ์

เพิม
่ พรินเตอร์
• สําหรับการเพิม่ เครือ
่ งพิมพ์ แตะที่
ค้นหา
• สําหรับการค ้นหาชือ่ เครือ
่ งพิมพ์ แตะที่
ตงค่
ั้ า จากหน ้าจอรายการเครือ
่ งพิมพ์
• แตะที่

4 เลือกไฟล์และแตะที่

พิมพ์

• ระบบจะพิมพ์เอกสาร
• หากคุณไม่มบ
ี ญ
ั ชี Google แตะที่ เพิม
่ บ ัญชี เพือ
่ สร ้างบัญชี
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ี งและการแจ้ง
เสย
่ และการแจ ้งเตือน
คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าเสียง การสัน
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เสียงและการแจ้ง และปรับแต่งการตัง้ ค่า
ต่อไปนีด
้ ้วยตนเอง:
่ ั หรือ เงียบ
• โปรไฟล์เสียง: เปลีย่ นโหมดเสียงเป็ น เสียง เฉพาะสน
• ระด ับเสียง: ปรับระดับเสียงสําหรับรายการต่างๆ
• เสียงเรียกเข้า ซิม 1/เสียงเรียกเข้า ซิม 2:
เลือกริงโทนสําหรับสายโทรเข ้า เพิม่ หรือลบริงโทน
• ID เสียงเรียกเข้า: กําหนดเสียงริงโทนสําหรับสายโทรเข ้าจาก
ผู ้ติดต่อเฉพาะ
่ ั : ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้สัน
่ และเล่นริงโทนในเวลาเดียวกัน
• เสียงพร้อมสน
่ ั /ซิม 2 ประเภทการสน
่ ั : คุณสามารถเลือก
• ซิม 1 ประเภทการสน
่ หรือสร ้างรูปแบบการสัน
่ ของตนเองได ้
ประเภทการสัน
• ห้ามรบกวน: ตัง้ เวลา ช่วง และประเภทแอพสําหรับการรับข ้อความ
แจ ้งเตือน รับเฉพาะข ้อความแจ ้งเตือนในวันทีก
่ ําหนดท่านัน
้
• ล็อคหน้าจอ: แสดงหรือซ่อนข ้อความแจ ้งเตือนบนหน ้าจอล็อก
และคุณยังสามารถซ่อนข ้อมูลส่วนตัวได ้อีกด ้วย
• แอปฯ: เลือกแอพต่างๆ ทีส
่ ามารถแสดงข ้อความการแจ ้งเตือนบนหน ้า
จอ และกําหนดลําดับความสําคัญของแอพเหล่านัน
้ เกีย่ วกับข ้อความ
แจ ้งเตือนได ้
• ข้อมูล ซิม 1 เสียงการแจ้งเตือน/ซิม 2 เสียงการแจ้งเตือน: เลือก
เสียงเตือนสําหรับข ้อความแจ ้งเตือน ตัง้ ค่าเพลงทีบ
่ น
ั ทึกบนอุปกรณ์เป็ น
เสียงเตือนสําหรับข ้อความแจ ้งเตือน
่ เล่นเมือ
่ คุณแตะปุ่ ม
• ข้อมูล เอฟเฟกต์เสียง: เลือกเอฟเฟ็ กต์เสียงเพือ
หมายเลขหรือคียบ
์ อร์ด เลือกตัวเลือก หรือล็อคหรือปลดล็อคหน ้าจอ
• ข้อมูล แจ้งเตือนข้อความ/การโทรเสียง: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้อ่าน
ข ้อมูลของผู ้โทรหรือเนือ
้ หาข ้อความผ่านเสียงพูดของระบบได ้
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หน้าจอ
คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าสําหรับหน ้าจอแต่ละประเภทแบบละเอียด
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ หน้าจอ และปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี้
ด ้วยตนเอง:
• หน้าจอหล ัก: ปรับแต่งการตัง้ ค่าสําหรับหน ้าจอโฮม
โปรดดูท ี่ การตัง้ ค่าหน ้าจอโฮม สําหรับรายละเอียด
• ล็อคหน้าจอ: ปรับแต่งการตัง้ ค่าหน ้าจอล็อก
โปรดดูท ี่ การตัง้ ค่าหน ้าจอล็อก สําหรับรายละเอียด
• ธีม: เลือกธีมหน ้าจอสําหรับอุปกรณ์ของคุณ
ั ัสหน้าจอโฮม: จัดการปุ่ มสัมผัสบนหน ้าจอโฮมใหม่
• ปุ่มสมผ
หรือเปลีย่ นสีพน
ื้ หลัง ซ่อนปุ่ มสัมผัสบนหน ้าจอโฮมบนหน ้าจอ
• ชนิดแบบอ ักษร: เปลีย่ นรูปแบบตัวอักษร
• ขนาดแบบอ ักษร:: เปลีย่ นขนาดตัวอักษร
• ข้อความต ัวหนา: เน ้นข ้อความบนหน ้าจอเป็ นตัวหนา
• ความสว่าง: ใช ้แถบเลือ
่ นเพือ
่ เปลีย่ นความสว่างหน ้าจอของอุปกรณ์
หากต ้องการปรับความสว่างของหน ้าจอโดยอัตโนมัตต
ิ ามความเข ้มของ
แสงโดยรอบ ให ้แตะสวิตช์ อ ัตโนม ัติ
• อ ัตโนม ัติ: ตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ
่ ให ้ระบบปรับความสว่างของหน ้าจอ
โดยอัตโนมัตต
ิ ามความเข ้มของแสงโดยรอบ
• มุมมองสบายตา: ตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ
่ ลดปริมาณแสงสีฟ้าบนหน ้าจอลง
เพือ
่ ช่วยลดความเหนือ
่ ยล ้าของดวงตา
• หมุนจออ ัตโนม ัติ: หมุนหน ้าจออัตโนมัตต
ิ ามการวางแนวของอุปกรณ์
• ไทม์เอาต์หน้าจอ: ปิ ดหน ้าจออัตโนมัตเิ มือ
่ ไม่มก
ี ารใช ้งานอุปกรณ์เป็ น
ระยะเวลาหนึง่
• ข้อมูล ขนาดแสดง: ซูมหน ้าจอเข ้าหรือออก
่ น ้าจอ
• ข้อมูล เปิ ดหน้าจอ: เปิ ดหรือปิ ดหน ้าจอได ้โดยการแตะทีห
สองครัง้
่ อุปกรณ์เชือ่ มต่อ
• ข้อมูล ภาพพ ักหน้าจอ: แสดงภาพพักหน ้าจอเมือ
กับทีว่ างอุปกรณ์หรือเครือ
่ งชาร์จ เลือกประเภทภาพพักหน ้าจอทีจ่ ะแสดง
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• ข้อมูล ปร ับแต่งเซ็ นเซอร์การเคลือ
่ นไหว: แก ้ไของศาและความเร็ว
ของเซ็นเซอร์จับการเคลือ
่ นไหวให ้ถูกต ้องเพือ
่ ปรับปรุงความแม่นยํา
ในการเอียงและความเร็วของเซ็นเซอร์
• ขณะแก ้ไขเซ็นเซอร์จับการเคลือ
่ นไหว โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ตงั ้ อยูบ
่ นพืน
้
ั่
ผิวทีเ่ รียบ หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามนี้ อาจทําให ้เกิดข ้อผิดพลาดในฟั งก์ชน
เซ็นเซอร์จับการเคลือ
่ นไหว เช่น การหมุนหน ้าจออัตโนมัต ิ

ทว่ ั ไป
ภาษาและคียบ
์ อร์ด
คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าภาษาและแป้ นพิมพ์สําหรับอุปกรณ์ของคุณ
ได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ั ไป ภาษาและคียบ์ อร์ด
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• ภาษา: เลือกภาษาทีจ่ ะใช ้สําหรับอุปกรณ์
• คียบ
์ อร์ดปัจจุบ ัน: ดูแป้ นพิมพ์ทใี่ ช ้งานอยูใ่ นปั จจุบน
ั เลือกแป้ นพิมพ์
ทีจ่ ะใช ้ขณะป้ อนตัวอักษร
• คียบ
์ อร์ด LG: ปรับแต่งการตัง้ ค่าแป้ นพิมพ์ LG
• Google พิมพ์ดว้ ยเสียง: กําหนดค่าตัวเลือกสําหรับการพิมพ์
ข ้อความตามเสียงพูดโดย Google
• เอาท์พต
ุ แปลงข้อความเป็นคําพูด: กําหนดค่าการตัง้ ค่าสําหรับ
ข ้อความทีไ่ ด ้จากการพิมพ์ข ้อความตามเสียงพูด
้ องเมาส์หรือแทร็กแพด
• ความเร็ว: ปรับความเร็วของตัวชีข
• ปุ่มย้อนกล ับ: เลือกให ้ปุ่ มเมาส์ขวาดําเนินการควบคุมโดยตรง
เป็ นหลัก

การตัง้ ค่า โทรศัพท์

95

ตําแหน่ง
คุณสามารถปรับแต่งว่าให ้แอพทัว่ ไปใช ้ข ้อมูลตําแหน่งของคุณอย่างไรได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป ตําแหน่ง
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• โหมด: เลือกวิธรี ะบุข ้อมูลตําแหน่งทีต
่ งั ้ ของคุณ
• คําขอระบุตาํ แหน่งล่าสุด: ดูแอพต่างๆ ทีร่ ้องขอข ้อมูลตําแหน่งที่
ตัง้ เมือ
่ ไม่นานมานี้
• Google ประว ัติตาํ แหน่ง: กําหนดค่าการตัง้ ค่าประวัตต
ิ ําแหน่งทีต
่ งั ้
Google

แอคเคาท์และการซงิ ค์
คุณสามารถเพิม่ หรือจัดการบัญชีตา่ งๆ ได ้ รวมถึงบัญชี Google นอกจากนี้
คุณยังสามารถซิงค์แอพเฉพาะหรือข ้อมูลผู ้ใช ้โดยอัตโนมัต ิ

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ั ไป แอคเคาท์และการซิงค์
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• ซิงค์ขอ
้ มูลโดยอ ัตโนม ัติ: ซิงค์บญ
ั ชีทล
ี่ งทะเบียนทัง้ หมดโดย
อัตโนมัต ิ
• แอคเคาท์: ดูรายการบัญชีทล
ี่ งทะเบียนไว ้ หากต ้องการดูหรือเปลีย่ น
รายละเอียดบัญชี แตะทีบ
่ ญ
ั ชีดงั กล่าว
• เพิม
่ บ ัญชี: เพิม่ บัญชี
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การชว่ ยสาํ หร ับการเข้าถึง
คุณสามารถจัดการปลั๊กอินสิทธิการเข ้าใช ้งานทีต
่ ด
ิ ตัง้ บนอุปกรณ์ของคุณได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป การช่วยสาํ หร ับการเข้าถึง
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• ทรรศนะ TalkBack: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้แจ ้งเตือนสถานะของ
หน ้าจอหรือการดําเนินการต่างๆ ผ่านเสียงพูด
• ทรรศนะ แจ้งเตือนข้อความ/การโทรเสียง: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้
อ่านข ้อมูลของผู ้โทรหรือเนือ
้ หาข ้อความผ่านเสียงพูดของระบบได ้
• ทรรศนะ ขนาดแบบอ ักษร: เปลีย่ นขนาดตัวอักษร
• ทรรศนะ ข้อความต ัวหนา: เน ้นข ้อความบนหน ้าจอเป็ นตัวหนา
• ทรรศนะ ขนาดแสดง: ซูมหน ้าจอเข ้าหรือออก
่ ซูม: ย่อหรือขยายโดยการแตะทีห
่ น ้าจอสามครัง้
• ทรรศนะ แตะเพือ
• ทรรศนะ ซูมหน้าต่าง: ขยายหรือย่อบางส่วนของหน ้าจอ
์ นาดใหญ่: ขยายขนาดตัวชีเ้ มาส์
• ทรรศนะ ต ัวชีเ้ มาสข
• ทรรศนะ จอภาพความต ัดก ันของสีขาวดําสูง: เปลีย่ นพืน
้ หลัง
เป็ นสีดําเพือ
่ สร ้างจอภาพความตัดกันของสีขาวดําสูง
• ทรรศนะ การสล ับสีจอภาพ: เพิม่ ความเปรียบต่างของสีจอแสดง
ผลสําหรับผู ้คนทีม
่ ป
ี ั ญหาทางสายตา
• ทรรศนะ การปร ับสีจอภาพ: ปรับสีจอแสดงผล
• ทรรศนะ ขาวดํา: สลับหน ้าจอไปยังโหมดสีเทา
้ ่ม
ุ Power: สิน้ สุดการโทรโดยการ
• ทรรศนะ จบการโทรโดยใชป
กดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อก
คําบรรยาย: เปิ ดบริการคําบรรยายใต ้ภาพขณะเล่น
• การได้ยน
ิ
วิดโี อสําหรับผู ้ทีบ
่ กพร่องทางการได ้ยิน
แจ้งเตือนด่วน: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้แจ ้งเตือนเป็ นแสง
• การได้ยน
ิ
กะพริบสําหรับสายโทรเข ้าและการแจ ้งเตือน
ปิ ดเสียงทงหมด:
ั้
ปิ ดเสียงทัง้ หมดและลดระดับเสียง
• การได้ยน
ิ
บนตัวรับสัญญาณลง
ประเภทเสียง: เลือกประเภทเสียง
• การได้ยน
ิ
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• การได้ยน
ิ
บาลานซเ์ สียง: ปรับสมดุลเสียงทีอ
่ อกมา ใช ้แถบเลือ
่ น
เพือ
่ เปลีย่ นสมดุล
• การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ Touch assistant: เปิ ดทัชบอร์ด
เพือ
่ ทําให ้ใช ้งานปุ่ มและท่าทางต่างๆ ได ้ง่ายมากขึน้
ั ัส:
• การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ ป้อนข้อมูลแบบสมผ
ป้ อนข ้อความด ้วยการสัมผัสและกดหน ้าจอค ้าง หรือปรับหน ้าจอด ้วย
การสัมผัสหน ้าจอ
์ อร์ดจริง:
• การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ คียบ
ปรับแต่งการตัง้ ค่าแป้ นพิมพ์
• การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ คลิกเมาสอ์ ัตโนม ัติ: คลิกตัวชีเ้ มาส์
อัตโนมัตเิ มือ
่ ไม่มก
ี ารเคลือ
่ นไหว
่ โทร: ตอบรับหรือ
• การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ แตะค้างไว้เพือ
ปฏิเสธสายโทรเข ้าโดยการแตะปุ่ มโทรออกค ้างไว ้ แทนการลาก
• การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ ไทม์เอาต์หน้าจอ: ปิ ดหน ้าจอ
อัตโนมัตเิ มือ
่ ไม่มก
ี ารใช ้งานอุปกรณ์เป็ นระยะเวลาหนึง่
้ ทีค
่ วบคุม: จํากัดพืน
้ ที่
• การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ แตะพืน
สัมผัสให ้สามารถใช ้งานการควบคุมด ้วยการป้ อนการสัมผัสเฉพาะ
บนบางส่วนของหน ้าจอเท่านัน
้
• ชอร์ตค ัตคุณสมบ ัติความสามารถในการเข้าถึง: เข ้าใช ้งาน
ั ทีใ่ ช ้งานบ่อยได ้อย่างรวดเร็วโดยการแตะ
สามครัง้
ฟั งก์ชน
• หมุนจออ ัตโนม ัติ: เปลีย่ นการวางแนวหน ้าจอตามตําแหน่งเครือ
่ ง
โดยอัตโนมัต ิ
• การเข้าถึงด้วยสวิตช:์ กําหนดชุดรูปแบบการกดปุ่ มเพือ
่ ควบคุม
อุปกรณ์
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ปุ่มช็อตค ัต
คุณสามารถใช ้ปุ่ มปรับระดับเสียงเพือ
่ เปิ ดใช ้งานแอพโดยตรง
เมือ
่ หน ้าจอปิ ดหรือล็อกอยู่

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ั ไป ปุ่มช็ อตค ัต
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
2 ลาก

• กดปุ่ มลดระดับเสียง (-) 2 ครัง้ เพือ
่ เปิ ดใช ้งานแอพ กล้อง
เมือ
่ หน ้าจอล็อกหรือปิ ดอยู่ กดปุ่ มเพิม่ ระดับเสียง (+) 2 ครัง้
เพือ
่ ใช ้งาน Capture+

Google services
คุณสามารถใช ้การตัง้ ค่า Google เพือ
่ จัดการการตัง้ ค่าบัญชีและแอพต่างๆ
ของ Google
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ ั ไป Google services

ระบบป้องก ัน

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ั ไป ระบบป้องก ัน
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• ล็อคคอนเทนท์: กําหนดวิธก
ี ารล็อกไฟล์ใน แกลเลอรี่ หรือ
QuickMemo+
• เข้ารห ัสระบบจ ัดเก็บข้อมูลการ์ด SD: เข ้ารหัสการ์ดหน่วย
ความจําเพือ
่ ป้ องกันการใช ้งานในอุปกรณ์อน
ื่ โปรดดูท ี่
การเข ้ารหัสการ์ดหน่วยความจํา สําหรับรายละเอียด
• เริม
่ การทํางานอย่างปลอดภ ัย: ปกป้ องอุปกรณ์ของคุณโดยการ
ล็อคเมือ
่ เปิ ดเครือ
่ งอยู่ โปรดดูท ี่
การตัง้ ค่าการเริม่ ต ้นระบบอย่างปลอดภัย สําหรับรายละเอียด
• ตงค่
ั้ าล็อคซิมการ์ด: ล็อกหรือปลดล็อก USIM การ์ด
หรือเปลีย่ นรหัสผ่าน (PIN)
• ป้อนรห ัสผ่านแบบมองเห็น: แสดงรหัสผ่านเมือ
่ คุณป้ อน
ิ ธิพเิ ศษในการจํากัดการควบคุม
• โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์: มีสท
หรือการใช ้อุปกรณ์สําหรับแอพบางรายการ
• แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รจ
ู ้ ัก: อนุญาตการติดตัง้ แอพต่างๆ
จากแอพทีไ่ ม่ใช่จาก Play Store
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• ระบบป้องก ันข้อมูลประจําต ัว: ดูประเภทการเก็บข ้อมูลสําหรับ
การบันทึกใบรับรองความปลอดภัย
• การจ ัดการใบร ับรอง: จัดการใบรับรองความปลอดภัยทีบ
่ น
ั ทึก
บนหน ้าจอ
• Trust agents: ดูและใช ้ตัวแทนทีเ่ ชือ่ ถือได ้ทีต
่ ด
ิ ตัง้ บนหน ้าจอ
• ปักหมุดหน้าจอ: แก ้ไขหน ้าจอแอพเพือ
่ ให ้สามารถใช ้ได ้เพียง
แอพทีก
่ ําลังใช ้งานอยูเ่ ท่านัน
้
• สิทธิเข้าถึงการใชง้ าน: ดูรายละเอียดเกีย่ วกับการใช ้งานแอพ
ต่างๆ บนอุปกรณ์

ว ันทีแ
่ ละเวลา
คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลาสําหรับอุปกรณ์ของคุณได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ั ไป ว ันทีแ่ ละเวลา
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าด ้วยตนเอง
ทีเ่ ก็บข้อมูล
คุณสามารถดูและจัดการการเก็บข ้อมูลภายในบนอุปกรณ์ หรือพืน
้ ทีเ่ ก็บ
ข ้อมูลของการ์ดหน่วยความจําได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป ทีเ่ ก็บข้อมูล
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• ระบบจ ัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์: ดูพน
ื้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลทัง้ หมด และ
พืน
้ ทีว่ า่ งในการเก็บข ้อมูลภายในของอุปกรณ์ ดูรายการแอพทีใ่ ช ้งาน
และความจุการเก็บข ้อมูลสําหรับแต่ละแอพ
• ระบบจ ัดเก็บข้อมูลแบบพกพา: ดูพน
ื้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลทัง้ หมด และพืน
้ ที่
ว่างในการ์ดหน่วยความจํา ตัวเลือกนีจ้ ะปรากฏเมือ
่ มีการใส่การ์ด
หน่วยความจําเท่านัน
้ หากต ้องการถอดการ์ดหน่วยความจําออก
ให ้แตะที่
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แบตเตอรีแ
่ ละการประหย ัดพล ังงาน
คุณสามารถดูข ้อมูลแบตเตอรีป
่ ั จจุบน
ั หรือเปิ ดโหมดประหยัดพลังงานได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ั ไป

แบตเตอรีแ
่ ละการประหย ัดพล ังงาน

2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

้ บตเตอรี:่่ ดูรายละเอียดกการใช ้งานแบตเตอรี่
• อ ัตราการใชแ
หากต ้องการดูรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดเลือกรายการทีต
่ ้องการ
• แสดงเปอร์เซนต์แบตเตอรีใ่ นแถบสถานะ: แสดงระดับแบตเตอรีท
่ ี่
เหลืออยูใ่ นรูปแบบร ้อยละบนแถบสถานะ
• ประหย ัดพล ังงาน: ลดการใช ้แบตเตอรีโ่ ดยการปิ ดการตัง้
ค่าบางอย่างของอุปกรณ์ เช่น ความสว่างของจอแสดงผล ความเร็ว
่ แถบสถานะจะแสดง
เมือ
่ โหมดประหยัด
และความแรงในการสัน
พลังงานเปิ ดอยู่

หน่วยความจํา
คุณสามารถดูปริมาณการใช ้งานหน่วยความจําโดยเฉลีย่ ตลอดระยะเวลา
ทีร่ ะบุ และหน่วยความจําทีแ
่ อพใช ้อยู่

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป หน่วยความจํา
2 แตะที่ เพือ่ กําหนดช่วงเวลาในการเรียกคืนข ้อมูล
แอปฯ
คุณสามารถดูรายการแอพทีต
่ ด
ิ ตัง้ ได ้ หากจําเป็ น
ให ้หยุดการทํางานของแอปหรือลบแอป

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป แอปฯ
2 เลือกแอพและดําเนินการ
แตะและชําระเงิน
คุณสามารถทําการชําระเงินด ้วยอุปกรณ์ของคุณแทนการใช ้บัตรเครดิต
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ ั ไป แตะและชําระเงิน
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แบ็คอ ัพและรีเซ็ท
คุณสามารถสํารองข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนอุปกรณ์ของคุณในอุปกรณ์หรือ
บัญชีอน
ื่ ให ้รีเซ็ตอุปกรณ์ หากจําเป็ น

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ั ไป แบ็คอ ัพและรีเซ็ ต
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• LG Backup: สํารองหรือฟื้ นฟูรายการผู ้ส่งทีถ่ ก
ู บล็อค ข ้อความ
รูปภาพ หน ้าจอโฮม และข ้อมูลอืน
่ ๆ ทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนอุปกรณ์
โปรดดูท ี่ LG Backup สําหรับรายละเอียด
• สาํ รองข้อมูลของฉัน: สํารองข ้อมูลแอพของคุณ รหัสผ่าน Wi-Fi
และการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ ไปยังเซิรฟ
์ เวอร์ของ Google
ํ
• แอคเคาท์ขอ
้ มูลสารอง: ดูบญ
ั ชีทใี่ ช ้เพือ
่ สํารองข ้อมูลในปั จจุบน
ั
• เรียกคืนอ ัตโนม ัติ: กู ้คืนการตัง้ ค่าการสํารองข ้อมูลและข ้อมูล
โดยอัตโนมัต ิ ขณะติดตัง้ แอพใหม่
• รีเซ็ ตการตงค่
ั้ าเครือข่าย: รีเซ็ต Wi-Fi, Bluetooth
และการตัง้ ค่าเครือข่ายอืน
่ ๆ
• รีเซ็ ตข้อมูลจากโรงงาน: รีเซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมดสําหรับอุปกรณ์
และลบข ้อมูล
• การรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณจะทําให ้ข ้อมูลทัง้ หมดบนอุปกรณ์สญ
ู หาย
ป้ อนชือ่ อุปกรณ์ บัญชี Google และข ้อมูลเริม่ ต ้นอืน
่ ๆ อีกครัง้

ั
เกีย
่ วก ับโทรศพท์
คุณสามารถดูข ้อมูลเกีย่ วกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น ชือ่ สถานะ
รายละเอียดซอฟต์แวร์ และข ้อมูลกฎหมาย
ั
่ วก ับโทรศพท์
และดูข ้อมูล
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ ั ไป เกีย
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การตงค่
ั้ าภาษา LG
เลือกภาษาทีจ่ ะใช ้บนอุปกรณ์ของคุณ
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ภาษาและคียบ
์ อร์ด ภาษา
• แตะที่
เพิม
่ ภาษา และเลือกภาษา
ค ้างไว ้ และลากไปทีด
่ ้านบนของรายการภาษาเพือ
่
- สัมผัสและกด
ตัง้ ค่าเป็ นภาษาเริม่ ต ้น

LG Bridge
ภาพรวม LG Bridge
LG Bridge คือแอปทีช
่ ว่ ยให ้คุณสามารถจัดการรูปภาพ เพลง วิดโี อ
และเอกสารต่างๆ ทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนสมาร์ทโฟน LG ของคุณจากคอมพิวเตอร์
ได ้อย่างสะดวกสบาย คุณสามารถสํารองข ้อมูลผู ้ติดต่อ รูปภาพ และอืน
่ ๆ
อีกมากมายไว ้ทีค
่ อมพิวเตอร์ หรืออัพเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
• โปรดดูทวี่ ธิ ใี ช ้ของ LG Bridge สําหรับรายละเอียด
• คุณสมบัตท
ิ รี่ องรับอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์
• ไดร์เวอร์ LG USB คือโปรแกรมทีจ่ ําเป็ นสําหรับใช ้เชือ่ มต่อสมาร์ทโฟน
LG ของคุณกับคอมพิวเตอร์ และติดตัง้ เมือ
่ คุณทําการติดตัง้ LG Bridge

ั างๆ ของ LG Bridge
ฟังก์ชนต่
• จัดการไฟล์ตา่ งๆ บนอุปกรณ์ได ้จากคอมพิวเตอร์ผา่ นการเชือ่ มต่อ
Wi-Fi หรือการเชือ่ มต่อข ้อมูลมือถือ
• สํารองข ้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือกู ้คืนข ้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ผา่ นการเชือ่ มต่อสายเคเบิล USB
• อัพเดตซอฟต์แวร์อป
ุ กรณ์จากคอมพิวเตอร์ผา่ นการเชือ่ มต่อสายเคเบิล
USB
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การติดตงั้ LG Bridge บนคอมพิวเตอร์

1 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ www.lg.com
2 ในแถบการค ้นหา ให ้ป้ อนชือ่ อุปกรณ์ของคุณ
3 คลิก Download Centre LG Bridge และดาวน์โหลดไฟล์ตดิ ตัง้
• คลิก รายละเอียด เพือ
่ ดูข ้อกําหนดขัน้ ตํา่ สําหรับการติดตัง้
LG Bridge

ั
อ ัพเดตซอต์แวร์ของโทรศพท์
ั มอ
อ ัพเดตซอฟต์แวร์โทรศพท์
ื ถือ LG จากอินเทอร์เน็ ต
ั นี้ โปรดเยีย่ มชม
สําหรับข ้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการใช ้งานฟั งก์ชน
http://www.lg.com/common/index.jsp เลือกประเทศและภาษาของคุณ
ั ใหม่
คุณสมบัตนิ ท
ี้ ําให ้คุณสามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์บนโทรศัพท์เป็ นเวอร์ชน
จากอินเทอร์เน็ ตได ้อย่างสะดวกสบายโดยไม่จําเป็ นต ้องไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ
คุณสมบัตนิ จี้ ะสามารถใช ้งานได ้ ในกรณีทแ
ี่ ละเมือ
่ LG ปล่อยเฟิ รม
์ แวร์
ั ใหม่ทใี่ ช ้งานได ้กับอุปกรณ์ของคุณ
เวอร์ชน
เนือ
่ งจากการอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือจําเป็ นต ้องมีการดําเนินการ
เต็มรูปแบบจากผู ้ใช ้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ ดังนัน
้ โปรดแน่ใจว่าคุณได ้
ทบทวนคําชีแ้ จงทัง้ หมด และพร ้อมดําเนินการในทุกขัน้ ตอนก่อนเริม่ ทําการ
อัพเดต โปรดทราบว่าการถอดสายเคเบิล USB ออกระหว่างการอัพเกรด
อาจก่อให ้เกิดความเสียหายร ้ายแรงต่อโทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณ
• LG สงวนสิทธิใ์ นการสร ้างการอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ทใี่ ช ้งานได ้สําหรับบางรุน
่
เท่านัน
้ ตามดุลยพินจิ ของตนเอง และไม่รับประกันความพร ้อมใช ้งานของ
ั ใหม่สําหรับชุดหูฟังทุกรุน
เฟิ รม
์ แวร์เวอร์ชน
่
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ั มอ
อ ัพเดตซอฟต์แวร์โทรศพท์
ื ถือ LG แบบ Over-the-Air
(OTA)
ั ใหม่
คุณสมบัตท
ิ ําให ้คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์เป็ นเวอร์ชน
ได ้อย่างสะดวกสบายผ่าน OTA โดยไม่ต ้องเชือ่ มต่อสายเคเบิล USB
คุณสมบัตนิ จี้ ะสามารถใช ้งานได ้ ในกรณีทแ
ี่ ละเมือ
่ LG ปล่อยเฟิ รม
์ แวร์
ั ใหม่ทใี่ ช ้งานได ้กับอุปกรณ์ของคุณ
เวอร์ชน
ั ซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มอ
ก่อนอืน
่ ให ้ตรวจสอบเวอร์ชน
ื ถือของคุณก่อน:
ั
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป เกีย
่ วก ับโทรศพท์
ร่วมก ัน
แตะที่
ศูนย์กลางอ ัปเดต Software Update ตรวจสอบอ ัปเดตในตอนนี้
• ข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลภายในโทรศัพท์
รวมถึงข ้อมูลเกีย่ วกับบัญชี Google ของคุณและบัญชีอน
ื่ ๆ ข ้อมูล
่ ของคุณ แอพพลิเคชัน
่ ใดๆ
และการตัง้ ค่าระบบ/แอพพลิเคชัน
ทีด
่ าวน์โหลด และใบอนุญาต DRM ของคุณ อาจสูญหายระหว่างกระบวน
การอัพเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณ ดังนัน
้ LG จึงขอแนะนํ าให ้
คุณสํารองข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนทําการอัพเดตซอฟต์แวร์ของ
โทรศัพท์ โปรดทราบว่า LG จะไม่รับผิดชอบสําหรับการสูญเสียข ้อมูล
ส่วนบุคคลใดๆ ทัง้ สิน้
• คุณสมบัตนิ ข
ี้ นึ้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตอุปกรณ์หรือผู ้ให ้บริการเครือข่าย
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คําถามทีพ
่ บบ่อย
บทนีร้ ะบุถงึ ปั ญหาบางอย่างทีค
่ ณ
ุ อาจพบขณะใช ้งานโทรศัพท์ของคุณ
สําหรับปั ญหาบางรายการ คุณอาจจําเป็ นต ้องติดต่อผู ้ให ้บริการของคุณ
แต่สว่ นใหญ่นัน
้ คุณจะสามารถแก ้ไขได ้อย่างง่ายดายด ้วยตนเอง
ข้อความ

สาเหตุทเี่ ป็นไปได้

มาตรการแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข ้อผิดพลาด SIM
การ์ด

ไม่ม ี SIM
การ์ดในโทรศัพท์
หรือติดตัง้ ไม่ถก
ู ต ้อง

ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า SIM การ์ด
ได ้รับการติดตัง้ และใส่อย่าง
ถูกต ้อง

สัญญาณอ่อนหรือคุณอยู่
ภายนอกเครือข่ายของ
ผู ้ให ้บริการระบบ

ย ้ายเข ้าไปใกล ้บริเวณหน ้าต่าง
หรือในพืน
้ ทีเ่ ปิ ด ตรวจสอบแผน
ทีก
่ ารครอบคลุมสัญญาณของ
ผู ้ให ้บริการเครือข่าย

ผู ้ให ้บริการเปิ ดให ้ใช ้
บริการใหม่ๆ

ตรวจสอบว่า SIM การ์ด
มีอายุมากกว่า 6-12 เดือนหรือ
ไม่ หากเป็ นเช่นนัน
้ ให ้นํ า SIM
หรือ USIM การ์ดของคุณไป
เปลีย่ นใหม่ในศูนย์บริการเครือ
ข่ายของคุณทีส
่ าขาทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ
ติดต่อผู ้ให ้บริการของคุณ

ไม่มก
ี ารเชือ่ ม
ต่อเครือข่าย/
เครือข่ายมี
สัญญาณ
ขาดหาย

รหัสไม่ถก
ู ต ้อง

หากต ้องการเปลีย่ นรหัส
ความปลอดภัย โปรด
ยืนยันรหัสใหม่โดยการ
ป้ อนอีกครัง้

หากคุณลืมรหัสผ่าน
โปรดติดต่อผู ้ให ้บริการของคุณ

รหัสสองรายการที่
คุณป้ อนไม่ตรงกัน
ไม่สามารถตัง้ ค่า
่ ได ้
แอพพลิเคชัน

ผู ้ให ้บริการหรือการลง
ติดต่อผู ้ให ้บริการของคุณ
ทะเบียนทีจ่ ําเป็ นไม่รองรับ

่ ที่
แอพพลิเคชัน
ดาวน์โหลดทําให ้
เกิดข ้อผิดพลาด
จํานวนมาก

ให ้ลบแอพพลิ
่ ดังกล่าวออก
เคชัน
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1. แตะที่
ตงค่
ั้ า
2. แตะที่ ทว่ ั ไป แอปฯ
3. แตะทีแ
่ อพ ถอนการติดตงั้
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ข้อความ

ไม่สามารถโทรได ้

ไม่สามารถเปิ ด
โทรศัพท์ได ้

ข ้อผิดพลาด
การชาร์จ

สาเหตุทเี่ ป็นไปได้

มาตรการแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข ้อผิดพลาดการโทรออก

เครือข่ายใหม่ไม่ได ้รับอนุญาต

มีการติดตัง้ SIM
การ์ดใหม่

ตรวจสอบข ้อจํากัดใหม่

ถึงขีดจํากัดการคิด
ค่าบริการแบบ Pre-paid

ติดต่อผู ้ให ้บริการหรือรีเซ็ต
ขีดจํากัดโดยใช ้ PIN2

กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดถีเ่ กินไป

กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดค ้างไว ้อย่างน ้อย
สองวินาที

แบตเตอรีไ่ ม่ชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบไฟ
แสดงสถานะการชาร์จ
บนจอแสดงผล

แบตเตอรีไ่ ม่ชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมภ
ิ ายนอกร ้อนหรือ
เย็นเกินไป

ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าโทรศัพท์
กําลังชาร์จในอุณหภูมป
ิ กติ

ปั ญหาเรือ
่ งการเชือ่ มต่อ

ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและ
สถานะการเชือ่ มต่อกับโทรศัพท์

ไม่มแ
ี รงดันไฟฟ้ า

เสียบปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จเข ้ากับ
เต ้ารับไฟฟ้ าอืน
่

อุปกรณ์ชาร์จบกพร่อง

เปลีย่ นอุปกรณ์ชาร์จใหม่

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถก
ู ต ้อง

ใช ้เฉพาะอุปกรณ์เสริมแท ้ของ
้
LG เท่านัน

ไม่อนุญาต
เบอร์โทรศัพท์

ั หมายเลขการ
ฟั งก์ชน
ตรวจสอบเมนู การตัง้ ค่า
โทรเบอร์เฉพาะ (Fixed
ั ดังกล่าว
และปิ ดฟั งก์ชน
dialling number) เปิ ดอยู่

ไม่สามารถรับ/ส่ง
SMS และรูปภาพ

หน่วยความจําเต็ม
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ลบข ้อมูลบางอย่าง เช่น แอพ
่ หรือข ้อความจาก
พลิเคชัน
โทรศัพท์ของคุณเพือ
่ เพิม่ พืน
้ ที่
ว่างทีใ่ ช ้งานได ้ในหน่วยความจํา
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ข้อความ

สาเหตุทเี่ ป็นไปได้

มาตรการแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไฟล์ไม่เปิ ด

รูปแบบไฟล์ไม่รองรับ

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทรี่ องรับ

หน ้าจอไม่เปิ ด
ตอนทีฉ
่ ั นรับสาย
โทรศัพท์

ปั ญหาพร็อกซิมต
ิ ี้
เซนเซอร์

หากคุณใช ้เทปหรือฝาครอบ
ป้ องกัน โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจ
ว่าเทปหรือฝาครอบดังกล่าว
ไม่คลุมบริเวณรอบๆ
พร็อกซิมต
ิ เี้ ซนเซอร์
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าบริเวณ
รอบๆ พร็อกซิมต
ิ เี้ ซนเซอร์
สะอาด

ไม่มเี สียงออกมา

่
โหมดการสัน

ตรวจสอบสถานะการตัง้ ค่าใน
เมนูเสียงเพือ
่ ตรวจสอบว่าคุณไม่
่ หรือโหมด
ได ้อยูใ่ นโหมดการสัน
ห ้ามรบกวน

ปั ญหาซอฟต์แวร์ทเี่ ป็ นๆ
หายๆ

หากหน ้าจอค ้างหรือโทรศัพท์ไม่
ตอบสนองเมือ
่ คุณพยายาม
ใช ้งาน ให ้ถอดแบตเตอรีอ
่ อก
และใส่ใหม่ จากนัน
้
เปิ ดใช ้งานโทรศัพท์อกี ครัง้
หรือพยายามดําเนินการอัพเดต
ซอฟต์แวร์ผา่ นเว็บไซต์

เครือ
่ งค ้าง
หรือหยุดนิง่
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แนวทางป้องก ันการโจรกรรม
ตัง้ ค่าอุปกรณ์ของคุณเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้บุคคลอืน
่ ใช ้งานได ้ หากอุปกรณ์ถก
ู
รีเซ็ตเป็ นการตัง้ ค่าจากโรงงานโดยไม่ได ้รับการอนุญาตจากคุณ
ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์ของคุณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือล ้างข ้อมูล
ทัง้ หมด จะมีเพียงผู ้ทีม
่ บ
ี ญ
ั ชี Google หรือข ้อมูลการล็อกหน ้าจอของคุณ
เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถใช ้อุปกรณ์ได ้
สิง่ ทีค
่ ณ
ุ ต ้องทําเพือ
่ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณได ้รับการปกป้ อง คือ:
• ตัง้ ค่าการล็อกหน ้าจอ: หากอุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือ
ถูกโจรกรรม แต่คณ
ุ ตัง้ ค่าการล็อกหน ้าจอไว ้ บุคคลใดๆ
จะไม่สามารถลบอุปกรณ์โดยใช ้เมนู การตัง้ ค่า ได ้
หากหน ้าจอของคุณไม่ถก
ู ปลดล็อก
• เพิม่ บัญชี Google ของคุณบนอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ของคุณถูกล ้างข ้อมูล
ทัง้ หมด แต่คณ
ุ ติดตัง้ บัญชี Google ไว ้ อุปกรณ์จะไม่สามารถดําเนิน
กระบวนการตัง้ ค่าได ้จนกว่าจะมีการป้ อนข ้อมูลบัญชี Google
ของคุณอีกครัง้
หลังจากอุปกรณ์ของคุณได ้รับการปกป้ องแล ้ว คุณจะต ้องปลดล็อกหน ้าจอ
ของคุณหรือป้ อนรหัสผ่านของบัญชี Google หากคุณต ้องการรีเซ็ตอุปกรณ์
กลับเป็ นการตัง้ ค่าจากโรงงาน ขัน้ ตอนนีม
้ ข
ี นึ้ เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าคุณหรือบุคคล
ทีค
่ ณ
ุ ไว ้วางใจจะเป็ นผู ้ดําเนินการรีเซ็ต
• อย่าลืมบัญชี Google และรหัสผ่านทีค
่ ณ
ุ ได ้เพิม่ ไปทีอ
่ ป
ุ กรณ์กอ
่ นดําเนิน
การรีเซ็ตกลับเป็ นการตัง้ ค่าจากโรงงาน หากคุณไม่สามารถระบุข ้อมูล
บัญชีระหว่างกระบวนการตัง้ ค่าได ้ คุณจะไม่สามารถใช ้อุปกรณ์ได ้เลย
หลังจากการรีเซ็ตกลับเป็ นการตัง้ ค่าจากโรงงาน
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ข้อมูลเพิม
่ เติม
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
หากต ้องการรับซอร์สโค ้ดภายใต ้ข ้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL
และข ้อตกลงโอเพนซอ ร์สอืน
่ ๆ ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่
http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค ้ดแล ้ว เงือ
่ นไข การปฏิเสธการรับประกัน
และการประกาศเกีย่ วกับลิข สิทธิท
์ งั ้ หมดทีอ
่ ้างถึงนัน
้ สามารถดาวน์โหลดได ้
LG Electronics จะยังมอบซอร์สโค ้ดแก่คณ
ุ บน CD-ROM
โดยคิดค่าใช ้จ่ายในการแจกจ่าย (เช่น ค่าใช ้จ่ายของสือ่ บันทึกข ้อมูล
การจัดส่ง และการจัดการ) หากได ้รับการร ้องขอทางอีเมลไปยัง
opensource@lge.com ข ้อเสนอนีม
้ ผ
ี ลใช ้ได ้สาม (3)
ปี นับจากวันทีค
่ ณ
ุ ซือ้ สินค ้า

เครือ
่ งหมายการค้า
• ลิขสิทธิ©
์ 2017 LG Electronics, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ LG และโลโก ้
LG เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ LG Group
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข ้อง
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ และ
่ งหมายการค ้าของ Google, Inc.
Play Store™ เป็ นเครือ
®
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG,
• Bluetooth เป็ นเครือ
Inc. ทัว่ โลก
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Wi-Fi
• Wi-Fi® และโลโก ้ Wi-Fi เป็ นเครือ
Alliance
• เครือ
่ งหมายการค ้าและลิขสิทธิอ์ น
ื่ ๆ ทัง้ หมดเป็ นทรัพย์สนิ ของเจ ้าของ
ทีเ่ กีย่ วข ้อง
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คําประกาศร ับรอง
ดังนัน
้ LG Electronics ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ LG-M250K
เป็ นไปตามข ้อกําหนดทีจ่ ําเป็ น และข ้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข ้องอืน
่ ๆ ของ
Directive 2014/53/EU คุณสามารถดูสําเนาของคําประกาศรับรองได ้ที่
http://www.lg.com/global/declaration

เครือ
่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์น ี้
มีความสอดคล้องตามข้อกําหนดของ กสทช
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ENGLISH

About this user guide
Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user
guide before using the device for the first time to ensure safe and proper
use.
• Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed
only for this device and may not be compatible with other devices.
• This device is not suitable for people who have a visual impairment due
to the touchscreen keyboard.
• Descriptions are based on the device default settings.
• Default apps on the device are subject to updates, and support for
these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any
questions about an app provided with the device, please contact an
LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant
service provider.
• Modifying the device’s operating system or installing software from
unofficial sources may damage the device and lead to data corruption
or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and
void your warranty.
• Some content and illustrations may differ from your device, depending
on the area, service provider, software version, or OS version, and are
subject to change without prior notice.
• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with
your device are licenced for limited use. If you extract and use these
materials for commercial or other purposes, you may be infringing
copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of
media.
• Additional charges may incur for data services, such as messaging,
uploading,downloading, auto-syncing and location services. To void
additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact
your service provider to obtain additional details.
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Instructional notices
WARNING: Situations that could cause injury to the user and third
parties.
CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the
device.
NOTE: Notices or additional information.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a
fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength,
cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to
help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be
accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device
for repair.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This device 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 device transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG device
models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to
radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.477 W/kg
(10 g) and when worn on the body is 0.937 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 5 mm 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 5 mm away from
your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a
quality connection to the network. In some cases, transmission of data files
or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the
above separation distance instructions are followed until the transmission is
completed.

Product care and maintenance
• Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use
with this particular device model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
• Some contents and illustrations may differ from your device without prior
notice.
• 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 device in any area where you are required to by special
regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect
sensitive medical equipment.
• Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause
an electric shock and can seriously damage your device.
• Do not charge a handset near flammable material as the handset can become
hot and create a fire hazard.
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• 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 device when it is on soft furnishings.
• The device should be charged in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the device 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 device.
• Do not expose the device to liquid or moisture.
• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
• Your device 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
device during or immediately after operation.
• If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not
attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such
as an oven, microwave or hair dryer.
• The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your
device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered
under your warranty.
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Efficient device operation
Electronics devices
All devices may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone
may interfere with the operation of your medical device.
• Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space
between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the
pacemaker.
• This device may produce a bright or flashing light.
• Some hearing aids might be disturbed by devices.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
• Use your device in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible. Exposing
your device to extremely low or high temperatures may result in damage,
malfunction, or even explosion.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.
• Do not use a hand-held device while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions
so require.
• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed
or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious
injury due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume
is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of
particular importance when near roads.
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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 sound for long
periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the
handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set
to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people
speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are
listening to.
• Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause
hearing loss.

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

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

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

Children
Keep the device 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 device 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 the
battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery.
• Keep the metal contacts of the battery 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, as this may deteriorate battery
performance.
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• Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used
batteries according to the instructions.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG
Electronics service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged
to save unnecessary power consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration, product settings,
usage patterns, battery and environmental conditions.
• Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause a fire.

Securing personal information
• Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or
misuse of sensitive information.
• Always back up important data while using the device. LG is not responsible for
any data loss.
• Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device
to prevent any misuse of sensitive information.
• Read the permission screen carefully while downloading applications.
• Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to
your personal information.
• Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your
personal information, ask your service provider to delete or change your account
information.
• If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure
your personal information.
• Do not use applications from unknown sources.

Guidelines for safe and efficient use
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Custom-designed
Features

Wide-angle camera
You can take photos or record videos with a wider range than your actual
field of vision by using the wide-angle on the front camera.
/
to switch between the
Launch the Camera app, then tap
standard and wide-angle.

Front camera
Standard angle icon

Wide-angle icon

• See Starting the camera for details.

Custom-designed Features
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Multi-tasking feature
Multi-Window
You can use two apps at the same time by separating the screen into the
multiple windows.
While using an app, touch and hold from the Home touch buttons,
then select an app from the recently used apps list.
• You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
• To stop the Multi-Window feature, touch and hold .

• You can use this feature in an app that supports the Multi-Window
feature.
• The Multi-Window feature is not supported by some apps, including
downloaded apps.

Custom-designed Features
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Overview screen
The Overview screen provides a preview of your recently used apps.
To view the list of recently used apps, tap on the Home, then tap the
displayed app.
• Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the
app with the Multi-Window. You can also tap at the top of each app.

Custom-designed Features
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quick share
You can share a photo or video to the app you want immediately after
taking it.
, then take a photo or record a video.
1 Tap
2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app.
You can also swipe the icon towards the opposite direction to see
what other apps you can use to share your photos and videos.
quick share icon

• The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the
type and frequency of access to the apps installed on the device.

Custom-designed Features
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02
Basic Functions

Product components and
accessories
The following items are included with your device.
• Device
• Battery
• Stereo headset

• USB cable
• Charger
• Quick Start Guide

• The items described above may be optional.
• The items supplied with the device and any available accessories may
vary depending on the area and service provider.
• Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made
by other manufacturers may affect your device's call performance or
cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
• If any of these basic items are missing, contact the dealer from which
you purchased your device.
• To purchase additional basic items, contact an LG Customer Service
Centre.
• To purchase optional items, contact an LG Customer Service Centre for
available dealers.
• Some items in the product box are subject to change without notice.
• The appearance and specifications of your device are subject to change
without notice.
• Device specifications may vary depending on the area or service provider.
• Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using
third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.

Basic Functions
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Parts overview
Front camera lens

Proximity/Ambient
light sensor

Microphone

Earpiece

Touch screen

Stereo headset jack

Charger/USB cable
port
Rear camera lens
Flash

Power/Lock key

Volume keys (+/-)

Speaker
Microphone
Basic Functions
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• Proximity/Ambient light sensor
- Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the
screen and disables touch functionality when the device is in close
proximity to the human body. It turns the screen back on and enables
touch functionality when the device is outside a specific range.
- Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient
light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
• Volume keys
- Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
- While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo.
To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
- Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app
when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key
twice to launch Capture+.
• Power/Lock key
- Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
- Press and hold the key when you want to select a power control
option.
• Some functions may be restricted for access, depending on the device
specifications.
• Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may
damage the touch screen.
• Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity
sensor.
• If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen
or buttons may not function properly.
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Turning the power on or off
Turning the power on
When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.
• When the device is turned on for the first time, initial configuration
takes place. The first booting time for the smart phone may be longer
than usual.

Turning the power off
Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

Power control options
Press and hold the Power/Lock key, then select an option.
• Power off: Turn off the device.
• Power off and restart: Restart the device.
• Turn on Airplane mode: Block telecommunication-related functions,
including making phone calls, messaging and browsing the Internet.
Other functions remain available.
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Installing the SIM card and
battery
Insert the SIM card provided by the device service provider, and the
included battery.

1 To remove the back cover, hold the device firmly in one hand. With your
other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the
figure.

2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make
sure the gold contact area on the card is facing downward.

Basic Functions

22

3 Insert the battery.

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the
battery compartment and press it down until it clicks into place.

• This device supports only Nano SIM cards.
• For problem-free performance, it is recommended to use the phone
with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card
supplied by the operator.

Precautions when using the SIM card
• Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other
issues caused by loss or transfer of a SIM card.
• Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
Basic Functions
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Inserting the memory card
Insert the memory card into your device.
The device can support up to a 32 GB microSD card. Depending on the
memory card manufacturer and type, some memory card may not be
compatible with your device.

1 Remove the back cover.
2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing
downwards.

Memory card
(optional)

3 Replace the back cover.
• Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you
use an incompatible card, it may damage the device or the memory card,
or corrupt the data stored in it.
• Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card
lifespan.
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Removing the memory card
Unmount the memory card before removing it for safety.
Settings General Storage
.
1 Tap
2 Remove the back cover and pull out the memory card.
• Do not remove the memory card while the device is transferring or
accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or
may damage the memory card or the device. LG is not responsible for
losses that result from the abuse or improper use of memory cards,
including the loss of data.

Charging the battery
Before using the device, fully charge the battery.
Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end
of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power
socket.

Basic Functions
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• Make sure to use the USB cable provided with your device.
• Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable.
Charging the battery with a third-party charger may cause the battery
to explode or may damage the device.
• Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the
device, stop charging it.
• Remove the charger from the power socket after the device is fully
charged. This prevents unnecessary power consumption.
• Another way to charge the battery is by connecting a USB cable
between the device and a desktop or laptop computer. This may take a
longer time than charging the battery in the common way.
• Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain
the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device
• When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign
substances or water enter the device.
• Ensure that the inside of the device does not make contact with a
metallic object or water.
• Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB
cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not
cover the use of third party accessories.
• Failure to follow the instructions in this guide and improper use may
damage the device.

Using the battery efficiently
Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions
running simultaneously and continuously.
Cancel background operations to increase battery life.
To minimise battery consumption, follow these tips:
• Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using
them.
Basic Functions
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•
•
•
•

Set the screen timeout to as short a time as possible.
Minimise the screen brightness.
Set a screen lock when the device is not used.
Check the battery usage details and close any downloaded apps that
are draining the battery.

Touch screen
You can familiarise yourself with how to control your device by using
touch screen gestures.

Tapping
Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

Touching and holding
Touch and hold for several seconds to display a menu with available
options.
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Double-tapping
Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

Dragging
Tap an item, such as an app or widget, then move your finger to another
location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

Swiping
Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You
can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens,
and more.
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Pinching and spreading
Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in,
spread your fingers apart.

• Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might
damage the touch sensor.
• A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic,
metallic or conductive material.
• If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the
screen may not be visible, depending on your position. Use the device
in a shady location or a location with an ambient light that is not too
bright and bright enough to read books.
• Do not press the screen with excessive force.
• Gently tap with your fingertip on the option you want.
• Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or
by using the tip of your fingernail.
• Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
• The touch screen may not function properly if a screen-protective film
or accessory purchased from a third party store is attached to the
device.
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Home screen
Home screen overview
The Home screen is the starting point for accessing various functions
and apps on your device. Tap on any screen to directly go to the Home
screen.
You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the
screen left or right to view all installed apps at a glance.
To search for an app, use Google search.

Home screen layout
You can view all apps and organise widgets and folders on the Home
screen.
Status bar
Weather widget
Google search
widget

Folder
Page icon
Quick access area
Home touch buttons

• The Home screen may vary, depending on the service provider or
software version.
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• Status bar: View status icons, the time and the battery level.
• Weather widget: View the information of weather and time for a
specific area.
• Google search widget: Perform a Google search by inputting spoken
or written keywords.
• Folder: Create folders to group apps by your preferences.
• Page icon: Display the total number of Home screen canvases. Tap the
desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting
the current canvas will be highlighted.
• Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that
they can be accessed from any Home screen canvas.
• Home touch buttons
: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up
windows.
: Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch
and hold.
: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the
list. To delete all the recently used apps, tap CLEAR ALL. To use two
apps at the same time with the Multi-Window feature, touch and
hold the button while using an app.
: Choose which SIM card you are going to use. Touch and hold to
configure the Dual SIM card settings.

Basic Functions

31

Editing the Home touch buttons
You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used
functions to the Home touch buttons area.
Settings Display Home touch buttons Button
Tap
combination and customise the settings.
• Several functions, including QSlide, Notification panel and Capture+, are
provided. A maximum of five items can be added.

Status icons
When there is a notification for an unread message, calendar event or
alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check
your device's status by viewing notification icons displayed on the status
bar.
No signal
Data is being transmitted over the network
Alarm is set
Vibrate mode is on
Bluetooth is on
Connected to a computer via USB
Battery level
Airplane mode is on
Missed calls
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Wi-Fi is connected
Mute mode is on
GPS is on
Hotspot is on
No SIM card
• Some of these icons may appear differently or may not appear at all,
depending on the device's status. Refer to the icons according to the
actual environment in which you are using the device.
• Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel
You can open the notifications panel by dragging the status bar
downward on the main screen.
• To open the quick access icons list, drag the notifications panel
downwards or tap .
• To rearrange, add, or remove icons, tap EDIT.
• If you touch and hold the icon, the settings screen for the
corresponding function appears.
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Switching the screen orientation
You can set the screen orientation to automatically switch, according to
the device's physical orientation.
On the notification panel, tap Rotation from the quick access icon list.
Settings Display and activate Auto-rotate
You can also tap
screen.

Editing the Home screen
On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the
desired action from below.
• To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas,
then drag it to another location.
• To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of
the Home screen, then select Widgets.
• To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home
screen, then select Theme.
Settings Display Theme, then select a theme
You can also tap
to apply to the device.
• To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area
of the Home screen, then select Home screen settings. See Home
screen settings for details.
• To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area
of the Home screen, then select Uninstalled apps. See Uninstalled
apps for details.
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Viewing the background theme
You can view only the background image by hiding the apps and widgets
on the Home screen.
Spread two fingers apart on the Home screen.
• To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch
your fingers on the Home screen or tap .

Moving apps on the Home screen
On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another
location.
• To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch
and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
• To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the
Home screen.
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Using folders from the Home screen
Creating folders
On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another
app.
• A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders
On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.
• To edit the folder name and colour, tap the folder name.
• To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and
release it.
• To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to
outside the folder. If the removed app is the only one app that existed
in the folder, the folder is removed automatically.
• You can also add or remove apps after tapping in the folder.

Home screen settings
You can customise Home screen settings.
Settings Display Home screen.
1 Tap
2 Customise the following settings:
• Select Home: Select a Home screen mode.
• Wallpaper: Change the Home screen background wallpaper.
• Screen swipe effect: Select an effect to apply when the Home
screen canvas switches.
• Sort apps by: Set how apps are sorted on the Home screen.
• Grid: Change the app arrangement mode for the Home screen.
• Hide apps: Select which apps you want to hide from the Home
screen.
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Screen lock
Screen lock overview
Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock
key. This also happens after the device is left idle for a specified period of
time.
If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home
screen appears immediately.
To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a
screen lock.
• Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and
reduces battery consumption. We recommend that you activate the
screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings
There are several options available for configuring the screen lock settings.

1 Tap

Settings Display Lock screen Select screen lock and
then select the method you prefer.

2 Customise the following settings:
• None: Deactivate the screen lock function.
• Swipe: Swipe on the screen to unlock the screen.
• Knock Code: Tap the spaces of the screen in accordance with a
pattern to unlock the screen.
• Pattern: Draw a pattern to unlock the screen.
• PIN: Enter a numeric password to unlock the screen.
• Password: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
• If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is
blocked for 30 seconds.

Basic Functions

37

Secure start-up settings
When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock
method, you can configure your device to be locked whenever turning on
the device in order to secure your data.
• You cannot use all functions, except for emergency calls until you
unlock the device.
• If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted
data and personal information.

Lock screen settings
You can customise the following lock screen settings.
Settings Display Lock screen.
1 Tap
Customise
the following settings:
2
• Select screen lock: Select a screen lock method.
• Smart Lock: Select trusted items so that if one of them occurs, the
device is automatically unlocked.
• Wallpaper: Change the lock screen background wallpaper.
• Clock: Select the display type of the clock to display on the locked
screen.
• Shortcuts: Add an app shortcut and directly access the app from
the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
• Contact info for lost phone: Display emergency contact
information on the lock screen.
• Lock timer: Set the amount of idle time after which the device
automatically locks.
• Power key instantly locks: Instantly lock the screen when the
Power/Lock key is pressed.
• Available setting items may vary, depending on the selected screen lock
method.
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KnockON
You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.
• This option is available only on the Home screen provided by LG. It may
not function properly on a custom launcher or on the Home screen
installed by the user.
• When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
• To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor
is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen
Double-tap the middle of the screen.
• Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition
rate.

Turning off the screen
Double-tap on an empty space on the Home screen.
You can also double-tap an empty space on the status bar.

Knock Code
You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the
screen is off, you can directly access the Home screen by tapping the
screen in a specified sequence.
• You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
• Make sure to use your fingertip when tapping the screen.
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Creating a Knock Code
Settings Display
1 Tap

Lock screen Select screen lock

Knock Code.

2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code
and tap NEXT.

3 Input the created Knock Code again for verification, then tap
CONFIRM.

Unlocking the screen with a Knock Code
Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.
Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.
• It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned
on.

Memory card encryption
You can encrypt and protect data saved on the memory card. The
encrypted data in the memory card cannot be accessed from another
device.
Settings General Security Encrypt SD card.
1 Tap
2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap
CONTINUE to continue.

3 Select an option and tap ENCRYPT NOW.
• New data encryption: Encrypt only data that is saved on the
memory card after encryption.
• Full encryption: Encrypt all the data currently saved on the memory
card.
• Exclude media files: Encrypt all files, except for media files such as
music, photos and videos.
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• To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a
PIN or password.
• Once memory card encryption starts, some functions are not available.
• If the device is turned off while encryption is underway, the encryption
process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to
check if the battery level is sufficient before starting encryption.
• Encrypted files are accessible only from the device where the files were
encrypted.
• The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To
use the encrypted memory card on another mobile device, format the
card.
• You can activate memory card encryption even when no memory card
is installed into the device. Any memory card that is installed after
encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots
You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut
Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the
same time for at least two seconds.
• Screenshots can be viewed from the Screenshots folder in the
Gallery.

Via Capture+
On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar
downwards, then tap .
• When the screen is turned off or locked, you can access Capture+ by
pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap
Settings General and turn on Shortcut keys.
• See Writing notes on a screenshot for details.
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Entering text
Using the Smart keyboard
You can use the Smart keyboard to enter and edit text.
With the Smart keyboard, you can view text as you type without
bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard.
This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor
With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position
you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then
drag left or right.

• This option is available only on the QWERTY keyboard.
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Suggesting words
Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest
frequently used words as you type. The longer you use your device, the
more precise the suggestions are.
Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side
of the space bar upwards.
• The selected word is automatically entered. You do not need to
manually type every letter of the word.

Changing the QWERTY keyboard layout
You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG Keyboard
Keyboard height and layout QWERTY keyboard layout.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and
layout QWERTY keyboard layout.

2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.
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• This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY
keyboards.
• This function may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height
You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when
typing.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG Keyboard
Keyboard height and layout Keyboard height.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and
layout Keyboard height.

2 Adjust the keyboard height.
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Selecting a landscape keyboard mode
You can select a landscape keyboard mode from several choices.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG Keyboard
Keyboard height and layout Keyboard type in landscape.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and
layout Keyboard type in landscape.

2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard
You can split the keyboard in half and place each piece on either side of
the screen when the screen is in landscape mode.
Settings General Language & keyboard LG Keyboard
Tap
Keyboard height and layout Split keyboard.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and
layout Split keyboard.
• Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides.
To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your
fingers on the keyboard.

One-handed operation mode
You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use
the keyboard with one hand.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG Keyboard
Keyboard height and layout One-handed operation.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and
layout One-handed operation.
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2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard
in the direction you want.

Entering text by using voice
On the keyboard, touch and hold

and then select .

• To maximise the voice command recognition, speak clearly.
• To enter text with your voice, make sure that your device is connected
to a network.
• To select the language for voice recognition, tap
Languages on the
voice recognition screen.
• This function may be not supported, or the supported languages may
differ depending on the service area.

Adding languages to the keyboard
You can make additional languages available for keyboard input.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG Keyboard
Select languages.

2 Select the languages you want to make available.
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Copy and Paste
You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the
same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
2 Drag / to specify the area to copy or cut.
3 Select either CUT or COPY.
• Cut or copied text is automatically added to the clipboard.

4 Touch and hold the text input window, then select PASTE.
• If there is no item that has been copied or cut, the PASTE option will
not appear.

Clip Tray
If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray
and can be pasted to any space at any time.

1 On the keyboard, touch and hold

and select .
You can also touch and hold the text input window, then select CLIP
TRAY.

2 Select and paste an item from the clip tray.
• A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
• Tap to lock saved items in order not to delete them, even when
the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be
locked. To delete locked items, unlock them first.
• Tap to delete the items saved to the clip tray.
• The clip tray may not be supported by some downloaded apps.
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Do not disturb
You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific
period of time.

1 Tap

drag

Settings Sound & notification Do not disturb and then
to activate it.

2 Tap Sounds and vibrations and select the mode you want:
• Priority only: Receive sound or vibrate notifications for the selected
apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
• Total silence: Disable both the sound and vibration.
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03
Useful Apps

Installing and uninstalling apps
Installing apps
Access an app store to search and download apps.
• You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by
your service provider.
• Some app stores may require you to create an account and sign in.
• Some apps may charge fees.
• If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending
on your pricing plan.
• SmartWorld may not be supported depending on the area or service
provider.

Uninstalling apps
Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture
On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over
Uninstall at the top of the screen.
You can also touch and hold the app, then tap an app or widget that is
attached to uninstall.
• If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall
them. See Uninstalled apps for details.
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Uninstalling by using the settings menu
Tap

Settings General Apps, select an app, then tap Uninstall.

Uninstalling apps from the app store
To uninstall an app, access the app store from which you download the
app and uninstall it.
• Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalled apps
You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also
reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.
Uninstalled apps.
1 Tap
2 Activate the desired function:
• Reinstall: Reinstall the selected app.
• : Remove the uninstalled apps permanently from the device.
• Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours
after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps,
you must download them again from the app store.
• This feature is activated on the default Home screen only. If you
uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they
are immediately and permanently removed from the device.

Useful Apps

51

Phone
Voice call
Make a phone call by using one of the available methods, such as manually
entering a phone number and making a call from the contact list or the
list of recent calls.

Making a call from the keypad
Dial.
1 Tap
2 Make a call by using a method of your choice:
• Enter a phone number and tap .
• Touch and hold a speed dial number.
• Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name
in the contact list, and then tap .
• To enter "+" when making an international call, touch and hold number
0.
• See Adding contacts for details on how to add phone numbers to the
speed dial list.

Making a call from the contact list
Contacts.
1 Tap
From
the
contact
list, select a contact and tap
2
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Answering a call
To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call
screen.
• When the stereo headset is connected, you can make calls by using the
call/end button on the headset.
Settings
• To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap
Networks Call Common Answer and end calls, then turn on
End calls with the Power key.

Rejecting a call
To reject an incoming call, drag across the incoming call screen.
• To send a rejection message, drag the rejection message option
across the screen.
Settings Networks
• To add or edit a rejection message, tap
Call Common Call blocking & Decline with message Decline
with message.
• When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or
Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Viewing missed calls
If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .
To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also
Call logs.
tap
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Functions accessible during a call
During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen
buttons:
• Contacts: View the contact list during a call.
• End: End a call.
• Dialpad: Display or hide the dial pad.
• Speaker: Turn on the speakerphone function.
• Mute: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other
party.
• Bluetooth: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and
connected.
• : Access additional call options.
• Available settings items may vary depending on the area or service
provider.

Making a three-way calling
You can make a call to another contact during a call.

1 During a call, tap Add call.
2 Enter a phone number and tap .
• The two calls are displayed on the screen at the same time, and the
first call is put on hold.

3 To start a conference call, tap Merge calls.
• You may be charged a fee for each call. Consult with your service
provider for more information.
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Viewing call records
To view recent call records, tap
Call logs. Then, you can use the
following functions:
• To view detailed call records, select a contact. To make a call to the
selected contact, tap .
Delete.
• To delete call records, tap
• The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with
your service provider for more information.

Configuring call options
You can configure various call options.

1 Tap
2 Tap

Dial or Call logs.

Call settings and then configure the options to suit your
preferences.
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Messaging
Sending a message
You can create and send messages to your contacts using the Messaging
app.
• Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with
your service provider for more information.

.
1 Tap
2 Tap .
3 Specify a recipient and create a message.
.
• To attach files, tap
• To access optional menu items, tap .

4 Tap Send to send the message.

Reading a message
You can view exchanged messages organised by contact.
.
1 Tap
2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings
You can change messaging settings to suit your preferences.

1 Tap
2 Tap
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Camera
Starting the camera
You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable
moments.
.
Tap
• Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a
soft cloth.
• Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other
foreign substance.
• If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using
the camera.
• Images included in this user guide may be different from the actual
device.
• Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery.
See Gallery overview for details.

Turn the flash on
or off.
Switch between front
and rear cameras.
Apply a film filter
effect.
Change the camera
options.
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Taking a photo
1 Tap the subject to focus the camera on.
2 Tap to take a photo.
• You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to
take a photo.
• When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing
the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap
Settings General Shorcut keys and turn on Open Capture+/
Camera.

Recording a video
1 Tap the subject to focus the camera on.
2 Tap .
• To take a photo while recording a video, tap .
• To pause the video recording, tap . To resume the video recording,
tap .

3 Tap

to end the video recording.

Customising the camera options
You can customise a variety of camera options to suit your preferences.
Tap on the screen.
• Available options vary depending on the selected camera (front or rear
camera) and the selected camera mode.
Photo size

Select values for aspect ratio and size for taking photos.

Video resolution

Select values for resolution and size for recording
videos.
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HDR

Obtain photos in vivid colours, and get compensated
effects even when they are taken against the light.
These functions are provided by the high dynamic range
(HDR) technology equipped in the camera of the device.

Timer

Set the timer to automatically take photos after a
specified period of time.

Cheese shutter

Take photos with voice commands.

Tag locations

Save the image with GPS location data.

Grid

Display guide grids to so that you can take photos
or record videos based on the horizontal and vertical
reference lines.

Storage

Select any of Internal storage and SD card.
(Available when the memory card is inserted.)

Simple view

Hide all menus from the camera screen.

Additional options on the front camera
Selfie shot

Customise selfie shot settings.
• Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature.
• Auto shot: Shoot when the camera detects a face.

Save as flipped

Save as flipped images after taking selfies.
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Burst shot
You can take continuous shots of photos to create moving pictures.
On the camera screen, touch and hold .
• Continuous shots are taken at a fast speed while is held down.
• Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Simple view
Tap
Simple view to hide menus on the camera screen. Tap
display them.

to

AE/AF lock
You can fix the current exposure level and focus position by touching and
holding the screen on the camera screen. To turn off the feature, tap a
blank area on the screen.
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Switching between cameras
You can switch between the front and rear cameras to suit your
environment.
On the camera screen, tap or drag the screen in any direction to switch
between the front and rear cameras.

• Use the front camera to take selfies. See Selfie shot for details.

Switching between standard and wide-angle
cameras
Switch between standard and wide-angle on the front camera to take
photos or record videos to suit your preferences.
/
to switch between the standard and wide-angle camera.
• Tap

Zoom in or out
You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or
recording a video.
• On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out,
then use the displayed +/- slide bar.
• The zoom feature is not available when using the front camera in selfie
mode.
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Selfie shot
You can use the front camera to view your face on the screen and take
selfies.

Gesture shot
You can take selfies by using gestures.
Show your palm to the front camera and then clench your fist.
You can also clench your fist and then open it towards the front camera.
• In three seconds, a photo is taken.

• To use this feature, switch to the front camera mode, then tap
Selfie shot Gesture shot.
• Make sure that your palm and fist are within the reference line so that
the camera can detect them.
• This feature may not available while using some of the camera features.
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Auto shot
You can use the face detection feature to take selfies easily and
conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen,
the front camera detects your face and takes a selfie automatically.
• The white coloured guide frame appears when the front camera
detects your face. If the subject within the guide frame stops moving,
the guide frame colour turns blue, then the camera takes a photo.

• Tap

Selfie shot Auto shot to enable the Auto shot feature.

Interval shot
You can take selfies at an interval.
While using the front camera, touch and hold . You can also show your
palm to the camera, then clench your fist twice quickly.
• Four photos are taken at about two seconds interval after a timer
delay of three seconds.
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Save as flipped
Before taking a photo with the front camera, tap
The image is flipped horizontally.

Save as flipped.

• When using the front camera, you can change how selfies are taken in
the camera options. See Customising the camera options for details.

Gallery
Gallery overview
You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap

.
• Saved photos and videos are displayed by folder.

2 Tap a folder and select a file.
• View the selected file in full-screen mode.
• While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or
next photo.
• While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward
the video.
• Some file formats may not be supported, depending on the installed
software.
• Some files may not be opened due to encoding.
• Files that exceed the size limit may cause an error.
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Viewing photos
Back to the
previous screen.
Add to or remove
from your
favourites.

Access additional
options.
Delete images.
Share images.
Start the camera.
Edit images.

• To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu
items, tap the screen again.

Editing photos
1 While viewing a photo, tap .
2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
3 Tap to apply changes.
4 Tap SAVE to save changes.
• The changes are overwritten to the original file.
Save copy.
• To save the edited photo as another file, tap
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Playing a video
Add to or remove
from your
favourites.

Access additional
options.
Open with QSlide.

Adjust the sound
volume.

Lock or unlock
the screen.

Rewind the video.

Fast-forward the
video.
Pause or play the
video.

• To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up
or down.
• To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen
up or down.

Deleting files
You can delete files by using one of the following options:
• Touch and hold a file from the file list, then tap Delete.
• Tap from the file list and delete the desired files.
• Deleted files are automatically moved to Trash and they can be
restored to the Gallery within 7 days.
Trash. Tap to completely delete the files. In
• On the Gallery, tap
this case, the files cannot be restored.

Sharing files
You can share files by using one of the following options:
• While viewing a photo or video, tap to share the file by using the
method you want.
• Tap from the file list to select files and share them using the method
you want.
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Music
You can play and manage songs or music albums.
LG Music.
1 Tap
2 Select a category.
3 Select a music file.
Switch to the playlist.
Back to the previous screen.

Search for music files.
Access additional options.

Add or delete favourites.

Play in random order.
Adjust the sound volume.
Tap to play from the beginning
of the current file / Double-tap
to play the previous file / Touch
and hold to rewind.

Select a repeat mode.
Open the music library.
Tap to play the next file / Touch
and hold to fast forward.
Pause or play.

• Some file formats may not be supported, depending on the installed
software.
• Files that exceed the size limit may cause an error.
• Music files may be protected by international copyright owners or
copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying
a music file. To download or copy a music file, first check the copyright
law for the relevant country.
• This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the
Hi-Fi icon.
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E-mail
E-mail overview
You can register an email account to your device and then you can check
and send emails from your device.
• If you use mobile data, you may be charged for data usage depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.

Registering email accounts
When you use the email app for the first time, register your email account.
E-mail.
1 Tap
Select
an
email service provider.
2
3 Enter your email address and password and then tap NEXT to register
your account.
• To manually register an email account or to register email accounts
not found in the list, tap MANUAL SETUP.
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Managing email accounts
To view or edit your email account settings, tap
Settings.
• To add an account, tap Add account.
Remove account.
• To delete an account, tap

Opening another email account
If several email accounts are registered and you want to view another
account, tap and select another one from the account list.

Checking email
1 Tap and select a mail box.
2 Select an email from the email list.
• The email message appears.

Sending email
1 Tap .
2 Enter the recipient’s email address.
3 Enter a subject and message.
.
• To attach files, tap
• To access optional menu items, tap .

4 Tap

to send the email.
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Calendar
Calendar overview
You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events
Calendar.
1 Tap
2 Select a date and then tap .
3 Enter event details and tap Save.
• If you tap a date from the calendar and the date contains events, a
pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event
from the pop-up window to view the event details.

Syncing events
Tap

Calendars to sync, and select a calendar to sync.
• When your events are saved from the device to your Google account,
they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you
can sync other devices with the Google calendar in order to make those
devices have the same events that your device has and to manage your
events on those devices.

Event pocket
You can use the event pocket to create events.
Tap to open the event pocket and then drag content to a date in the
calendar.
: Manage images, text, memos and temporarily saved events. You
•
can also share text, images and memos from another app and save
them to the pocket. If you tap Pocket when creating an event, the
event is temporarily saved to the pocket.
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•

: Manage tasks that have no deadline, such as events.

QuickMemo+
QuickMemo+ overview
You can make creative notes by using a variety of options on this
advanced notepad feature, such as image management and screenshots,
which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note
1 Tap
2 Tap
•
•
•
•
•
•
•
•

QuickMemo+.

to create a note.
: Save a note.
: Undo the last action.
: Redo the last action you undid.
: Enter a note by using the keypad.
: Write notes by hand.
: Erase handwritten notes.
: Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
: Access additional options, including sharing and locking notes,
changing the note pad style and inserting content.

3 Tap
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Writing notes on a photo
1 Tap
2 Tap

QuickMemo+.

to take a photo, then tap OK.
• The photo is automatically attached into the notepad.

3 Tap

or to write notes on the photo.
• Write notes by hand on the photo.
• Enter text below the photo.

4 Tap

to save the note.

Writing notes on a screenshot
1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar

downwards and then tap .
• The screenshot appears as the notepad background theme. Memo
tools appear at the top of the screen.

2 Take notes as desired.
• Write notes by hand on the photo.

3 Tap

and save the notes to the location you want.
• Saved notes can be viewed in either QuickMemo+ or Gallery.
• To save notes in the same location all the time, select the Use as
default app checkbox and select an app.
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Managing folders
You can view notes grouped by the type of the notes.
QuickMemo+.
1 Tap
2 At the top of the screen, tap
•
•
•
•
•
•
•

and select a menu item:
All memos: View all notes saved in QuickMemo+.
My memos: View notes created by QuickMemo+.
Photo memos: View notes created by .
Capture+: View notes created by .
Trash: View deleted notes.
New category: Add categories.
: Rearrange, add or delete categories. To change the name of a
category, tap the category.
• Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first
time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at
least one related note.

Calculator
You can use two types of calculators: the simple calculator and the
scientific calculator.
Tools Calculator.
1 Tap
2 Use the keypad to make a calculation.
• To use scientific calculator, drag the green coloured slide bar located
in the right side of the screen to the left.
• To restart a calculation, touch and hold the DEL button.
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Clock
Alarm
You can set an alarm to trigger it at a specified time.
Clock Alarm.
1 Tap
Tap
to
add a new alarm.
2
3 Configure the alarm settings and tap SAVE.
• If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
• To delete an alarm, tap at the top of the screen. You can also touch
and hold the alarm.

World clock
You can view the current time in cities around the world.

1 Tap
2 Tap

Clock World clock.
and add a city.

Timer
You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.
Clock Timer.
1 Tap
Set
the
time
and tap Start.
2
• To suspend the timer, tap Pause. To resume the timer, tap Resume.
• To reset the timer settings, tap Reset.

3 Tap Stop to stop the timer alarm.
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Stopwatch
You can use the stopwatch to record a lap time.
Clock Stopwatch.
1 Tap
2 Tap Start to initiate the stopwatch.
• To record a lap time, tap Lap.

3 Tap Pause to suspend the stopwatch.
• To resume the stopwatch, tap Resume.
• To clear all the records and newly start the stopwatch, tap Reset.

Downloads
You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.
Tools Downloads.
Tap

File Manager
You can view and manage files saved on your device or cloud.

1 Tap
2 Tap

Tools File Manager.
and select the desired storage location.

FM Radio
You can listen to FM radio.
Tools FM Radio.
Tap
• To use this app, first connect earphones to the device. The earphones
function as the radio antenna.
• This function may not be supported depending on the area.
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Voice Recorder
You can record and save your voice or others’ voices from important
events. Recorded voice files can be played back or shared.
Tools Voice Recorder.
1 Tap
2 Tap .
• To pause recording, tap

.

3 Tap

to end recording.
• The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.

4 Tap

to play the recorded voice.

• To save the location details of recording, tap Location.
• To tag a current event information on the recording, tap Event. Then
select the event you want.
• If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice
file from the list.

Contacts
Contacts overview
You can save and manage contacts.
LG Contacts.
Tap

Adding contacts
Adding new contacts
1 On the contact list screen, tap .
2 Enter contact details and tap SAVE.
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Importing contacts
You can import contacts from another storage device.

1 On the contact list screen, tap Manage contacts Import.
2 Select the source and target locations of the contact you want to
import, and then tap OK.

3 Select the contacts and tap IMPORT.

Adding contacts to the speed dial list
1 On the contact list screen, tap Speed dial.
2 Tap Add contact from a speed dial number.
3 Select a contact.

Searching for contacts
You can search for contacts by using one of the following options:
• On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
• Scroll the contact list up or down.
• From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a
contact.

Contacts list
Editing contacts
1 On the contact list screen, select a contact.
2 On the contact detail screen, tap and edit details.
3 Tap SAVE to save changes.
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Deleting contacts
You can delete contacts by using one of the following options:
• On the contact list screen, touch and hold a contact you want to
delete, then tap Delete contact.
Delete on the contact list screen.
• Tap

Adding favourites
You can register frequently used contacts as favourites.

1 On the contact list screen, select a contact.
2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups
New group.
1 On the contact list screen, tap Groups
2 Enter a new group name.
3 Tap Add members, select contacts, then tap ADD.
4 Tap SAVE to save the new group.
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LG SmartWorld
You can download a variety of games, audio content, apps and fonts
provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences
by using Home themes and fonts.
• If you use mobile data, you may be charged for data usage depending
on your pricing plan.
• This feature may not be supported depending on the area or service
provider.

LG SmartWorld.
1 Tap
Tap
Sign
in, then sign in.
2
3 Select and download content items.

Downloading SmartWorld app
If SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

1 Tap

Settings General About phone Common Update
Center App Updates.

2 From the list, select SmartWorld and tap Download.

Tasks
You can register tasks to your device to easily manage schedules.
LG Tasks.
1 Tap
2 Tap to add a task.
3 Enter task details and then tap SAVE.

Useful Apps

79

LG Backup
You can back up, restore and move the data saved on your device.

1 Tap

Management LG Backup.
You can also tap
Settings General Backup & reset LG
Backup.

2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data
in the preset backup folder on the device or to copy data to other
devices.

• Resetting your device may delete backup files saved in internal storage.
To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup
folder in the internal storage to a computer or external storage.
• Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise
your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar,
Google memo app data and apps downloaded from Play store are
stored on the Drive app automatically.
• Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup
folder on the memory card or internal storage.
• Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid
unintentional powering off during the process.
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RemoteCall Service
Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a
phone call to an LG Customer Service Centre as follows:
• To use this function, first you must agree to usage of the function.
• If you use mobile data, you may be charged for data usage depending
on your pricing plan.

Management RemoteCall Service.
1 Tap
Connect
a call to an LG Customer Service Centre.
2
3 After the call connects, follow the service associate’s instructions to

enter a six-digit access number.
• Your device is remotely connected and the remote support service
starts.

Evernote
You can write and collect important information and then share them
with other devices that support Evernote.
Recommended Evernote.
Tap

Facebook
You can use a social networking service to update, view and share posts,
photos and videos with your online contacts.
Recommended Facebook.
Tap
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Instagram
Use a social networking service to capture and share your photos and
videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos
more creative and interesting.
Recommended Instagram.
Tap

Chrome
Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar
data from a computer to your device.

Google apps
You can use Google apps by setting a Google account. The Google account
registration window appears automatically when you use a Google app for
the first time. If you do not have a Google account, create one from your
device. For details on how to use an app, see the Help in the app.
• Some apps may not work depending on the area or service provider.

Docs
Create documents or edit documents created online or from another
device. Share and edit documents together with others.

Drive
Upload, save, open, share and organise files from your device. Files
accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and
offline environments.

Gmail
Register your Google email account to your device to check or send email.
Useful Apps

82

Google
Use the Google to search for web pages, images, news and more by
entering or speaking keywords.

Duo
Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Maps
Find your location or the location of a place on the map. View geographical
information.

Photos
View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV
Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content
and play it anywhere.

Play Music
Purchase music files from the Play Store. Play music files saved on your
device.

Sheets
Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another
device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides
Create presentation material or edit presentation material created online
or from another device. Share and edit presentation material together
with others.

YouTube
Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with
people around the world.
Useful Apps
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Phone Settings

Settings
You can customise the device settings in accordance with your
preferences.
Settings.
Tap
• Tap and enter a keyword in the search box to access a setting item.
• Tap to change the view mode. This user guide assumes that you are
using the Tab view.

Networks
Dual SIM card
You can configure Dual SIM settings.

1 On the settings screen, tap Networks Dual SIM card.
2 Customise the following functions:
• SIM card 1: Change the name and icon of the SIM card 1.
• SIM card 2: Change the name and icon of the SIM card 2.
• SIM card colour theme: Change the colour themes for the SIM
cards.
• Cost save mode: Activate or deactivate the cost save mode. In the
cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific
SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is
active, for example, it is using mobile data.
• Mobile data: Select a SIM card you want to use for mobile data
service. You can also turn off this function.
• Data roaming: Select this option to enable the device to use mobile
data when you are roaming outside your home network area.
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Wi-Fi
You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network
1 On the settings screen, tap Networks
to activate it.
2 Drag

Wi-Fi.

• Available Wi-Fi networks appear automatically.

3 Select a network.
• You may need to enter the network's Wi-Fi password.
• The device skips this process for previously accessed Wi-Fi
networks. If you do not want to automatically connect to a certain
Wi-Fi network, touch and hold the network and then tap Forget
network.

Wi-Fi network settings
On the settings screen, tap Networks Wi-Fi.
• Switch to mobile data: If the mobile data connection function is
activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi
connection, the device automatically connects to the Internet via the
mobile data connection.
• : Customise Wi-Fi network settings.
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Wi-Fi Direct
You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to
share data directly with them. You do not need an access point. You can
connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

1 On the settings screen, tap Networks Wi-Fi

Advanced Wi-Fi
Wi-Fi Direct.
• Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.

2 Select a device.
• Connection occurs when the device accepts the connection request.
• The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.
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Bluetooth
You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to
exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset
and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device
1 On the settings screen, tap Networks
to activate it.
2 Drag

Bluetooth.

• Available devices appear automatically.
• To refresh the device list, tap SEARCH.
• Only devices set as visible are displayed on the list.

3 Select a device from the list.
4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.
• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth
1 Select a file.
• You can send multimedia files or contacts.
Bluetooth.
2 Tap
3 Select a target device for the file.
• The file is sent as soon as the target device accepts it.
• File sharing processes may differ, depending on the file.

Phone Settings

88

Mobile data
You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data
usage.

Turning on mobile data
1 On the settings screen, tap Networks
to activate it.
2 Drag

Mobile data.

Customising mobile data settings
1 On the settings screen, tap Networks Mobile data.
2 Customise the following settings:
• Mobile data: Set to use data connections on mobile networks.
• Limit mobile data usage: Set a limit for mobile data usage to block
mobile data if the limit is reached.
• : Customise mobile data settings.

Call
You can customise call settings, such as voice call and international call
options.
• Some features may not be supported depending on the area or service
provider.

1 On the settings screen, tap Networks Call.
2 Customise the settings.
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Tethering
USB tethering
You can connect the device to another device via USB and share mobile
data.

1 Connect your device and other devices via USB cable.
2 On the settings screen, tap Networks Tethering USB tethering
and then drag

to activate it.

• This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.
• When connecting to a computer, download the USB driver from
www.lg.com and install it on the computer.
• You cannot send or receive files between your device and a computer
while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or
receive files.
• Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or
Linux.
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Wi-Fi hotspot
You can set the device as a wireless router so that other devices can
connect to the Internet by using your device's mobile data.

1 On the settings screen, tap Networks Tethering Wi-Fi hotspot
and then drag

to activate it.

2 Tap Set up Wi-Fi hotspot, and enter the Wi-Fi name (SSID) and
password.

3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device
network on the Wi-Fi list.

4 Enter the network password.
• This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.
• More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#wifi
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Bluetooth tethering
A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your
device's mobile data.

1 On the settings screen, tap Networks Tethering Bluetooth
tethering and then drag

to activate it.

2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.
• This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.
• More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help
You can view help on using tethering and hotspots.
On the settings screen, tap Networks Tethering Help.

More
Airplane mode
You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is
on, functions that do not involve data, such as games and music playback,
remain available.

1 On the settings screen, tap Networks More Airplane mode.
2 Tap TURN ON in the confirmation screen.
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Mobile networks
You can customise mobile data settings.

1 On the settings screen, tap Networks More Mobile networks.
2 Customise the following settings:
• Network mode: Select a network type.
• Access Point Names: View or change the access point for using
mobile data services. To change the access point, select a choice
from the access point list.
• Network operators: Search for network operators and connect
automatically to a network.

VPN
You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can
also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

1 On the settings screen, tap Networks More VPN.
• Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information
saved on the device are erased.

2 Tap Add VPN.
• This feature is available only when the screen lock is activated. If the
screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap SETTINGS
from the notification screen to activate the screen lock. See Configuring
screen lock settings for details.

3 Enter VPN details and tap SAVE.
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Configuring VPN settings

1 Tap a VPN from the VPNS list.
2 Enter the VPN user account details and tap CONNECT.
• To save the account details, select the Save account information
checkbox.

Printing
You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or
documents saved on the device.

1 On the settings screen, tap Networks More Printing.
• If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the
app store.

to activate it.
2 Drag
3 Select a printer from the printer list screen.
Add printer.
• To add a printer, tap
Search.
• To search for a printer name, tap
Settings from the printer list screen.
• Tap

4 Select a file and tap

Print.

• The document prints.
• If you do not have a Google account, tap ADD ACCOUNT to create an
account.
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Sound & notification
You can customise sound, vibrate and notification settings.
On the settings screen, tap Sound & notification and customise the
following settings:
• Sound profile: Change the sound mode to Sound, Vibrate only, or
Silent.
• Volume: Adjust the sound volume for various items.
• SIM1 ringtone/SIM2 ringtone: Select a ringtone for incoming calls.
Add or delete ringtones.
• Ringtone ID: Create a ringtone for an incoming call from a particular
contact.
• Sound with vibration: Set the device to vibrate and play a ringtone
simultaneously.
• SIM1 vibration type/SIM2 vibration type: You can select a vibration
type or make your own vibration pattern.
• Do not disturb: Set the time, range and app type to receive
notification messages. Receive notification messages only on particular
days of the week.
• Lock screen: Display or hide a notification message on the lock screen.
You can also hide private information.
• Apps: Select the apps that can show their notification messages on
the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification
messages.
• More SIM1 notification sound/SIM2 notification sound: Select a
notification ringtone. Set music saved on the device as a notification
ringtone.
• More Sound effects: Select a sound effect to play when you tap the
dialpad or keyboard, select an option, or lock or unlock the screen.
• More Message/call voice notifications: Set the device to read the
caller information or message content via voice.
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Display
You can customise detailed settings for each screen type.
On the settings screen, tap Display and customise the following settings:
• Home screen: Customise settings for the Home screen. See Home
screen settings for details.
• Lock screen: Customise lock screen settings. See Lock screen settings
for details.
• Theme: Select a screen theme for your device.
• Home touch buttons: Rearrange Home touch buttons or change their
background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
• Font type: Change the font face.
• Font size: Change the font size.
• Bold text: Bold the text on the screen.
• Brightness: Use the slide bar to change the device's screen brightness.
To automatically adjust screen brightness according to ambient light
intensity, tap the Auto switch.
• Auto: Set the device so that the screen brightness is automatically
adjusted in accordance with the ambient light intensity.
• Comfort view: Set the device to reduce amount of blue light on screen
to reduce eye strain.
• Auto-rotate screen: Automatically rotate the screen according to the
device's orientation.
• Screen timeout: Automatically turn off the screen when the device is
left idle for a specified period of time.
• More Display size: Zoom in or out the screen.
• More KnockON: Turn on or off the screen by tapping the screen
twice.
• More Screen saver: Display a screen saver when the device is
connected to the holder or charger. Select a screen saver type to
display.
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• More Motion sensor calibration: Correct the angle and speed of the
motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.
• When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a
flat surface. Failure to do so may cause an error with the motion sensor
functions, such as automatic screen rotation.

General
Language & keyboard
You can customise language and keyboard settings for your device.

1 On the settings screen, tap General Language & keyboard.
2 Customise the following settings:
• Language: Select a language to apply for the device.
• Current keyboard: View the keyboard currently in use. Select a
keyboard to use when entering text.
• LG Keyboard: Customise the LG keyboard settings.
• Google voice typing: Configure the options for text dictation by
Google.
• Text-to-speech output: Configure the settings for text-to-speech
output.
• Pointer speed: Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
• Reverse buttons: Reverse the right mouse button to perform
primary direct-manipulation actions.
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Location
You can customise how your location information is used by particular
apps.

1 On the settings screen, tap General Location.
2 Customise the following settings:
• Mode: Select a method to provide your location information.
• RECENT LOCATION REQUEST: View apps that recently requested
location information.
• Google Location History: Configure the Google location history
settings.

Accounts & sync
You can add or manage accounts, including a Google account. You can also
sync particular apps or user information automatically.

1 On the settings screen, tap General Accounts & sync.
2 Customise the following settings:
• Auto-sync data: Sync all the registered accounts automatically.
• ACCOUNTS: View a list of registered accounts. To view or change
details of an account, tap the account.
• ADD ACCOUNT: Add accounts.
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Accessibility
You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

1 On the settings screen, tap General Accessibility.
2 Customise the following settings:
• Vision TalkBack: Set the device to notify screen status or actions
via voice.
• Vision Message/call voice notifications: Set the device to read
the caller information or message content via voice.
• Vision Font size: Change the font size.
• Vision Bold text: Bold the text on the screen.
• Vision Display size: Zoom in or out the screen.
• Vision Touch zoom: Zoom in or out by tapping the screen three
times.
• Vision Window zoom: Magnify or reverse a part of the screen.
• Vision Large mouse pointer: Magnify the mouse pointer.
• Vision High contrast screen: Turn the background colour into
black for a high contrast screen.
• Vision Screen colour inversion: Increase the display colour
contrast for people with low vision.
• Vision Screen colour adjustment: Adjust the display colour.
• Vision Grayscale: Switch the screen to grayscale mode.
• Vision End calls with the Power key: End a call by pressing the
Power/Lock key.
• Hearing Captions: Turn on the subtitle service when playing
videos for the hearing impaired.
• Hearing Flash alerts: Set the device to notify you with a blinking
light for incoming calls and alarms.

Phone Settings

99

• Hearing Turn off all sounds: Mute all sounds and lower volume
on the receiver.
• Hearing Audio type: Select the audio type.
• Hearing Sound balance: Adjust the audio output balance. Use the
slide bar to change the balance.
• Motor & cognition Touch assistant: Turn on the touch board to
make buttons and gestures easier to use.
• Motor & cognition Touch input: Enter text by touching and
holding the screen or modify it by simply touching the screen.
• Motor & cognition Physical keyboard: Customise the keyboard
settings.
• Motor & cognition Auto mouse click: Automatically click the
mouse pointer in case of no movement.
• Motor & cognition Touch and hold for calls: Answer or decline
calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
• Motor & cognition Screen timeout: Turn off the screen
automatically when the device is left idle for a specified period of
time.
• Motor & cognition Touch control areas: Limit the touch area
so that only a particular portion of the screen can be controlled by
touch input.
• Accessibility features shortcut: Quickly access a frequently used
function by tapping three times.
• Auto-rotate screen: Automatically change the screen orientation
according to the physical position of the device.
• Switch Access: Create key combinations to control your device.
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Shortcut keys
You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is
turned off or locked.

1 On the settings screen, tap General Shortcut keys.
to activate it.
2 Drag
• Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app
when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+)
key twice to launch Capture+.

Google services
You can use Google settings to manage your Google apps and account
settings.
On the settings screen, tap General Google services.

Security
1 On the settings screen, tap General Security.
2 Customise the following settings:
• Content lock: Set the method to lock files in Gallery or
QuickMemo+.
• Encrypt SD card: Encrypt the memory card to prevent use on
another device. See Memory card encryption for details.
• Secure start-up: Protect your device with a lock when it powers on.
See Secure start-up settings for details.
• Set up SIM card lock: Lock or unlock the USIM card, or change the
password (PIN).
• Password typing visible: Display a password as you enter it.
• Phone administrators: Allow privileges to restrict the control or
use of the device to particular apps.
• Unknown sources: Allow the installation of apps from non-Play
Store apps.
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• Credential protection: View the type of the storage where the
security certificate will be saved.
• Certificate management: Manage the security certificate saved on
the device.
• Trust agents: View and use trust agents installed on the device.
• Screen pin: Fix the app screen so that only the currently active app
can be used.
• Usage access: View details on usage of apps on the device.

Date & time
You can customise date and time settings for your device.

1 On the settings screen, tap General Date & time.
2 Customise the settings.

Storage
You can view and manage internal storage on the device or storage space
of the memory card.

1 On the settings screen, tap General Storage.
2 Customise the following settings:
• DEVICE STORAGE: View the total storage space and free space
in the device’s internal storage. View a list of apps in use and the
storage capacity for each app.
• PORTABLE STORAGE: View the total storage space and free space
in the memory card. This option appears only when a memory card
is inserted. To unmount the memory card, tap .
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Battery & power saving
You can view the current battery information or turn on power-saving
mode.

1 On the settings screen, tap General Battery & power saving.
2 Customise the following settings:
• Battery usage: View the battery usage details. To view more details,
select a specific item.
• Battery percentage on status bar: Display the remaining battery
level as a percentage on the status bar.
• Battery saver: Reduce battery consumption by cutting down some
device settings, such as the display brightness, speed and vibration
intensity. The status bar displays when power-saving mode is on.

Memory
You can view the average amount of memory usage over a certain period
of time and the memory occupied by an app.

1 On the settings screen, tap General Memory.
2 Tap to set a time slot to retrieve data.

Apps
You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete
apps, if necessary.

1 On the settings screen, tap General Apps.
2 Select an app and perform actions.
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Backup & reset
You can back up data saved on your device to another device or account.
Reset the device, if necessary.

1 On the settings screen, tap General Backup & reset.
2 Customise the following settings:
• LG Backup: Back up or restore the blocked sender list, messages,
images, home screens and other data saved on the device.
See LG Backup for details.
• Back up my data: Back up your app data, Wi-Fi password and other
settings to the Google server.
• Backup account: View the current backup account in use.
• Automatic restore: Automatically restore backup settings and data
when reinstalling an app.
• Network settings reset: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network
settings.
• Factory data reset: Reset all settings for the device and delete
data.
• Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name,
Google account and other initial information again.

About phone
You can view information about your device, such as the name, status,
software details and legal information.
On the settings screen, tap General About phone and view information.

Phone Settings

104

05
Appendix

LG Language Settings
Select a language to use on your device.
Settings General Language & keyboard Language
• Tap
ADD LANGUAGE, and select a language.
- Touch and hold and drag it to the top of the language list to set it
as a default language.

LG Bridge
LG Bridge overview
LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos
and documents saved on your LG smartphone from your computer
conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer
or update the device software.
• See LG Bridge help for details.
• The supported features may vary depending on the device.
• LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone
with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions
• Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection
or mobile data connection.
• Back up data from the device to a computer or restore data from a
computer to the device via USB cable connection.
• Update the device software from a computer via USB cable connection.
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Installing LG Bridge on a computer
1 Go to www.lg.com from your computer.
2 In the search bar, enter the name of your device.
3 Click Download Centre LG Bridge, and download the setup file.
• Click Details to view the minimum requirements for installing LG
Bridge.

Phone software update
LG Mobile phone software update from the
Internet
For more information about using this function, please visit
http://www.lg.com/common/index.jsp, select your country and language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your
phone to a newer version from the Internet without needing to visit a
service centre. This feature will only be available if and when LG makes a
newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user’s full
attention for the duration of the update process, please make sure
you check all instructions and notes that appear at each step before
proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade
may seriously damage your mobile phone.
• LG reserves the right to make firmware updates available only for
selected models at its own discretion and does not guarantee the
availability of the newer version of the firmware for all handset models.
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LG Mobile Phone software update via Overthe-Air (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone’s software to
a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will
only be available if and when LG makes a newer firmware version available
for your device.
First check the software version on your mobile phone:
Settings General About phone Common Update
Tap
Center Software Update Check now for update.
• Your personal data from internal phone storage—including information
about your Google account and any other accounts, your system/
application data and settings, any downloaded applications and your
DRM licence—might be lost in the process of updating your phone’s
software. Therefore, LG recommends that you backup your personal
data before updating your phone’s software. LG does not take
responsibility for any loss of personal data.
• This feature depends on the area or service provider.
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FAQ
This chapter lists some problems you might encounter when using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy to fix yourself.
Message

Possible causes

Possible corrective measures

SIM card error

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

Make sure the SIM card is
correctly inserted.

No network
connection/
Dropped
network

Codes do not
match

Move toward a window or
Signal is weak or you are
into an open area. Check the
outside the carrier network.
network operator coverage map.

Operator applied new
services.

To change a security code,
confirm the new code by
re-entering it.

Check whether the SIM card is
more than 6-12 months old.
If so, change your SIM or USIM
card at your network provider's
nearest branch. Contact your
service provider.

If you forget the code, contact
your service provider.

The two codes you entered
do not match
No
applications
can be set

Not supported by service
provider or registration
required.

Contact your service provider.

Downloaded
application
causes a lot of
errors.

Remove the application.

1. Tap
Settings.
2. Tap General Apps.
3. Tap the app Uninstall.
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Message

Calls not
available

Phone cannot
be turned on

Possible causes

Possible corrective measures

Dialling error

New network not authorised.

New SIM card inserted.

Check for new restrictions.

Pre-paid charge limit
reached.

Contact service provider or reset
the limit with PIN2.

On/Off key pressed too
briefly.

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

Battery is not charged.

Charge battery. Check the
charging indicator on the display.

Battery is not charged.

Charge battery.

Outside temperature is too
hot or cold.

Make sure phone is charging at
a normal temperature.

Contact problem

Check the charger and its
connection to the phone.

No voltage

Plug the charger into a different
outlet.

Charger defective

Replace the charger.

Wrong charger

Use only original LG accessories.

The Fixed dialling number
function is on.

Check the Settings menu and
turn the function off.

Memory full

Delete some data, such as
applications or messages from
your phone to make more
memory available.

Charging error

Number not
allowed.
Impossible to
receive/ send
SMS & photos

Appendix

110

Message

Possible causes

Possible corrective measures

Files do not
open

Unsupported file format

Check the supported file
formats.

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

Proximity sensor problem

If you use a protection tape
or case, make sure it has not
covered the area around the
proximity sensor. Make sure that
the area around the proximity
sensor is clean.

No sound

Vibration mode

Check the settings status in
the sound menu to make sure
you are not in vibration or no
interruptions mode.

Intermittent software
problem

If the screen freezes or the
phone does not respond when
you try to operate it, remove
the battery and reinsert it. Then
power the phone back on.
Alternatively, try to perform a
software update through the
website.

Hangs up or
freezes
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Anti-Theft Guide
Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset
to factory settings without your permission. For example, if your device is
lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen
lock information can use the device.
All you need to make sure your device is protected is:
• Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen
lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless
your screen is unlocked.
• Add your Google account on your device: If your device is wiped but
you have your Google account on it, the device can't finish the setup
process until your Google account information is entered again.
After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or
enter your Google account password if you need to do a factory reset.
This ensures that you or someone you trust is doing the reset.
• Do not forget your Google account and password you had added to
your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the
account information during the setup process, you won't be able to use
the device at all after performing the factory reset.
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More information
Open Source Software Notice Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open
source licenses, that is contained in this product, please visit
http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty
disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM
for a charge covering the cost of performing such distribution (such
as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to
opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date
on which you purchased the product.

Trademarks
• Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG
logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Play Store™
are trademarks of Google, Inc.
• Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
• Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi
Alliance.
• All other trademarks and copyrights are the property of their
respective owners.
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DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-M250K product is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of Directive 2014/53/EU.
A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
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