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คำ�แนะนำ�เพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
คำ�เตือน: การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ�แนะนำ�ด้านความ
ปลอดภัยด้านล่างนีอ
้ าจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือต่อทรัพย์สน
ิ อืน
่ ๆ
ก่อนใช้อป
ุ กรณ์ของคุณ โปรดอ่านและปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยด้านล่างนีแ
้ ละคำ�แนะนำ�การใช้งานนีท
้ ง้ั หมด
ก่อนใช้อป
ุ กรณ์ สำ�หรับคำ�แนะนำ�การใช้งานโดยละเอียด
โปรดดูทค
่ี ม
ู่ อ
ื ผูใ้ ช้

การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์
	การถือ อุปกรณ์ของคุณประกอบไปด้วยส่วนประกอบทีอ
่ อ
่ น
ไหวและควรถือด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา ห้ามทำ�ตก
ถอดแยกชิน
้ ส่วน เจาะรู ใส่ในเตาไมโครเวฟ เผาไฟ ทาสี
หรือใส่วต
ั ถุแปลกปลอมเข้าไปในอุปกรณ์ หากคุณใส่อป
ุ กรณ์
ในถุงหรือกระเป๋าโดยไม่ได้ปด
ิ เต้าเสียบไฟ วัสดุทเ่ี ป็นเหล็ก
เช่น เหรียญ คลิปหนีบกระดาษ หรือปากกาอาจทำ�ให้อป
ุ
กรณ์ลด
ั วงจรได้ ให้ปด
ิ เต้าเสียบไฟเสมอเมือ
่ ไม่ได้ใช้งาน
ห้ามทำ�การซ่อมแซมอุปกรณ์ดว้ ยตนเอง ข้อบกพร่องหรือการ
ทำ�งานผิดปกติทเ่ี กิดขึน
้ จากการถอดแยกชิน
้ ส่วนอุปกรณ์ของ
คุณเอง หรือโดยบุคคลทีซ
่ อ
่ มแซมโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตจะทำ�
ให้การรับประกันสิน
้ สุดลง
	แบตเตอรี่ อุปกรณ์นม
้ี แ
ี บตเตอรีช
่ นิดชาร์จได้อยูภ
่ ายใน ผูใ้ ช้
ไม่สามารถเข้าถึงแบตเตอรีน
่ ไ้ี ด้และควรเปลีย่ นแบตเตอรีท
่ ่ี
ศูนย์บริการทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ ของ LG เท่านัน
้ ห้ามเปลีย่ น
แบตเตอรีด
่ ว้ ยแบตเตอรีท
่ ไ่ี ม่ได้รบ
ั การรับรองเนือ
่ งจากอาจทำ�
ให้อป
ุ กรณ์ได้รบ
ั ความเสียหายหรืออาจทำ�ให้อป
ุ กรณ์ระเบิด
หรือเกิดไฟลุกไหม้ได้ แบตเตอรีม
่ วี งจรป้องกันเพือ
่ ป้องกัน
อันตรายต่างๆ เช่น ความร้อนสูง ห้ามใช้อป
ุ กรณ์ในสถานที่
ทีม
่ ไี ฟฟ้าสถิตมากกว่า 100 V เนือ
่ งจากอาจทำ�ให้วงจร

ป้องกันเสียหาย หากอุปกรณ์สง่ กลิน
่ เหม็น ให้เลิกใช้และติด
ต่อศูนย์บริการลูกค้าทันทีทน
ั ที
ข้อควรระวัง: หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง
อาจทำ�ให้เกิดการระเบิดได้ ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ�แนะนำ�ใน
การทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้ว
	การสัมผัสกับของเหลว คุณควรหลีกเลีย่ งไม่ให้อป
ุ กรณ์
สัมผัสกับน้�ำ หรือของเหลว ห้ามใช้อป
ุ กรณ์กลางฝนหรือใน
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปียกหรือชืน
้ ห้ามทำ�ของเหลวหกใส่อป
ุ กรณ์
หากอุปกรณ์เปียก ให้ถอดปลัก
๊ ปิดเครือ
่ งทันที
และปล่อยให้เครือ
่ งแห้งสนิท ห้ามทำ�ให้อป
ุ กรณ์แห้งเร็วขึน
้
โดยใช้แหล่งความร้อนภายนอก เช่น เตาอบ เตาไมโครเวฟ
หรือเครือ
่ งเป่าผม ความเสียหายของอุปกรณ์ทเ่ี ป็นผลมา
จากการสัมผัสกับของเหลวจะไม่ได้รบ
ั ครอบคลุมภายใต้
การรับประกัน
	อุปกรณ์ชาร์จและอะแดปเตอร์ ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้
หลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานเพือ
่ เพิม
่ อายุการใช้งาน
แบตเตอรีใ่ ห้สงู สุด โดยอายุการใช้งานแบตเตอรีจ่ ะแตกต่าง
กันไปตามรูปแบบการใช้งานและสภาพแวดล้อม ให้ใช้เฉพาะ
อะแดปเตอร์และอุปกรณ์ชาร์จทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตและสามารถใช้
ร่วมอุปกรณ์นไ้ี ด้เท่านัน
้ ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครัง้ ว่าเสียบ
ปลัก
๊ แน่นดีแล้ว สำ�หรับการเชือ
่ มต่อกับแหล่งจ่ายไฟนอก
อเมริกาเหนือ ให้ใช้อะแดปเตอร์ทถ
่ี ก
ู ต้องสำ�หรับอุปกรณ์ของ
คุณ อะแดปเตอร์และอุปกรณ์ชาร์จใช้ส�ำ หรับภายในอาคาร
เท่านัน
้ เสียบอุปกรณ์ชาร์จตามแนวตัง้ เข้ากับเต้าเสียบไฟบน
ผนัง ห้ามเสียบหรือถอดอุปกรณ์ชาร์จหากมือเปียก
ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบบนผนังทุกครัง้ หลัง
จากอุปกรณ์ชาร์จเต็มแล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงานสิน
้ เปลือง
ของอุปกรณ์ชาร์จ
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	ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จเมือ
่ เกิดเหตุการณ์ตอ
่ ไปนี:้ (1)
ระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง (2) สายไฟหรือปลัก
๊ เสียหาย
หรือหลุดลุย
่ (3) กล่องอะแดปเตอร์เสียหาย หรือ (4)
อุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์สม
ั ผัสกับของเหลว LG จะไม่รบ
ั
ผิดชอบและการรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย
ของอุปกรณ์ทเ่ี กิดขึน
้ จากการใช้อป
ุ กรณ์ชาร์จหรืออะแดป
เตอร์ทไ่ี ม่ได้รบ
ั อนุญาต

ป
อ
ุ กรณ์รอ
้ นหรือเย็นจัด ใช้งานอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมทีม
่ ี
อุณหภูมริ ะหว่าง 0 °C และ 35 °C ห้ามเก็บอุปกรณ์ในอุณหภูมิ
ต่�ำ กว่า -20 °C หรือสูงกว่า 45 °C ห้ามวางอุปกรณ์ไว้กลาง
แสงแดดจ้าหรือรถยนต์ทม
่ี ค
ี วามร้อนสูง เนือ
่ งจากแบตเตอรี่
อาจสร้างความร้อน ควันไฟ หรือเปลวไฟ การเก็บในอุณหภูมิ
ร้อนหรือเย็นจัดอาจทำ�ให้แบตเตอรีด
่ อ
้ ยประสิทธิภาพหรือลด
อายุการใช้งานแบตเตอรี่

	อุณหภูมส
ิ �ำ หรับการชาร์จอยูร่ ะหว่าง 0 °C ถึง 45 °C การ
ชาร์จในอุณหภูมน
ิ อกเหนือจากช่วงทีแ
่ นะนำ�อาจทำ�ให้เกิด
ความร้อนหรือความเสียหายร้ายแรงต่อแบตเตอรี่ รวมถึง
การเสือ
่ มสภาพของแบตเตอรีแ
่ ละอายุการใช้งานทีส
่ น
้ั ลง

คำ�เตือนเกีย
่ วกับการดูเนือ
้ หา 3D อาการลมชัก
และหมดสติ

	ห้ามทำ�ให้สายไฟเสียหายโดยการงอ พัน หรือความร้อน และ
ห้ามให้สายไฟม้วนทับกันเพราะอาจทำ�ให้เกิดประกายไฟหรือ
ไฟลุกไหม้ได้
	หน้าจอแสดงผล หน้าจอของอุปกรณ์นผ
้ี ลิตจากแก้วและ
อาจแตกหรือร้าวได้หากตกหรือถูกกระแทก ห้ามใช้ สัมผัส
หรือพยายามถอดหรือซ่อมแซมแก้วทีแ
่ ตกหากมีรอยแตก
หรือร้าว ความเสียหายของหน้าจอแก้วเกิดขึน
้ จากการใช้
งานโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตหรือไม่ถก
ู ต้องจะไม่ครอบคลุม
ภายใต้การรับประกัน
	การทำ�ความสะอาดอุปกรณ์
ในการทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ ให้ถอดสายเคเบิลทัง้ หมด
และปิดอุปกรณ์ ให้ใช้ผา้ นุม
่ ไม่มข
ี ยุ ชุบน้�ำ แล้วบิดให้หมาด
เพือ
่ ทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ และห้ามให้ของเหลวหรือ
ความชืน
้ เข้าไปในพอร์ตหรือช่องเปิดใดๆ ของอุปกรณ์
หน้าจอสามารถทำ�ความสะอาดได้อย่างง่ายดายโดยใช้
ผ้านุม
่ แห้ง และไม่มข
ี ยุ ห้ามใช้สารเคมีทม
่ี ฤี ทธิร์ น
ุ แรง
สารละลายทำ�ความสะอาด หรือสารซักฟอกทีม
่ ฤี ทธิร์ น
ุ แรง
ทำ�ความสะอาดอุปกรณ์
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การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ�เตือนด้านความปลอดภัยและคำ�แนะนำ�นี้
อาจส่งผลให้เกิดอุบต
ั เิ หตุและการบาดเจ็บร้ายแรง
	เนือ
้ หา 3D การดูเนือ
้ หา 3D รวมถึงวิดโี อและเกมเป็นเวลา
นานอาจทำ�ให้เกิดอาการเพลียตา วิงเวียน ปวดศีรษะ
คลืน
่ ไส้ หรือเหนือ
่ ยล้า หากคุณประสบอาการเหล่านี้
ให้หยุดดูและพักผ่อนทันที
• ใช้ฟงั ก์ชน
ั ภาพ 3D สำ�หรับการรับชมภาพ 3D เท่านัน
้
• เนือ
้ หา 3D บางส่วนอาจทำ�ให้คณ
ุ ตอบสนองด้วยการ
เคลือ
่ นไหวทันที เช่น การก้มหรือหลบหลีกภาพทีแ
่ สดง
ในวิดโี อ/เกม ดังนัน
้ ควรหลีกเลีย
่ งการดูเนือ
้ หา 3D
ใกล้กบ
ั วัตถุทแ
่ี ตกได้หรือวัตถุมค
ี มทีส
่ ามารถทำ�ให้เกิด
การบาดเจ็บได้
• ขอแนะนำ�ให้ผป
ู้ กครองปรึกษาแพทย์กอ
่ นการอนุญาตให้
เด็กอายุต�ำ่ กว่า 5 ปีดเู นือ
้ หา 3D
• ผช
ู้ มบางคนอาจรูส
้ ก
ึ มึนงงหลังการดูเนือ
้ หา 3D ดังนัน
้
หลังจากทีค
่ ณ
ุ ดูเนือ
้ หา 3D บนอุปกรณ์ของคุณ ให้พก
ั สัก
ครูเ่ พือ
่ ให้การรับรูส
้ ง่ิ รอบข้างกลับคืนมาก่อนเคลือ
่ นไหว
คำ�เตือนสำ�หรับโรคลมชักทีเ่ กิดจากอาการแพ้แสง
• โรคลมชักทีเ่ กิดจากอาการแพ้แสงคืออาการลมชักทีถ
่ ก
ู
กระตุน
้ โดยสิง่ เร้าทางการมองเห็นทีม
่ รี ป
ู แบบเป็นจังหวะ
และเป็นช่วง เช่น ไฟกะพริบ ลวดลาย

หรือการเคลือ
่ นไหว
• หากคนในครอบครัวของคุณมีประวัตเิ ป็นโรคลมบ้าหมู
หรือลมชัก โปรดปรึกษากับผูเ้ ชีย
่ วชาญทางการแพทย์
ก่อนการดูเนือ
้ หา 3D
• หากคุณหรือบุคคลในครอบครัวของคุณมีอาการต่อไปนี้
ให้หยุดการดูเนือ
้ หาและปรึกษาแพทย์ทน
ั ที: วิงเวียน
ศีรษะเห็นภาพซ้อนหรือผิดเพีย
้ นความผิดปกติบนใบหน้า
หรือสายตา เช่น ตาหรือกล้ามเนือ
้ กระตุก ทำ�สิง่ ต่างๆ
โดยไม่รส
ู้ ก
ึ ตัว ชัก หมดสติ สับสนหรืองุนงง สูญเสียการ
รับรูท
้ ศ
ิ ทาง เป็นตะคริว หรือคลืน
่ ไส้ผป
ู้ กครองควรดูแล
บุตรหลานอย่างใกล้ชด
ิ โดยรวมถึงเด็กวัยรุน
่ เนือ
่ งจาก
มีความอ่อนไหวต่อผลจากการรับชมเนือ
้ หา
• หมายเหตุ: อาการเหล่านีส
้ ามารถเกิดขึน
้ โดยไม่มเี งือ
่ น
ไขทีช
่ ด
ั เจน แม้ไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารเกิดอาการมาก่อน
• หลีกเลีย
่ งการใช้งานอุปกรณ์อย่างต่อเนือ
่ งเป็นเวลานาน
ให้ถอ
ื อุปกรณ์ในระยะห่างจากสายตา ใช้ในห้องทีม
่ แ
ี สง
สว่างเพียงพอและพักการใช้งานเป็นระยะๆ
ความเสีย
่ งต่อการเกิดลมชักจากอาการแพ้แสงสามารถ
ลดลงได้ดว้ ยการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ไปนี:้
• พก
ั การรับชมเนือ
้ หาบนอุปกรณ์เป็นระยะๆ
โดยเฉพาะเนือ
้ หา 3D
• ส�ำ หรับผูท
้ ม
่ี ส
ี ายตาสองข้างไม่เท่ากัน ควรดูเนือ
้ หา 3D
หลังจากสวมอุปกรณ์แก้ไขสายตาแล้วเท่านัน
้
• หา้ มรับชมเนือ
้ หา 3D เมือ
่ มีอาการเหนือ
่ ยล้าหรือป่วย
และหลีกเลีย
่ งการดูเนือ
้ หา 3D เป็นเวลานาน
• ผช
ู้ มบางคนอาจรูส
้ ก
ึ มึนงงหลังการดูเนือ
้ หา 3D ดังนัน
้
หลังจากทีค
่ ณ
ุ ดูเนือ
้ หา 3D บนอุปกรณ์ของคุณ ให้พก
ั สัก
ครูเ่ พือ
่ ให้การรับรูส
้ ง่ิ รอบข้างกลับคืนมาก่อนเคลือ
่ นไหว
• หลีกเลีย
่ งการใช้งานอุปกรณ์อย่างต่อเนือ
่ งเป็นเวลานาน
ให้ถอ
ื อุปกรณ์ในระยะห่างจากสายตา ใช้ในห้องทีม
่ แ
ี สง

สว่างเพียงพอและพักการใช้งานเป็นระยะๆ

ขับขีอ
่ ย่างปลอดภัย
การใช้อป
ุ กรณ์นใ้ี นขณะขับขีย
่ านพาหนะอาจทำ�ให้เกิด
อันตรายได้ โปรดตรวจสอบกฎหมายและข้อกำ�หนดเกีย
่ วกับ
การใช้อป
ุ กรณ์ไร้สายในพืน
้ ทีค
่ ณ
ุ ขับขีแ
่ ละปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่าง
เคร่งครัด หากต้องการใช้อป
ุ กรณ์ในขณะขับขี่ โปรดจำ�ไว้วา่ :
• มส
ี มาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัดระวังอย่างเต็มทีก
่ ารขับ
ขีอ
่ ย่างปลอดภัยคือความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ
• หา้ มใช้บริการข้อมูลไร้สาย เช่น ข้อความตัวอักษร อีเมล์์
หรือเปิดเว็บในขณะขับขีย
่ านพาหนะ
• หากอุปกรณ์ของคุณสามารถรับสายหรือโทรออกได้
ขอแนะนำ�ให้ใช้อป
ุ กรณ์แฮนด์ฟรีและอาจจำ�ต้องใช้ตาม
กฎหมายท้องถิน
่ ในบางพืน
้ ที่
• การใช้หฟ
ู งั เพือ
่ ฟังเสียงจากอุปกรณ์ในขณะขับขีถ
่ อ
ื ว่า
อันตรายและผิดกฎหมายตามกฎหมายส่วนใหญ่
แม้จะฟังเพียงแค่ขา้ งเดียวก็ตาม
• กฎหมายในบางประเทศห้ามหรือจำ�กัดการวางอุปกรณ์
บนหรือใกล้กบ
ั กระจกหน้าของยานพาหนะ โปรดศึกษา
กฎหมายในประเทศหรือท้องถิน
่ ของคุณ

สำ�หรับยานพาหนะทีต
่ ด
ิ ตัง้ ถุงลมนิรภัย
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวด้วยความแรง ห้ามวางวัตถุตา่ งๆ รวม
ทัง้ อุปกรณ์ไร้สายแบบติดตัง้ แล้วหรือแบบพกพาทีบ
่ ริเวณด้าน
บนถุงลมนิรภัยหรือทีบ
่ ริเวณทีถ
่ งุ ลมนิรภัยทำ�งานหากอุปกรณ์
ไร้สายภายในรถติดตัง้ ไม่ถก
ู วิธอ
ี าจทำ�ให้เกิดอาการบาดเจ็บ
ร้ายแรงได้เมือ
่ ถุงลมนิรภัยทำ�งาน

GPS/บริการตำ�แหน่ง/การนำ�ทาง
อุปกรณ์ใช้สญ
ั ญาณระบบกำ�หนดตำ�แหน่งบนพืน
้ โลก (GPS)
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สำ�หรับแอปพลิเคชันทีอ
่ า้ งอิงตำ�แหน่ง เช่น แผนทีแ
่ ละการ
นำ�ทางแบบเลีย
้ วต่อเลีย
้ ว ข้อมูลทีเ่ ก็บโดยแอปพลิเคชันเหล่า
นีใ้ ห้บริการโดยบุคคลทีส
่ ามและอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริการ GPSอาจใช้งาน
ไม่ได้หรือกอาจถูกจำ�กัดการใช้ในบางพืน
้ ที่ หรือข้อมูลอาจล้า
สมัย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่แม่นยำ� ดังนัน
้ ควรเชือ
่ ถือข้อมูลจาก
แอปพลิเคชัน GPS เฉพาะการบอกตำ�แหน่งทัว่ ไปเท่านัน
้ ผู้
ใช้ควรยืนยันด้วยสายตาทุกครัง้ ว่าคำ�แนะนำ�การนำ�ทางมีวาม
แม่นยำ�และสอดคล้องกับทีผ
่ ใู้ ช้เห็นก่อนปฏิบต
ั ต
ิ าม ผูใ้ ช้อาจ
ต้องการศึกษาจากแหล่งข้อมูลเพิม
่ เติมสำ�หรับตำ�แหน่งและ
ทิศทางทีถ
่ ก
ู ต้อง LG จะไม่รบ
ั ผิดชอบสำ�หรับความถูกต้อง
หรือผลลัพธ์ของข้อมูลใดๆ ก็ตามจากผูใ้ ห้บริการแผนทีห
่ รือ
บริการนำ�ทางซึง่ เป็น Third Party แม้วา่ จะมาพร้อมอุปกรณ์
ของคุณผูใ้ ช้บริการ GPS ควรระมัดระวังตลอดเวลาในการ
ตรวจดูปา้ ยบอกทาง ไฟจราจร สภาพการจราจร สภาพถนน
การปิดถนน และปัจจัยอืน
่ ทัง้ หมดทีส
่ ง่ ผลต่อความปลอดภัย
และการขับขีต
่ ามกฎหมาย
ข้อมูลตำ�แหน่งประกอบด้วยข้อมูลทีส
่ ามารถใช้เพือ
่ กำ�หนด
ตำ�แหน่งคร่าวๆ ของอุปกรณ์ อุปกรณ์ของคุณส่งข้อมูลตำ�
แหน่งในขณะทีเ่ ชือ
่ มต่อกับเครือข่ายผูใ้ ห้บริการไร้สายนอก
จากนี้ แอปพลิเคชันอ้างอิงตำ�แหน่งบางแอปพลิเคชันต้อง
การข้อมูลตำ�แหน่งเพือ
่ ให้ท�ำ งานได้อย่างถูกต้องและยังส่ง
ข้อมูลตำ�แหน่งของคุณอีกด้วยข้อมูลตำ�แหน่งอาจถูกแบ่งปัน
กับ Third Party รวมถึงผูใ้ ห้บริการแบบไร้สายของคุณ, LG,
ผูใ้ ห้บริการแอปพลิเคชันซึง่ เป็น Third Party และอืน
่ ๆ

Third Party Software
บริการและแอปพลิเคชันมากมายในอุปกรณ์นม
้ี าจากผูพ
้ ฒ
ั นา
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันซึง่ เป็น Third
Party หากคุณดาวน์โหลดหรือใช้บริการหรือแอปพลิเคชันดัง
กล่าว รวมถึงจากแอปพลิเคชัน Marketplace คุณควรตรวจ
สอบข้อตกลงของบริการและแอปพลิเคชันดังกล่าว หากคุณ
ใช้บริการหรือแอปพลิเคชันเหล่านี้ ข้อมูลส่วนตัวทีค
่ ณ
ุ ส่งอาจ
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ถูกอ่าน เก็บ หรือใช้โดยผูใ้ ห้บริการหรือแอปพลิเคชันดัง
กล่าว และ/หรือผูใ้ ช้คนอืน
่ ของฟอรัมเหล่านัน
้ LG จะไม่รบ
ั ผิด
ชอบต่อการใช้แอปพลิเคชันหรือข้อมูลทีค
่ ณ
ุ เลือกเพือ
่ ส่งหรือ
แบ่งปันกับผูอ
้ น
่ื ข้อกำ�หนดและเงือ
่ นไข ข้อกำ�หนดการใช้งาน
และนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะจะใช้ในแอปพลิเคชัน
และบริการดังกล่าว โปรดตรวจสอบข้อกำ�หนดและเงือ
่ นไขที่
ใช้กบ
ั แอปพลิเคชันและบริการอย่างละเอียดรวมถึงทีเ่ กีย
่ ว
ข้องกับบริการอ้างอิงตำ�แหน่งสำ�หรับนโยบายความเป็นส่วน
ตัว ความเสีย
่ ง หรือการสละสิทธิ์

หลีกเลีย
่ งการสูญเสียการได้ยน
ิ
หมายเหตุ: แรงดันเสียงทีม
่ ากเกินไปจากหูฟงั สามารถทำ�ให้
สูญเสียการได้ยน
ิ ได้
การได้ยน
ิ เสียงดังเป็นเวลานาน (รวมถึงเพลง) เป็นสาเหตุทว่ั
ไปของการสูญเสียการได้ยน
ิ ทีส
่ ามารถป้องกันได้ นักวิจย
ั ด้าน
วิทยาศาสตร์บางรายแนะนำ�ว่าการใช้อป
ุ กรณ์เสียงแบบพกพา
เช่นเครือ
่ งเล่นเพลงแบบพกพาในระดับเสียงดังเป็นเวลานาน
อาจนำ�ไปสูก
่ ารสูญเสียการได้ยน
ิ จากเสียงอย่างถาวรซึง่ รวม
ถึงการใช้หฟ
ู งั (รวมถึงชุดหูฟงั , หูฟงั ปกติ และ Bluetooth®
หรืออุปกรณ์ไร้สายอืน
่ ๆ) การฟังเสียงทีด
่ งั มากๆ ยังเกีย
่ วโยง
กับการศึกษาในเรือ
่ งหูออ
้ื (เสียงก้องในหู) ความไวต่อเสียง
เกินไป และการได้ยน
ิ ทีผ
่ ด
ิ เพีย
้ น ระยะเวลาในการสูญเสียการ
ได้ยน
ิ จากเสียงและปัญหาในการได้ยน
ิ อืน
่ ๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ของ
แต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันระดับเสียงทีเ่ กิดจาก
อุปกรณ์เสียงแบบพกพาจะแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั ชนิดของ
เสียง อุปกรณ์ การตัง้ ค่าอุปกรณ์ และหูฟงั คุณควรปฏิบต
ั ต
ิ าม
คำ�แนะนำ�ต่อไปนีเ้ มือ
่ ใช้อป
ุ กรณ์เสียงแบบพกพา:
• ปรับระดับเสียงในสภาพแวดล้อมทีเ่ งียบ และเลือกระดับเ
สียงต่�ำ ทีส
่ ด
ุ ทีค
่ ณ
ุ สามารถได้ยน
ิ อย่างชัดเจน
• เมือ
่ ใช้หฟ
ู งั ให้ลดระดับเสียงลงหากคุณไม่ได้ยน
ิ เสียงพูด
ของคนข้างๆ หรือคนข้างๆ คุณได้ยน
ิ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ กำ�ลังฟัง

• หา้ มเพิม
่ ระดับเสียงขึน
้ เพือ
่ กลบเสียงรบกวนรอบข้าง หาก
คุณเลือกฟังจากอุปกรณ์พกพาในสภาพแวดล้อมทีม
่ ี
เสียงดัง ให้ใช้หฟ
ู งั ประเภทลดเสียงรบกวนเพือ
่ ป้องกัน
เสียงแวดล้อมต่างๆ
• จ�ำ กัดเวลาในการฟัง ระดับเสียงทีเ่ พิม
่ ขึน
้ หมายความว่า
ระดับเสียงจะส่งผลต่อการได้ยน
ิ เร็วขึน
้
• หลีกเลีย
่ งการใช้หฟ
ู งั หลังจากการได้ยน
ิ เสียงดังมาก เช่น
คอนเสิรต
์ ดนตรีทอ
่ี าจทำ�ให้สญ
ู เสียการได้ยน
ิ ชัว่ คราว
และการสูญเสียการได้ยน
ิ ชัว่ คราวดังกล่าวอาจทำ�ให้ได้
ยินระดับเสียงทีไ่ ม่ปลอดภัยเป็นระดับปกติ
• หา้ มฟังเสียงในระดับใดก็ตามทีท
่ �ำ ให้คณ
ุ รูส
้ ก
ึ อึดอัด
หากคุณมีเสียงก้องในหู ได้ยน
ิ ไม่ชด
ั หรือมีปญ
ั หาใน
การได้ยน
ิ ชัว่ คราวหลังจากการฟังอุปกรณ์เสียงแบบ
พกพา ให้หยุดการใช้งานและปรึกษาแพทย์

ความปลอดภัยสำ�หรับเด็ก
อุปกรณ์นม
้ี ช
ี น
้ิ ส่วนขนาดเล็กทีห
่ ากเด็กกลืนชิน
้ ส่วนลงไปอาจ
ทำ�ให้หายใจไม่ออกหรือขาดอากาศซึง่ ส่งผลให้เกิดอาการ
บาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวต
ิ ได้อป
ุ กรณ์นย
้ี งั ประกอบด้วยแบต
เตอรีภ
่ ายในซึง่ อาจเป็นอันตรายหากไม่ได้ใช้หรือเก็บรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี เก็บอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมให้พน
้ จาก
เด็กเล็ก

การทิง้ อุปกรณ์ทถ
่ี ก
ู ต้อง
ควรนำ�อุปกรณ์นแ
้ี ละแบตเตอรีไ่ ปรีไซเคิลเพือ
่ ไม่ให้เป็น
อันตรายต่อสภาพแวดล้อม การทิง้ อุปกรณ์และแบตเตอรีภ
่ าย
ในเครือ
่ งควรดำ�เนินการตามกฎหมายทีใ่ ช้ในพืน
้ ที่ เนือ
่ งจาก
กฎหมายอาจห้ามการทิง้ อุปกรณ์และแบตเตอรีเ่ ป็นขยะในครัว
เรือนของคุณ ห้ามทิง้ แบตเตอรีล
่ งในไฟหรือทิง้ ร่วมกับวัตถุ
อันตรายหรือวัตถุทส
่ี ามารถติดไฟได้ประเภทอืน
่

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้
• หา้ มใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน้�ำ มันเชือ
้ เพลิง
• หา้ มใช้โทรศัพท์ใกล้น�ำ้ มันเชือ
้ เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสารของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บโทร
ศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

การรบกวนความถีว่ ท
ิ ยุ (RF)
	อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์รน
ุ่ ใหม่สว่ น
มากจะมีการป้องกันสัญญาณความถีว่ ท
ิ ยุ (RF) อยูแ
่ ล้ว
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์บางชนิดอาจไม่มก
ี าร
ป้องกันสัญญาณความถีว่ ท
ิ ยุ(RF) จากอุปกรณ์ไร้สายของคุณ
	เครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ผูผ
้ ลิตเครือ
่ งควบ
คุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำ�ว่าควรรักษาระยะห่าง
ระหว่างแท็บเล็ตและเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
อย่างน้อย 15 ซ.ม. เพือ
่ หลีกเลีย่ งสัญญาณรบกวนทีอ
่ าจเกิด
กับอุปกรณ์ดงั กล่าว ให้คณ
ุ ใช้อป
ุ กรณ์ดว้ ยหูดา้ นทีอ
่ ยูฝ
่ ง่ั ตรง
กันข้ามกับเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ และห้าม
พกพาอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋าเสือ
้ ของคุณ
	เครือ
่ งช่วยฟัง อุปกรณ์ไร้สายบางประเภทอาจรบกวนการ
ทำ�งานของเครือ
่ งช่วยฟัง ในกรณีทเ่ี กิดการรบกวน โปรดขอ
คำ�ปรึกษาจากบริษท
ั ผูใ้ ห้บริการ (หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
เพือ
่ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว)
	อุปกรณ์ทางการแพทย์อน
่ื ๆ หากคุณใช้อป
ุ กรณ์ทางการ
แพทย์สว่ นตัวใดๆ ก็ตาม ให้ขอคำ�ปรึกษาจากผูผ
้ ลิตอุปกรณ์
เพือ
่ ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ดงั กล่าวมีการป้องกันพลังงานความ
ถีว่ ท
ิ ยุ (RF) ภายนอกหรือไม่ แพทย์อาจสามารถให้ขอ
้ มูลนี้
กับคุณได้เช่นกัน
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 ถานพยาบาล ปิดอุปกรณ์ของคุณในสถานพยาบาลเมือ
ส
่ มี
ประกาศข้อกำ�หนดในบริเวณดังกล่าวแนะนำ�ให้คณ
ุ ปฏิบต
ั ิ
ตาม โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใช้อป
ุ กรณ์ทไ่ี วต่อ
พลังงานความถีว่ ท
ิ ยุ (RF) ภายนอก
 านพาหนะ สัญญาณความถีว่ ท
ย
ิ ยุ (RF) อาจส่งผลกระทบ
ต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถของคุณซึง่ ติดตัง้ ไม่ถก
ู ต้องหรือ
มีการป้องกันไม่เพียงพอ ตรวจสอบกับผูผ
้ ลิตหรือตัวแทน
ของยานพาหนะของคุณ นอกจากนี้ คุณควรขอคำ�ปรึกษา
จากผูผ
้ ลิตอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามทีเ่ พิม
่ ในยานพาหนะของคุณ
 ถานทีท
ส
่ ม
่ี ป
ี ระกาศห้าม ปิดอุปกรณ์ในสถานทีท
่ ก
ุ แห่งทีต
่ ด
ิ
ประกาศแจ้งให้ปฏิบต
ั ต
ิ าม

ทัง้ นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของทุกคนโดยไม่ขน
้ึ กับอายุและ
สุขภาพ
• ขอ
้ กำ�หนดเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้
หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำ�ด้วยการใช้วธิ ก
ี ารทีไ่ ด้มาตร
ฐาน โดยให้อป
ุ กรณ์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และมีการรับ
รองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณดังกล่าวได้
กระทำ�ในทุกย่านความถีท
่ ใ่ี ช้อยู่
• แม้วา่ ระดับ SAR ของอุปกรณ์ LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกัน
บ้าง แต่ทก
ุ รุน
่ จะได้รบ
ั การออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อกำ�
หนดการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ

• ให้ปด
ิ แท็บเล็ตของคุณก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน

• ขอ
้ จำ�กัด SAR ทีแ
่ นะนำ�โดย International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ตามเนือ
้ เยือ
่ หนัก
10 กรัม

• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบินจอดทีพ
่ น
้ื ก่อนได้รบ
ั การ
อนุญาตจากพนักงานประจำ�เครือ
่ ง

• คา่ SAR สูงสุดสำ�หรับอุปกรณ์นเ้ี มือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวตามที่
อธิบายในคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้นค
้ี อ
ื 1.25 วัตต์/กก.

 ริเวณทีม
บ
่ ก
ี ารระเบิด เพือ
่ หลีกเลีย่ งการรบกวนการทำ�งาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบิด ให้ปด
ิ อุปกรณ์ของคุณเมือ
่ อยูใ่ น
“บริเวณทีม
่ ก
ี ารระเบิด” หรือในบริเวณทีต
่ ด
ิ ประกาศว่า:
“ปิดวิทยุสอ
่ื สาร” พร้อมกับปฏิบต
ั ต
ิ ามป้ายและคำ�แนะนำ�ทัง้
หมด

• ขอ
้ มูลระดับ SAR สำ�หรับผูท
้ อ
่ี ยูใ่ นประเทศ/
พืน
้ ทีท
่ ย
่ี อมรับข้อจำ�กัด SAR ซึง่ แนะนำ�โดย Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ
1.6 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ต่อเนือ
้ เยือ
่ 1 กรัม

 นเครือ
บ
่ งบิน อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่ รบกวน
ต่อเครือ
่ งบินได้

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
โทรศัพท์เครือ
่ งนีต
้ รงตามข้อกำ�หนดสากลเกีย
่ วกับการ
รับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate) แท็บเล็ตรุน
่ LG-V900 นี้ ได้รบ
ั
การออกแบบตรงตามข้อกำ�หนดเรือ
่ งความปลอดภัยในการใช้
งานสำ�หรับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อกำ�หนดนีใ้ ช้
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ทร่ี วมถึงการกำ�หนดค่าเผือ
่ ไว้
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ทำ�ความรูจ
้ ก
ั อุปกรณ์ของคุณ
ก่อนเริม
่ ใช้อป
ุ กรณ์ โปรดอ่านข้อมูลนี!้
การยืดอายุแบตเตอรี:่

การดาวน์โหลดไดรเวอร์ USB:

คุณสามารถยืดอายุแบตเตอรีร่ ะหว่างการชาร์จแต่ละครัง้ ได้
โดยการปิดคุณสมบัตท
ิ ค
่ี ณ
ุ ไม่ตอ
้ งการให้ท�ำ งานในแบ็คกราวด์ คุณยังสามารถตรวจสอบวิธก
ี ารใช้ไฟแบตเตอรี่
ของแอปพลิเคชันและทรัพยากรระบบได้

ในการใช้ การปล่อยสัญญาณผ่าน USB และ ดีบก
ั
USB คุณจะต้องติดตัง้ “ไดรเวอร์ USB ของ LG”
บนเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน

การยืดอายุแบตเตอรี:่
• ปิดการสือ
่ สารทางสัญญาณวิทยุทค
่ี ณ
ุ ไม่ใช้ เช่น Wi-Fi,
บลูทธู หรือ GPS
• ลดความสว่างหน้าจอและตัง้ ค่าเวลาปิดหน้าจอให้สน
้ั ลง
• ปิดการซิงค์อต
ั โนมัตข
ิ อง Gmail™, ปฏิทน
ิ , รายชือ
่
และแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
• หากคุณรูว้ า่ จะไม่อยูใ่ กล้สญ
ั ญาณโทรศัพท์หรือ Wi-Fi
ระยะเวลาหนึง่ ให้สลับไปยังโหมดเครือ
่ งบิน

โดยสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ USB ของ LG ได้จาก
เว็บไซต์ LG (www.lg.com) ไปที่ http://www.lg.com
และเลือกภูมภ
ิ าค ประเทศ และภาษา

การรีบต
ู อุปกรณ์เมือ
่ หน้าจอค้าง:
หากอุปกรณ์ไม่ตอบสนองการป้อนข้อมูลของผูใ้ ช้
หรือหน้าจอค้าง:
ถอดฝาครอบด้านหลังและกด ปุม
่ รีเซ็ต ด้วยวัตถุขนาดเล็ก
เพือ
่ รีสตาร์ทอุปกรณ์ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

การตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี:่
• แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า > เกีย
่ วกับแท็บเล็ต > สถานะ
การตรวจสอบและควบคุมการใช้แบตเตอรี:่
หน้าจอการใช้แบตเตอรีแ
่ สดงแอปพลิเคชันทีก
่ �ำ ลังใช้แบต
เตอรีโ่ ดยเรียงจากการใช้สงู สุดไปต่�ำ สุด คุณสามารถปิดแอป
พลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดมาได้ หากแอปพลิเคชันดังกล่าว
ใช้ไฟมากเกินไป
• แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า > แอปพลิเคชัน >
การใช้แบตเตอรี่
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เพือ
่ ให้ประสิทธิภาพการใช้งานเครือ
่ งสูงสุด:

การโอนไฟล์โดยใช้อป
ุ กรณ์ USB:

• ตรวจสอบว่าติดตัง้ ฝาครอบด้านหลังกับอุปกรณ์ในขณะส่ง
หรือรับข้อมูลโดยใช้ Wi-Fi หรือบลูทธู เนือ
่ งจากเสาอากาศ
ภายในของ Wi-Fi และบลูทธู ติดอยูก
่ บ
ั ฝาครอบด้านหลัง
การถอดฝาครอบด้านหลังจึงอาจลดประสิทธิภาพในการทำ�
งานของเสาอากาศ

คุณต้องติดตัง้ Windows Media Player เวอร์ชน
ั ล่าสุด
ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

• หลีกเลีย
่ งการจับอุปกรณ์ในบริเวณเสาอากาศในขณะส่ง
หรือรับข้อมูล หลีกเลีย
่ งการสัมผัสในบริเวณเสาอากาศเมือ
่
อุปกรณ์ก�ำ ลังปรับประสิทธิภาพเสาอากาศและยืดอายุแบต
เตอรี่

ก่อนการติดตัง้ แอปพลิเคชันและ OS
โอเพ่นซอร์ส:

￼

เสาอากาศ Wi-Fi
(ภายใน)

เสาอากาศ GPS
(ภายใน)

เสาอากาศหลัก
(ภายใน)
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โปรดดู ‘การเชือ
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ผา่ นทาง USB’
ในหน้า 27 สำ�หรับข้อมูลเพิม
่ เติม

คำ�เตือน: ในการปกป้องอุปกรณ์และข้อมูลส่วนตัวให้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งทีเ่ ชือ
่ ถือได้เท่านัน
้
เช่น Android Market™ หากแอปพลิเคชันติดตัง้ ในอุปกรณ์อย่างไม่ถก
ู ต้อง อุปกรณ์อาจทำ�งานไม่ปกติหรือเกิด
ข้อผิดพลาดร้ายแรง คุณอาจต้องยกเลิกการติดตัง้ แอปพลิ
เคชันรวมถึงข้อมูลและการตัง้ ค่าทัง้ หมดจากอุปกรณ์
คำ�เตือน: หากคุณติดตัง้ และใช้ OS
อืน
่ นอกเหนือจากของผูผ
้ ลิต อุปกรณ์จะไม่ได้รบ
ั ความ
คุม
้ ครองตามการรับประกันอีกต่อไป

ส่วนประกอบอุปกรณ์
￼￼￼￼

คำ�เตือน: การวางวัตถุทม
่ี น
ี �ำ้ หนักมากบนอุปกรณ์หรือการนัง่ ทับอาจทำ�ให้จอ LCD และการทำ�งานของหน้าจอสัมผัสเสีย
หายได้
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ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ ให้คณ
ุ ชาร์จอุปกรณ์โดยใช้อะแดปเตอร์ส�ำ หรับชาร์จแบตเตอรีท
่ ม
่ี ใี ห้
ช่องเสียบชุดหูฟงั 3.5 มม. ให้คณ
ุ เสียบชุดหูฟงั เสริมเพือ
่ ความสะดวกยิง่ ขึน
้ โดยการใช้แฮนด์ฟรี คุณยังสามารถเสียบหู
ฟังเพือ
่ ฟังเพลงได้ดว้ ย
ช่องสายเคเบิล USB ให้คณ
ุ เชือ
่ มต่อสายเคเบิล USB
ช่องสายเคเบิล HDMI ให้คณ
ุ เชือ
่ มต่อสายเคเบิล HDMI
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ล็อค ล็อคหน้าจอของอุปกรณ์ กดค้างเพือ
่ เปิดเมนูปด
ิ เครือ
่ ง
เลนส์กล้องด้านหน้า ใช้เพือ
่ การถ่ายภาพและบันทึกวิดโี อ รักษาความสะอาดเพือ
่ ประสิทธิภาพสูงสุด
เซนเซอร์แสงรอบข้าง จะตรวจจับแสงแวดล้อมและเพิม
่ หรือลดไฟหน้าจอโดยอัตโนมัติ
ปุม
่ ปรับระดับเสียง ให้คณ
ุ ปรับระดับเสียงการแจ้งและมีเดีย
หน้าจอสัมผัส แสดงข้อมูลทัง้ หมดทีต
่ อ
้ งการในการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ เช่น แอปพลิเคชัน วันที่ เวลา สถานะสัญญาณ
และระดับแบตเตอรี่
ลำ�โพง ให้คณ
ุ ได้ยน
ิ การแจ้งและเสียงต่างๆ
ฝาครอบด้านหลัง ปิดช่องใส่ซม
ิ การ์ด
ช่องเสียบซิมการ์ด สำ�หรับใส่ซม
ิ การ์ด
แฟลชกล้องถ่ายรูป ช่วยในด้านคุณภาพของรูปภาพและวิดโี อเมือ
่ ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อในสภาพแสงน้อย
เลนส์กล้องด้านหลัง ใช้เพือ
่ การถ่ายภาพและบันทึกวิดโี อ รักษาความสะอาดเพือ
่ ประสิทธิภาพสูงสุด
ปุม
่ รีเซ็ต สำ�หรับรีบต
ู อุปกรณ์
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การใส่ซม
ิ การ์ด

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนทีจ่ ะเริม
่ สำ�รวจอุปกรณ์ใหม่ของคุณ
คุณจะต้องตัง้ ค่าอุปกรณ์กอ
่ น

อุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรีช
่ นิดชาร์จได้อยูภ
่ ายใน หมัน
่ ชาร์จ
แบตเตอรีเ่ มือ
่ ไม่ได้ใช้งานเพือ
่ ให้มเี วลาใช้งานและสแตนด์บายสูงสุด ระดับประจุของแบตเตอรีจ่ ะแสดงบนแถบสถานะที่
มุมล่างขวาของหน้าจอ

การใส่ซม
ิ การ์ด:
1 กดและเลือ
่ นฝาครอบด้านหลังขึน
้ ด้วยมือทัง้ สองข้าง
(ดูภาพด้านล่าง)
2 เลือ
่ นซิมการ์ดเข้าไปในช่องเสียบซิมการ์ดให้แน่นเข้าที่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ด
คว่�ำ ลง
3 เลือ
่ นฝาครอบด้านหลังลงเข้าทีใ่ ห้แน่น
(ดูภาพด้านล่าง)
หมายเหตุ: หากคุณติดตัง้ ซิมการ์ดในขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์เปิด
อยู่ อุปกรณ์จะรีบต
ู โดยอัตโนมัติ

เมือ
่ ระดับแบตเตอรีเ่ หลือน้อยกว่า 15% แท็บเล็ตจะส่งเสียง
เตือนเพือ
่ ให้คณ
ุ ทราบว่าแบตเตอรีอ
่ ยูใ่ นระดับต่�ำ หากระดับ
แบตเตอรีต
่ �ำ่ เกินไป อุปกรณ์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จ
แบตเตอรีใ่ หม่เพือ
่ ใช้งานอุปกรณ์ตอ
่ ไป
คำ�เตือน: แบตเตอรีต
่ อ
้ งชาร์จจนเต็มเมือ
่ ใช้งานครัง้ แ
รกเพือ
่ ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
หมายเหตุ: โปรดใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จทีผ
่ า่ นการรับ
รองจาก LG เท่านัน
้ ในการชาร์จอุปกรณ์ของคุณการใช้
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จไม่ถก
ู วิธแ
ี ละการใช้อป
ุ กรณ์ชาร์จ
หรืออะแดปเตอร์ทใ่ี ช้รว่ มกันไม่ได้อาจทำ�ให้อป
ุ กรณ์เสีย
หายและการรับประกันสิน
้ สุดลง
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1 เชือ
่ มต่ออะแดปเตอร์ส�ำ หรับชาร์จแบตเตอรีท
่ ม
่ี ใี ห้เข้า
กับเต้าเสียบไฟบนผนัง

• ในการเปิดอุปกรณ์ ให้กด ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ล็อค
ค้างไว้เป็นเวลาสองสามวินาที

2 เสียบปลายสายอีกด้านหนึง่ (ตามทีแ
่ สดงด้านล่าง) เข้า
กับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จของอุปกรณ์

• ในการปิดอุปกรณ์ ให้กด ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ล็อค
และแตะ ตกลง เพือ
่ ยืนยัน

การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ
เมือ
่ คุณไม่ได้ใช้อป
ุ กรณ์ชว่ั ขณะหนึง่ หน้าจอจะปิดและล็อค
โดยอัตโนมัตเิ พือ
่ ป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้ตง้ั ใจและประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
ของคุณ ให้กด ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ล็อค
เพือ
่ ล็อคโทรศัพท์ของคุณ
คำ�เตือน: เสียบปลัก
๊ เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
ของอุปกรณ์ให้แน่น มิเช่นนัน
้ อุปกรณ์จะไม่ชาร์จ
หมายเหตุ: USB ไม่มก
ี �ำ ลังไฟฟ้าเพียงพอ โปรดใช้
อะแดปเตอร์ส�ำ หรับชาร์จแบตเตอรีภ
่ ายในกล่องเพือ
่ ชาร์จ

การเปิดหรือปิดเครือ
่ ง

1 คุณสามารถเปิดหน้าจอได้โดยการกด ปุม
่ เปิด/
ปิดเครือ
่ ง/ล็อค หน้าจอล็อคจะปรากฏขึน
้
2 ให้แตะ
ค้างไว้
รูปวงกลมจะปรากฏบนหน้าจอรอบๆ นิว้ ของคุณ
3 ให้ลากนิว้ ไปยังขอบของวงกลมใหญ่ทล
่ี อ
้ มรอบวงเล็ก
อยู่ หน้าจอจะถูกปลดล็อคและหน้าจอสุดท้ายทีค
่ ณ
ุ ใช้
งานจะเปิดขึน
้
หมายเหตุ: หากคุณตัง้ ค่าแบบการปลดล็อค
ให้ใช้นว้ิ เพือ
่ วาดแบบดังกล่าว หากคุณตัง้ ค่า PIN
หรือรหัสผ่าน ให้ปอ
้ นและแตะ ตกลง
การปรับการหน่วงก่อนทีห
่ น้าจอจะดับ:
• แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า > หน้าจอ > ระยะหมดเวลา
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การรักษาความปลอดภัยการล็อค
หน้าจอ
คุณสามารถล็อคหน้าจอเพือ
่ ให้คณ
ุ เพียงคนเดียวทีส
่ ามารถ
ปลดล็อคเพือ
่ เข้าถึงข้อมูล ซือ
้ แอปพลิเคชัน และอืน
่ ๆ ได้

การตัง้ ค่าแบบการปลดล็อค, PIN
หรือรหัสผ่านเป็นครัง้ แรก:
• แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า > พิกด
ั และการป้องกัน
> กำ�หนดค่าการล็อคหน้าจอ > รูปแบบ, PIN
หรือรหัสผ่าน
ในครัง้ แรกทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ค่าแบบการปลดล็อค คุณจะเห็นบทช่วย
สอนพร้อมคำ�แนะนำ�วิธก
ี ารสร้าง
เมือ
่ ตัง้ ค่าแล้ว ทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเปิดเครือ
่ งหรือปลดล็อค
หน้าจอ คุณจะต้องวาดแบบการปลดล็อคเพือ
่ ปลดล็อคหน้า
จอคุณยังสามารถล็อคหน้าจอของคุณโดยการใช้ PIN หรือ
รหัสผ่าน ได้ เมือ
่ ตัง้ ค่าแล้ว คุณสามารถเปลีย
่ นได้ทเ่ี มนู
กำ�หนดค่าการล็อคหน้าจอ
หมายเหตุ: หากคุณลืมแบบการล็อคหน้าจอ, PIN
หรือรหัสผ่าน:
คุณมีโอกาสเพียง 5 ครัง้ ในการป้อนแบบการปลดล็อค,
PIN หรือรหัสผ่านของคุณ หากคุณทำ�การป้อนไปแล้ว 5
ครัง้ คุณสามารถลองใหม่ได้อก
ี ครัง้ หลังจากผ่านไป 30
วินาที
1 หากคุณลืมแบบการปลดล็อค:
- หากคุณสร้างแอคเคาท์ Google ในอุปกรณ์ ให้แตะ ลืมแบบ?
จากนัน้ คุณจะต้องลงชือ่ เข้าใช้ดว้ ยแอคเคาท์ Google
ของคุณเพือ่ ปลดล็อคอุปกรณ์
- หากคุณไม่ได้สร้างบัญชี Google ในอุปกรณ์
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

การใช้ HDMI
LG-V900 รองรับเอาต์พต
ุ HDMI เพลิดเพลินไปกับการชม
วิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกจากอุปกรณ์ในระดับความละเอียดสูงผ่านสาย
HDMI จากอุปกรณ์แสดงผลอืน
่ ๆ เช่น โทรทัศน์หรือโปรเจค
เตอร์ทม
่ี อ
ี น
ิ พุต HDMI ใช้สาย HDMI ทีใ่ ห้มาเพือ
่ เชือ
่ มต่อ
อุปกรณ์กบ
ั อุปกรณ์แสดงผล

แท็บเล็ตของคุณรองรับ:

• Video - ความละเอียดสูงสุด 1080 p
• Non video - ความละเอียดสูงสุด 720 p
• 3D Frame Packing - สูงสุด 720 p
หมายเหตุ:
• อาจต้องใช้เวลาสักครูใ่ นการเล่นไฟล์มเี ดียขึน
้ อยูก
่ บ
ั
อุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อ
• อาจเล่นไฟล์ได้ไม่ถก
ู ต้องเมือ
่ ใช้สายเคเบิลหรืออุปกรณ์
แสดงผลทีไ่ ม่ได้รบ
ั การรับรองสำ�หรับ HDMI
• แนวของภาพทีต
่ ง้ั ค่าในแท็บเล็ตจะเป็นแนวนอนเท่านัน
้
และไม่สามารถหมุนเปลีย
่ นแนวได้
• แท็บเล็ตจะปรับความละเอียดเอาต์พต
ุ โดยอัตโนมัตต
ิ าม
ความละเอียดของอุปกรณ์แสดงผลทีเ่ ชือ
่ มต่อ
• ระหว่างการเชือ
่ มต่อ HDMI การเล่นวิดโี อจะแสดง
เฉพาะบนอุปกรณ์แสดงผลเท่านัน
้

2 หากคุณลืม PIN หรือรหัสผ่าน:
- โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
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การตัง้ ค่าแอคเคาท์ Google
เมือ
่ คุณเปิดแท็บเล็ตเป็นครัง้ แรก คุณจะมีโอกาสเปิดการใช้
บริการข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ เพือ
่ ลงชือ
่ เข้าใช้แอคเคาท์
Google และเลือกวิธก
ี ารใช้บริการ Google ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ

การตัง้ ค่าแอคเคาท์ Google ของคุณ
ลงชือ
่ เข้าใช้แอคเคาท์ Google จากหน้าจอตัง้ ค่าทีแ
่ สดง
หรือ
1 แตะแอปพลิเคชันของ Google เช่น Gmail
2 ทีห
่ น้าจอการตัง้ ค่า แตะ สร้างแอคเคาท์
เพือ
่ สร้างแอคเคาท์ใหม่ หากคุณมีแอคเคาท์ Google
ให้ปอ
้ นอีเมล์แ
์ อดเดรสและรหัสผ่านของคุณ
จากนัน
้ แตะ ลงชือ
่ เข้าใช้
3 เมือ
่ คุณได้ตง้ั ค่าแอคเคาท์ Google บนอุปกรณ์แล้ว
อุปกรณ์ของคุณจะซิงโครไนซ์กบ
ั แอคเคาท์ Google
บนเว็บโดยอัตโนมัติ (การดำ�เนินการนีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั การตัง้
ค่าการซิงโครไนซ์)
การลงชือ
่ เข้าใช้แอคเคาท์ Google จะให้คณ
ุ ซิงโครไนซ์กบ
ั
Gmail และรายชือ
่ และปฏิทน
ิ Google
ระหว่างอุปกรณ์ของคุณและเว็บ คุณยังจำ�เป็นต้องลงชือ
่ เข้า
ใช้แอคเคาท์ Google เพือ
่ ใช้แอปพลิเคชัน Google เช่น
Google Talk™ และ Android Market™ ด้วย
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การเพิม
่ แอคเคาท์เพิม
่ เติม
หลังการตัง้ ค่า คุณสามารถเพิม
่ แอคเคาท์ Google™,
Microsoft Exchange ActiveSync, อีเมล์ท
์ ว่ั ไปและแอค
เคาท์ประเภทอืน
่ ได้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ว่าคุณได้ตด
ิ ตัง้ แอปพลิเคชัน
ใด แต่ละแอคเคาท์จะซิงค์ขอ
้ มูลของแอคเคาท์ดงั กล่าวทัง้
หมดหรือเพียงบางส่วน หากคุณเพิม
่ แอคเคาท์ Google
มากกว่าหนึง่ แอคเคาท์ เซิรฟ
์ เวอร์ Google จะสำ�รองข้อมูล
เฉพาะแอคเคาท์แรกทีค
่ ณ
ุ ลงชือ
่ เข้าใช้เท่านัน
้ บางแอปพลิเค
ชันทีใ่ ช้งานแอคเคาท์เดียวจะแสดงเฉพาะข้อมูลของแอค
เคาท์แรกทีค
่ ณ
ุ ลงชือ
่ เข้าใช้เท่านัน
้

หน้าจอหลักและพืน
้ ฐาน
ในการนาวิเกตหน้าจอหลัก เพียงเลือ
่ นนิว้ ของคุณไปทางด้าน
ซ้ายหรือด้ายขวาเพือ
่ ดูพาเนลหน้าจอหลักต่างๆ นอกจากนี้
คุณสามารถปรับแต่งพาเนลด้วย Widget และปุม
่ ลัดไปยัง
แอปพลิเคชันรายการโปรดและตัง้ ค่าพืน
้ หลังได้อก
ี ด้วย
หน้าจอหลักเป็นจุดเริม
่ ต้นในการเข้าถึงคุณสมบัตท
ิ ง้ั หมดใน
อุปกรณ์ โดยจะแสดงปุม
่ ลัดแอปพลิเคชัน, ไอคอน, Widget
และคุณสมบัตอ
ิ น
่ื ๆ
หมายเหตุ: ภาพหน้าจอบางภาพอาจแตกต่างกันตามผู้
ให้บริการ

แอปพลิเคชัน

￼

แอปพลิเคชัน

Google Search™ จะเปิดแอปพลิเคชัน
Google Search™
ตัวเริม
่ แอปพลิเคชัน จะเปิดหน้าจอเริม
่
เพือ
่ ดูแอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้
การตัง้ ค่าหน้าจอหลัก ให้คณ
ุ ปรับแต่ง
พาเนลหน้าจอหลักของคุณ
ย้อนกลับ ไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
หน้าหลัก กลับไปยังหน้าจอหลัก

แอปพลิเคชันล่าสุด แสดงรายการแอป
พลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ใช้ลา่ สุด
รุน
่ เก่า แสดงบนบางแอปพลิเคชันและ
จะเปิดเมนูตวั เลือกสำ�หรับแอปพลิเคชัน
ทีอ
่ อกแบบสำ�หรับ Android เวอร์ชน
ั ก่อน
หน้านี้
แถบสถานะ แสดงข้อมูลสถานะของอุปกรณ์
รวมถึงเวลา ความแรงของสัญญาณ สถานะแบตเตอรี่
และไอคอนการแจ้ง

การใช้ปม
ุ่ นาวิเกต

￼

ปุม
่ นาวิเกต

ปุม
่ นาวิเกตทีด
่ า้ นล่างซ้ายจะช่วยให้คณ
ุ สลับแอปพลิเคชันได้
อย่างรวดเร็ว
ในแอปพลิเคชันสือ
่ บางแอปพลิเคชัน ปุม
่ นาวิเกตและแถบ
สถานะจะถูกแทนทีโ่ ดยจุดจางๆ เมือ
่ คุณกำ�ลังชมภาพยนตร์
ภาพสไลด์ และอืน
่ ๆ เพือ
่ ให้คณ
ุ รับชมได้โดยไม่มส
ี ง่ิ รบกวน
คุณสามารถแตะทีจ่ ด
ุ เพือ
่ ควบคุมเหมือนกับตัวควบคุมทีจ่ ด
ุ
แทนทีไ่ ด้ หรือแตะพืน
้ ทีว่ า่ งทีด
่ า้ นล่างหน้าจอเพือ
่ เรียกมุม
มองแบบเต็ม
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การปรับแต่งหน้าจอหลัก

การเพิม
่ Widget ในหน้าจอหลักของคุณ

คุณสามารถกำ�หนดหน้าจอหลักได้โดยการเพิม
่ ไอคอนแอปพลิเคชัน, ปุม
่ ลัด, Widget และรายการอืน
่ ๆ ไปยังพาเนล
หน้าจอหลักใดก็ได้ คุณยังสามารถเปลีย
่ นภาพพืน
้ หลังได้อก
ี
ด้วย

2 แตะรายการจากประเภท Widget ค้างไว้ จากนัน
้ ลาก
ไปยังพาเนลหน้าจอหลักทีค
่ ณ
ุ ต้องการ

การย้ายรายการบนหน้าจอหลัก
1 แตะรายการบนหน้าจอหลักค้างไว้
2 ลากรายการไปยังตำ�แหน่งใหม่บนหน้าจอ หยุดทีข
่ อบ
ด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอซักครูเ่ พือ
่ ลากไปยัง
พาเนลถัดไปของหน้าจอหลักทีใ่ ช้งานได้
3 จากนัน
้ ปล่อยนิว้ เมือ
่ นำ�รายการไปยังตำ�แหน่งทีต
่ อ
้ ง
การแล้ว

การลบรายการจากหน้าจอหลัก

1 คุณสามารถแก้ไขพาเนลหน้าจอหลักโดยการแตะที่
บนหน้าจอหลัก

3 หยุดทีพ
่ าเนลหน้าจอหลักซักครู่
และเมือ
่ รายการขยายขึน
้ ให้ลากไปยังตำ�แหน่งทีค
่ ณ
ุ
ต้องการ
4 จากนัน
้ ปล่อยนิว้ เมือ
่ นำ�รายการไปยังตำ�แหน่งทีต
่ อ
้ ง
การแล้ว
5 หน้าจอจะเปลีย
่ นกลับไปยัง การตัง
้ ค่าหน้าจอหลัก
โดยอัตโนมัติ
￼￼
พาเนลหน้าจอหลัก

1 แตะรายการค้างไว้จนกว่าไอคอนตัวเริม
่ แอปพลิเคชันจะ
เปลีย
่ นเป็น ถังขยะ
2 ลากรายการไปที่ ถังขยะ

แล้วปล่อยนิว้

แอปพลิเคชัน, Widget, ปุม
่ ลัด
และรายการอืน
่ ๆ
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การเปลีย
่ นภาพพืน
้ หลังหน้าจอหลัก
1 แตะที่

จากนัน
้ แตะที่ พืน
้ หลัง

2 เลือกภาพจาก คลังภาพ,
วอลเปเปอร์ภาพเคลือ
่ นไหว หรือ วอลเปเปอร์
3 แตะทีภ
่ าพพืน
้ หลัง จากนัน
้ เลือก ตัง
้ ภาพพืน
้ หลัง
(หากจำ�เป็น) หากต้องตัดภาพพืน
้ หลัง
ให้ตด
ั ภาพและแตะ ตกลง

การเพิม
่ เพิม
่ เติม
คุณสามารถเพิม
่ เมนูปม
ุ่ ลัดเฉพาะไปทีห
่ น้าจอหลักบนอุปกรณ์
ของคุณได้ รวมไปถึงบุค
๊ มาร์คและเมนูตง้ั ค่า แตะ เพิม
่ เติม
และเลือกเมนูทค
่ี ณ
ุ ต้องการเพิม
่

การใช้งานฟังก์ชน
ั มัลติทาสกิง้
มัลติทาสกิง้ เป็นเรือ
่ งง่ายใน Android เนือ
่ งจากแอปพลิเคชัน
ทีเ่ ปิดจะทำ�งานต่อไปแม้วา่ คุณจะเปิดแอปพลิเคชันอืน
่ โดย
ไม่จ�ำ เป็นต้องปิดแอปพลิเคชันก่อนเปิดแอปพลิเคชันอืน
่ คุณ
สามารถใช้และสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ทีเ่ ปิดอยู่
Android จะจัดการแต่ละแอปพลิเคชัน การหยุดและเริม
่ ต้น
ตามทีต
่ อ
้ งการ เพือ
่ ให้แอปพลิเคชันทีไ่ ม่ได้ท�ำ งานไม่ใช้
ทรัพยากรโดยไม่จ�ำ เป็น

การเปิดและการสลับแอปพลิเคชัน
เพียงแตะ
บนหน้าจอเพือ
่ ดูรายการของแอปพลิเคชัน
ทีใ่ ช้ลา่ สุด จากนัน
้ แตะทีแ
่ อปพลิเคชันเพือ
่ กลับไปทีแ
่ อปพลิ
เคชันดังกล่าว

การเพิม
่ ไอคอนรายชือ
่ ด่วนในหน้าจอหลัก
คุณสามารถสร้างไอคอนการเข้าใช้อย่างรวดเร็วสำ�หรับรายชือ
่
เพือ
่ นสนิทบนหน้าจอหลักได้ ซึง่ ช่วยให้การติดต่อกับเพือ
่ นๆ
ของคุณทำ�ได้งา่ ยขึน
้

ตั้งค่า

1 แตะ

เบราวเซอร์

จากนัน
้ เลือก เพิม
่ เติม

2 แตะ รายชือ
่ รายการรายชือ
่ ของคุณจะแสดงขึน
้ บน
หน้าจอ เลือกรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพิม
่ จากรายการ
Talk

3 รายชือ
่ จะถูกเพิม
่ ในหน้าจอหลัก
￼
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ไอคอนสถานะและการแจ้ง

กำ�ลังใช้งานฮอตสปอต Wi-Fi เคลือ
่ นที่

แถบสถานะปรากฏอยูด
่ า้ นล่างของทุกหน้าจอ โดยจะแสดง
ไอคอนแสดงว่าคุณได้รบ
ั การแจ้ง และไอคอนทีแ
่ สดงสถานะ
ของอุปกรณ์พร้อมกับเวลาปัจจุบน
ั

กำ�ลังใช้งานทัง้ การปล่อยสัญญาณผ่าน USB
และฮอตสปอต Wi-Fi เคลือ
่ นที่

ตารางด้านล่างนีจ้ ะอธิบายถึงความหมายของไอคอนต่างๆ
ทีป
่ รากฏบนแถบสถานะ
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณ
ความแรงของสัญญาณ
เปิดใช้บลูทธู แล้ว
เชือ
่ มต่อบลูทธู แล้ว
การปลุก
โหมดเครือ
่ งบิน
ระดับแบตเตอรี่
กำ�ลังชาร์จแบตเตอรี่
ดาวน์โหลดข้อมูล
อัปโหลดข้อมูล

SMS

พาเนลการแจ้งเตือนและการตัง้ ค่าด่วน
พาเนลการแจ้งเตือนให้คณ
ุ ตรวจสอบและจัดการ Wi-Fi,
บลูทธู และการแจ้งอืน
่ ๆ เช่น การรับข้อความใหม่
เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ การปลุก และเหตุการณ์ทก
่ี �ำ ลังดำ�เนิน
เมือ
่ คุณได้รบ
ั การแจ้ง ข้อความจะปรากฏขึน
้ ชัว่ ครูห
่ นึง่ และ
ไอคอนการแจ้งจะแสดงในแถบสถานะ โดยคุณอาจได้ยน
ิ
เสียงการแจ้ง ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่าของคุณ
คุณสามารถเปิดพาเนลการแจ้งเตือนเพือ
่ ดูรายการของการ
แจ้งล่าสุดทัง้ หมด เมือ
่ คุณแตะทีแ
่ ถบสถานะหนึง่ ครัง้ คุณจะ
เห็นพาเนลการแจ้งเตือนพร้อมกับพาเนลรายละเอียดสถานะ
￼￼
พาเนลรายละเอียดสถานะ

วิธป
ี อ
้ นข้อมูลของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
แอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดแล้ว
ข้อความอีเมล์ใ์ หม่
ข้อความ Gmail ใหม่
เพลงเปิดอยู่
Wi-Fi
กำ�ลังใช้งานการปล่อยสัญญาณผ่าน USB
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พาเนลการแจ้งเตือน

ทำ�งานกับการตัง้ ค่าด่วน
เมือ
่ คุณแตะพาเนลรายละเอียดสถานะ คุณสามารถเปิด
การตัง้ ค่าด่วน เพือ
่ ดูและควบคุมการตัง้ ค่าทัว่ ไปส่วนใหญ่
สำ�หรับแท็บเล็ตของคุณ
ไอคอนต่อไปนีจ้ ะแสดงบน การตัง้ ค่าด่วน:
ใช้หรือไม่ใช้โหมดเครือ
่ งบิน
นำ�คุณไปยังเมนูระบบไร้สายและเครือข่าย
เลือกเพือ
่ สลับแนวหน้าจออัตโนมัตเิ มือ
่ คุณหมุนหน้าจอ
เป็นแนวนอน

ลากนิว้ – ในการเลือ
่ นดูรายการหรือเคลือ
่ นทีอ
่ ย่างรวดเร็ว
ให้ตวัดนิว้ ผ่านหน้าจอสัมผัส (ลากอย่างเร็วแล้วปล่อย)
การกวาด – การกวาดหมายถึงการลากนิว้ อย่างรวดเร็วใน
แนวตัง้ หรือแนวนอนเพือ
่ เลือกดูพน
้ื ทีท
่ ต
่ี อ
้ งการหรือเลือ
่ นดู
รายการ ตัวอย่างเช่น: เลือกนิว้ ไปทางด้านซ้ายหรือด้าน
ขวาของหน้าจอหลักเพือ
่ เลือ
่ นระหว่างพาเนลทัง้ ห้า
การหมุนหน้าจอ – หน้าจอสามารถหมุนได้เพือ
่ เปลีย
่ น
แนวจากแนวตัง้ เป็นแนวนอน
แตะสองครัง้ – แตะสองครัง้ เพือ
่ ซูมเว็บเพจหรือแผนที่

ปรับความสว่างของหน้าจอ
เลือกเพือ
่ ใช้หรือไม่ใช้การแจ้งและแสดงไอคอนสถานะ
บนแถบสถานะ
นำ�คุณไปยังเมนูตง้ั ค่า

ซูมเข้าและซูมออก – เลือ
่ นนิว้ เข้าหากันหรือแยกออก
จากกันบนหน้าจอเมือ
่ คุณดูรป
ู ภาพ เว็บเพจ หรือแผนที่
เพือ
่ ซูมเข้าและออก

เคล็ดลับสำ�หรับหน้าจอสัมผัส
หน้าจอสัมผัสให้วธิ ก
ี ารทีเ่ ยีย
่ มยอดในการสือ
่ สารและใช้
อุปกรณ์ของคุณ
เคล็ดลับต่อไปนีเ้ ป็นเคล็ดลับเกีย
่ วกับวิธน
ี าวิเกตอุปกรณ์ของ
คุณ
แตะ – ใช้นว้ิ เดียวเพือ
่ เลือกรายการต่างๆ

￼￼

แตะค้าง – แตะรายการบนหน้าจอค้างไว้ โดยให้แตะโดย
ไม่ตอ
้ งยกนิว้ ขึน
้ จนกว่าการดำ�เนินการจะเกิดขึน
้
ลาก – ในการเลือ
่ นดูรายการหรือเคลือ
่ นทีช
่ า้ ๆ
ให้ลากผ่านหน้าจอ
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แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะแสดงโดยอัตโนมัตบ
ิ นหน้าจอเมือ
่ จำ�
เป็นต้องป้อนข้อความ ในการทำ�ให้แป้นพิมพ์ปรากฏขึน
้ ด้วย
ตนเอง เพียงแตะฟิลด์ขอ
้ ความทีค
่ ณ
ุ ต้องการป้อนข้อความ
ปุม
่ Caps/Shift ให้คณ
ุ ป้อนตัวพิมพ์ใหญ่
แตะสองครัง้ เพือ
่ ล็อคปุม
่ Caps/Shift
แตะอีกครัง้ เพือ
่ ปลดล็อค
ปุม
่ ตัง้ ค่า ให้คณ
ุ สลับภาษาทีใ่ ช้ปอ
้ นหรือเข้าใช้การ
ตัง้ ค่าแป้นพิมพ์ของ Android โดยให้แตะค้างเพือ
่
เข้าใช้การตัง้ ค่าแป้นพิมพ์ของ Android

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
1 แตะฟิลด์ขอ
้ ความทีค
่ ณ
ุ ต้องการพิมพ์ แป้นพิมพ์บน
หน้าจอจะเปิดโดยอัตโนมัติ ฟิลด์ขอ
้ ความสำ�หรับ
ป้อนตัวเลขของอุปกรณ์และจุดประสงค์พเิ ศษอืน
่ ๆ
อาจแสดงเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์
2 แตะทีป
่ ม
ุ่ ต่างๆ บนแป้นพิมพ์เพือ
่ เริม
่ การพิมพ์
3 แตะ

เมือ
่ คุณดำ�เนินการเสร็จ

การป้อนข้อความโดยการพูด
คุณสามารถป้อนข้อความได้ดว้ ยการพูดในตำ�แหน่งส่วนใหญ่
ทีค
่ ณ
ุ สามารถป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

ปุม
่ กดตัวเลขและสัญลักษณ์ เปลีย
่ นการป้อนเป็น
แป้นพิมพ์หมายเลขและสัญลักษณ์

1 แตะฟิลด์ขอ
้ ความ

ปุม
่ Enter เลือ
่ นเคอร์เซอร์ไปยังฟิลด์ถด
ั ไปหรือ
บรรทัดถัดไปหรือส่งข้อมูลของคุณ

3 เมือ
่ มีพรอมต์ “พูดทันที”
ให้พด
ู เนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ ต้องการป้อน

ปุม
่ ปิด ลบแป้นพิมพ์ออกจากหน้าจอ

การแก้ไขข้อความ

ปุม
่ ลบ ลบระยะห่างหนึง่ ช่องหรือตัวอักษรหนึง่
ตัวในแต่ละครัง้ ทีแ
่ ตะ แตะค้างเพือ
่ ให้ลบข้อความ
ได้เร็วขึน
้
ปุม
่ ข้อความจากเสียง ป้อนข้อความด้วยเสียง
ปุม
่ อีโมติคอน ให้คณ
ุ เพิม
่ อีโมติคอนได้อย่างง่าย
ดาย แตะค้างเพือ
่ เปิดรายการอีโมติคอน
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2 แตะ

บนแป้นพิมพ์

คุณสามารถแก้ไขข้อความทีค
่ ณ
ุ ป้อนในฟิลด์ขอ
้ ความแล้วตัด
คัดลอก หรือวางข้อความ
1 แตะข้อความทีค
่ ณ
ุ ต้องการแก้ไข เคอร์เซอร์จะแทรกอยู่
ในตำ�แหน่งทีค
่ ณ
ุ แตะ
2 ลากเคอร์เซอร์ตามแท็บของเคอร์เซอร์ไปยังตำ�แหน่งที่
คุณต้องการแก้ไขข้อความ (ถ้าก่อนหน้านีค
้ ณ
ุ ได้คด
ั ลอก
ข้อความไว้ พาเนลการวางจะปรากฏขึน
้ เหนือเคอร์เซอร์
เป็นระยะสัน
้ ๆ)
การตัด คัดลอก หรือวางข้อความ:
1 แตะค้างไว้ทข
่ี อ
้ ความหรือคำ�ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเลือก
2 ลากแท็บการเลือกเพือ
่ ขยายหรือลดช่วงขนาดข้อความ
ทีเ่ ลือก หรือแตะ เลือกทัง
้ หมด
3 แตะ ตัด, คัดลอก หรือ วาง

การเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
เครือข่าย Wi-Fi
ด้วย Wi-Fi คุณสามารถใช้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ภายในพืน
้ ทีค
่ รอบคลุมของจุดเชือ
่ มต่อไร้สายคุณสามารถ
สนุกสนานกับอินเตอร์เน็ตได้สายด้วยWi-Fiโดยไม่มค
ี า่ บริการ
เพิม
่ เติม เมือ
่ ตัง้ ค่า Wi-Fi ตัง้ ค่าเป็น เปิด รายการเครือข่าย
Wi-Fi ทีท
่ �ำ งานอยูแ
่ ละอยูใ่ นพืน
้ ทีจ่ ะแสดงขึน
้
คุณอาจต้องใช้รหัสผ่าน โดยจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั เครือข่าย

เปิด Wi-Fi และเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย
1 แอปพลิเคชัน > ตัง
้ ค่า >
ระบบไร้สายและเครือข่าย > ตัง
้ ค่า Wi-Fi >
Wi-Fi
2 เครือ
่ งหมายถูกจะระบุวา่ Wi-Fi เปิดอยู่
3 รายการเครือข่ายทีท
่ �ำ งานอยูแ
่ ละและอยูใ่ นพืน
้ ทีจ
่ ะ
โหลดขึน
้ มา แตะเครือข่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการเชือ
่ มต่อ
4 ถ้าเครือข่ายเป็นแบบเปิด ให้แตะ เชือ
่ มต่อ ถ้าเครือ
ข่ายมีการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน
ให้ปอ
้ นรหัสผ่านแล้วแตะ เชือ
่ มต่อ
หมายเหตุ: ถ้าคุณอยูน
่ อกพืน
้ ที่ Wi-Fi หรือตัง้ ค่า Wi-Fi
เป็น ปิด อาจมีการคิดค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติมโดยผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีส
่ �ำ หรับการใช้งานข้อมูลโทร
ศัพท์เคลือ
่ นที่

การปล่อยสัญญาณผ่าน USB และฮอตสปอต
Wi-Fi เคลือ
่ นที่
การปล่อยสัญญาณผ่าน USB และฮอตสปอต Wi-Fi เคลือ
่ น
ทีเ่ ป็นคุณสมบัตท
ิ ย
่ี อดเยีย
่ มในกรณีทไ่ี ม่มก
ี ารเชือ
่ มต่อไร้สาย
ให้ใช้งาน การใช้การปล่อยสัญญาณผ่าน USB จะช่วยให้คณ
ุ
สามารถแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลโทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณ
กับคอมพิวเตอร์หนึง่ เครือ
่ งผ่านทางสาย USB ได้ ซึง่ จะให้
บริการอินเตอร์เน็ตแก่คอมพิวเตอร์ผา่ นทางเครือข่ายโทร
ศัพท์เคลือ
่ นที่
• แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า > ระบบไร้สายและเครือข่าย
> การปล่อยสัญญาณและฮอตสปอตแบบพกพา >
การปล่อยสัญญาณผ่าน USB
เครือ
่ งหมายถูกจะระบุวา่ การปล่อยสัญญาณผ่าน USB เปิดอยู่
หมายเหตุ: ในการใช้ การปล่อยสัญญาณผ่าน
USB คุณจะต้องติดตัง้ “ไดรเวอร์ USB ของ LG”
บนเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน โดยสามารถ
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ USB ของ LG ได้จากเว็บไซต์
LG (www.lg.com) ไปที่ http://www.lg.com
และเลือกภูมภ
ิ าค ประเทศ และภาษา
การเปลีย
่ นอุปกรณ์ของคุณให้เป็นฮอตสปอต Wi-Fi เคลือ
่ นที่
จะช่วยให้คณ
ุ สามารถแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลของอุปกรณ์
กับอุปกรณ์อน
่ื หนึง่ เครือ
่ งขึน
้ ไปพร้อมกันได้
• แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า > ระบบไร้สายและเครือข่าย
> การปล่อยสัญญาณและฮอตสปอตแบบพกพา >
Portable Wi-Fi hotspot
เครือ
่ งหมายถูกจะระบุวา่ ฮอตสปอต Wi-Fi เคลือ
่ นทีเ่ ปิดอยู่
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ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์ก�ำ ลังแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูล
ไอคอนจะปรากฏขึน
้ ทีแ
่ ถบสถานะ และแสดงเป็นการแจ้งใน
พาเนลการแจ้งเตือน

บลูทธ
ู
บลูทธ
ู เป็นเทคโนโลยีการสือ
่ สารไร้สายทีม
่ ช
ี ว่ งสัญญาณ
ครอบคลุมระยะใกล้ซง่ึ อุปกรณ์สามารถใช้เพือ
่ แลกเปลีย
่ นข้อ
มูล อุปกรณ์บลูทธู ทีร่ จู้ ก
ั กันดีโดยทัว่ ไปคือหูฟงั สำ�หรับฟัง
เพลงและอุปกรณ์พกพาอืน
่ ๆ ซึง่ รวมถึงแล็ปท็อปและโทร
ศัพท์เคลือ
่ นที่
ในการเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์บลูทธู คุณต้องเปิดบลูทธู ของอุป
กรณ์ของคุณ ในการใช้บลูทธู ของอุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์
อืน
่ คุณต้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ทง้ั สองก่อน การจับคูจ่ ะสร้างการ
เชือ
่ มต่อทีป
่ ลอดภัยระหว่างอุปกรณ์ทง้ั สอง

การจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ของคุณกับอุปกรณ์บลูทธ
ู
คุณต้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ของคุณกับอุปกรณ์อน
่ื ก่อนทีจ่ ะเชือ
่ มต่อ
กับอุปกรณ์นน
้ั
ถ้าบลูทธู ปิดอยู่ คุณต้องแตะ บลูทธ
ู เพือ
่ เปิดบลูทธู ก่อน
• แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า > ระบบไร้สายและเครือข่าย
> การตัง้ ค่า > ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
1 อุปกรณ์ของคุณจะสแกนหาและแสดง ID ของอุปกรณ์
บลูทธ
ู ทีอ
่ ยูใ่ นช่วงสัญญาณทัง้ หมด ถ้าอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ
ต้องการจับคูไ่ ม่อยูใ่ นรายการ ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์
เป้าหมายได้รบ
ั การตัง้ ค่าให้สามารถค้นหาได้แล้วสแกน
อีกครัง้

เปิดบลูทธ
ู

2 แตะ ID ของอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการจับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์ของ
คุณ ถ้ามีพรอมต์ให้คณ
ุ ป้อนรหัสผ่าน ให้ลองป้อน 0000
หรือ 1234 (รหัสผ่านทีน
่ ย
ิ มทัว่ ไป) หรือศึกษาเอกสารที่
มากับอุปกรณ์เป้าหมายเพือ
่ ค้นหารหัสผ่านของอุปกรณ์
นัน
้

• แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า > ระบบไร้สายและเครือข่าย
> บลูทธ
ู

3 เมือ
่ จับคูส
่ �ำ เร็จแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะเชือ
่ มต่อกับ
อุปกรณ์นน
้ั

เครือ
่ งหมายถูกจะระบุวา่ บลูทธู เปิดอยู่
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การเชือ
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ผา่ นทาง
USB
คุณสามารถเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ได้ดว้ ย
สาย USB เพือ
่ ถ่ายโอนเพลง รูปภาพ และไฟล์อน
่ื ๆ ระหว่าง
แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ การใช้ Media Transfer Protocol
(MTP) จะช่วยให้คณ
ุ สามารถจัดการเนือ
้ หาในพืน
้ ทีจ่ ด
ั เก็บ
ของแท็บเล็ตของคุณ
หมายเหตุ: ก่อนใช้งาน MTP
โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนีก
้ อ
่ น!
• คุณต้องติดตัง้ Windows Media Player
เวอร์ชน
ั ล่าสุดเพือ
่ ใช้งาน MTP คุณสามารถดาวน์โหลด
Windows Media Player เวอร์ชน
ั ล่าสุดได้จากเว็บไซต์
Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/
windowsmedia/download

การเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ทจ
่ี ด
ั เก็บทีถ
่ อดออกได้:
1 เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้
สาย USB ทีใ่ ห้มา
2 ระบบจะจดจำ�แท็บเล็ตของคุณเป็นอุปกรณ์พกพาโดย
อัตโนมัติ
3 ค้นหาอุปกรณ์ของคุณใน My Computer
โดยใช้ตวั สำ�รวจไฟล์ในคอมพิวเตอร์ โครงสร้างไฟล์
และโฟลเดอร์ของแท็บเล็ตของคุณจะแสดงอยูภ
่ ายใต้
Device Storage
4 จากนัน
้ คุณสามารถคัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์ไปยัง/
ออกจากแท็บเล็ตของคุณ
5 ในระหว่างการโอนไฟล์ หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึน
้
กำ�ลังซิงค์

• MTP จะทำ�งานกับ:
- Windows XP Service Pack 2
หรือสูงกว่าทีม
่ ี Windows Media Player 10
หรือสูงกว่าติดตัง้ อยู่ (แนะนะ Windows Media
Player 11 หรือสูงกว่า)
- Windows Vista และ Windows 7
- Mac OS ทีม
่ ซ
ี อฟต์แวร์ XNJB ของบริษท
ั อืน
่
- Linux ทีม
่ ซ
ี อฟต์แวร์ libmtp ของบริษท
ั อืน
่
• คุณต้องอัปเกรดเฟิรม
์ แวร์ของอุปกรณ์ของคุณให้เป็น
เวอร์ชน
ั ล่าสุดก่อนใช้งานโหมด MTP
• MTP จะไม่ท�ำ งานถ้าการปล่อยสัญญาณผ่าน USB
เปิดอยู่ โปรดตรวจสอบว่าการปล่อยสัญญาณผ่าน USB
ปิดอยู่

￼
หมายเหตุ:
• โปรดทราบว่าแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ ทีท
่ �ำ งานอยูป
่ จั จุบน
ั
อาจหยุดทำ�งานชัว่ คราวขณะทีแ
่ ท็บเล็ตกำ�ลังซิงค์กบ
ั
คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถหยุดการซิงค์ได้โดย
ยกเลิกการซิงค์บนคอมพิวเตอร์
• โปรดอย่าถอดสาย USB ออกระหว่างการโหลดหรือการ
ซิงโครไนซ์ เนือ
่ งจากอาจทำ�ให้โปรแกรมเล่นทำ�งาน
ผิดพลาดและอาจทำ�ให้ไฟล์เสียหาย
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การซิงโครไนซ์กบ
ั Windows Media Player:
1 เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้
สาย USB ทีใ่ ห้มา
2 เมือ
่ เชือ
่ มต่อแล้ว หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึน
้ บน
คอมพิวเตอร์
3 เปิด Windows Media Player
4 แก้ไขหรือป้อนชือ
่ ของอุปกรณ์ของคุณในหน้าต่างป๊อป
อัป (ถ้าจำ�เป็น)
5 เลือกแท็บ Sync บน Windows Media Player
6 เลือกและลากไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการจากไลบรารีไปยังหน้า
ต่าง Sync List
7 คลิก Start Sync ทีด
่ า้ นล่างของหน้าต่าง Sync List
เพือ
่ เริม
่ การดำ�เนินการนีจ
้ ะคัดลอกไฟล์ใน Sync List
ไปยังแท็บเล็ตของคุณ
สำ�หรับรายละเอียดเกีย
่ วกับการใช้งาน Windows Media
Player ให้ดท
ู ว่ี ธิ ใี ช้ Windows Media Player
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ข้อความ
ข้อความ จะช่วยให้คณ
ุ สามารถสร้างข้อความตัวอักษรใหม่
หรือเปิดเธรดข้อความแบบต่อเนือ
่ งได้

การเปิดแอปพลิเคชันข้อความ
• แอปพลิเคชัน > ข้อความ

การดูขอ
้ ความ
• แอปพลิเคชัน > ข้อความ > แตะ รายชือ
่
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเปิด

การเขียนและส่งข้อความ
• แอปพลิเคชัน > ข้อความ > เขียนข้อความใหม่ >
เพิม
่ ผูร้ บ
ั และป้อนข้อความของคุณ > ส่ง

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความมัลติมเี ดีย
คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่าโดยอิงตามความต้องการของ
คุณ
• แอปพลิเคชัน > ข้อความ >

> ตัง้ ค่า

ข้อความทัง้ หมดจะเรียงต่อเนือ
่ งกันตามรายชือ
่ ข้อความที่
แลกเปลีย
่ นกับบุคคลอืน
่ สามารถแสดงเรียงตามลำ�ดับเวลา
เพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถดูภาพรวมของการสนทนาได้อย่างสะดวก
•

ลบเธรดข้อความทีค
่ ณ
ุ ต้องการออกจากหน้าต่างข้อ
ความ

•

ปรากฏบนหน้าจอถ้ารายชือ
่ ยังไม่ได้รบ
ั การลงทะเบียน
ไว้ในรายชือ
่ ของคุณ แตะไอคอนเพือ
่ สร้างรายชือ
่ ใหม่

•

ไปทีห
่ น้าจอมุมมองรายชือ
่ ถ้ารายชือ
่ นีอ
้ ยูใ่ นรายการ
ของคุณอยูแ
่ ล้ว

•

ลบข้อความทีค
่ ณ
ุ เคยแลกเปลีย
่ นมาก่อน

•

แสดงรายการรายชือ
่ ของคุณตามลำ�ดับเวลา

•

แสดงรายการรายชือ
่ ของคุณตามลำ�ดับตัวอักษร
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อีเมล์์
สนุกกับการใช้งานอีเมล์ท
์ ใ่ี ช้งานง่ายได้ในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถเพิม
่ แอคเคาท์อเี มล์ต
์ า่ งๆ ทีใ่ ช้ POP3, IMAP
และ Exchange ActiveSync ได้

•

ให้คณ
ุ สามารถเขียนอีเมล์ไ์ ด้

•

ซงิ โครไนซ์ขอ
้ ความของคุณกับเว็บเซิรฟ
์ เวอร์เมล์

การเปิดแอปพลิเคชันอีเมล์์

การใช้มม
ุ มองแบบรวม

• แอปพลิเคชัน > อีเมล์

ถ้าคุณเพิม
่ แอคเคาท์มากกว่าหนึง่ แอคเคาท์ คุณสามารถดูขอ
้
ความทัง้ หมดทีส
่ ง่ ไปยังแอคเคาท์ทง้ั หมดได้ แอคเคาท์ตา่ งๆ
จะแยกจากกันตามป้ายสีตา่ งๆ

การเพิม
่ แอคเคาท์
เมือ
่ เปิดแอปพลิเคชันอีเมล์เ์ ป็นครัง้ แรก วิซาร์ดตัง้ ค่าจะเปิด
ขึน
้ เพือ
่ ช่วยเหลือคุณในการตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล์์ ผูใ้ ห้บริการ
หรือผูด
้ แ
ู ลระบบของคุณสามารถให้การตัง้ ค่าแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ
ต้องการได้

การเพิม
่ แอคเคาท์อเี มล์อ
์ น
่ื :
• แอปพลิเคชัน > อีเมล์ >
เพิม
่ แอคเคาท์

> การตัง้ ค่าบัญชี >

หรือ
• แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า > บัญชีและการซิงค์ >
เพิม
่ แอคเคาท์

การเปิดถาดเข้า
หลังจากการตัง้ ค่าครัง้ แรก อีเมล์ จะแสดงเนือ
้ หาต่างๆ
ในถาดเข้าของคุณ ถ้าคุณเพิม
่ แอคเคาท์มากกว่าหนึง่
แอคเคาท์ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างแอคเคาท์
เหล่านัน
้ ได้
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• แตะ มุมมองแบบรวม จากเมนูดรอปดาวน์ทม
่ี ม
ุ บนซ้าย
ของหน้าจอ นอกจากนี้ คุณสามารถสลับไปมาระหว่าง
แอคเคาท์ตา่ งๆ ได้โดยแตะแอคเคาท์ทต
่ี อ
้ งการบนเมนูน้ี

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าแอคเคาท์
เมือ
่ คุณตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล์เ์ สร็จแล้ว คุณสามารถเปลีย
่ น
การตัง้ ค่าทัว่ ไปและตัง้ ค่าเสียงเรียกเข้าทีช
่ น
่ื ชอบเพือ
่ ใช้แจ้ง
เตือนให้ทราบเมือ
่ มีอเี มล์ใ์ หม่มาถึง หรือเพิม
่ และลบแอค
เคาท์ได้
• แอปพลิเคชัน > อีเมล์
• แตะ

> การตัง้ ค่าบัญชี

• ปรับแต่งการตัง้ ค่าตามทีค
่ ณ
ุ ต้องการ

การลบแอคเคาท์อเี มล์ข
์ องคุณ
• แอปพลิเคชัน > อีเมล์ >
นำ�บัญชีออก

> การตัง้ ค่าบัญชี >

Gmail™
Gmail™ ได้รบ
ั การกำ�หนดค่าเมือ
่ คุณตัง้ ค่าอุปกรณ์เป็นครัง้
แรก Gmail™ ในอุปกรณ์ของคุณจะทำ�การซิงโครไนซ์กบ
ั
แอคเคาท์ Gmail™ บนเว็บโดยอัตโนมัติ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่า
การซิงโครไนซ์ของคุณ
เมือ
่ คุณเปิดแอปพลิเคชัน Gmail การสนทนาล่าสุดจะแสดง
ขึน
้ ในถาดเข้าของคุณ

การเปิดแอปพลิเคชัน Gmail
• แอปพลิเคชัน > Gmail
แอคเคาท์ Google ปัจจุบน
ั จะแสดงทีม
่ ม
ุ บนซ้ายของถาดเข้า
ถ้าคุณมีแอคเคาท์ Gmail มากกว่าหนึง่ แอคเคาท์คณ
ุ สามารถ
สลับไปมาระหว่างแอคเคาท์เพือ
่ ดูขอ
้ ความในถาดเข้าแต่ละ
ถาดได้

การค้นหาอีเมล์ท
์ เ่ี จาะจง
• แอปพลิเคชัน > Gmail >
รายการผลการค้นหาจะปรากฏขึน
้ โดยแสดงการสนทนาทัง้
หมดทีม
่ อ
ี เี มล์ท
์ ม
่ี ค
ี �ำ ทีค
่ ณ
ุ ค้นหา
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รายชือ
่
คุณสามารถเพิม
่ รายชือ
่ ในอุปกรณ์และซิงโครไนซ์กบ
ั รายชือ
่
ในแอคเคาท์ Google หรือแอคเคาท์อน
่ื ทีส
่ นับสนุนการ
ซิงโครไนซ์รายชือ
่

การเปิดแอปพลิเคชันรายชือ
่
• แอปพลิเคชัน > รายชือ
่

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่

การค้นหารายชือ
่
แตะ ค้นหารายชือ
่ ติดต่อ ทีด
่ า้ นบนขวาของหน้าจอของคุณ
แล้วพิมพ์ชอ
่ื ทีค
่ ณ
ุ ต้องการค้นหา รายชือ
่ ทีต
่ รงกับทีค
่ น
้ หาจะ
แสดงขึน
้ ทันที แตะรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ

เมือ
่ คุณพบรายชือ
่ แล้ว
คุณสามารถใช้ตวั เลือกต่อไปนี:้
• แตะฟิลด์อเี มล์เพือ
่ ส่งอีเมล์์

1 แตะ แอปพลิเคชัน > รายชือ
่

• แตะฟิลด์เว็บไซต์เพือ
่ เชือ
่ มต่อ URL

2 แตะ
เพือ
่ สร้างรายชือ
่ ใหม่
เลือกแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการเพิม
่ รายชือ
่ ถ้าจำ�เป็น

• แตะฟิลด์ทอ
่ี ยูเ่ พือ
่ ปักหมุดตำ�แหน่งบนแผนที่

3 หากคุณต้องการเพิม
่ รูปภาพให้กบ
ั รายชือ
่ ใหม่
ให้แตะพืน
้ ทีภ
่ าพ เลือก ถ่ายภาพ เพือ
่ ถ่ายภาพ
ด้วยกล้องถ่ายรูปหรือ เลือกรูปจากอัลบัม
้
เพือ
่ เลือกรูปภาพจากคลังภาพ
4 ป้อนข้อมูลรายชือ
่ ใหม่ทค
่ี ณ
ุ ต้องการเพิม
่
5 แตะ เสร็จ เมือ
่ คุณแก้ไขเสร็จ

• แตะฟิลด์ IM เพือ
่ เชือ
่ มต่อการส่งข้อความโต้ตอบ
แบบทันที
• แตะ

และ ลบรายชือ
่ เพือ
่ ลบรายชือ
่

การอิมปอร์ตและเอ็กปอร์ตรายชือ
่ ไปยัง
หน่วยความจำ�

การแก้ไขรายชือ
่

ถ้าคุณมีรายชือ
่ ทีจ่ ด
ั เก็บอยูใ่ นรูปแบบ vCard
ในหน่วยความจำ�ของอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถอิมปอร์ต
และเอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ ไปยังแอปพลิเคชันรายชือ
่ ได้

ขณะดูรายละเอียดของรายชือ
่ ใหม่ ให้แตะ
แล้วป้อนข้อมูลรายชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการ และแตะ เสร็จ
เพือ
่ บันทึกข้อมูลรายชือ
่

นอกจากนี้ คุณสามารถเอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ ทัง้ หมดในอุปกรณ์
ของคุณไปยังหน่วยความจำ�ของอุปกรณ์ในรูปแบบไฟล์
vCard
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การเอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ ของคุณ:

การแบ่งปันรายชือ
่ ทัง้ หมดทีม
่ องเห็น:

1 แอปพลิเคชัน > รายชือ
่

• แตะ
> อิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ต >
แบ่งปันรายชือ
่ ทีเ่ ห็น > บลูทธ
ู จากนัน
้ ทำ�ตามขัน
้ ตอนที่
3 และ 4 จากส่วนก่อนหน้า

2 เลือกรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเอ็กซ์ปอร์ต
3 แตะ
> อิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ต > Export to
USB storage จากนัน
้ แตะ ตกลง

การอิมปอร์ตรายชือ
่ ของคุณ:
1 แอปพลิเคชัน > รายชือ
่
2 แตะ
> อิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ต > Import
from USB storage
3 คุณสามารถอิมปอร์ตไฟล์ vCard
ทีละไฟล์หรือหลายไฟล์พร้อมกันได้ เลือกตัวเลือกที่
คุณต้องการแล้วแตะ ตกลง
4 ในเมนูทเ่ี ปิดขึน
้ ไฟล์ vCard ทัง้ หมดทีอ
่ ยูใ่ นหน่วย
ความจำ�ของอุปกรณ์ของคุณในปัจจุบน
ั จะแสดงขึน
้
เลือกไฟล์ vCard ทีค
่ ณ
ุ ต้องการอิมปอร์ต

การแบ่งปันรายชือ
่ ทางบลูทธ
ู
การแบ่งปันรายชือ
่ :
1 แอปพลิเคชัน > รายชือ
่
2 แตะ

> แบ่งปันทีอ
่ ยูต
่ ด
ิ ต่อ > บลูทธ
ู

3 ตรวจสอบว่าบลูทธ
ู เปิดอยู่ และให้แท็บเล็ตสแกนหา
อุปกรณ์ใกล้เคียง
4 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่งจากรายการ
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Maps และ Latitude
คุณสามารถค้นหาตำ�แหน่งปัจจุบน
ั ของคุณ ดูสภาพการ
จราจรตามเวลาจริง และรับทิศทางโดยละเอียดได้
คุณสามารถค้นหาในแผนทีถ
่ นนหรือภาพจากดาวเทียม
เพือ
่ ระบุทอ
่ี ยูห
่ รือจุดสังเกต

การรับทิศทาง

การเปิดแอปพลิเคชันแผนที่

3 เลือกวิธก
ี ารเดินทาง แล้วแตะ ไป

• แอปพลิเคชัน > Maps
ไอคอน รายละเอียด
ค้นหาแผนที่ – คุณสามารถค้นหาตำ�แหน่งที่
คุณต้องการได้
ตำ�แหน่งของฉัน – แสดงตำ�แหน่งปัจจุบน
ั ของ
คุณบนแผนที่
สถานที่ – ค้นหาสถานทีบ
่ ริเวณตำ�แหน่งปัจจุ
บันของคุณทีเ่ กีย
่ วข้องกับประเภททีค
่ ณ
ุ เลือก
ทิศทาง – ช่วยคุณค้นหาเส้นทางไปยังสถาน
ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ป้อน แตะฟิลด์ ตำ�แหน่งของฉัน และ
จุดสิน
้ สุด เพือ
่ ป้อนข้อมูล นอกจากนีค
้ ณ
ุ สามารถ
เลือกตำ�แหน่งจากรายชือ
่ หรือชีไ้ ปในแผนทีไ่ ด้
มุมมอง – คุณสามารถสลับมุมมองจากการ
จราจรเป็นดาวเทียม สภาพพืน
้ ที่ หรืออืน
่ ๆ ได้
อืน
่ ๆ – ล้างแผนที่ หรือค้นหาสถานทีท
่ ต
่ี ด
ิ ดาว
และอืน
่ ๆ
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1 ขณะดูแผนที่ ให้แตะ
2 ป้อนจุดเริม
่ ต้นและจุดหมายปลายทางของคุณ
พิมพ์ทอ
่ี ยูห
่ รือค้นหาจากรายชือ
่

การติดดาวให้ต�ำ แหน่ง
คุณสามารถติดดาวให้ต�ำ แหน่งหรือป้ายบนแผนทีเ่ พือ
่
ให้งา่ ยต่อการมองเห็น
1 แตะค้างไว้ทต
่ี �ำ แห่งหรือป้ายบนแผนที่
2 แตะบอลลูนทีเ่ ปิดขึน
้
3 แตะดาวสีเทาทีด
่ า้ นบนของหน้าจอเพือ
่ ติดดาว
ให้ต�ำ แหน่ง
คุณสามารถเปิดรายการตำ�แหน่งทีต
่ ด
ิ ดาวของคุณ คุณจึง
สามารถไปทีต
่ �ำ แหน่งทีต
่ ด
ิ ดาวบนแผนทีไ่ ด้อย่างรวดเร็ว
• แตะ

> สถานทีท
่ ต
่ี ด
ิ ดาว

การเข้าร่วม Latitude
Google Latitude™ ช่วยให้คณ
ุ และเพือ
่ นของคุณสามารถ
ดูต�ำ แหน่งของแต่ละฝ่ายบนแผนทีแ
่ ละแบ่งปันข้อความ
สถานะซึง่ กันและกันได้ ตำ�แหน่งของคุณจะไม่แบ่งปันโดย
อัตโนมัติ คุณต้องเข้าร่วม Latitude และเชิญเพือ
่ นให้ดู
ตำ�แหน่งของคุณ หรือรับคำ�เชิญจากเพือ
่ นซึง่ จะทำ�ให้คณ
ุ
สามารถเลือกทีจ่ ะแบ่งปันตำ�แหน่งกับเพือ
่ นทีค
่ ณ
ุ เลือกได้
• ขณะดูแผนทีบ
่ นแอปพลิเคชัน Google Maps ให้แตะ
> เข้าร่วม Latitude

การค้นหาเพือ
่ นของคุณด้วย Latitude
1 แอปพลิเคชัน > Latitude >

> เพิม
่ เพือ
่ น

2 แตะ เลือกจากรายชือ
่ เพือ
่ ทำ�เครือ
่ งหมาย
เลือกรายชือ
่ ทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ต้องการเชิญ แตะ
เพิม
่ ทางอีเมล์แ
์ อดเดรส เพือ
่ ป้อนอีเมล์แ
์ อดเดรสหนึง่
รายการขึน
้ ไป แล้วแตะ เพิม
่ เพือ
่ น
3 เมือ
่ เพือ
่ นของคุณรับคำ�เชิญ
คุณจะสามารถแบ่งปันตำ�แหน่งได้
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Market
Android Market™ ช่วยให้คณ
ุ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและ
เกมส์ทม
่ี ป
ี ระโยชน์ ถ้าคุณติดตัง้ แอปพลิเคชันและเกมส์จาก
Android Market™ แอปพลิเคชันและเกมส์เหล่านัน
้ จะ
ปรากฏในเมนู คุณสามารถทำ�เครือ
่ งหมายเลือกแอปพลิเคชัน
ทีด
่ าวน์โหลดได้โดยแตะแท็บ My apps

การเปิดแอปพลิเคชัน Market
• แอปพลิเคชัน > Market

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
1 เลือกประเภทเพือ
่ เบราส์เนือ
้ หา
2 เลือกแอปพลิเคชันเพือ
่ ติดตัง้
3 สำ�หรับแอปพลิเคชันฟรี ให้แตะ ติดตัง้ สำ�หรับ
แอปพลิเคชันทีม
่ ค
ี า่ ใช้จา่ ย ให้แตะปุม
่ ราคา
4 อ่านข้อมูลเกีย
่ วกับประเภทข้อมูลทีแ
่ อปพลิเคชัน
จะเข้าถึง ถ้าคุณเห็นด้วยกับข้อกำ�หนดการเข้าถึง
ของแอปพลิเคชัน ให้แตะ ตกลง

การลบแอปพลิเคชัน
1 แอปพลิเคชัน > Market
2 แตะแท็บ My apps
3 เลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการลบ แล้วแตะ
ถอนการติดตัง
้
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นอกจากนี้ คุณสามารถลบแอปพลิเคชันจากเมนู ตัง้ ค่า ได้
• แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า > แอปพลิเคชัน >
จัดการแอปพลิเคชัน > ดาวน์โหลดแล้ว
คำ�เตือน: ในการปกป้องอุปกรณ์และข้อมูลส่วนตัวให้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งทีเ่ ชือ
่ ถือได้เท่านัน
้
เช่น Android Market™ หากแอปพลิเคชันติดตัง้ ในอุป
กรณ์อย่างไม่ถก
ู ต้อง อุปกรณ์อาจทำ�งานไม่ปกติหรือเกิด
ข้อผิดพลาดร้ายแรง คุณอาจต้องยกเลิกการติดตัง้ แอปพลิ
เคชันรวมถึงข้อมูลและการตัง้ ค่าทัง้ หมดจากอุปกรณ์

Talk
แอปพลิเคชันนีช
้ ว่ ยให้คณ
ุ สามารถสนทนากับบุคคลอืน
่ ทีใ่ ช้
Google Talk™ คุณจะคงอยูใ่ นสถานะลงชือ
่ เข้าใช้ แม้ขณะที่
คุณกำ�ลังใช้แอปพลิเคชันอืน
่ จนกว่าคุณจะลงชือ
่ ออก

• ถ้าเพือ
่ นของคุณสามารถใช้งานการสนทนาด้วยเสียงได้
จะปรากฏอยูด
่ า้ นข้างชือ
่ ในรายชือ
่ เพือ
่ น แตะ
ใน
หน้าจอการสนทนาเพือ
่ เริม
่ การสนทนาด้วยเสียง

การจัดการรายชือ
่ เพือ
่ น

• ถ้าเพือ
่ นของคุณสามารถใช้งานการสนทนาแบบวิดโี อได้
จะปรากฏอยูด
่ า้ นข้างชือ
่ ในรายชือ
่ เพือ
่ น แตะ
ใน
หน้าจอการสนทนาเพือ
่ เริม
่ การสนทนาแบบวิดโี อ

รายชือ
่ เพือ
่ นใน Google Talk™ ของคุณจะมีเพือ
่ นทีค
่ ณ
ุ เชิญ
ให้เป็นเพือ
่ นหรือทีค
่ ณ
ุ รับคำ�เชิญใน Google Talk™ เพือ
่ น
สามารถเชิญแต่ละฝ่ายให้สนทนาใน Google Talk™
และมองเห็นสถานะการออนไลน์ใน Google Talk™
ซึง่ กันและกัน รวมถึงแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ เช่น ใน Gmail™
และ Google Maps™
การเพิม
่ เพือ
่ น: แตะ
และป้อนอีเมล์แ
์ อดเดรสของเพือ
่ น
ของคุณ จากนัน
้ แตะ ส่งคำ�เชิญ

การสนทนากับเพือ
่ น
1 แอปพลิเคชัน > Talk

การลงชือ
่ ออกออกจาก Google Talk™
คุณสามารถลงชือ
่ ออกออกจาก Google Talk™ ได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจำ�กัดการสนทนาใน Google
Talk™ ในอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ การลงชือ
่ ออกจะช่วย
ประหยัดพลังงานแบตเตอรีข
่ องคุณ
• แอปพลิเคชัน > Talk >

> ลงชือ
่ ออก

หมายเหตุ: การใช้ Google Talk™ ในเครือข่าย 2G หรือ
ในพืน
้ ทีท
่ ม
่ี ส
ี ญ
ั ญาณอ่อนอาจมีผลกับคุณภาพของบริการ

2 ค้นหาเพือ
่ นทีค
่ ณ
ุ ต้องการสนทนาด้วยแล้วป้อนข้อความ
ของคุณ จากนัน
้ แตะ
เพือ
่ ส่ง
ข้อความทีค
่ ณ
ุ แลกเปลีย
่ นจะแสดงบนหน้าจอ รวมทัง้ มีขอ
้ มูล
เกีย
่ วกับการสนทนา เช่น การสนทนาถูกบันทึกอยูห
่ รือไม่
เวลาทีส
่ ง่ ข้อความ (ถ้าไม่มก
ี ารตอบสนองระยะหนึง่ ) เป็นต้น
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รูปภาพและวิดโี อ
กล้องถ่ายรูป

5 เมือ
่ ช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดงว่ากล้องได้จบ
ั โฟกัสที่
วัตถุแล้ว

เริม
่ ทำ�ความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพของกล้อง
ถ่ายรูป

6 ยกนิว้ ออกจากปุม
่ ถ่ายภาพ

￼

ซูม

ซูมเข้าหรือซูมออก

ไวต์บาลานซ์

ปรับปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้ามาในภาพ

โหมดแฟลช

เปิดและปิดแฟลช

เอฟเฟ็กต์สี

เลือกโทนสีส�ำ หรับรูปภาพใหม่

ถ่ายภาพ

ถ่ายภาพ

โหมดภาพ

เปลีย
่ นโหมดภาพ

การตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูป เปลีย
่ นการตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูป
คลังภาพ

การถ่ายภาพ
1 แอปพลิเคชัน > กล้องถ่ายรูป
2 ถืออุปกรณ์ แล้วหันเลนส์ไปทางวัตถุทต
่ี อ
้ งการถ่ายภาพ
3 แตะค้างทีป
่ ม
ุ่ ถ่ายภาพ เบาๆ ช่องโฟกัสจะปรากฏขึน
้
ทีก
่ ลางหน้าจอช่องมองภาพ (ช่องโฟกัสจะปรากฏขึน
้
เฉพาะในโหมดกล้องถ่ายรูปจากเลนส์ดา้ นหลัง)
4 จัดตำ�แหน่งอุปกรณ์เพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถมองเห็นวัตถุใน
ช่องโฟกัส
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สลับเลนส์
โหมดวิดโี อ

เข้าดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้จากภาย
ในโหมดกล้องถ่ายรูปได้
สลับไปมาระหว่างเลนส์กล้อง
ถ่ายรูปทีด
่ า้ นหลังและเลนส์
กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นหน้า
แตะไอคอนวิดโี อเพือ
่ สลับไปที่
โหมดวิดโี อ

การแท็กข้อมูลตำ�แหน่งลงในรูปภาพของคุณ

การบันทึกวิดโี อ

เปิดใช้เพือ
่ ใช้บริการอ้างอิงตำ�แหน่งของอุปกรณ์ ถ่ายภาพ
ในทีท
่ ต
่ี อ
้ งการและแท็กรูปภาพด้วยตำ�แหน่งทีถ
่ า่ ยภาพ
หากคุณอัปโหลดรูปภาพทีแ
่ ท็กไปยัง Blog ทีส
่ นับสนุน
ภาพถ่ายจีโอแท็ก คุณจะเห็นรูปภาพนัน
้ แสดงบนแผนที่

1 แอปพลิเคชัน > กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ: ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะใช้ได้เมือ
่ เปิดใช้งาน GPS เท่านัน
้
• แอปพลิเคชัน > กล้องถ่ายรูป > ตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูป
> ตำ�แหน่งจัดเก็บ > เปิด

2 แตะปุม
่ โหมดวิดโี อ
3 ถืออุปกรณ์ แล้วหันเลนส์ไปทางวัตถุทต
่ี อ
้ งการบันทึก
4 แตะปุม
่ บันทึก หนึง่ ครัง้ เพือ
่ เริม
่ การบันทึก ตัวตัง้ เวลาที่
แสดงความยาววิดโี อจะปรากฏบนช่องมองภาพของคุณ
5 แตะปุม
่ หยุด เพือ
่ หยุดการบันทึก
ไวต์บาลานซ์

ปรับปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้ามาใน
วิดโี อ

กล้องวิดโี อ

โหมดแฟลช

เปิดและปิดแฟลช

เริม
่ ทำ�ความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพของกล้อง
วิดโี อ

เอฟเฟ็กต์สี

เลือกโทนสีส�ำ หรับวิดโี อใหม่

บันทึก/หยุด

เริม
่ และหยุดการบันทึกวิดโี อ

คุณภาพวิดโี อ

ปรับคุณภาพของวิดโี อ

ช่วงระยะเวลา

บันทึกแต่ละเฟรมในอัต
ราทีช
่ า้ กว่าทีจ่ ะเล่นมา
ก เมือ
่ เล่นซ้�ำ ทีค
่ วามเร็วปกติ
เวลาจะเคลือ
่ นไปเร็วว่าและหยุดลง

คลังภาพ

เข้าถึงวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกไว้จากภายใน
โหมดวิดโี อ

สลับเลนส์

สลับไปมาระหว่างเลนส์กล้องถ่าย
รูปทีด
่ า้ นหลังและเลนส์กล้องถ่าย
รูปทีด
่ า้ นหน้า

โหมดกล้องถ่ายรูป

แตะไอคอนกล้องถ่ายรูปเพือ
่ สลับ
ไปทีโ่ หมดกล้องถ่ายรูป

￼
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คลังภาพ
เปิดแอปพลิเคชัน คลังภาพ เพือ
่ ดูอล
ั บัม
้ รูปภาพและวิดโี อ
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียลงในหน่วยความจำ�และเข้า
ถึงไฟล์รป
ู ภาพและวิดโี อได้อย่างง่ายดาย
การเปิดแอปพลิเคชันคลังภาพ
• แอปพลิเคชัน > คลังภาพ

การดูอล
ั บัม
้ ของคุณ

• เมือ
่ รูปภาพขยายอยู่ ให้ลากรูปภาพเพือ
่ ดูสว่ นทีอ
่ ยูน
่ อก
มุมมอง
• กวาดนิว้ ไปทางซ้ายหรือขวาเพือ
่ ดูรป
ู ภาพหรือวิดโี อถัดไป
หรือก่อนหน้าในอัลบัม
้

การใช้รป
ู ภาพเป็นไอคอนรายชือ
่ หรือภาพพืน
้
หลัง
เลือกภาพทีจ่ ะใช้เป็นไอคอนรายชือ
่ หรือภาพพืน
้ หลัง

•

กลับไปทีห
่ น้าจอหลักของคลังภาพได้ทก
ุ เมือ
่

1 แตะรูปภาพเพือ
่ ดูเมนูทม
่ี ใี ห้ใช้งาน แล้วแตะ
ตัง
้ ค่าภาพเป็น

•

เปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป

2 เลือกจาก ภาพของรายชือ
่ ติดต่อ หรือ พืน
้ หลัง

•

มีคณ
ุ สมบัตข
ิ องไฟล์และโฟลเดอร์

•

เล่นภาพสไลด์รป
ู ภาพทัง้ หมด

• ถ้าคุณเลือก ภาพของรายชือ
่ ติดต่อ ให้เลือกรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ
ต้องการตัง้ ค่ารูปภาพจากรายชือ
่ ของคุณ

การดูและการเบราส์รป
ู ภาพและวิดโี อ
แตะรูปภาพหรือวิดโี อในอัลบัม
้ เพือ
่ ดู
•

ลบไฟล์ออกจากหน่วยความจำ�ของอุปกรณ์

•

ให้คณ
ุ สามารถแบ่งปันไฟล์กบ
ั ผูอ
้ น
่ื

•

เปิดตัวเลือกเพิม
่ เติม

• หมุนอุปกรณ์เพือ
่ ดูรป
ู ภาพในด้านตัง้ (แนวตัง้ )
หรือด้านข้าง (แนวนอน)
รูปภาพจะแสดงในการวางแนวใหม่
• แตะรูปภาพเพือ
่ ดูเมนูทม
่ี ใี ห้ใช้งาน
• คุณสามารถใช้วธิ ก
ี ารเลือ
่ นนิว้ เพือ
่ ซูม โดยแยกปลายนิว้
สองนิว้ ออกจากกันเพือ
่ ขยาย และเลือ
่ นสองนิว้ เข้าหากัน
เพือ
่ ย่อ

40 LG-V900 | คู่มือการใช้

>

• ถ้าคุณเลือก พืน
้ หลัง ให้คร็อปรูปภาพ แล้วแตะ ตกลง

การดูรายละเอียดเกีย
่ วกับรูปภาพของคุณ
คุณสามารถดูขอ
้ มูลโดยละเอียดของรูปภาพของคุณได้ เช่น
ชือ
่ เวลา ขนาดไฟล์ เป็นต้น แตะรูปภาพเพือ
่ ดูเมนูทม
่ี ใี ห้ใช้
งาน แล้วแตะ
> รายละเอียด

การแบ่งปันรูปภาพ
1 แตะรูปภาพเพือ
่ ดูเมนูทม
่ี ใี ห้ใช้งาน แล้วแตะ
2 ในเมนูทเ่ี ปิดขึน
้ ให้แตะแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ต้องการใช้เพือ
่ แบ่งปันรูปภาพทีเ่ ลือก
ป้อนข้อมูลทีจ
่ �ำ เป็นตามต้องการ แล้วส่ง

กล้องวิดโี อ 3D และ เครือ
่ งเล่น 3D
เริม
่ ทำ�ความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพของกล้อง
วิดโี อ 3D
￼

การลบไฟล์
คุณสามารถลบเนือ
้ หาทัง้ หมดของอัลบัม
้ หนึง่ อัลบัม
้ ขึน
้ ไป
หรือภาพหรือวิดโี อบางรายการออกจากอัลบัม
้
1 เมือ
่ อยูใ่ น คลังภาพ ให้แตะค้างไว้ทอ
่ี ล
ั บัม
้ รูปถ่าย
หรือวิดโี อ
2 แตะแต่ละไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการลบ คุณสามารถใช้
เลือกทัง
้ หมด เพือ
่ เลือกไฟล์ทม
่ี อ
ี ยูท
่ ง้ั หมด
3 แตะ

เพือ
่ ลบไฟล์

โหมด 3D

เลือกโหมดกล้องถ่ายรูป 3D

Depth control

ควบคุมความลึกของวิดโี อ 3D

ตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูป เปลีย
่ นการตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูป
3D
3D
มีคม
ู่ อ
ื ย่างย่อสำ�หรับกล้องถ่าย
ช่วยเหลือ
รูป 3D
เข้าถึงวิดโี อ 3D ทีบ
่ น
ั ทึกไว้
คลังภาพ
จากภายในโหมดกล้องถ่าย
รูป 3D
เริม
่ และหยุดการบันทึกวิดโี อ
บันทึก/หยุด
3D
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การบันทึกวิดโี อ 3D
1 แอปพลิเคชัน > กล้องวิดโี อ 3D
2 ถืออุปกรณ์ แล้วหันเลนส์ไปทางวัตถุทต
่ี อ
้ งการบันทึก
3 แตะปุม
่ บันทึก หนึง่ ครัง้ เพือ
่ เริม
่ การบันทึก REC
จะปรากฏขึน
้ บนช่องมองภาพพร้อมตัวจับเวลาแสดง
ความยาวของวิดโี อ
4 แตะปุม
่ หยุด เพือ
่ หยุดการบันทึก
เคล็ดลับ: ใช้ ช่วยเหลือก ได้ทก
ุ เมือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการทราบ
การทำ�งานของฟังก์ชน
ั นี้

การเล่นวิดโี อ 3D
1 แอปพลิเคชัน > เครือ
่ งเล่น 3D
2 เลือกวิดโี อจากรายการวิดโี อ 3D
วิดโี อจะเริม
่ เล่นโดยอัตโนมัติ
• การดูวด
ิ โี อ 3D บนโทรทัศน์ 3D:
เชือ
่ มต่อสาย HDMI จากแท็บเล็ตเข้ากับโทรทัศน์
3D สลับไปทีโ่ หมด
และสวมแว่นตา 3D
(สำ�หรับโทรทัศน์ 3D)
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ยูทล
ิ ต
ิ ี
ปฏิทน
ิ

การสร้างเหตุการณ์

ปฏิทน
ิ จะช่วยให้สามารถสร้างและจัดการเหตุการณ์
การประชุม และการนัดหมายได้อย่างง่ายดาย

2 ป้อนข้อมูลทีจ
่ �ำ เป็น แล้วแตะ เสร็จ

การเปิดแอปพลิเคชันปฏิทน
ิ
• แอปพลิเคชัน > ปฏิทน
ิ
เมือ
่ คุณตัง้ ค่าอุปกรณ์ในครัง้ แรก คุณกำ�หนดค่าให้อป
ุ กรณ์ใช้
แอคเคาท์ Google ทีม
่ อ
ี ยูห
่ รือสร้างแอคเคาท์ใหม่ ครัง้ แรกที่
คุณเปิดแอปพลิเคชันปฏิทน
ิ ในอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์จะ
แสดงเหตุการณ์ในปฏิทน
ิ ทีม
่ อ
ี ยูจ่ ากแอคเคาท์ Googleบนเว็บ
ปฏิทน
ิ จะซิงโครไนซ์เหตุการณ์ในอุปกรณ์และเว็บอยูเ่ สมอ

การดูปฏิทน
ิ
1 แอปพลิเคชัน > ปฏิทน
ิ
2 ทีม
่ ม
ุ บนซ้ายของหน้าจอ
คุณจะพบกับประเภทมุมมองต่างๆ ของปฏิทน
ิ
(วัน สัปดาห์ เดือน)
เหตุการณ์จากแต่ละแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ได้เพิม
่ ไว้ในอุปกรณ์และ
กำ�หนดค่าให้ซงิ โครไนซ์ปฏิทน
ิ จะแสดงขึน
้ ในปฏิทน
ิ เหตุการ
ณ์จากแต่ละปฏิทน
ิ จะแสดงขึน
้ ในสีทแ
่ี ตกต่างกัน

1 แอปพลิเคชัน > ปฏิทน
ิ >

เปลีย
่ นการตัง้ ค่าการซิงโครไนซ์และการ
แสดงผล
คุณสามารถควบคุมว่าจะให้แอคเคาท์ซงิ โครไนซ์การเปลีย
่ น
แปลงต่างๆ ทีท
่ �ำ กับเหตุการณ์ในปฏิทน
ิ ระหว่าง Google™
หรือบริการปฏิทน
ิ อืน
่ ๆ หรือไม่ได้ดว้ ย ตัง้ ค่า
• แอปพลิเคชัน > ปฏิทน
ิ >

> ตัง้ ค่า

นาฬิกา
ใช้นาฬิกาเพือ
่ แสดงวันทีแ
่ ละเวลาในแบบอักขระขนาดใหญ่
บนหน้าจอ นอกจากนีค
้ ณ
ุ สามารถใช้นาฬิกาเพือ
่ ตัง้ การปลุก

การตัง้ เวลาการปลุก
1 แอปพลิเคชัน > นาฬิกา >

> เพิม
่ การปลุก

2 ป้อนรายละเอียดการปลุก แล้วแตะ ตัง
้ ค่า
เมือ
่ การปลุกส่งเสียง ให้แตะ ยกเลิก เพือ
่ ปิดการปลุก หรือ
เลือ
่ น เพือ
่ หน่วงเวลาไปอีกสิบนาที
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เครือ
่ งคิดเลข
การเปิดและใช้เครือ
่ งคิดเลข
1 แอปพลิเคชัน > เครือ
่ งคิดเลข
2 ป้อนตัวเลขและเครือ
่ งหมายการคำ�นวณ
• แตะ
เพือ
่ ลบตัวเลขขณะพิมพ์ แตะค้างไว้ท่ี
ลบตัวเลขทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ป้อนในคราวเดียว
• แตะ CLR เพือ
่ ลบผลการคำ�นวณ
• ในการคัดลอกข้อมูลทีค
่ ณ
ุ ป้อน
ให้แตะค้างไว้ทฟ
่ี ล
ิ ด์ปอ
้ นข้อมูล
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เพือ
่

เพลง
แอปพลิเคชันเพลงจะเล่นไฟล์เสียงทีจ่ ด
ั เก็บอยูใ่ นหน่วยความ
จำ�ของอุปกรณ์ ให้คด
ั ลอกไฟล์เสียงจากคอมพิวเตอร์ไปยัง
หน่วยความจำ�ก่อนทีจ่ ะเปิดแอปพลิเคชันเพลง

การสร้างรายการเพลง

การเปิดแอปพลิเคชันเพลง

2 แตะ เพิม
่ ในรายการเล่น

• แอปพลิเคชัน > เพลง

3 แตะ เพิม
่ ในรายการเล่นใหม่ ถ้าคุณต้องการเพิม
่
เพลงไปยังรายการเล่นทีค
่ ณ
ุ สร้างไว้แล้ว ให้แตะชือ
่
เพลง

หมายเหตุ: ลิขสิทธิข
์ องไฟล์เพลงจะได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
ตามสนธิสญ
ั ญานานาชาติและกฎหมายลิขสิทธิข
์ องแต่ละ
ประเทศ
ดังนัน
้ อาจจำ�เป็นทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั อนุญาตหรือได้สท
ิ ธิใ์ นการ
ทำ�ซ้�ำ หรือคัดลอกเพลง ในกฎหมายของบางประเทศ
มีขอ
้ ห้ามในการคัดลอกสือ
่ ทีม
่ ล
ี ข
ิ สิทธิด
์ ว้ ยตนเอง
ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์ โปรดตรวจสอบกฎข้อ
บังคับของประเทศนัน
้ ๆ เกีย
่ วกับการใช้สอ
่ื ต่างๆ

การดูคลังเพลง

1 ขณะดูรายการเพลงในคลังเพลง ให้แตะ
ทีด
่ า้ นขวาของชือ
่ เพลง

4 ป้อนชือ
่ ของรายการเล่น แล้วแตะ ตกลง

การเล่นเพลง
แตะเพลงในคลังเพลงเพือ
่ ฟัง
หน้าจอการเล่นจะเปิดขึน
้ และเพลงทีค
่ ณ
ุ แตะหรือ
เพลงแรกในอัลบัม
้ หรือรายการเล่นอืน
่ ๆ จะเริม
่ เล่น
การเล่นจะหยุดลงเฉพาะเมือ
่ คุณหยุดเท่านัน
้
แม้วา่ คุณจะสลับไปทีแ
่ อปพลิเคชันอืน
่

แอปพลิเคชันเพลงจะค้นหน่วยความจำ�เพือ
่ หาไฟล์เพลงที่
คุณคัดลอกไปยังหน่วยความจำ� จากนัน
้ จะสร้างแคตาล็อก
เพลงของคุณตามข้อมูลทีอ
่ ยูใ่ นเพลงแต่ละไฟล์
หน้าจอคลังเพลงจะเปิดขึน
้ โดยมีตวั เลือกให้ดค
ู ลังเพลงที่
จัดเรียงตาม รายการใหม่และเมือ
่ เร็วๆ นี,้ อัลบัม
้ , ศิลปิน,
เพลง, รายการเล่น หรือ แนวเพลง
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การควบคุมการเล่น:
หน้าจอการเล่นจะมีไอคอนมากมายทีค
่ ณ
ุ สามารถแตะเพือ
่
ควบคุมการเล่นเพลง อัลบัม
้ และรายการเล่น
ไอคอน รายละเอียด
แตะเพือ
่ หยุดการเล่นไว้ชว่ั คราว
แตะเพือ
่ เริม
่ เล่นต่อ
แตะเพือ
่ ข้ามไปทีแ
่ ทร็คถัดไปในอัลบัม
้
รายการเล่น หรือสับเปลีย
่ น
แตะเพือ
่ ข้ามไปทีแ
่ ทร็คก่อนหน้าในอัลบัม
้
รายการเล่น หรือสับเปลีย
่ น
แตะเพือ
่ เล่นรายการเล่นปัจจุบน
ั ในโหมด
สับเปลีย
่ น (แทร็คจะเล่นตามลำ�ดับการสุม
่ )
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าโหมดเล่นซ้�ำ : ไม่เล่นซ้�ำ
เล่นซ้�ำ รายการเล่น หรือเล่นซ้�ำ แทร็คปัจจุบน
ั
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เบราวเซอร์
เบราวเซอร์จะนำ�คุณเข้าสูโ่ ลกทีเ่ ต็มไปด้วยสีสน
ั แห่งเกม
เพลง ข่าวสาร กีฬา ความบันเทิงและอืน
่ ๆ อีกมากมายอย่าง
รวดเร็วทีอ
่ ป
ุ กรณ์แท็บเล็ตของคุณโดยตรง ไม่วา่ คุณจะอยูท
่ ่ี
ใดหรือสนใจสิง่ ใดอยู่
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ ม
ต่อบริการเหล่านีแ
้ ละดาวน์โหลดเนือ
้ หา โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ

การเปิดเว็บเพจ
1 แอปพลิเคชัน > เบราวเซอร์
2 แตะฟิลด์ URL แล้วป้อน URL จากนัน
้ แตะ
ในการซูมเข้าหรือออก ให้แตะสองครัง้ บนหน้าจอ นอกจากนี้
คุณสามารถใช้การซูมด้วยสองนิว้ อีกด้วย วางสองนิว้ บนหน้า
จอแล้วเลือ
่ นนิว้ เข้าหากันหรือแยกออกจากกันช้าๆ

ขณะทีเ่ บราส์เว็บเพจ ให้ใช้ตวั เลือกต่อไปนี:้
เปิดแท็บใหม่
เพิม
่ เว็บเพจปัจจุบน
ั เป็นบุค
๊ มาร์ค

ค้นหาเว็บเพจ

การเปิดหลายเพจ
คุณสมบัตน
ิ จ้ี ะช่วยให้คณ
ุ สามารถใช้งานหลายเว็บเพจได้
พร้อมกัน เพียงแตะ
เพือ
่ เปิดเว็บเพจในแท็บใหม่

การเพิม
่ บุค
๊ มาร์คในหน้าจอหลักของ
คุณ
สร้างเมนูการเข้าถึงด่วนในหน้าจอหลักของคุณด้วยคุณสมบัติ
นี้ คุณสามารถเพิม
่ ไอคอนสำ�หรับไซต์โปรด และสร้างการเข้า
ถึงทีง่ า่ ยดายโดยแตะไอคอนบนหน้าจอหลักเช่นเดียวกับเมนู
อืน
่ ๆ
• แอปพลิเคชัน > เบราวเซอร์ >
เพิม
่ ในหน้าจอหลัก > ตกลง

> เพิม
่ บุค
๊ มาร์ค >

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าเบราเซอร์
• แอปพลิเคชัน > เบราวเซอร์ >

> ตัง้ ค่า

รีเฟรชเว็บเพจ
ไปทีเ่ พจทีท
่ �ำ การเชือ
่ มต่อหลังจากเพจปัจจุบน
ั
ไปทีเ่ พจก่อนหน้า
ดูบค
ุ๊ มาร์คปัจจุบน
ั และเพิม
่ บุค
๊ มาร์คใหม่ นอกจากนี้
คุณสามารถดูประวัตเิ บราวเซอร์ของคุณ
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ตัง้ ค่า
แอปพลิเคชันการตัง้ ค่าประกอบด้วยเครือ
่ งมือส่วนใหญ่ส�ำ
หรับการปรับแต่งและกำ�หนดค่าอุปกรณ์ของคุณ บางฟังก์ชน
ั
จะมีรายละเอียดอยูใ่ นบทอืน
่

เสียง
ให้คณ
ุ สามารถจัดการการตัง้ ค่าเสียงทีห
่ ลากหลายได้

• แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า

ระดับเสียง – ทำ�ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าระดับเสียงมัลติมเี ดีย
การแจ้ง และการปลุกได้

ระบบไร้สายและเครือข่าย

เสียงเรียกเข้าของการแจ้ง – ทำ�ให้คณ
ุ สามารถเลือกเสียง
เรียกเข้าสำ�หรับการแจ้งของคุณ

ให้คณ
ุ สามารถจัดการการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi และบลูทธู ได้คณ
ุ ยัง
สามารถตัง้ ค่าเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีแ
่ ละโหมดเครือ
่ งบิน
ได้

การเลือกเสียง – เล่นเสียงเมือ
่ ทำ�การเลือกบนหน้าจอ

โหมดเครือ
่ งบิน – เมือ
่ เปิดใช้โหมดเครือ
่ งบิน การสือ
่ สารไร้
สายทัง้ หมดจะถูกปิดการใช้งาน

เสียงล็อคหน้าจอ – เล่นเสียงเมือ
่ ล็อคและปลดล็อคหน้าจอ

หน้าจอ

ตัง้ ค่า Wi-Fi – ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าและจัดการจุดเชือ
่ มต่อ
ไร้สาย

ให้คณ
ุ สามารถจัดการการตัง้ ค่าหน้าจอทีห
่ ลากหลายได้

• Wi-Fi – ทำ�เครือ
่ งหมายเลือกเพือ
่ เปิด Wi-Fi เพือ
่ ให้คณ
ุ
สามารถเชือ
่ มต่อเครือข่าย Wi-Fi

หมุนหน้าจออัตโนมัติ – ทำ�เครือ
่ งหมายเลือกเพือ
่ สลับการ
วางแนวหน้าจออัตโนมัตเิ มือ
่ คุณหมุนโทรศัพท์ไปด้านข้าง

• การแจ้งเครือข่าย – ทำ�เครือ
่ งหมายเลือกเพือ
่ รับการแจ้ง
เมือ
่ มีเครือข่าย Wi-Fi เปิดให้ใช้งานและมีสญ
ั ญาณ

ความสว่าง – ปรับความสว่างของหน้าจอ

• ข้อกำ�หนดในการสลีปของ Wi-Fi –
ระบุเวลาทีจ่ ะสลับจาก Wi-Fi เป็นข้อมูลโทรศัพท์เคลือ
่ นที่

แอนิเมชัน – เปิดไดอะล็อกทีค
่ ณ
ุ สามารถตัง้ ค่าว่าต้องการ
เพลิดเพลินไปกับการเปลีย
่ นแบบเคลือ
่ นไหวสำ�หรับบาง
เอฟเฟกต์ สำ�หรับเอฟเฟกต์ทส
่ี นับสนุนทัง้ หมด หรือใช้งาน
อุปกรณ์โดยไม่ใช้เอฟเฟกต์แอนิเมชันเสริมใดๆ

• เครือข่าย Wi-Fi – แสดงรายการเครือข่าย Wi-Fi
ทีค
่ ณ
ุ เคยกำ�หนดค่าไว้กอ
่ นหน้า และรายการทีต
่ รวจพบเมือ
่
อุปกรณ์สแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ล่าสุด

ระยะหมดเวลา – เปิดไดอะล็อกทีค
่ ณ
ุ สามารถตัง้ ค่าระยะ
เวลารอหลังจากแตะหน้าจอหรือกดปุม
่ ก่อนทีห
่ น้าจอจะดับ
เพือ
่ ประสิทธิภาพของแบตเตอรีส
่ งู สุด ให้ใช้ระยะเวลาสัน
้ ทีส
่ ด
ุ

• เพิม
่ เครือข่าย Wi-Fi – ทำ�ให้คณ
ุ สามารถเพิม
่ เครือข่าย
Wi-Fi ได้โดยป้อน SSID (ชือ
่ ทีบ
่ รอดคาสต์) ของเครือข่าย
และประเภทระบบป้องกัน
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พิกด
ั และการป้องกัน
ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าการกำ�หนดค่าสำ�หรับการใช้และการแบ่งปัน
ตำ�แหน่งของคุณเมือ
่ คุณค้นหาข้อมูลและใช้แอปพลิเคชัน
ทีอ
่ า้ งอิงตำ�แหน่ง
ใช้เครือข่ายไร้สาย – หากคุณเลือก ใช้เครือข่ายไร้สาย
อุปกรณ์จะกำ�หนดตำ�แหน่งโดยประมาณจากการใช้เครือข่าย
Wi-Fi และโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ เมือ
่ คุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะ
ได้รบ
ั แจ้งว่าจะยินยอมให้ Google™ ใช้ต�ำ แหน่งของคุณเมือ
่
ให้บริการเหล่านีห
้ รือไม่
ใช้ดาวเทียม GPS – หากคุณเลือก ใช้ดาวเทียม GPS
อุปกรณ์จะกำ�หนดตำ�แหน่งโดยตรงจากดาวเทียม
ใช้งานตำ�แหน่งสำ�หรับการค้นหาโดย Google –
ทำ�เครือ
่ งหมายเลือกเพือ
่ ให้ Google Search ใช้ต�ำ แหน่ง
ของคุณเพือ
่ ปรับปรุงผลการค้นหา
กำ�หนดค่าการล็อคหน้าจอ – ตัง้ ค่าแบบปลดล็อคเพือ
่
รักษาความปลอดภัยให้อป
ุ กรณ์ของคุณ เมือ
่ ตัง้ ค่าตัวเลือกนี้
การตัง้ ค่าหน้าจอจะเปิดขึน
้ และนำ�คุณไปตามขัน
้ ตอนการวาด
แบบปลดล็อคหน้าจอ นอกจากนี้ คุณสามารถตัง้ ค่า PIN
หรือรหัสผ่านแทนแบบวาดหรือใช้ ไม่ปลอดภัย หรือ ปิด
เมือ
่ คุณเปิดอุปกรณ์หรือเรียกหน้าจอ คุณจะได้รบ
ั แจ้งให้วาด
แบบปลดล็อคเพือ
่ ปลดล็อคหน้าจอ
ข้อมูลเจ้าของ – ให้คณ
ุ สามารถเลือกว่าต้องการแสดง
ข้อมูลเจ้าของบนหน้าจอทีล
่ อ
็ คหรือไม่

ตัง้ ค่าล็อคซิมการ์ด – ตัง้ ค่าให้ตอ
้ งใช้ PIN
สำ�หรับการใช้อป
ุ กรณ์หรือเปลีย
่ น PIN ของซิม
รหัสผ่านมองเห็นได้ – เลือกให้แสดงรหัสผ่านเมือ
่ คุณพิมพ์
หรือยกเลิกการเลือกเพือ
่ ให้ซอ
่ นรหัสผ่าน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ – ให้คณ
ุ ดูหรือเลิกใช้โปรแกรม
ควบคุมอุปกรณ์
ใช้รหัสเฉพาะรักษาความปลอดภัย – ให้คณ
ุ เข้าถึงใบรับ
รองความปลอดภัย
Install from USB storage – ให้คณ
ุ ติดตัง้ ใบรับรองจาก
ทีเ่ ก็บข้อมูล USB
ตัง้ ค่ารหัสผ่าน – ตัง้ ค่าหรือเปลีย
่ นรหัสผ่านสำ�หรับพืน
้ ทีจ่ ด
ั
เก็บรหัสเฉพาะ
ล้างทีจ
่ ด
ั เก็บข้อมูล – ล้างทีจ่ ด
ั เก็บรหัสเฉพาะของเนือ
้ หา
ทัง้ หมดและรีเซ็ตรหัสผ่าน

แอปพลิเคชัน
ให้คณ
ุ ดูรายละเอียดเกีย
่ วกับแอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้ ในอุปกรณ์
ของคุณ จัดการข้อมูล บังคับให้หยุดทำ�งานและตัง้ ค่าว่าต้อง
การอนุญาตการติดตัง้ แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ได้มาจากเว็บไซต์
และอีเมล์ห
์ รือไม่
จัดการแอปพลิเคชัน – เปิดรายการแอปพลิเคชันและ
ซอฟต์แวร์ทง้ั หมดทีต
่ ด
ิ ตัง้ ในอุปกรณ์ของคุณ โดยแสดง
พร้อมขนาดของรายการเหล่านัน
้
บริการทีก
่ �ำ ลังรัน – ให้คณ
ุ ดูและควบคุมบริการทีก
่ �ำ ลังรัน

49

การใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล – ให้คณ
ุ ดูปริมาณทีเ่ ก็บข้อมูลทีแ
่ อปพลิ
เคชันใช้
การใช้แบตเตอรี่ – ให้คณ
ุ ดูวา่ แอปพลิเคชันใดทีก
่ �ำ ลังใช้
แบตเตอรี่
แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั – อนุญาตการติดตัง้ แอปพลิเคชันที่
คุณได้รบ
ั จากเว็บไซต์ อีเมล์์ หรือแหล่งอืน
่ ๆ นอกเหนือจาก
Android Market™
การพัฒนา – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าตัวเลือกสำ�หรับการพัฒนาแอป
พลิเคชัน
หมายเหตุ: ในการใช้ ดีบก
ั USB
คุณจะต้องติดตัง้ “ไดรเวอร์ USB ของ LG”
บนเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนโดยสามารถ
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ USB ของ LG ได้จากเว็บไซต์
LG (www.lg.com) ไปที่ http://www.lg.com
และเลือกภูมภ
ิ าค ประเทศ และภาษา

แอคเคาท์และการซิงค์
ให้คณ
ุ เปิดใช้การซิงโครไนซ์ขอ
้ มูลเบือ
้ งหลังหรือซิงค์
อัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบหรือเพิม
่ และ
เปลีย
่ นข้อมูลแอคเคาท์และการตัง้ ค่าการซิงโครไนซ์
ซึง่ ช่วยให้คณ
ุ สามารถเพิม
่ ลบ และจัดการแอคเคาท์
Google™ และแอคเคาท์อน
่ื ๆ ทีส
่ นับสนุนได้ นอกจากนี้ คุณ
สามารถใช้การตัง้ ค่าเหล่านีเ้ พือ
่ ควบคุมวิธแ
ี ละการกำ�หนดว่า
จะให้แอปพลิเคชันทัง้ หมดส่ง รับ และซิงค์ขอ
้ มูลตามกำ�หนด
เวลาหรือไม่ และการกำ�หนดว่าจะให้แอปพลิเคชันทัง้ หมด
สามารถซิงโครไนซ์ขอ
้ มูลผูใ้ ช้โดยอัตโนมัตห
ิ รือไม่
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ข้อมูลแบ็คกราวน์ – อนุญาตให้แอปพลิเคชันซิงโครไนซ์
ข้อมูลในแบ็คกราวด์ ไม่วา่ คุณจะกำ�ลังใช้งานข้อมูลอยูห
่ รือไม่
ก็ตาม การลบเครือ
่ งหมายเลือกออกจากการตัง้ ค่านีส
้ ามารถ
ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรีแ
่ ละลดการใช้งานข้อมูล
ซิงค์อต
ั โนมัติ – ทำ�เครือ
่ งหมายเลือกเพือ
่ อนุญาตให้แอปลิ
เคชันซิงโครไนซ์ขอ
้ มูลตามกำ�หนดเวลาการซิงโครไนซ์จะปิด
การใช้งานโดยอัตโนมัตถ
ิ า้ ข้อมูลแบ็คกราวน์ไม่ได้ถก
ู เลือก
อยู่

ความเป็นส่วนตัว
ช่วยให้คณ
ุ สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ
สำ�รองข้อมูลของฉัน – ทำ�เครือ
่ งหมายเลือกเพือ
่ สำ�รอง
ข้อมูลแอปพลิเคชัน รหัสผ่าน Wi-Fi และการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ
ไปยังเซิรฟ
์ เวอร์ Google
บัญชีขอ
้ มูลสำ�รอง – แสดงแอคเคาท์ทก
่ี ารตัง้ ค่าและข้อมูล
อืน
่ ๆ ได้รบ
ั การสำ�รองข้อมูลไว้
เรียกคืนอัตโนมัติ – ทำ�เครือ
่ งหมายเลือกเพือ
่ เรียกคืนการ
ตัง้ ค่าหรือข้อมูลอืน
่ ๆ ทีส
่ �ำ รองไว้เมือ
่ ทำ�การติดตัง้ แอปพลิเค
ชันใหม่
รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน – ลบข้อมูลส่วนตัวทัง้ หมดออก
จากพืน
้ ทีก
่ ารจัดเก็บภายในอุปกรณ์ รวมถึงข้อมูลเกีย
่ วกับ
แอคเคาท์ Google, แอคเคาท์อน
่ื ๆ, การข้อมูลและการตัง้ ค่า
ระบบและแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลด หาก
คุณรีเซ็ตอุปกรณ์ดว้ ยวิธก
ี ารนี้ คุณจะต้องป้อนข้อมูลเช่นเดียว
กับเมือ
่ คุณเริม
่ ใช้งานแท็บเล็ตครัง้ แรก
เคล็ดลับ: ตรวจสอบว่าคุณสำ�รองข้อมูลสำ�คัญของคุณ
ก่อนดำ�เนินการฟังก์ชน
ั นี้

ทีเ่ ก็บ
แสดงปริมาณทีเ่ ก็บภายในทีพ
่ ร้อมใช้งาน และประเภทของ
ไฟล์ทก
่ี �ำ ลังใช้พน
้ื ทีว่ า่ งของทีเ่ ก็บ

ภาษาและการป้อนข้อมูล
การตัง้ ค่าภาษา:
เลือกภาษาสำ�หรับข้อความบนแท็บเล็ตของคุณและกำ�หนด
ค่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอ รวมถึงคำ�ทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ ในพจนานุกรม

ตัง้ ค่าจดจำ�เสียง:
ภาษา – เลือกภาษาสำ�หรับระบบจดจำ�เสียงของ Google
SafeSearch – ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้กรองข้อความและ/หรือ
ภาพไม่เหมาะสมออกจากผลการค้นหาเสียง
บล็อคคำ�ทีไ่ ม่เหมาะสม – ให้คณ
ุ ซ่อนคำ�ไม่เหมาะสมทีพ
่ บ
ออกจากผลการค้นหาเสียง

ตัง้ ค่า Text-to-speech:
ฟังตัวอย่าง – เล่นเสียงตัวอย่างสัน
้ ๆ ของตัวสังเคราะห์เสียง
พูดโดยใช้การตัง้ ค่าในปัจจุบน
ั ของคุณ
ใช้การตัง้ ค่าของฉันเสมอ – เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ใช้การตัง้
ค่าบนหน้าจอนีแ
้ ทนการตัง้ ค่าตัวสังเคราะห์เสียงพูดทีม
่ อ
ี ยูใ่ น
แอปพลิเคชันอืน
่ ๆ

Default Engine – เปิดกล่องโต้ตอบซึง่ คุณสามารถตัง้ ค่า
แอปพลิเคชัน Text-to-speech ทีต
่ อ
้ งการเลือกใช้ กรณีทม
่ี ี
แอปพลิเคชันติดตัง้ ไว้มากกว่าหนึง่ แอปพลิเคชัน
ติดตัง้ ข้อมูลเสียง – หากโทรศัพท์ของคุณไม่มข
ี อ
้ มูลตัว
สังเคราะห์เสียงพูดติดตัง้ อยู่ ตัวเลือกนีจ้ ะทำ�การเชือ
่ มต่อกับ
Android Market และให้ค�ำ แนะนำ�ในขัน
้ ตอนการดาวน์โหลด
และติดตัง้ ข้อมูลดังกล่าวแก่คณ
ุ ตัวเลือกนีจ้ ะไม่ท�ำ งานหากมี
ข้อมูลติดตัง้ ไว้อยูแ
่ ล้ว
อัตราการพูด – เปิดกล่องโต้ตอบซึง่ คุณสามารถเลือกอัตรา
ความเร็วในการพูดของตัวสังเคราะห์เสียง
ภาษา – เปิดกล่องโต้ตอบซึง่ คุณสามารถเลือกภาษาของ
ข้อความทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้ตวั สังเคราะห์เสียงอ่าน ตัวเลือกนี้
มีประโยชน์เป็นอย่างยิง่ เมือ
่ ใช้ควบคูก
่ บ
ั การตัง้ ค่า
ใช้การตัง้ ค่าของฉันเสมอ ซึง่ จะช่วยให้แน่ใจได้วา่ ข้อความ
ในแอปพลิเคชันต่างๆ ได้รบ
ั การอ่านอย่างถูกต้อง
Engines – แสดงรายการเอ็นจินแปลงข้อความเป็นเสียงพูด
ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ในอุปกรณ์ของคุณ แตะหนึง่ รายการเพือ
่ ดูและเปลีย
่ น
การตัง้ ค่าของรายการนัน
้

Keyboard settings:
การตัง้ ค่าแป้นพิมพ์ Android จะใช้กบ
ั แป้นพิมพ์บนหน้าจอที่
รวมอยูใ่ นอุปกรณ์ของคุณ คุณสมบัตก
ิ ารช่วยสะกดและใส่
อักษรพิมพ์ใหญ่จะมีผลกับแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษเท่านัน
้
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การช่วยสำ�หรับการเข้าถึง
เลือกเพือ
่ เปิดใช้ปลัก
๊ อินช่วยเหลือสำ�หรับการเข้าถึงทัง้ หมด
ทีต
่ ด
ิ ตัง้
หมายเหตุ: ต้องใช้พลักอินเพิม
่ เติมเพือ
่ ให้สามารถเลือก
ได้

วันทีแ
่ ละเวลา
ให้คณ
ุ เปลีย
่ นรูปแบบวันทีแ
่ ละเวลา และเลือกเพือ
่ อัปเดตวันที่
และเวลาโดยอัตโนมัติ

เกีย
่ วกับแท็บเล็ต
ดูขอ
้ มูลทางกฎหมาย และตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และเวอร์
ชันซอฟต์แวร์
ประกาศ!
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
ในการขอรับซอร์สโค้ดทีเ่ กีย
่ วข้องตาม GPL, LGPL, MPL
และและใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สอืน
่ ๆ โปรดไปที่
http://opensource.lge.com/
เงือ
่ นไขใบอนุญาต การปฏิเสธการรับผิดชอบ และประกาศ
ทีอ
่ า้ งอิงถึงทัง้ หมดสามารถดาวน์โหลดได้พร้อมกับซอร์ส
โค้ด
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การอัปเดตซอฟต์แวร์
อัปเดตซอฟต์แวร์มอ
ื ถือ LG ผ่าน Over-the-Air
(OTA)
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ สามารถอัปเดตเฟิรม
์ แวร์โทรศัพท์เป็นเวอร์
ชันใหม่อย่างสะดวกผ่าน OTA โดยไม่ตอ
้ งเชือ
่ มต่อสายเคเบิล
USB คุณสมบัตน
ิ จ้ี ะใช้งานได้ตอ
่ เมือ
่ LG ให้บริการเฟิรม
์ แวร์
เวอร์ชน
ั ใหม่ส�ำ หรับอุปกรณ์ของคุณเท่านัน
้
แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า > เกีย
่ วกับแท็บเล็ต > System
updates ให้คณ
ุ สามารถตรวจหาการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์ระบบ
Android เมือ
่ มีการอัปเดตพร้อมให้ใช้งานสำ�หรับอุปกรณ์ของ
คุณโดย LG
หมายเหตุ: LG ขอสงวนสิทธิใ์ นการให้บริการอัปเดต
เฟิรม
์ แวร์ส�ำ หรับบางรุน
่ เท่านัน
้ ตามดุลยพินจิ ของบริษท
ั
แต่เพียงผูเ้ ดียว และไม่รบ
ั ประกันว่าจะมีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั
ใหม่ส�ำ หรับเครือ
่ งทุกรุน
่
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ข้อมูลทางเทคนิค
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-V900
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 62311:2008/EN62209-2:2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

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

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมเหล่านีม
้ ใี ห้ใช้กบ
ั LG-V900 (รายการทีอ
่ ธิบายด้านล่างอาจเป็นตัวเลือกเสริม)
อะแดปเตอร์ส�ำ หรับชาร์จแบตเตอรี่

สายเคเบิล USB

อะแดปเตอร์นช
้ี ว่ ยให้คณ
ุ สามารถ
ชาร์จแบตเตอรีไ่ ด้

สายเคเบิล HDMI
เชือ
่ มต่อ LG-V900
และอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน HDMI
ได้ เช่น HDTV คอมพิวเตอร์
และอืน
่ ๆ
หัวแปลง USB
LG-V900 สนับสนุนแป้นพิมพ์
USB และฮับ USB มาตรฐาน
อุปกรณ์ USB ประเภทอืน
่ อาจไม่
สามารถใช้รว่ มกับ LG-V900

คูม
่ อ
ื การใช้
เรียนรูเ้ พิม
่ เติมเกีย
่ วกับโทรศัพท์
LG-V900

ui
rG

Use

de

0

90
-V

LG

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
การไม่ปฏิบต
ั ด
ิ งั กล่าวอาจมีผลให้การรับประกันสิน
้ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่
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การแก้ปญ
ั หา
โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปัญหาทีค
่ ณ
ุ ในอุปกรณ์ของคุณมีการอธิบายไว้ในส่วนนีห
้ รือไม่ ก่อนทีจ่ ะนำ�อุปกรณ์ไปขอรับการบริการหรือ
ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
ชนิด
ชนิดย่อย

คำ�ถาม

คำ�ตอบ

BT
อุปกรณ์บลูทธู

ฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้ได้ผา่ นบลูทธู มีอะไร|
บ้าง?

คุณสามารถเชือ
่ มต่ออุปกรณ์เสียงบลูทธู เช่น ชุดหูฟงั สเตอริโอ
และการแบ่งปันรูปภาพ วิดโี อ รายชือ
่ ฯลฯ ผ่านเมนูคลังภาพ/
รายชือ
่

ข้อมูล
การสำ�รองข้อมูลรายชือ
่

ฉันจะสามารถสำ�รองข้อมูลรายชือ
่
ได้อย่างไร

ข้อมูลรายชือ
่ สามารถซิงโครไนซ์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับ
Gmail™ ได้

ข้อมูล
การซิงโครไนซ์

เป็นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะตัง้ ค่าการซิงค์
มีเฉพาะการซิงโครไนซ์สองทางให้ใช้งาน
ทางเดียวกับ Gmail™

ข้อมูล
การซิงโครไนซ์

เป็นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะซิงโครไนซ์
โฟลเดอร์อเี มล์ท
์ ง้ั หมด

Google Service™
ล็อกอิน Gmail

ฉันต้องล็อกอิน Gmail™
เมือ
่ คุณล็อกอิน Gmail™ แล้ว คุณไม่ตอ
้ งล็อกอิน Gmail™ อีก
เมือ
่ ต้องการเข้าถึง Gmail™ หรือไม่

Google Service™
แอคเคาท์ Google

เป็นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะฟิลเตอร์อเี มล์์

ไม่ได้ ไม่สนับสนุนการฟิลเตอร์อเี มล์ผ
์ า่ นอุปกรณ์

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
YouTube™

เป็นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะเล่นวิดโี อ
YouTube™

ได้ สนับสนุนวิดโี อ YouTube™ แต่จะต้องดูผา่ นแอปพลิเคชัน
YouTube™ (ไม่ใช่เบราวเซอร์)

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
อีเมล์์

จะเกิดอะไรขึน
้ เมือ
่ ฉันใช้งาน
แอปพลิเคชันอืน
่ ขณะเขียนอีเมล์์

อีเมล์ข
์ องคุณจะถูกบันทึกเป็นร่างโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
เสียงเรียกเข้า

มีการจำ�กัดขนาดไฟล์หรือไม่เมือ
่ ฉัน
ไม่มก
ี ารจำ�กัดขนาดไฟล์
ใช้ไฟล์ .MP3 เป็นเสียงเรียกเข้า
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คำ�ถาม

คำ�ตอบ

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
การนำ�ทาง

เป็นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะติดตัง้ แอปพลิ
แอปพลิเคชันทีม
่ อ
ี ยูใ่ น Android Market™ และใช้งานร่วมกับ
เคชันการนำ�ทางอืน
่ ในอุปกรณ์ของ
ฮาร์ดแวร์ได้สามารถติดตัง้ และใช้งานได้
ฉัน

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
การซิงโครไนซ์

เป็นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะซิงโครไนซ์
รายชือ
่ จากแอคเคาท์อเี มล์ท
์ ง้ั หม
ดของฉัน

สามารถซิงโครไนซ์ได้เฉพาะรายชือ
่ ของ Gmail และเซิรฟ
์ เวอร์
MS Exchange (เซิรฟ
์ เวอร์อเี มล์ข
์ องบริษท
ั ) เท่านัน
้

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
ระบบป้องกัน

ฟังก์ชน
ั ระบบป้องกันของอุปกรณ์มี
อะไรบ้าง

คุณสามารถตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้ขอการป้อนแบบปลดล็อค, PIN หรือ
รหัสผ่านก่อนเข้าถึงหรือใช้อป
ุ กรณ์ได้

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
ระบบป้องกัน

คุณต้องป้อน PIN Unblocking Key (PUK) จากผูใ้ ห้บริการของ
คุณเพือ
่ ปลดบล็อคซิมและตัง้ ค่า PIN ใหม่
ฉันจะป้อนรหัส PUK ได้อย่างไรเมือ
่
1. กด ปุม
่ ลดระดับเสียง ค้างไว้ 5 วินาทีในหน้าจอล็อค
ซิมการ์ดถูกบล็อคจากการป้อน PIN
จนกว่าหน้าจอป้อน PUK จะปรากฏขึน
้
ไม่ถก
ู ต้องสามครัง้
2. ปอ
้ น PUK และ PIN ใหม่
ในขณะนีค
้ ณ
ุ จะสามารถใช้อป
ุ กรณ์ดว้ ย PIN ใหม่ได้แล้ว

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
แบบปลดล็อค

ฉันควรทำ�อย่างไรหากฉันลืมแบบ
ปลดล็อค

หลังจากป้อนแบบปลดล็อค 5 ครัง้ แล้ว คุณสามารถแตะตัวเลือก
ลืมแบบ? และใช้ขอ
้ มูลแอคเคาท์ Google ของคุณเพือ
่ ปลดล็อค
อุปกรณ์ของคุณได้

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
แบบปลดล็อค

ฉันควรทำ�อย่างไรหากฉันลืมแบบ
ปลดล็อคและไม่ได้สร้างแอคเคาท์
Google ในอุปกรณ์

คุณจะไม่สามารถเข้าใช้อป
ุ กรณ์ได้โดยไม่ได้ปอ
้ นแบบปลดล็อค
หากคุณลืมแบบปลดล็อค โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
แบบปลดล็อค

1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปพลิเคชัน
2. แตะ ตัง้ ค่า > พิกด
ั และการป้องกัน
3. แตะ กำ�หนดค่าการล็อคหน้าจอ
ฉันจะสร้างแบบปลดล็อคได้อย่างไร
(ในส่วนล็อกหน้าจอของการตัง้ ค่า) ในครัง้ แรก
จะมีการแสดงบทช่วยสอนสัน
้ ๆ เกีย
่ วกับการสร้างแบบปลดล็อค
4. แตะ รูปแบบ และตัง้ ค่าโดยการวาดแบบของคุณหนึง่ ครัง้
และอีกครัง้ เพือ
่ ยืนยัน
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ั อุปกรณ์
หน่วยความจำ�

คำ�ถาม

คำ�ตอบ

ฉันจะรูว้ า่ หน่วยความจำ�เต็มได้
หรือไม่

ได้ คุณจะได้รบ
ั การแจ้ง

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
การสนับสนุนภาษา

เป็นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะเปลีย
่ นภาษา

อุปกรณ์มค
ี วามสามารถสองภาษา
การเปลีย
่ นภาษา:
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปพลิเคชัน และแตะ ตัง้ ค่า
2. แตะ ภาษาและการป้อนข้อมูล > เลือกภาษา
3. แตะภาษาทีต
่ อ
้ งการ

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
VPN

ฉันจะตัง้ ค่า VPN ได้อย่างไร

การกำ�หนดค่าการเข้าถึง VPN จะแตกต่างกันในแต่ละบริษท
ั
ในการกำ�หนดค่าการเข้าถึง VPN จากอุปกรณ์ของคุณ คุณต้องมี
รายละเอียดจากผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่ายของบริษท
ั ของคุณ

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
ระยะหมดเวลาหน้าจอ

1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปพลิเคชัน
หน้าจอของฉันปิดหลังจากเพียงแค่
2. แตะ ตัง้ ค่า > หน้าจอ
15 วินาที ฉันจะเปลีย
่ นระยะเวลา
3. ภ
 ายใต้การตัง้ ค่าหน้าจอ ให้แตะ ระยะหมดเวลา
สำ�หรับการปิดไฟหน้าจอได้อย่างไร
4. แตะระยะหมดเวลาไฟหน้าจอทีต
่ อ
้ งการ

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
Wi-Fi และ 3G

เมือ
่ ใช้ได้ทง้ั Wi-Fi และ 3G
อุปกรณ์ของฉันจะใช้บริการใด

เมือ
่ ใช้ขอ
้ มูล อุปกรณ์ของคุณอาจใช้การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi
เป็นค่าเริม
่ ต้น (หากเปิดการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi ในอุปกรณ์)
อย่างไรก็ตาม จะไม่มก
ี ารแจ้งเมือ
่ อุปกรณ์เปลีย
่ นจากบริการหนึง่
ไปสูอ
่ ก
ี บริการหนึง่
หากต้องการทราบว่ากำ�ลังใช้การเชือ
่ มต่อข้อมูลใด ให้ดไู อคอน
3G หรือ Wi-Fi ทีด
่ า้ นล่างขวาของหน้าจอ

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
หน้าจอหลัก

เป็นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะลบแอปพลิเค
ชันออกจากหน้าจอหลัก

ได้ เพียงแตะไอคอนค้างไว้จนไอคอนถังขยะทีม
่ ป
ี า้ ย ลบ
ปรากฏขึน
้ ทีม
่ ม
ุ บนขวาของหน้าจอ จากนัน
้ ลากไอคอนไปยัง
ถังขยะโดยไม่ตอ
้ งยกนิว้ ขึน
้

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
แอปพลิเคชัน

1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปพลิเคชัน
ฉันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและ
แอปพลิเคชันนัน
้ ทำ�ให้เกิดข้อผิด
2. แ
 ตะ ตัง้ ค่า > แอปพลิเคชัน > จัดการแอปพลิเคชัน
พลาดจำ�นวนมาก ฉันจะลบอย่างไร 3. แตะแอปพลิเคชัน แล้วแตะ ถอนการติดตัง้
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คำ�ถาม

คำ�ตอบ

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
อุปกรณ์ชาร์จ

เป็นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะชาร์จอุปกรณ์
ด้วยสายเคเบิล USB

ไม่ได้ USB ไม่มก
ี �ำ ลังไฟฟ้าเพียงพอ โปรดใช้อะแดปเตอร์ส�ำ หรับ
ชาร์จแบตเตอรีท
่ ใ่ี ห้มาเพือ
่ ชาร์จ

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
การปลุก

การปลุกจะส่งเสียงหรือทำ�งานหรือ
ไม่หากอุปกรณ์ปด
ิ อยู่

ไม่ ไม่สนับสนุนการทำ�งานนี้

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
การปลุก

หากระดับเสียงดังเรียกเข้าของฉัน
การปลุกของคุณถูก�ำ หนดให้สง่ เสียงแม้ในสถานการณ์เหล่านี้
ปิดอยู่ ฉันจะได้รบ
ั เสียงปลุกหรือไม่

ฟังก์ชน
ั อุปกรณ์
MTP

อุปกรณ์บางอย่างทีส
่ นับสนุน Media Transfer Protocol (MTP)
อาจไม่ปรากฏใน Windows Media Player 11 สำ�หรับ Windows
XP
1. ให้ถอนการติดตัง้ อุปกรณ์ใน Device Manager โดยทำ�ตาม
ขัน
้ ตอนในปัญหากับอุปกรณ์หลังจากลบ Windows Media
อุปกรณ์ของคุณไม่ปรากฏหลังจาก
Player
ติดตัง้ Windows Media Player 11
2. ยกเลิกการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์พกพาจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. เชือ
่ มต่ออุปกรณ์กบ
ั คอมพิวเตอร์ของคุณอีกครัง้
4. เริม
่ ต้น Windows Media Player 11 สำ�หรับ Windows XP
และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณรูจ้ ก
ั และแสดงใน Player

ข้อมูลจำ�เพาะของอุปกรณ์
เวลาใช้งานของแบตเตอรี่

ระยะเวลาสูงสุดทีส
่ ามารถใช้งาน
แบตเตอรีข
่ องอุปกรณ์ได้กอ
่ นทีจ่ ะ
ชาร์จใหม่เป็นเท่าใด

สแตนด์บาย: ประมาณ 15 วัน

ข้อมูลจำ�เพาะของอุปกรณ์
มัลติมเี ดีย

อุปกรณ์สนับสนุนรูปแบบมีเดีย
อะไรบ้าง

รูปแบบเสียง: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav
รูปแบบภาพ: jpg, gif, png, bmp
รูปแบบวิดโี อ: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)

โซลูชน
ั การกูค
้ น
ื ข้อมูล
รีเซ็ต

หากอุปกรณ์ไม่ตอบสนองการป้อนข้อมูลของผูใ้ ช้
หรือหน้าจอค้าง:
ฉันจะเริม
่ ต้นอุปกรณ์ใหม่ได้อย่างไร
ถอดฝาครอบด้านหลังและกด ปุม
่ รีเซ็ต ด้วยวัตถุขนาดเล็ก
เมือ
่ หน้าจอค้าง
เพือ
่ รีสตาร์ทอุปกรณ์ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

59

ชนิด
ชนิดย่อย

โซลูชน
ั การกูค
้ น
ื ข้อมูล
รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน
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คำ�ถาม

ฉันจะทำ�การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน
ได้อย่างไร

คำ�ตอบ
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปพลิเคชัน
2. แตะ ตัง้ ค่า > ความเป็นส่วนตัว > รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน
3. อา่ นคำ�เตือนและแตะ รีเซ็ตแท็บเล็ต
4. แตะ ลบทุกสิง่
ข้อควรระวัง:
หากทำ�การรีเซ็ตค่าจากโรงงานแล้ว แอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้
และข้อมูลผูใ้ ช้ทง้ั หมดจะถูกลบ โปรดอย่าลืมสำ�รองข้อมูล
สำ�คัญไว้กอ
่ นทำ�การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี อีเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ศูนย์ซอ
่ มสำ�นักงานใหญ่ตากสิน เลขที่ 72/127
ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
10600
วันและเวลาทำ�การ: จันทร์-อาทิตย์, 07:00 - 19:00น.
Call center : 0-2878-5757

LG-V900 User Guide
This guide helps you get started using your tablet.
If you need more information, please visit www.lg.com.

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

Contents
Guidelines for safe and efficient use.... 5
Understanding your device...................12
Before you start using the device,
please read this!.................................................... 12
To optimise Battery Life......................................12
To download the USB Driver...............................12
To reboot your device when the screen
freezes..................................................................12
To assure optimal device performance..............13
To transfer files to a computer using USB........13

Device components...............................................14
Inserting the SIM card.......................................... 16
Charging your battery........................................... 16
Turning your device on and off............................ 17
Locking and unlocking the screen...................... 17
Secure your lock screen.......................................18
Using HDMI............................................................18

Google account set up...........................19
Your Home screen and basics..............20
Using the Navigation buttons............................20
Customising the Home screen............................ 21
2 LG-V900 | User Guide

Using the Multi-tasking functions..................... 22
Status and Notification icons............................. 23
Notifications Panel and Quick Settings............ 23
Touch screen tips................................................. 24
On-screen Keyboard............................................ 25
Using the on-screen keyboard.......................... 25
Entering text by speaking.................................. 25
Editing text.......................................................... 25

Connecting to Networks and
Devices...................................................26
Wi-Fi Networks.................................................... 26
Turn on Wi-Fi and connect to a network.......... 26
USB Tethering & Portable Wi-Fi hotspot......... 26

Bluetooth.............................................................. 27
Turn on Bluetooth............................................... 27
To pair up your device with a Bluetooth
device................................................................... 27

Connecting to a computer via USB................... 28

Message.................................................30
Viewing Messages................................................30
Composing and Sending a message..................30
Changing your message settings.......................30

Email........................................................31

Talk..........................................................38

Adding an account................................................ 31
Opening inbox....................................................... 31
Using Combined view........................................... 31
Changing account settings.................................. 31
Remove an email account................................... 32
Gmail™................................................................... 32

Managing Your Friends List...............................38
Chatting with a friend.........................................38
To sign out of Google Talk™...............................38

Contacts.................................................33
Adding a new contact.......................................... 33
Editing a contact.................................................. 33
Searching for a contact....................................... 33
Importing and Exporting contacts to your
memory................................................................. 33
Sharing contacts via Bluetooth.......................... 34

Maps and Latitude................................35
Getting directions............................................... 35
Starring a location.............................................. 35
Joining Latitude ................................................ 36
Finding your friends with Latitude.................... 36

Market.................................................... 37

Photos and videos.................................39
Camera.................................................................. 39
Getting to know your camera view finder......... 39
Taking a photo..................................................... 39
Tagging location information to your photo.....40

Video Camera.......................................................40
Getting to know your video camera
view finder...........................................................40
Taking a video.....................................................40

Gallery.................................................................... 41
Viewing your albums...........................................41
Viewing and browsing pictures and videos.......41
Using a picture as a Contact icon or
Wallpaper..............................................................41
Getting details about your photo.......................41
Sharing a picture................................................42
Deleting files.......................................................42

3D Camcorder and 3D Player............................42
Getting to know your 3D Camcorder
view finder...........................................................42
3

Taking a 3D Video............................................... 43
Playing a 3D Video............................................. 43

Utilities...................................................44
Calendar................................................................ 44
Viewing your calendar........................................44
Creating an event...............................................44
Change synchronisation and display
settings................................................................44

Clock...................................................................... 44
Calculator.............................................................. 45

Music......................................................46
Viewing your music library.................................. 46
To create a playlist............................................... 46
Playing music....................................................... 46

Browser...................................................48
Opening webpages...............................................48
Opening multiple pages......................................48
Adding Bookmarks to your Home screen..........48
Changing browser settings.................................48

Settings..................................................49
4 LG-V900 | User Guide

Wireless & networks............................................ 49
Sound.................................................................... 49
Screen.................................................................... 49
Location & security ............................................50
Applications..........................................................50
Accounts & sync.................................................... 51
Privacy.................................................................... 51
Storage.................................................................. 52
Language & input................................................ 52
Accessibility.......................................................... 53
Date & time.......................................................... 53
About tablet.......................................................... 53

Software update....................................54
Technical data........................................55
Accessories............................................56
Trouble shooting................................... 57

Guidelines for safe and efficient use
WARNING: Failure to follow the safety
instructions below could result in injury or
damage to the device or other property.
BEFORE USING YOUR DEVICE, PLEASE READ
AND OBSERVE ALL SAFETY INFORMATION
BELOW AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE
USING THIS DEVICE. FOR DETAILED OPERATING
INSTRUCTIONS, PLEASE SEE THE USER MANUAL.

Use and Care of the Device
	Handling. Your device contains many sensitive
components and should be handled with care
at all times. Do not drop, disassemble, puncture,
microwave, incinerate, paint or insert foreign objects
into your device. If you put your device in a bag
or suitcase without covering the power receptacle,
metallic articles, such as a coin, paperclip or pen,
may short-circuit the device. Always cover the power
receptacle when not in use. Never attempt to repair
the device yourself. Any defect or malfunction
caused by you disassembling the device on your
own, or by an unauthorised repair entity, will void the
warranty.
	Battery. This device has an internal rechargeable
battery. The battery isn’t user accessible and
should only be replaced by an LG Authorised
Service Centre. Never replace or have replaced
the battery with an unapproved battery since this

could damage the device or cause the device to
explode or catch fire. The battery pack has protection
circuits to protect it against certain dangers, such
as overheating. Do not use the device near a place
which generates static electricity more than 100 V
because this could damage the protection circuit. If
the device is emanating a bad smell, immediately
discontinue use and contact customer service.
CAUTION: THERE IS A RISK OF EXPLOSION
IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT
TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
	Exposure to Liquids. You should avoid exposing your
device to water or liquids. Do not use your device in
the rain or in other wet or humid environments. Do
not spill liquids on your device. If the device gets wet,
immediately unplug it, turn off the power and allow
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. Damage
to your device as a result of exposure to liquid is not
covered under your warranty.
	Charger and Power Adapter. Recharge the battery
after long periods of non-use to maximise the
battery life. The battery life will vary depending on
usage pattern and environmental conditions. Only
use an authorised charging and power adapter
device compatible with this device. Always insure that
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the power plug is firmly connected. For a connection
to a power supply not in North America, use the
correct adapter for your device. The charger and
adapter are intended for indoor use only. Insert the
charger vertically into the wall power socket. Do not
connect or disconnect the charger with wet hands.
Always unplug the charger from the wall socket after
the device is fully charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
	Unplug the charger in the event of any of the
following: (1) during lightning storms ; (2) the power
cord or plug is damaged or frayed; (3) the adapter
case is damaged; or (4) the charger or device has
become exposed to liquid. LG is not responsible
for, nor shall your warranty cover, damage to your
device resulting from use with any unauthorised
chargers or power adapters.
	Charging temperature range is between 0 °C
and 45 °C. Charging out of the recommended
temperature range might cause generation of heat
or serious damage to the battery as well as the
deterioration of the battery’s characteristics and life
cycle.
	Do not damage the power cord by bending, twisting
or heating and do not allow the power cord to become
crimped as it may cause electric sparks or fire.
	Display Screen. The display on this device is made
of glass and could break or crack if dropped or if it
receives a substantial impact. Do not use, touch or
attempt to remove or fix broken glass if chipped or
cracked. Damage to the glass display due to abuse
or misuse is not covered under the warranty.
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	Cleaning the Device. To clean your device, unplug
all cables and turn off the device. Use a soft, slightly
damp, lint-free cloth to clean the device and do not
get liquid or moisture in any of the ports or openings
of the device. The screen may be cleaned simply
with a soft, dry, lint free cloth. Do not use harsh
chemicals, cleaning solvents or strong detergents to
clean the device.
	Extreme Temperatures. Operate the device in an
environment that is between 0 °C and 35 °C. Never
store your device in temperature less than -20 °C or
greater than 45 °C. Do not leave your device under
the blazing sun or in a heated car. The battery may
generate heat, smoke or flames. Storage in extreme
temperatures may also cause the deterioration of the
battery or reduce the life of the battery.

Warning About 3-D Viewing, Seizures and
Blackouts
Failure to follow the following safety warnings and
instructions could result in a serious accident or
injury.
	3-D Content. Viewing 3D content, including videos
and games, for a long period of time can cause
eyestrain, drowsiness, headaches, nausea or fatigue.
Stop viewing immediately and rest if you experience
any of these symptoms.
• Use 3D imaging function only for watching 3D
images.
• Some 3D content may cause you to react with
sudden motions, such as ducking or dodging the

image displayed in the video/game. Therefore, it
is best if you do not view 3D content near fragile
objects or near any sharp objects that can create
injuries.
• It is recommended that parents speak to a
physician before allowing children under the age
of 5 to view 3-D content.
• Some viewers may feel disoriented after viewing
3D content. Therefore, after you view 3D content
on your device, take a moment to regain
awareness of your surroundings before moving.
Warning for photosensitisation seizure.
• Photosensitisation seizures are seizures that are
triggered by visual stimuli that form patterns
in time or space, such as flashing lights, bold,
regular patterns or regular moving patterns.
• If you or anyone in your family has a history of
epilepsy or seizure, please check with a medical
specialist before viewing 3D content.
• If you or anyone in your family experience any
of the following symptoms, immediately stop
viewing the content and consult a doctor:
dizziness or light-headedness, visual transition
or altered vision, visual or facial instability, such
as eye or muscle twitching, unconscious action,
convulsions, loss of consciousness, confusion or
disorientation, loss of directional sense, cramps
or nausea. Parents should closely monitor their
children, including teenagers, for these symptoms
as they may be more sensitive to the effects of
watching content.

• Note: These symptoms can occur in unspecified
conditions without any previous history.
• Avoid prolonged, uninterrupted use of this device,
hold the device some distance from your eyes,
use in a well-lit room and take frequent breaks.
Risk of photosensitisation seizure can be reduced
with the following actions:
• Take frequent breaks from watching content on
your device, especially 3D content.
• For those who have vision that is different in each
eye, they should only view 3D content after taking
vision correction measures.
• Do not watch the 3D content when tired or unwell,
and avoid viewing the 3D content for a long
period of time.
• Some viewers may feel disoriented after viewing
3D content. Therefore, after you view 3D content
on your device, take a moment to regain
awareness of your surroundings before moving.
• Avoid prolonged, uninterrupted use of this device,
hold the device some distance from your eyes,
use in a well-lit room and take frequent breaks.

Driving Safety
It can be dangerous to use this device while driving
a vehicle. Please check the laws and regulations on
the use of wireless devices in the areas where you
drive and always obey them. If using this device while
driving, please remember the following:
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• Give full attention to driving. Driving safely is
always your first responsibility;
• Never use wireless data services, such as
text messaging, email or web browsing, while
operating your vehicle.
• If your device is capable of receiving or
making voice calls, use of a hands-free device
is recommended and may be required in
agreement to local law.
• Use of headphones to listen to your device while
driving, even if only in one ear, is dangerous and
illegal in most jurisdictions.
• Laws in some countries prohibit or limit the ability
to mount this device on or near the windscreen
of a vehicle. Please consult your country or local
laws.

For Vehicles Equipped with an Air Bag
An air bag inflates with great force. DO NOT place
objects, including either installed or portable wireless
equipment, in the area over the air bag or in the air
bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment
is improperly installed and the air bag inflates, serious
injury could result.

GPS/Location Services/Navigation
Your device uses Global Positioning System (GPS)
signals for its location-based applications, like maps
and turn-by-turn navigation. Data collected by these
applications are provided by third parties and are
subject to change without notice. Also GPS services
8 LG-V900 | User Guide

may not be available or maybe of limited availability
in certain areas, or information may be outdated,
incomplete or inaccurate. Therefore, GPS applications
should only be relied on for general location based
guidance. Users should always visually confirm that
navigation instructions are accurate and consistent
with what they see before following them. Users may
also wish to consult additional sources for precise
locations and directions. LG takes no responsibility
for the accuracy or results of any data or information
provided by a third party provider of maps or
navigation services, even if preloaded on your device.
USERS OF GPS SERVICES SHOULD ALWAYS BE
CAREFUL TO PAY ATTENTION TO ROAD SIGNS,
TRAFFIC LIGHTS, TRAFFIC CONDITIONS, ROAD
CONDITIONS, CLOSURES AND ALL OTHER
FACTORS THAT AFFECT SAFE AND LAWFUL
DRIVING.
Location-based information includes information that
can be used to determine the approximate location
of your device. Your device transmits locationbased information while connected to a wireless
carrier network. In addition, certain location-based
applications require location-based information to
function properly and also transmit your locationbased data. Location-based data may be shared with
third parties, including your wireless service provider,
LG, third party application providers and others.

Third Party Software
Many services and applications offered through this
device are provided by various third party operating
system, software and application developers. If
you download or use such a service or application,
including from an applications marketplace, you
should carefully review the terms of such service
or application. If you USE ANY of these services or
applications, personal information you submit may be
read, collected or used by the service or application
provider and/or other users of those forums. LG is
not responsible for your use of those applications
or information you choose to submit or share with
others. Specific terms and conditions, terms of use
and privacy polices apply to those applications and
services. Please review carefully any and all terms
and conditions applicable to those applications and
services including those related to any location-based
services for any particular privacy policies, risks or
waivers.

Avoid Potential Hearing Loss
Note: Excessive sound pressure from earphones can
cause hearing loss.
Prolonged exposure to loud sounds (including music)
is the most common cause of preventable hearing
loss. Some scientific research suggests that using
portable audio devices, such as portable music
players, at high volume settings for long durations
may lead to permanent noise-induced hearing loss.
This includes the use of headphones (including
headsets, earphones and Bluetooth® or other wireless

devices). Exposure to very loud sounds has also
been associated in some studies with tinnitus (a
ringing in the ear), hypersensitivity to sound and
distorted hearing. Individual susceptibility to noiseinduced hearing loss and other potential hearing
problems varies. The amount of sound produced
by a portable audio device varies depending on
the nature of the sounds, the device, the device
setting and the headphones. You should follow some
recommendations when using any portable audio
device:
• Set the volume in a quiet environment and
select the lowest volume at which you can hear
adequately.
• 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.
• Do not turn the volume up to block out noisy
surroundings. If you choose to listen to your
portable device in a noisy environment, use noisecancelling headphones to block out background
environmental noise.
• Limit the amount of time you listen. An increase
in volume means less time is required before your
hearing could be affected.
• Avoid using headphones after exposure to
extremely loud noises, such as music concerts,
that might cause temporary hearing loss.
Temporary hearing loss might cause unsafe
volumes to sound normal.
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• Do not listen at any volume that causes you
discomfort. If you experience ringing in your ears,
hear muffled speech or experience any temporary
hearing difficulty after listening to your portable
audio device, discontinue use and consult your
doctor.

Children’s Safety
This device is packaged with small parts that can,
if swallowed by children, cause asphyxiation or
suffocation resulting in serious injury or death. This
device also contains an internal battery that can be
hazardous if the device is not used or maintained
properly. Keep this device and its accessories away
from small children.

Proper Device Disposal
This device and its battery should be recycled
to avoid harm to the environment. Disposal of
your device and the battery inside should be in
accordance with all applicable laws. It may be
prohibited by law to dispose of this device and its
battery with your household rubbish. Never dispose
of your battery in a fire or with other hazardous or
flammable materials.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the device at a refuelling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid,
or explosives in the same compartment of your
vehicle as your device and accessories.
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RF Interference
	Electronic Devices. Most modern electronic
equipment is shielded from RF signals. However,
certain electronic equipment may not be shielded
against the RF signals from your wireless device.
	Pacemakers. Pacemaker manufacturers recommend
that a minimum separation of 15cm is maintained
between a tablet and a pacemaker to avoid potential
interference with the pacemaker. To ensure this, use
the device at the opposite ear to your pacemaker
and do not carry it in a breast pocket.
	Hearing Aids. Some digital wireless devices may
interfere with some hearing aids. In the event of such
interference, you may want to consult your service
provider (or call the customer service line to discuss
alternatives).
	Other Medical Devices. If you use any other personal
medical device, consult the manufacturer of your
device to determine if it is adequately shielded from
external RF energy. Your physician may be able to
assist you in obtaining this information.
 ealth Care Facilities. Turn your device OFF in health
H
care facilities when any regulations posted in these
areas instruct you to do so. Hospitals or health care
facilities may use equipment that could be sensitive
to external RF energy.
 ehicles. RF signals may affect improperly installed
V
or inadequately shielded electronic systems in
motor vehicles. Check with the manufacturer or its
representative regarding your vehicle. You should also
consult the manufacturer of any equipment that has
been added to your vehicle.

 osted Facilities. Turn your device OFF in any facility
P
where posted notices so require.
In aircraft. Wireless devices can cause interference in
aircraft.
• Turn your tablet off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission
from the crew.
 lasting Areas. To avoid interfering with blasting
B
operations, turn your device OFF when in a “blasting
area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”.
Obey all signs and instructions.

Exposure to radio frequency energy
THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL
GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

• 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-Ionising Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this device when worn
on the body, as described in this user guide, is
1.25 W/kg.
• SAR data information for residents in countries/
regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over 1 g of tissue.

Radio wave exposure and Specific Absorption
Rate (SAR) information. This tablet device model
LG-V900 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.
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Understanding your device
Before you start using the device, please read this!
To optimise Battery Life:

To download the USB Driver:

You can extend your battery’s life between charges
by turning off features that you don’t need to run
constantly in the background. You can also monitor
how applications and system resources consume
battery power.

To use USB tethering and USB debugging, you need
to install the “LG USB Driver” on your PC first.

To extend the life of your battery:

To reboot your device when the screen
freezes:

• Turn off radio communications that you are not
using, such as Wi-Fi, Bluetooth or GPS.
• Turn down screen brightness and set a shorter
screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar,
Contacts and other applications.
• If you know you will not be near a mobile or Wi-Fi
network for a while, switch to Airplane mode.
To check the battery charge level:
• Apps > Settings > About tablet > Status
To monitor and control what uses the battery:
The Battery use screen lists the apps that have
been using the battery, from greatest to least battery
use. You can use it to turn off apps that you’ve
downloaded, if they are consuming too much power.
• Apps > Settings > Applications > Battery use.
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The LG USB Driver is downloadable from the
LG website (www.lg.com). Go to http://www.lg.com
and select your region, country & language.

If the device does not respond to user input or the
screen freezes:
Remove the back cover and press the RESET button
with a pointed object to restart your device. If it still
does not work, please contact customer service.

To assure optimal device performance:

To transfer files to a computer using USB:

• Ensure the back cover is attached to your device
while sending and receiving data using Wi-Fi or
Bluetooth. Since the Wi-Fi and Bluetooth internal
aerial is attached to the back cover, removal of the
back cover may reduce the aerial performance.

You must install the latest version of Windows Media
Player to the computer.

• Avoid holding the part of the device where the
aerial is located while sending and receiving data.
Avoiding contact with the aerial area when the
device is in use optimises the aerial performance
and the battery life.

Before installing an open source application
and OS:

Wi-Fi Aerial (Internal)

GPS Aerial (Internal)

Refer to ‘Connecting to a computer via USB’ on page
28 for more information.

WARNING: To protect your device and
personal data, download applications only from
trusted sources, such as Android Market™. If some
applications are not properly installed on your
device, your device may not work normally or a
serious error can occur. You will need to uninstall
those applications and all of its data and settings
from the device.
WARNING: If you install and use an OS other
than the one provided by the manufacturer, this
may cause your device to malfunction and your
device is no longer covered by the warranty.

Main Aerial (Internal)
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Device components

WARNING: Placing a heavy object on the device or sitting on it can damage its LCD and touch screen
functionalities.
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Charger port lets you charge your device using the provided travel adapter.
3.5 mm Headset Jack allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free use. You can
also plug in headphones to listen to music.
USB cable port allows you to connect a USB cable.
HDMI cable port allows you to connect an HDMI cable.
Power/Lock Key locks the screen on your device. Press and hold to open the power off menu.
Front-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal
performance.
Ambient Light Sensor detects available environmental light and automatically increases or decreases the
display’s backlighting.
Volume Keys allow you to adjust the notification and media volumes.
Touchscreen displays all the information needed to operate your device, such as applications, date, time,
signal status and battery strength.
Speaker lets you hear notifications and sounds.
Back Cover encloses the SIM card compartment.
SIM card slot encloses the SIM card.
Camera Flash helps picture and video quality when taking pictures or recording videos in low light
conditions.
Rear-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal
performance.
Reset button reboots your device.
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Inserting the SIM card

Charging your battery

Before you can start exploring your new device, you
will need to set it up.

Your device has an internal rechargeable battery.
Keep the battery charged while not in use in order to
maximise use and standby time. The battery charge
level is shown on the Status Bar at the bottom righthand corner of the screen.

To insert the SIM card:
1. Press and slide the back cover upwards with
both hands (see image below).
2. Slide the SIM card into the SIM card slot until
it clicks into place. Make sure the gold contact
area on the card is facing downwards.
3. Slide the back cover downwards until it clicks
into place (see image below).
NOTE: If you install the SIM card while the device
is on, your device will reboot automatically.

When your battery level is less than 15%, your tablet
will make a warning sound to let you know the battery
power is low. If the battery level becomes too low, the
device will automatically turn off the power. Recharge
your battery to continue using your device.
WARNING: The battery must be fully charged
initially to improve battery lifetime.
NOTE: Please use only an approved charging
accessory to charge your LG approved charging
device. Improper handling of the charger port,
as well as the use of an incompatible charger or
adapter, may cause damage to your device and
void the warranty.
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1. Connect the provided travel adapter into the wall
power socket.

• To turn on the device, press and hold the Power/
Lock Key for a few seconds.

2. Plug the other end (as shown below) into the
device’s charger port.

• To turn off the device, press and hold the Power/
Lock Key and touch OK to confirm.

Locking and unlocking the screen
When you do not use the device for a while, the
screen is turned off and locked automatically to
prevent unintended operation and save the battery
power. When you are not using your device, press the
Power/Lock Key
to lock your device.
WARNING: Fully insert the plug into the
device’s charger port, otherwise it may not charge
your device.
NOTE: USB does not supply enough power. Please
use the inbox travel adapter for charging.

Turning your device on and off

1. You can turn on the screen by pressing the
Power/Lock Key. Your Lock Screen will appear.
2. Touch and hold
. A circle appears on the
screen around your finger.
3. Drag your finger to the edge of the larger circle
that surrounds it. The screen is unlocked and
the last screen you were working on opens.
NOTE: If you have set up an Unlock Pattern, use
your fingertip to draw the pattern. If you set up a
PIN or Password, enter it and touch OK.
To adjust the delay before the screen turns off:
• Apps > Settings > Screen > Timeout
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Secure your lock screen

Using HDMI

You can lock your screen so that only you can unlock
it to access your data, buy applications, etc.

LG-V900 supports HDMI output. Enjoy HighDefinition video recorded on your device on other
display devices via HDMI cable, such as a TV or a
projector that allows HDMI input. Use the supplied
HDMI cable to connect your device to the display
device.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password
for the first time:
• Apps > Settings > Location & security > Configure
lock screen > Pattern, PIN or Password
The first time you set an Unlock Pattern, you will see
a tutorial with instructions on how to create it.
From then on, any time you wish to turn the device
on or unlock the screen, you will need to draw your
Unlock Pattern to unlock the screen.
You can also lock your screen by using a PIN or
Password. Once it is set, you can change it on the
Configure lock screen menu.
NOTE: If you forget your Unlock Pattern, PIN or
Password:
You have 5 opportunities to enter your Unlock
Pattern, PIN or Password. If you used up all the 5
opportunities, you can attempt it again after 30
seconds.
1. If you forget your unlock pattern:
- If you’ve created a Google account on the device, touch
Forgot pattern? Then you are required to sign in with
your Google account to unlock your device.
- If you haven’t created a Google account on the device,
please contact customer service.

2. If you forget your PIN or password:
- Please contact customer service.
18 LG-V900 | User Guide

Your tablet supports:

• Video - resolutions up to 1080 p
• Non video - resolution up to 720 p
• 3D Frame Packing - up to 720 p
NOTE:
• It may take time to play media files depending
on the display device connected.
• Files may not be played properly when using
a cable or display device that is not HDMIcertified.
• The image orientation set in your tablet may be
Landscape-only and not be rotated to change
the orientation.
• Your tablet may automatically adjust the output
resolution according to the resolution of the
display device you connected.
• During the HDMI connection, video playback is
only visible on the display device.

Google account set up
When you first turn on your tablet, you have the
opportunity to activate your mobile data service, to
sign into your Google Account and to decide how you
want to use some Google services.

Setting up your Google account
Sign into a Google Account from the prompted set
up screen.
OR
1. Touch a Google application, such as Gmail.
2. At the setup screen, touch Create account to
create a new account. If you have a Google
account, enter your e-mail address and
password, then touch Sign in.
3. Once you have set up your Google account on
your device, your device will be automatically
synchronised with your Google account on the
web (this depends on your synchronisation
settings).
Signing in to your Google Account lets you
synchronise Gmail and your Google contacts,
calendars between your device and the web. You also
need to sign in to a Google Account to use Google
applications, such as Google Talk™ and Android
Market™.

Adding additional accounts
After setup, you can add Google™, Microsoft
Exchange ActiveSync, conventional email and other
kinds of accounts, depending on what applications
you have installed. Each account syncs some or all of
the account’s data. If you add more than one Google
Account, only the first Google Account you sign into
is backed up to Google servers. Some applications
that only work with a single account, display data only
from the first account that you sign into.
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Your Home screen and basics
To navigate your Home screen, simply swipe your
finger to the left or right to view your Home screen
panels. You can also customize each panel with
widgets and shortcuts to your favorite applications
and set a wallpaper.
The Home screen is your starting point to access all
the features on your device. It displays application
shortcuts, icons, widgets and other features.
NOTE: Some screen images may be different
depending on your device provider.

Apps

Google Search™ opens the Google
Search™ application.
Apps Launcher opens the Launch
screen to view installed applications.
Home screen Settings allows you to
customise your home screen panels.
Back go to the previous screen.
Home return to the Home screen.

Recent Apps displays a list of your
recently used applications.
Legacy is displayed only on some
applications and opens the options
menu for applications designed for
previous versions of Android.
Status Bar displays device status information,
including the time, signal strength, battery
status and notification icons.

Using the Navigation buttons

Navigation buttons
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The Navigation buttons at the bottom left-hand side
make it easy to quickly switch among applications.
In some media applications, the Navigation buttons
and Status Bar are replaced by dim dots when you’re
watching a movie, slideshow, etc., so you can better
enjoy them without the distraction. You can touch
a dot as if it were the control which it stands for, or
touch a blank area of the bottom of the screen to
restore it to full view.

Customising the Home screen
You can personalise your Home screen by adding
application icons, shortcuts, widgets and other items
to any Home screen panel. You can also change the
wallpaper.

To move an item on the Home screen
1. Touch and hold the item on your Home screen.
2. Drag the item to a new location on the screen.
Pause at the left or right edge of the screen
to drag the item into the next available Home
screen panel.
3. When the item is placed where you want it to
be, lift your finger.

Adding Widgets on your Home screen
1. You can edit Home screen panels by touching
on the Home screen.
2. Touch and hold the items from the Widgets
category, then drag it to the Home screen panel
you want.
3. Pause on the Home screen panel and when it
gets enlarged, drag the item to the location you
want.
4. When the item is placed where you want it to
be, lift your finger.
5. The screen will return to the Home screen
settings automatically.
Home screen panels

To delete an item from the Home screen
1. Touch and hold the item until the Apps launcher
icon is changed to a bin
.
2. Drag the item to the bin

and lift your finger.

Applications, widgets, shortcuts
and other items
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Changing the Home screen wallpaper
1. Touch

, then Wallpaper.

2. Select an image from Gallery, Live Wallpapers
or Wallpapers.
3. Touch the wallpaper, then Set wallpaper
(if necessary). If the wallpaper needs to be
cropped, crop it and touch OK.

Adding More
You can add specific shortcut menus to the home
screen to your device, including Bookmarks and
Settings menus. Touch More and choose the
menu(s) you want to add.

Adding a quick contact icon to your Home
screen
You can create a quick access icon of your favourite
contact on your Home screen. It makes it easy to get
in touch with your contacts.
1. Touch

Using the Multi-tasking functions
Multi-tasking is easy with Android because open
applications keep running even when you open
another application. There’s no need to quit an
application before opening another. You can use and
switch among several open applications. Android
manages each application, stopping and starting
them as needed, to ensure that idle applications
don’t consume resources unnecessarily.

Opening and Switching Applications
Simply touch
on the screen to view the list of
recently used applications. Touch an application to
return to it.
Settings

Browser

, then More.

2. Touch Contact. Your contact list will be displayed
on the screen. Select a contact you want to add
from the list.
3. Your contact will be added to the Home screen.
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Talk

Status and Notification icons
The Status Bar appears at the bottom of every
screen. It displays icons indicating that you’ve
received notifications and icons indicating the
device’s status along with the current time.
Below is a table explaining the meaning of icons you
are likely to see in the Status Bar.
No signal
Signal strength
Bluetooth activated
Bluetooth connected
Alarm
Airplane mode
Battery level
Battery is charging
Data download
Data upload
Onscreen keyboard Input Method
Downloaded application
New Email message

Portable Wi-Fi hotspot is active
Both USB tethering and Portable Wi-Fi
hotspot are active
SMS

Notifications Panel and Quick Settings
The Notifications Panel allows you to check
and manage Wi-Fi, Bluetooth as well as other
notifications, such as the arrival of new messages,
calendar events, alarms and ongoing events. When
you receive a notification, text appears briefly and
the notification icon will be displayed in the Status
Bar. Depending on your settings, you may hear a
notification sound.
You can open the Notifications Panel to view a list of
all recent notifications. When you touch the Status
Bar once, you can see the Notifications Panel along
with the Status Detail Panel.
Status Detail Panel

Notification Panel

New Gmail message
Music is ON
Wi-Fi
USB tethering is active
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Work with Quick Settings
If you touch the Status Detail Panel, you can open
the Quick Settings to view and control the most
common settings for your tablet.
The following icons are displayed on the Quick
Settings:
Enables and disables Airplane Mode.
Directs you to the Wireless & networks menu.
Choose to automatically switch the orientation of
the screen as you turn the device to a horizontal
position.
Adjust the brightness of the screen.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag
across the touch screen.
Flick – To scroll through a list or move quickly, flick
across the touch screen (drag quickly and release).
Swiping – Swiping means to quickly drag your
finger vertically or horizontally on the screen to
move the area of focus or to scroll through a list.
For example: slide your finger left or right on the
Home screen to scroll among the five panels.
Rotating the screen – The screen can be rotated to
change the orientation from portrait to landscape.

Choose to enable or disable notifications and
display status icons on the Status Bar.

Double-tap – Double-tap to zoom a web page or
a map.

Directs you to the Settings menu.

Zoom-in and Zoom-out – Pinch fingers together
or spread fingers apart on the screen when you are
viewing images, web pages or on maps to zoom in
and out.

Touch screen tips
Your touchscreen provides an excellent way to interact
with and use your device.
Here are some tips on how to navigate around your
device.
Touch – A single finger touch selects items.
Touch and hold – Touch and hold an item on the
screen by touching it and not lifting your finger until
an action occurs.
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On-screen Keyboard
The on-screen keyboard displays automatically on
the screen when you need to enter text. To manually
display the keyboard, simply touch a text field where
you want to enter text.
Caps/Shift Key lets you enter capital letters.
To lock the Caps/Shift Key, touch it twice. To
unlock it, touch it again.
Settings Key lets you switch the input
language or access Android keyboard
settings. You can also touch and hold it to
access Android keyboard settings.
Number and Symbols Key changes the input
to the numbers and symbols keyboard.
Enter Key moves the cursor to the next field
or next line or submits your query.
Close Key removes the keyboard from the
screen.
Delete Key deletes a single space or
character with each touch. Touch and hold to
delete text quicker.
Voice to Text Key enters text by voice.
Emoticon Key lets you insert emoticons
easily. Touch and hold to open a list of
emoticons.

Using the on-screen keyboard
1. Touch a text field where you want to type. The
on-screen keyboard will open automatically.
Text fields for device numbers and other special
purposes may display numbers and symbols.
2. Touch the keys on the keyboard to start typing.
3. Touch

when you’re done.

Entering text by speaking
You can enter text by speaking in most places that
you can enter text with the on-screen keyboard.
1. Touch a text field.
2. Touch

on the keyboard.

3. When prompted to “Speak now”, speak what you
want to enter.

Editing text
You can edit the text you enter in text fields and cut,
copy or paste text.
1. Touch the text you want to edit. The cursor is
inserted where you touched.
2. Drag the cursor by its tab to the location where
you want to edit text (if you previously copied text,
the Paste Panel appears briefly above the cursor).
To cut, copy or paste text:
1. Touch and hold the text or word you want to
select.
2. Drag either selection tab to expand or reduce
the range of selected text or touch Select all.
3. Touch Cut, Copy or Paste.
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Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi Networks
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access
within the coverage of the wireless access point. You
can enjoy wireless Internet with Wi-Fi without extra
charges. Once the Wi-Fi setting is ON, a list of active
and in-range Wi-Fi networks is displayed. You may
need a password depending on the network.

Turn on Wi-Fi and connect to a network
1. Apps > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi
settings > Wi-Fi
2. A tickmark indicates that Wi-Fi is on.
3. A list of active and in-range Wi-Fi networks will
load. Touch the network you wish to connect to.
4. If the network is open, touch Connect. If the
network is secured with a password, enter the
password and touch Connect.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi
to Off, additional charges may be applied by your
mobile operator for mobile data use.

USB Tethering & Portable Wi-Fi hotspot
USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great
features when there are no wireless connections
available. By using USB tethering, you can share your
device’s mobile data connection with a single PC via
USB cable. This will provide an internet service to a
PC over the mobile network.
• Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering
& portable hotspot > USB tethering
A tickmark indicates that USB tethering is on.
NOTE: To use USB tethering, you need to install
the “LG USB Driver” on your PC first.
The LG USB Driver is downloadable from the LG
website (www.lg.com). Go to http://www.lg.com
and select your region, country & language.
By turning your device into a portable Wi-Fi hotspot,
you can share your device’s data connection with
more than a single device at once.
• Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering
& portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot
A tickmark indicates that portable Wi-Fi hotspot is
on.
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When your device is sharing its data connection, an
icon appears in the Status Bar and as an ongoing
notification in the Notifications Panel.

To pair up your device with a Bluetooth
device

Bluetooth

If Bluetooth is off, you need to touch Bluetooth to
turn it on first.

Bluetooth is a short-range wireless communications
technology that devices can use to exchange
information. The most common Bluetooth devices are
headphones for listening to music and other portable
devices, including laptops and mobile phones.
To connect to a Bluetooth device, you must turn
on your device’s Bluetooth. To use your device’s
Bluetooth with another device, you must first pair up
the two devices. Pairing creates a secure connection
between the two devices.

Turn on Bluetooth
• Apps > Settings > Wireless & networks >
Bluetooth
A tickmark indicates that Bluetooth is on.

You must pair up your device with another device
before you connect to it.

• Apps > Settings > Wireless & networks >
Bluetooth settings > Find devices nearby
1. Your device will scan for and display the IDs of
all available Bluetooth in-range devices. If the
device you want to pair up with is not on the
list, make sure the target device is set to be
discoverable, then scan again.
2. Touch the ID of the device you want to pair
up with your device. If you’re prompted to
enter a passcode, try entering 0000 or 1234
(the most common passcodes), or consult the
documentation that came with the target device
to find its passcode.
3. Once the pairing is successful, your device will
connect to the device.

27

Connecting to a computer via USB
You can connect your device to a computer with a
USB cable, to transfer music, pictures and other files
between your tablet and the computer. Using Media
Transfer Protocol (MTP), you can manage contents on
your tablet storage.
NOTE: Before using MTP, please read the
following first!
• You must install the latest version of Windows
Media Player to use MTP. You can download the
latest version of Windows Media Player from the
Microsoft website: http://www.microsoft.com/
windows/windowsmedia/download

To connect as a removable storage device:
1. Connect your device to a computer using the
supplied USB cable.
2. Your tablet is automatically recognised as a
portable device.
3. Find your device in My Computer using file
explorer on the computer. Files and folder
structure of your tablet will be displayed under
Device Storage.
4. You can now copy files and folders to and from
your tablet.
5. During the file transferring, the screen below will
be displayed.

• MTP works with:

Sync in progress

- Windows XP Service Pack 2 or higher with
Windows Media Player 10 or higher installed
(Windows Media Player 11 or higher is
recommended).
- Windows Vista and Windows 7.
- Mac OS with third party software XNJB.
- Linux with third party software libmtp.
• You have to upgrade your device’s firmware to
the latest version before using the MTP mode.
• MTP is not activated if USB tethering is ON.
Please ensure USB tethering is OFF.
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NOTE:
• Please be aware that other applications currently
running may be paused while the tablet is
syncing with your computer. You can stop
syncing by cancelling it on the computer.
• Please do not disconnect the USB cable
during loading or synchronising. It may cause
malfunction of the player and may corrupt the
files.

To Synchronise with Windows Media Player:
1. Connect your device to a computer using the
supplied USB cable.
2. When connected, a popup window will appear
on the PC.
3. Open Windows Media Player.
4. Edit or enter your device’s name in the popup
window (if necessary).
5. Select the Sync tab on Windows Media Player.
6. Select and drag files you want from the Library
to the Sync List window.
7. Click Start Sync on the bottom of the Sync List
window to start. It will copy files in the Sync List
to your tablet.
For details about usage of Windows Media Player,
refer to the Windows Media Player Help.

29

Message
With Messaging, you can create a new text message
or open an ongoing message thread.

To open the Message application
• Apps > Messaging

Viewing Messages
• Apps > Messaging > Touch Contact you want to
open.
All messages are threaded by Contact. Messages
exchanged with another party can be displayed in
chronological order so that you can conveniently see
an overview of your conversation.
•

deletes the message thread you want from the
Messaging window.

•

appears on the screen if the contact is not
registered to your contact list yet. Touch the icon to
create a new contact.

•

goes to the contact view screen if the contact is
already on your list.

•

deletes messages you’ve exchanged before.

•

lists up your contact chronologically.

•

lists up your contact alphabetically.
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Composing and Sending a message
• Apps > Messaging > Compose new message > Add
recipients and enter your message > Send

Changing your message settings
You can change the settings based on your
preferences.
• Apps > Messaging >

> Settings

Email
Enjoy user-friendly Email environment with your
device. You can add multiple Email accounts using
POP3, IMAP and Exchange ActiveSync.

To open the Email application

•

allows you to compose an email.

•

synchronises your messages with the mail web
server.

• Apps > Email

Using Combined view

Adding an account

If you added more than one account, you can view
all messages sent to all accounts. The accounts are
distinguished by coloured labels.

The first time you open the Email application, a setup
wizard opens to help you set up an email account.
Your service provider or system administrator can
provide the account settings you need.

To add other email accounts:
• Apps > Email >
Add account

> Account settings >

OR
• Apps > Settings > Accounts & sync > Add account

Opening inbox
After the initial setup, Email displays the contents
of your inbox. If you have added more than one
account, you can switch among accounts.

• Touch Combined view from the drop down menu at
the top left-hand corner of the screen. You can also
switch accounts by touching the desired account
on this menu.

Changing account settings
Once you have finished setting up the email account,
you can change the general settings and set your
favourite ring tone to notify you when your new email
has arrived or add and remove accounts.
• Apps > Email
• Touch

> Account settings

• Personalise the settings according to your needs.
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Remove an email account
• Apps > Email >
account

> Account settings > Remove

Gmail™
Gmail™ is configured when you first set up your
device. Depending on your synchronisation settings,
Gmail™ on your device is automatically synchronised
with your Gmail™ account on the web.
When you open the Gmail application, the most
recent conversations are displayed in your Inbox.

To open the Gmail application
• Apps > Gmail
The current Google account is displayed at the top
left-hand corner of the Inbox. If you have more than
one Gmail account, you can switch accounts to view
the messages in each Inbox.

To search specific emails
• Apps > Gmail >
A list of results will appear, displaying all of the
conversations with emails that contain the words you
searched for.
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Contacts
You can add contacts on your device and synchronise
them with the contacts in your Google account or
other accounts that support syncing contacts.

To open the Contacts application
• Apps > Contacts

Adding a new contact
1. Touch Apps > Contacts.
2. Touch
to create a new contact.
Choose the account you wish to add the contact
to, if necessary.
3. If you want to add a picture to the new contact,
touch the image area. Choose Take photo to
take a photo with the Camera or Select photo
from Gallery to choose one from your Gallery.
4. Enter any contact information you want to add.
5. Touch Done when you finish editing.

Editing a contact
While viewing a contact’s details, touch
and
enter the desired contact information. Then touch
Done to save the contact entry.

Searching for a contact
Touch Find contacts on the top left-hand side of your
screen and type the name you want to find. Matching
contacts will be displayed immediately. Touch the
contact you are searching for.

Once you find a contact, you can use the
following options:
• Touch the Email field to send an email.
• Touch the Website field to connect to the URL.
• Touch the Address field to pinpoint the location on
the map.
• Touch the IM field to connect to instant messaging.
• Touch

and Delete contact to delete a contact.

Importing and Exporting contacts to
your memory
If you have contacts stored in vCard format on your
device’s memory, you can import and export them
into your Contacts application.
You can also export all of the contacts on your device
to your device’s memory as vCard files.
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To export your contacts:

To share all visible contacts:

1. Apps > Contacts

• Touch
> Import/Export > Share visible
contacts > Bluetooth, then follow the steps 3 and 4
from the previous section.

2. Select a contact you want to export.
3. Touch
> Import/Export > Export to USB
storage then OK.

To import your contact:
1. Apps > Contacts
2. Touch
storage.

> Import/Export > Import from USB

3. You can import one or multiple vCard files at
once. Choose the option you want and touch
OK.
4. In the menu that opens, all the vCard files
currently in your device’s memory are displayed.
Select the vCard file(s) you want to import.

Sharing contacts via Bluetooth
To share a contact:
1. Apps > Contacts
2. Touch

> Share contact > Bluetooth

3. Check if Bluetooth is ON and let the tablet scan
for nearby devices.
4. Choose the device you want to send from the
list.
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Maps and Latitude
You can find your current location, view real-time
traffic conditions and get detailed directions. You can
search on a street map or a satellite image to locate
an address or a landmark.

Getting directions

To open the Maps application

3. Choose the transportation method and touch
Go.

• Apps > Maps
Icon Description

1. While viewing a map, touch

.

2. Enter your start point and destination point, type
the address or find from contacts.

Starring a location

Search Maps – You can search for a location
you want.

You can star any location or labelled feature on a
map to make it easy to spot.

My Location – Point your current location on
the map.

1. Touch and hold a location or labelled feature on
a map.

Places – Searches for places around your
current location that are related to the
category you choose.

2. Touch the balloon that opens.

Directions – This will let you find out the
route of any place you enter. Touch the My
Location and End point fields to input the
data. You can also choose a location from
Contacts or a point on the map.

You can open a list of your starred locations, so you
can quickly go to a starred location on the map.

3. Touch the grey star at the top of the screen to
star the location.

• Touch

> Starred Places

Layers – You can switch view from Traffic to
Satellite, Terrain or others.
More – Clear map or find Starred places and
more.
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Joining Latitude
Google Latitude™ lets you and your friends view
each others’ locations on maps and share status
messages with each other. Your location is not shared
automatically. You must join Latitude and then invite
your friends to view your location, or accept invitations
from your friends.
This allows you to choose to share your location with
friends you choose.
• While viewing a map on the Google Maps
application, touch
> Join Latitude

Finding your friends with Latitude
1. Apps > Latitude >

> Add friends

2. Touch Select from Contacts to tick all of the
contacts you want to invite. Touch Add via email
address to enter one or more email addresses,
then touch Add friends.
3. When your friend accepts your invitation, you
can share locations.
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Market
Android Market™ lets you download useful
applications and games. If you install applications
and games from Android Market™, they appear in
the menu. You can tick the downloaded application
by touching the My apps tab.

To open the Market application
• Apps > Market

Downloading applications
1. Select a category to browse its contents.
2. Choose an application to install.
3. For free applications, touch Install. For paid
applications, touch the price button.

You can also remove an application from the Settings
menu.
• Apps > Settings > Applications > Manage
applications > Downloaded
WARNING: To protect your device and
personal data, download applications only from
trusted sources, such as Android Market™. If some
applications are not properly installed on your
device, your device may not work normally or a
serious error can occur. You will need to uninstall
those applications and all of its data and settings
from the device.

4. Read the information on the type of information
the application will access. If you agree to the
application’s access requirements, touch OK.

Removing applications
1. Apps > Market
2. Touch the My apps tab.
3. Choose the application you wish to remove and
touch Uninstall.
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Talk
This application lets you chat with other people
who also use Google Talk™. You remain signed in,
even when you’re using other applications, until you
deliberately sign out.

Managing Your Friends List
Your Google Talk™ Friends list contains the friends
you’ve invited to become friends or whose invitations
you’ve accepted in Google Talk™. Friends can invite
each other to chat in Google Talk™ and see each
others’ online status in Google Talk™ and other
applications, such as in Gmail™ and Google Maps™.
To add a friend: Touch
and enter your friend’s
email address. Then touch Send invitation.

Chatting with a friend
1. Apps > Talk
2. Find the friend you want to chat with and enter
your message. Then touch
to send it.
The messages that you exchange are displayed
on the screen and include information about the
chat, such as whether it’s on the record, the time
a message was sent (if there’s no response after a
short while), etc.
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• If your friend is available for voice chat,
will
appear next to their name on the Friends list. Touch
in the conversation screen to begin a voice chat.
• If your friend is available for video chat,
will
appear next to their name on the Friends list. Touch
in the conversation screen to begin a video
chat.

To sign out of Google Talk™
You can sign out of Google Talk™. For example, if
you want to limit Google Talk™ conversations to your
device. Also, signing out can extend your battery life.
• Apps > Talk >

> Sign out

NOTE: Use of Google Talk™ in 2G network or
weak signal strength area may affect the quality of
service.

Photos and videos
Camera

5. When the focus box turns green, the camera
has focused on your subject.

Getting to know your camera view finder

6. Take your finger off the Capture button.
Zoom

Zoom in or zoom out.

White balance

Adjust the amount of
sunlight entering the image.

Flash mode

Enable and disable Flash.

Colour effect

Choose a colour tone for a
new photo.

Capture

Takes a photo.

Scene mode

Change Scene mode.

Camera settings

Taking a photo
1. Apps > Camera
2. Holding the device, point the lens towards the
subject you want to photograph.
3. Touch and hold the Capture button lightly and
a focus box will appear in the centre of the
viewfinder screen. (A focus box appears only on
the rear-facing camera mode.)

Gallery

Switch lenses
Video mode

Change the camera
settings.
Access your saved photos
from within the camera
mode.
Switch between the rearfacing camera lens and the
front-facing camera lens.
Touch the video icon to
switch to video mode.

4. Position the device so you can see the subject
in the focus box.
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Tagging location information to your photo

Taking a video

Activate to use your device’s location-based services.
Take pictures wherever you are and tag them with the
location. If you upload tagged pictures to a blog that
supports geo-tagged photographs, you can see the
pictures displayed on a map.

1. Apps > Camera

NOTE: This function is only available when GPS is
active.
• Apps > Camera > Camera settings > Store location
> On

Video Camera
Getting to know your video camera view
finder

2. Touch the Video mode button.
3. Holding the device, point the lens towards the
subject you want to record.
4. Touch the Record button once to start
recording. A timer showing the length of the
video will appear on your viewfinder.
5. Touch the Stop button to stop recording.
White
balance

Flash mode Enable and disable Flash.
Colour
effect
Record/
Stop
Video
quality
Time lapse
interval
Gallery
Switch
lenses
Camera
mode

40 LG-V900 | User Guide

Adjust the amount of sunlight
entering the video.
Choose a colour tone for a new
video.
Starts and stops recording a
video.
Adjusts the video quality.
Captures each frame at a rate
much slower than it will be played
back. When replayed at normal
speed, time appears to be
moving faster and thus lapsing.
Access your saved videos from
within the video mode.
Switch between the rear-facing
camera lens and the front-facing
camera lens.
Touch the camera icon to switch
to camera mode.

Gallery
Open the Gallery application to view albums of your
pictures and videos.
You can store multimedia files to your memory and
have easy access to all your image and video files.

• When the picture is zoomed in, drag the picture to
view parts that are not in view.
• Swipe the screen left or right to view the next or
previous picture or video in the album.

To open the Gallery application

Using a picture as a Contact icon or
Wallpaper

• Apps > Gallery

Choose images to use as a contact icon or wallpaper.

Viewing your albums

1. Touch a picture to view the available menus,
then touch
> Set picture as.

•

returns to the main Gallery screen at any time.

•

opens the Camera application.

•

provides the file and folder properties.

•

plays a slideshow of all your pictures.

Viewing and browsing pictures and videos

2. Choose from Contact photo or Wallpaper.
• If you choose Contact photo, choose the contact
you wish to set the photo to from your contact list.
• If you choose Wallpaper, crop the photo and touch
OK.

Touch a picture or video in an album to view it.

Getting details about your photo

•

deletes a file from device’s memory.

•

allows you to share the file with others.

•

opens more options.

You can view a photo’s detailed information, such as
Title, Time, File Size, etc. Touch a picture to view the
available menus, then touch
> Details.

• Turn the device to view the picture in an upright
(portrait) or sideways (landscape) orientation.
The picture is displayed in the new orientation.
• Touch the picture to view the available menus.
• You can use the pinch-to-zoom method; spread
out your two finger tips to zoom in and gather your
two finger tips to zoom out.
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Sharing a picture
1. Touch a picture to view the available menus,
then touch
.
2. In the menu that opens, touch the application
you would like to use to share the selected
pictures. Enter the necessary information, if
needed, and send it.

3D Camcorder and 3D Player
Getting to know your 3D Camcorder view
finder

Deleting files
You can delete the entire contents of one or more
albums or individual images or videos from an album.
1. While in the Gallery, touch and hold an album,
picture or video.
2. Touch each of the files you want to delete. You
can use Select All to select all the available files.
3. Touch

to delete the file(s).
3D mode

Choose the 3D camera mode.

Depth control Control the depth of 3D video.
3D Camera
settings
Help
Gallery
Record/Stop
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Change the 3D camera
settings.
Provides you with a quick
guide for 3D Camera.
Access your saved 3D videos
from within the 3D camera
mode.
Starts and stops recording a
3D video.

Taking a 3D Video
1. Apps > 3DCamcorder
2. Holding the device, point the lens towards the
subject you want to record.
3. Touch the Record button once to start
recording. REC will appear on your viewfinder
with a timer showing the length of the video.
4. Touch the Stop button to stop recording.
TIP: Use Help whenever you want to know how this
function operates.

Playing a 3D Video
1. Apps > 3DPlayer
2. Select a video from your 3D video list. It will start
playing automatically.
• Watching the 3D video on a 3D TV:
Connect the HDMI cable from the tablet to your 3D
TV. Switch to
mode and wear the 3D glasses
(for 3D TV).
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Utilities
Calendar
Calendar makes it easy to create and manage events,
meetings and appointments.
To open the Calendar application
• Apps > Calendar
When you first set up your device, you configured it
to use an existing Google account or you created a
new account. The first time you open the Calendar
application on your device, it displays any existing
calendar events from your Google account on the
web.
Calendar will keep your events synchronised between
your device and the web.

Viewing your calendar
1. Apps > Calendar
2. On the top left-hand corner of the screen, you
can find the different view types of the Calendar
(Day, Week, Month).
Events from each account you have added to your
device and configured to synchronise calendars are
displayed in Calendar. Events from each calendar are
displayed in a different colour.
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Creating an event
1. Apps > Calendar >
2. Enter the necessary information and touch
Done.

Change synchronisation and display settings
You can control whether an account synchronises
changes to calendar events between a Google™ or
other calendar service with the Settings.
• Apps > Calendar >

> Settings

Clock
Use Clock to display the date and time in large
characters on your screen. You can also use it to set
alarms.

Setting an alarm
1. Apps > Clock >

> Add alarm

2. Enter the alarm details and touch Set.
When an alarm sounds, touch Dismiss to turn it off
or Snooze to delay for ten minutes.

Calculator
To open and use the calculator
1. Apps > Calculator
2. Enter numbers and arithmetic operators.
• Touch
to delete numbers while you type. Touch
and hold
to delete all the numbers you entered
at once.
• Touch CLR to delete the calculation result.
• To copy what you’ve entered, touch and hold the
input field.
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Music
The Music application plays audio files that are stored
on your device’s memory. Copy audio files from your
computer onto the memory before you open the
Music application.

To create a playlist

To open the Music application

3. Touch Add to new playlist. If you want to add
songs to a playlist you have already created,
touch the name of it.

• Apps > Music
NOTE: Music file copyrights may be protected by
international treaties and national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain
permission or a licence to reproduce or copy
music. In some countries, national laws prohibit
private copying of copyrighted material. Before
downloading or copying the file, please check the
national laws of the relevant country concerning
the use of such material.

Viewing your music library
The Music application searches the memory for
music files you copied to your memory, then builds
a catalogue of your music based on the information
contained in each music file.
The Music library screen opens with options to view
your music library organised by New and recent,
Albums, Artists, Songs, Playlists or Genres.
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1. When viewing a list of songs in the library, touch
to the right of the song name.
2. Touch Add to playlist.

4. Enter a name for the playlist, then touch OK.

Playing music
Touch a song in your library to listen to it.
The Playback screen opens and the song you
touched, or the first song in the album or other
playlist, starts to play. Playback stops only if you stop
it, even when you switch applications.

To control playback:
The Playback screen contains several icons that you
can touch to control the playback of songs, albums
and playlists.
Icon

Description
Touch to pause playback.
Touch to resume playback.
Touch to skip to the next track in the
album, playlist or shuffle.
Touch to skip to the previous track in the
album, playlist or shuffle.
Touch to play the current playlist in shuffle
mode (tracks are played in a random
order).
Touch to set repeat mode: don’t repeat,
repeat the playlist or repeat the current
track.
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Browser
Browser gives you a fast, full colour world of games,
music, news, sports, entertainment and much more,
right on your tablet device wherever you are and
whatever you’re into.
NOTE: Additional charges apply when connecting
to these services and downloading content. Check
data charges with your network provider.

Goes to the previous page.
View your current bookmarks and add a new
bookmark. You can also view your browser
history.
Search web pages.

Opening multiple pages
Opening webpages
1. Apps > Browser
2. Touch the URL field and input the URL, then
touch
.
To zoom in or out, double-tap the screen. You can
also use the two finger zoom; place your two fingers
on the screen and slowly pinch or spread apart.

While browsing the web page, use the
following options:
Open a new tab.
Add the current web page as a Bookmark.

With this feature, you can use multiple web pages
simultaneously. Just touch
to open a web page
on a new tab.

Adding Bookmarks to your Home
screen
Make quick access menus to your Home screen with
this feature. You can add icons for your favourite sites
and make easy access by touching an icon on your
Home screen like other menus.
• Apps > Browser >
> Add to Bookmarks > Add
to Home screen > OK

Refresh the web page.

Changing browser settings

Go to the page you connected to after the
current page.

• Apps > Browser >
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> Settings

Settings
The Settings application contains most of the tools
for customising and configuring your device. Some of
functions are detailed on another chapter.

Sound
Allows you to manage various Sound settings.

• Apps > Settings

Volume – Allows you to set the multimedia,
notification and alarm volumes.

Wireless & networks

Notification ringtone – Allows you to choose a ring
tone for your notifications.

Allows you to manage Wi-Fi and Bluetooth
connections. You can also set Mobile networks and
Airplane mode.

Audible selection – Plays a sound when making a
screen selection.

Airplane mode – When Airplane mode is activated,
all wireless communications are disabled.

Screen lock sounds – Plays a sound when locking
and unlocking the screen.

Wi-Fi settings – This allows you to set up and
manage wireless access points.

Screen

• Wi-Fi – Tickmark to turn on Wi-Fi so you can
connect to Wi-Fi networks.

Allows you to manage various Screen settings.
Brightness – Adjust the brightness of the screen.

• Network notification – Tickmark to receive a
notification when an open Wi-Fi network becomes
available and is in range.

Auto-rotate screen – Tickmark to automatically switch
the orientation of the screen as you turn the device
sideways.

• Wi-Fi disconnect policy – Specify when to switch
from Wi-Fi to mobile data.

Animation – Opens a dialogue where you can set
whether you want to enjoy animated transitions for
some effects, for all supported effects or to enjoy a
device without any optional animation effects.

• Wi-Fi networks – Displays a list of Wi-Fi networks
you’ve previously configured and those detected
when the device last scanned for Wi-Fi networks.
• Add Wi-Fi network – Allows you to add a
Wi-Fi network by entering its SSID (the name it
broadcasts) and security type.

Timeout – Opens a dialogue where you can set
how long to wait after you touch the screen or press
a button before the screen darkens. For the best
battery performance, use the shortest convenient
timeout.
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Location & security
Allows you to set your preferences for using and
sharing your location when you search for information
and use location-based applications.

Set up SIM card lock – Set up a PIN to be required
for device use or change the SIM PIN.
Visible passwords – Select to show passwords as you
type them or deselect to hide passwords.

Use wireless networks – If you tick Use wireless
networks, your device will determine your approximate
location by using Wi-Fi and mobile networks. When
you tick this option, you’re asked whether you consent
to allowing Google™ to use your location when
providing these services.

Device administrators – Allows you to view or
deactivate device administrators.

Use GPS satellites – If you tick Use GPS satellites,
your device will determine your location to street-level
accuracy.

Set password – Set or change the credential storage
password.

Use location for Google Search – Tickmark to allow
Google search to use your location for improved
results.
Configure lock screen – Set an unlock pattern to
secure your device. When setting this option, a set
of screens open and guides you through drawing
a screen unlock pattern. You can also set a PIN or
Password instead of a Pattern or leave as Unsecure
or Off.

Use secure credentials – Allows you to access secure
certificates.
Install from USB storage – Allows you to install
certificates from USB storage.

Clear credentials – Clear credential storage of all
contents and reset its password.

Applications
Allows you to view details about the applications
installed on your device, manage their data, force
them to stop and to set whether you want to permit
installation of applications that you obtain from
websites and email.

When you turn on your device or wake up the screen,
you’re prompted to draw your unlock pattern to
unlock the screen.

Manage applications – Opens a list of all the
applications and other software installed on your
device, along with their sizes.

Owner info – Allows you to choose if you want to
display owner information on the lock screen.

Running services – Allows you to view and control
currently running services.
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Storage use – Allows you to view the storage amount
used by applications.
Battery use – Allows you to view what applications
have been using the battery.
Unknown sources – Permits installation of
applications that you obtain from websites, email or
other locations other than Android Market™.
Development – Allows you to set options for
application development.
NOTE: To use USB debugging, you need to install
the “LG USB Driver” on your PC first.
The LG USB Driver is downloadable from the LG
website (www.lg.com). Go to http://www.lg.com
and select your region, country & language.

Background data – Permits applications to
synchronise data in the background, whether or
not you are actively working in them. Unticking this
setting can save battery power and lowers data use.
Auto-sync – Tick to permit applications to
synchronise data on their own schedule.
Synchronising data automatically is disabled if
Background data is unticked.

Privacy
Allows you to manage your personal information.
Back up my data – Tickmark to back up application
data, Wi-Fi passwords and other settings to Google
servers.
Backup account – Displays your account that your
settings and other data are backed up with.

Accounts & sync
Allows you to activate Background data
synchronisation or Auto-sync. You can also verify
or add accounts and change their data and
synchronisation settings.
This allows you to add, remove and manage your
Google™ and other supported accounts. You also
use these settings to control how and whether all
applications send, receive and sync data on their
own schedules and whether all applications can
synchronise user data automatically.

Automatic restore – Tickmark to restore backed up
settings or other data when reinstalling an application.
Factory data reset – Erases all of your personal data
from internal device storage, including information
about your Google account, any other accounts, your
system and application data and settings, and any
downloaded applications. If you reset the device in
this way, you’re prompted to re-enter the same kind
of information as when you first started your tablet.
Tip: Make sure you backup any important data
before performing this function.
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Storage
Displays the amount of internal storage available and
what types of files are using storage space.

Language & input
Language settings:
Select the language for the text on your tablet and
configure the on-screen keyboard, including words
that you have added to its dictionary.

Voice recogniser settings:
Language – Select a language for the Google voice
recognition.
SafeSearch – Set the device to filter explicit text and/
or images from voice search results.
Block offensive words – Allows you to hide
recognised offensive words from voice results.

Text-to-speech settings:
Listen to an example – Plays a brief sample of the
speech synthesizer, using your current settings.
Always use my settings – Tick to use the settings on
this screen in place of speech synthesizer settings
available in other applications.
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Default Engine – Opens a dialogue where you can
set the text-to-speech application you want to use, if
you have more than one installed.
Install voice data – If your device does not have
speech synthesizer data installed, touching this
option connects to Android Market and guides you
through the process of downloading and installing
the data. This setting is not available if the data is
already installed.
Speech rate – Opens a dialogue where you can
select how quickly you want the synthesizer to speak.
Language – Opens a dialogue where you can select
the language of the text you want the synthesizer to
read. This is particularly useful in combination with
the Always Use My Settings setting, to ensure that
text is spoken correctly in a variety of applications.
Engines – Lists the text-to-speech engines installed
on your device. Touch one to view or change its
settings.

Keyboard settings:
The Android Keyboard settings apply to the
on-screen keyboard that is included with your device.
The correction and capitalisation features affect only
the English version of the keyboard.

Accessibility
Tick to enable all installed accessibility plug-ins.
NOTE: Requires additional plug-ins to become
selectable.

Date & time
Allows you to change the date and time formats and
choose to automatically update it.

About tablet
View legal information and check device status and
software version.
Notice!
Open Source Software
To obtain the corresponding source code under
GPL, LGPL, MPL and other open source licences,
please visit http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers and notices
are available for download with the source code.
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Software update
LG Mobile Software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to update the firmware of
your tablet to the newer version conveniently via
OTA without connecting the USB cable. This feature
is only available if and when LG makes the newer
version of the firmware available for your device.
Apps > Setting > About tablet > System updates
allows you to check for Android system firmware
updates if and when such updates are made available
for your device by LG.
NOTE: LG reserves the right to make firmware
updates available only for selective 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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Technical data
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-V900
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 62311:2008/EN62209-2:2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

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

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

Apr.21, 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative
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Accessories
These accessories are available for use with the LG-V900 (items described below may be optional).
Travel Adapter

USB Cable

This adapter allows you to
charge the battery.

HDMI cable
Connects your LG-V900 and
HDMI compatible devices,
such as HDTV, PC and so on.

User Guide
Learn more about your
LG-V900.
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USB Gender
LG-V900 supports standard
type of USB keyboard and
USB Hub. Other types of
USB devices may not work
with LG-V900.
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NOTE:
• Always use genuine LG accessories. Failure to do
this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.

Trouble shooting
Please check to see if any problems you have encountered with your device are described in this section, before
taking the device in for service or calling a service representative.
Category
Sub-Category

Question

Answer

BT
Bluetooth Devices

What are the functions available
via Bluetooth?

You can connect a Bluetooth audio device such as a stereo
headset and share pictures, videos, contacts, etc via the
Gallery/Contacts menu.

Data
Contacts Backup

How can I back up Contacts?

The Contacts data can be synchronised between your
device and Gmail™.

Data
Synchronisation

Is it possible to set up one-way
sync with Gmail™?

Only two-way synchronisation is available.

Data
Synchronisation

Is it possible to synchronise all the
The Inbox is automatically synchronised.
Email folders?

Google Service™
Gmail Log-In

Should I have to log into Gmail™
whenever I want to access
Gmail™?

Once you log into Gmail™, you don’t need to log in to
Gmail™ again.

Google Service™
Google account

Is it possible to filter emails?

No, email filtering is not supported via the device.

Device Function
YouTube™

Is it possible to play YouTube™
videos?

Yes, YouTube™ videos are supported but may have to be
viewed through the YouTube™ application (and not the
browser).

Device Function
Email

What happens when I execute
another application while writing
an email?

Your email will automatically be saved as a draft.

57

Category
Sub-Category

Question

Answer

Device Function
Ring Tone

Is there a file size limitation for
when I want to use a .MP3 file as
a ring tone?

There is no file size limitation.

Device Function
Navigation

Is it possible to install another
navigation application on my
device?

Any application that is available on Android Market™ and is
compatible with the hardware can be installed and used.

Device Function
Synchronisation

Is it possible to synchronise
my contacts from all my email
accounts?

Only Gmail & MS Exchange server (Company Email Server)
contacts can be synchronised.

Device Function
Security

What are the device’s security
functions?

You are able to set the device to request the entry of an
Unlock Pattern, PIN or Password before the device can be
accessed or used.

Device Function
Security

How can I enter the PUK code
when the SIM card is blocked
as a result of entering my PIN
incorrectly three times?

You must enter the PIN Unblocking Key (PUK) supplied
by your service provider to unblock the SIM and set a new
PIN.
1. Press and hold the Volume Down Key for 5 seconds on
the lock screen until the PUK input screen appears.
2. Enter the PUK and new PIN.
Now you can use the device with your new PIN.

Device Function
Unlock Pattern

What should I do if I forget my
Unlock Pattern?

After attempting the Unlock Pattern 5 times, you can touch
the Forgot pattern? option and use your Google account
information to unlock your device.

Device Function
Unlock Pattern

What should I do if I forget
the Unlock Pattern and I didn’t
create the Google account on the
device?

Without entering the Unlock Pattern, you will not be able to
access your device.
If you forget your unlock pattern, please contact customer
service.
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Category
Sub-Category

Question

Answer

Device Function
Unlock Pattern

How do I create the Unlock
Pattern?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Location & security.
3. Touch Configure lock screen (under the Lock screen
section of the settings). The first time you do this, a
short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.
4. Touch Pattern and set up by drawing your pattern once,
then again for confirmation.

Device Function
Memory

Will I know when my memory is
full?

Yes, you will receive a notification.

Device Function
Language Support

Is it possible to change the
language?

The device has bilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, touch Apps and touch Settings.
2. Touch Language & input > Select language.
3. Touch the desired language.

Device Function
VPN

How do I set up a VPN?

VPN access configuration is different according to each
company. To configure VPN access from your device, you
must obtain the details from your company’s network
administrator.

Device Function
Screen time out

My screen turns off after only 15
seconds. How can I change the
amount of time for the backlight
to turn off?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Screen.
3. Under Screen settings, touch Timeout.
4. Touch the preferred screen backlight timeout time.

Device Function
Wi-Fi & 3G

When Wi-Fi and 3G are both
available, which service will my
device use?

When using data, your device may default to the Wi-Fi
connection (if Wi-Fi connectivity on your device is set to
On). However, there will be no notification when your device
switches from one to the other.
To know which data connection is being used, use the 3G
or Wi-Fi icon at the right bottom of your screen.
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Category
Sub-Category

Question

Answer

Device Function
Home screen

Is it possible to remove an
application from the Home
screen?

Yes. Just touch and hold the icon until the bin icon labelled
as Remove appears at the top right-hand corner of the
screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to
the bin.

Device Function
Application

I downloaded an application and
it causes a lot of errors. How do I
remove it?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Applications > Manage applications.
3. Touch the application, then touch Uninstall.

Device Function
Charger

Is it possible to charge my device
by USB cable?

No, USB does not supply enough power. Please use the
included travel adapter for charging.

Device Function
Alarm

Will my alarm be audible or will it
go off if the device is turned off?

No, this is not supported.

Device Function
Alarm

If my Ringer Volume is set to Off,
will I hear my Alarm?

Your Alarm is programmed to be audible even in these
scenarios.

Device Function
MTP

My device is not recognised after
installing Windows Media Player
11?

Some devices that support the Media Transfer Protocol
(MTP) might not be recognised in Windows Media Player 11
for Windows XP.
1. Uninstall the device in Device Manager by performing
the steps in Issues with devices after removing Windows
Media Player.
2. Disconnect the portable device from your computer.
3. Reconnect the device to your computer.
4. Start Windows Media Player 11 for Windows XP and verify
that your device is recognised and displays in the Player.

Device Spec
Battery Time

What is the maximum amount of
time my device’s battery will last
before I need to recharge it?

Standby: Approx. 15 days
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Category
Sub-Category
Device Spec
Multimedia

Recovery Solution
Reset

Recovery Solution
Factory Reset

Question

Answer

What kind of media formats does
your device support?

Audio format: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav
Image format: jpg, gif, png, bmp
Video format: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)

How can I restart my device when
the screen freezes?

If the device does not respond to user input or the screen
freezes:
Remove the back cover and press the RESET button with a
pointed object to restart your device. If it still does not work,
please contact customer service.

How do I perform a factory reset?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Privacy > Factory data reset.
3. Read the warning and touch Reset tablet.
4. Touch Erase everything.
Attention:
If a factory reset is performed, all installed applications
and user data will be erased. Please remember to back up
any important data before performing a factory reset.
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LG Service Center
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd. 72/127
Somdetprachaw Taksin Rd., Bookalo, Thonburi,
Bangkok 10600
Working day : Mon-Sun 07:00 - 19:00
Call center : 0-2878-5757
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