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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
อาจทำให้เกิดอันตรายหรือ
ผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น BL40 นี้ ได้รับ
การออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยว
กับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนด
ค่าเผื่อไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
ของทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับ
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วย
วัดที่เรียกว่า Specific Absorption
Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR
ได้กระทำด้วยการใช้วิธีการที่ได้
มาตรฐาน โดยให้เครื่องโทรศัพท์

•

•

•

•

ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและมีการรับ
รองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่ง
สัญญาณดังกล่าวได้กระทำในทุก
ย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์
LG แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแบบ
ให้อยู่ภายในข้อกำหนดการรับ
พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) คือ 2
วัตต/กก.โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อ
หนัก 10 กรัม
ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์
รุ่นนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคือ
0.757 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ
0.842 วัตต์/กก. (10 กรัม)
ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/
พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR
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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งแนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/
กก. โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์

คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ
อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง
ให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของ
เครื่องโทรศัพท์ ควรนำไปให้
ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อ
จำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์
วิทยุ และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง
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•
•

•

•

•

ความร้อนเช่นเครื่องระบาย
ความร้อนหรือเตาประกอบอาหาร
ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่
ที่มีการสั่นสะเทือนหรือการ
กระแทก
ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่
มีข้อบังคับพิเศษว่าห้ามใช้
ตัวอย่าง เช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ใน
โรงพยาบาล เนื่องจากอาจมีผล
ต่อการทำงานของอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน
ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะ
อาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้
โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุ
ไวไฟ เนื่องจากโทรศัพท์อาจ
ร้อนและทำให้ติดไฟ ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดเพลิงไหม้

• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครื่องโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บน
พื้นผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มี
การถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่
ที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต
หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำความเสียหายต่อ
ข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจาก
ของเหลวหรือความชื้น

• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะ
ต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
• อย่าใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์
เสริมในบริเวณที่มีความชื้นสูง
เช่น สระน้ำ เรือนกระจกปลูก
ต้นไม้ เรือนกระจกผึ่งแดด
หรือสภาวะแวดล้อมร้อนชื้น
เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย
และสิ้นสุดการรับประกัน
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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานอย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์

เครื่องควบคุมจังหวะการเต้น
ของหัวใจ

อุปกรณ์การแพทย์และอิเล็ก
ทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถ
ส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้
อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้
รับอนุญาตเสียก่อน โปรดปรึกษา
แพทย์เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์
ของคุณอาจรบกวนการทำงาน
อุปกรณ์การแพทย์ของคุณหรือไม่
• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจ
ก่อให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับ
เครื่องช่วยฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้
รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้น
ของหัวใจแนะนำว่าควรรักษาระยะ
ห่างระหว่างโทรศัพท์มือถือและ
เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของ
หัวใจอย่างน้อย 15ซม.เพื่อหลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับอุปกรณ์
ดังกล่าว ให้คุณใช้โทรศัพท์ด้วยหู
ด้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเครื่องควบ
คุมจังหวะการเต้นของหัวใจ และ
ห้ามพกพาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋า
เสื้อของคุณ
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โรงพยาบาล
ให้ปิดอุปกรณ์ไร้สายของคุณ
หากอยู่ในเขตห้ามใช้ เช่น
เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล คลินิก
หรือสถานพยาบาล เนื่องจากอาจมี
ผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบัง
คับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะ
ขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัด
ระวังอย่างเต็มที่
• หากสามารถกระทำได้
ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากสภาพ
การขับขี่ทำให้จำเป็นต้องดำเนิน
การดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผล
กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์
บางชนิดในรถของคุณเช่นวิทยุติด
รถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์แบบไร้สายซึ่ง
ขัดขวางการทำงานของถุงลมซึ่ง
อาจทำให้ถุงลมไม่ทำงาน หรือ
อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

เนื่องจากการทำงานผิดปกติของ
ถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงที่อยู่ข้าง
นอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่
ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณยัง
สามารถได้ยินเสียงจากรอบข้าง
ได้ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ข้างถนน

หลีกเลี่ยงการทำลายความ
สามารถในการได้ยิน
ความสามารถในการได้ยินอาจถูก
ทำลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็น
เวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนำว่า
คุณไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้กับหู
ของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับ
เสียงเพลงและระดับเสียงสาย
สนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม

ส่วนที่เป็นแก้ว

บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำมา
จากวัสดุแก้ว ซึ่งส่วนที่เป็นแก้ว
นี้สามารถแตกได้ อย่าสัมผัส หรือ
พยายามดึงออก ให้หยุดใช้โทรศัพท์
จนกว่าส่วนที่เป็นแก้วนี้จะได้รับการ
เปลี่ยนโดยศูนย์บริการ
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คำแนะนำเพือ
่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้

บนเครื่องบิน

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง
มีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตาม
ข้อห้ามอย่างเคร่งครัด และทำตาม
ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น
รบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ก่อนขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอด
ที่พื้นก่อนได้รับการอนุญาตจาก
พนักงานประจำเครื่อง

บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อ
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของ
เหลวที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้
ในห้องโดยสารของรถ ซึ่งคุณใช้
เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม
ต่างๆ ของคุณ
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เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่าง
จากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วน
ขนาดเล็กซึ่งอาจทำอันตรายหาก
เด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด
ได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียง
อย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการใน
พื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบต
เตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น
เนื่องจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่
ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จ
ของ LG เท่านั้นเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออก
แบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบต
เตอรี่ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที
เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำ
ลงจนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อ
ได้ แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่
ได้หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็น
ต้องเปลี่ยนก้อนใหม่

• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หาก
ไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่ม
เวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดน
แสงแดดโดยตรงหรือใช้ในสภาพ
ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพ
อากาศที่ร้อนหรือเย็นเพราะ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
อาจด้อยลง
• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้
ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้
แล้ว โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไป
ได้ อย่าทิ้งเป็นขยะในครัวเรือน
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต้าเสียบทุกครั้งหลังจากแบต
เตอรี่โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อลด
การใช้พลังงานสิ้นเปลืองของ
อุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่
กับการกำหนดค่าเครือข่าย, การ
ตั้งค่าผลิตภัณฑ์,รูปแบบการใช้,
แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม
9

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ช่องเสียบหูฟังสเตอริโอหรือแฮนด์ฟรี
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (ปุ่มล็อค/ ปลดล็อค)
เปิด/ปิดโทรศัพท์
หูฟัง
กล้องภายใน
เซนเซอร์วัดแสง
(โปรดดูรายละเอียดที่หน้า 15 สำหรับหมายเหตุ)
คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทร
ศัพท์หรือการนั่งทับอาจทำให้จอ LCD และการทำ
งานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้ อย่าปิดเซนเซอร์
รับสัญญาณด้วยฟิล์มป้องกันหรือหุ้มโทรศัพท์
เนื่องจากอาจทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติได้
อุปกรณ์ชาร์จ
สายเคเบิลข้อมูล
(สายเคเบิล USB)
เคล็ดลับ: ก่อนการ
เชื่อมต่อสายเคเบิล
USB ให้รอจนกระทั่ง
โทรศัพท์เปิดเครื่อง
และได้ลงทะเบียนกับ
เครือข่ายแล้ว

ปุ่มเพลง
10 LG BL40 | คู่มือการใช้

ปุ่มปรับระดับเสียง
• เมื่อหน้าจอไม่ใช้งาน:
กดค้างที่ปุ่มลงเพื่อปิด/
เปิดโหมดเงียบ ระดับเสียงปุ่ม
หรือเสียงกริ่ง
• ระหว่างการใช้สาย:
ระดับเสียงหูฟัง
• ขณะกำลังเล่นแทร็ค:
ควบคุมระดับเสียงต่อเนื่อง
ปุ่มกล้องถ่ายรูป
• ไปที่เมนูกล้องโดยกดปุ่มค้างไว้

ภาพแสดงตัวเครื่องเมื่อเปิดฝาครอบ
การชาร์จโทรศัพท์
เปิดฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จที่ด้านข้างของโทรศัพท์
BL40 เสียบอุปกรณ์ชาร์จ และ
เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ
คุณจะต้องชาร์จโทรศัพท์ BL40
จนกว่าข้อความ “แบตเตอรี่เต็มแล้ว”
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ฝาปิดแบตเตอรี่
ช่องเสียบ
USIM การ์ด

แฟลช

แบตเตอรี่

เลนส์กล้อง
ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
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การใส่ USIM และแบตเตอรี่
1 ถอดฝาปิดแบตเตอรี่และแบต
เตอรี่ออก
เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ลง แล้วดึงแบต
เตอรี่ออกออกมา
3 ใส่แบตเตอรี่
ใส่แบตเตอรี่โดยให้ด้านบนของแบต
เตอรี่ลงไปที่ด้านบนของช่องใส่แบต
เตอรี่ก่อน ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว
สัมผัสของแบตเตอรี่ตรงกับขั้วของ
โทรศัพท์ จากนั้น กดด้านล่างของ
แบตเตอรี่ให้แน่นเข้าที่
คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่
ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจาก
อาจทำให้เครื่องเสียหายได้
2 การใส่ USIM การ์ด
เลื่อน USIM การ์ดเข้าไปในช่องใส่
USIM การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง
ในการถอด USIM การ์ด ให้ค่อยๆ
ดึงการ์ดออกมา
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การ์ดหน่วยความจำ
การใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณสามารถเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำ
ในโทรศัพท์ได้โดยการใช้การ์ดหน่วย
ความจำ (microSD) โทรศัพท์ BL40
รองรับการ์ดหน่วยความจำสูงสุดไม่
เกิน 32 กิกะไบต์
หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำเป็น
อุปกรณ์เสริม
ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปใน
ช่องเสียบที่ด้านบนให้แน่นเข้าที่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองคว่ำลง

เปิดช่องเสียบโดยดึงที่ฝาปิดโลหะขึ้น

คำเตือน: ใส่การ์ดหน่วย
ความจำลงในช่องเสียบ มิฉะนั้น
การ์ดอาจเสียหายได้
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การ์ดหน่วยความจำ
การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจฟอร์
แมตแล้ว หากยังไม่ได้ฟอร์แมต คุณ
จำเป็นต้องฟอร์แมตการ์ดหน่วยความ
จำก่อนคุณจึงจะสามารถเริ่มต้นใช้
งานการ์ดได้
บันทึก: ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบเมื่อ
ฟอร์แมต
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
และเลือก โทรศัพท์ จากแท็บ
ตั้งค่า
2 เลื่อนและแตะที่ ความจำ
จากนั้นเลื่อนและแตะที่
ความจำการ์ด
3 แตะที่ ฟอร์แมต
แล้วยืนยันการเลือกของคุณ
4 ป้อนรหัสผ่าน
หากมีการกำหนดไว้แล้ว การ์ด
จะได้รับการฟอร์แมตและพร้อม
สำหรับการใช้งาน
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หมายเหตุ: หากมีข้อมูลอยู่ในการ์ด
หน่วยความจำของคุณโครงสร้าง
โฟลเดอร์อาจจะแตกต่าง
ไปจากเดิมภายหลังการฟอร์แมต
เนื่องจากไฟล์ทั้งหมดถูกลบออก

การโอนรายชื่อ
ในการโอนรายชื่อจาก USIM
ไปยังโทรศัพท์:
1 จากแท็บ การติดต่อ เลื่อนดู
รายชื่อ แล้วเลือก
จากนัน
้ เลือก เปลี่ยนที่ตั้ง
2 แตะที่ คัดลอกไปเครื่อง
3 เลือก เลือกทั้งหมด
หรือเลือกทีละชื่อ แล้วแตะ
ที่ คัดลอกไปเครื่อง

หน้าจอหลักของคุณ
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส โดยการล็อคปุ่มอัตโนมัติขณะใช้สาย
หน้าจอหลักเป็นที่ที่ดีเยี่ยมที่จะช่วย
ฝึกให้คุณเคยชินกับการใช้หน้าจอ
สัมผัส
ในการเลือกรายการ
ให้แตะที่กลางไอคอน
• ไม่ต้องออกแรงกดมาก หน้าจอ
สัมผัสจะไวต่อการแตะเบาๆ
• ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัส
ที่ตัวเลือกที่ต้องการ
ระวังอย่าแตะโดนปุ่มอื่นๆ
• เมื่อไฟหน้าจอดับลง ให้กดปุ่ม
เปิด/ปิดเพื่อย้อนกลับไป
ยังหน้าจอหลัก
• เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ BL40
เครื่องจะกลับไปล็อคหน้าจอ

เซนเซอร์วัดแสง
หากมีการโทรออกหรือรับสาย
เซนเซอร์นี้จะปิดไฟหน้าจอโดยอัต
โนมัติแล้วล็อคปุ่มกดแบบสัมผัสโดย
การรับรู้วัตถุเมื่อโทรศัพท์อยู่ใกล้หู
วิธีนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบต
เตอรี่ให้ยาวนานขึ้น และป้องกันไม่
ให้ปุ่มกดแบบสัมผัสทำงานผิดปกติ

ดังนั้น ผู้ใช้จึงสามารถค้นหาสมุด
โทรศัพท์ขณะใช้สายได้โดยไม่ต้อง
ปลดล็อคโทรศัพท์

การปรับแต่งหน้าจอหลัก
หน้าจอหลักช็อตคัท
หน้าจอหลัก
เบราว์เซอร์
หน้าจอหลักรายชื่อ
หน้าจอหลัก
Widget (ใช้งาน)

• ทำความรู้จักกับ BL40 ของคุณ
- เมนูสำหรับผู้ใช้แบ่งเป็นหน้าจอ
หลัก 4 ประเภท ในการสลับระหว่าง
หน้าจอหลักต่างๆ เพียงลากนิ้วบน
หน้าจอจากซ้ายไปขวาหรือขวาไป
ซ้ายอย่างรวดเร็ว
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หน้าจอหลักของคุณ
• การปรับแต่งหน้าจอหลัก สำหรับหน้าจอหลักแต่ละประเภท
คุณสามารถเพิ่มและลบออบเจกต์
ได้โดยกดนิ้วลงบนหน้าจอแล้ว
ค้างไว้หรือหากเพิ่มออบเจกต์ไว้
แล้ว ให้แตะที่ออบเจกต์ที่ต้อง
การแล้วค้างไว้

หน้าจอสัมผัส
การควบคุมบนหน้าจอสัมผัสของ
BL40 สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับงานที่คุณกำลังทำ
การเลื่อนหา
ลากจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
เพื่อเลื่อน ในหน้าจอบางหน้าจอ
เช่น เว็บเพจ คุณสามารถเลื่อนขึ้น
หรือลงได้อีกด้วย
การซูมเข้าหรือออก
ขณะดูรูปภาพ เว็บเพจ อีเมล์
หรือแผนที่ คุณสามารถซูมเข้าและ
ออกได้ เลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือแยก
ออกจากกัน
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การใช้งานฟังก์ชันมัลติ
ทาสกิ้ง
กดปุ่มมัลติทาสกิ้ง
เพือ
่ เปิดเมนู
มัลติทาสกิ้ง จากเมนูนี้ คุณสามารถ
ดูแอปพลิเคชันที่รันอยู่ และเข้าใช้
งานได้ด้วยการกดปุ่มเดียว

ลากเส้นล็อคหน้าจอ
Lock screen gesture ตั้งค่าการลากเส้นให้กับ 9 แอปพลิ
เคชันช็อตคัทเพิ่มเติม
การลากเส้นในหน้าจอล็อคช่วยผู้ใช้
ปลดล็อคโทรศัพท์และใช้งานแอป
พลิเคชันได้ทันทีในขณะที่ลากเส้น
บนหน้าจอ
ในการตั้งค่าคุณสมบัตินี้
1 เลือกเมนู - หน้าจอ - Lock
screen gesture
2 ลากแล้ววางการลากเส้นที่ต้องการ
จากด้านล่างของหน้าจอไปที่แอป
พลิเคชันที่ต้องการเพื่อกำหนดให้
กับแต่ละแอปพลิเคชัน

การดูแถบสถานะ
ไอคอน รายละเอียด

ไอคอน รายละเอียด
กำลังดาวน์โหลด

ไม่มีสัญญาณ

การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์

2G

ยกเลิกการดาวน์โหลด

3G

ตัวเลือกระหว่างใช้สาย

EDGE

อินเตอร์เน็ต

HSDPA

กำลังค้นหา

เปิด Wi-Fi

การโอนสาย

ข้อความบลูทูธ

ปฏิเสธการรับสาย

ชุดหูฟังแฮนด์ฟรีโมโนบลูทูธ

ระบบป้องกัน

เชื่อมต่อบลูทูธโมโนและ
สเตอริโอ

ชุดหูฟัง

ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ
ชุดหูฟังโมโนบลูทูธ
เปิดบลูทูธ
เครื่องพิมพ์ผ่านบลูทูธ
ถ่ายโอนผ่านบลูทูธ
การมองห็นบลูทูธ
ฟังเพลงผ่านบลูทูธ

โฮมโซน
โรมมิ่ง
การปลุก
นัดหมาย (ปฏิทิน)
มัลติทาสกิ้ง
หยุดเพลง
เล่นเพลง

17

หน้าจอหลักของคุณ
ไอคอน รายละเอียด

ไอคอน รายละเอียด

เล่นวิทยุ FM
บรอดคาสต์ FM
กำลังส่งอีเมล์
กำลังรับอีเมล์
การส่ง MMS ล้มเหลว
ส่ง MMS
กำลังรับ MMS
ข้อความ MMS ใหม่
กำลังส่ง SMS
กำลังรับ SMS
ข้อความเสียงใหม่
ข้อความใหม่
การส่ง SMS ล้มเหลว
อีเมล์ใหม่
ข้อความ Push
โหมด Flight
ปกติ
นอกอาคาร
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เงียบ

-

โปรไฟล์ที่ปรับแต่ง 1-10
หรือปรับแต่ง 1-10
ความจำภายนอก
สถานะแบตเตอรี่
Microsoft Exchange

การโทร
เคล็ดลับ! กดปุ่มเปิดปิดเพื่อ
ล็อคหน้าจอสัมผัสเพื่อป้องกันการ
โทรออกโดยไม่ตั้งใจ

การโทรออกหรือการสนทนา
ทางวิดีโอ
1 แตะ
เพื่อเปิดปุ่มกด
2 ป้อนหมายเลขบนปุ่มกด
ในการลบตัวเลข ให้กดปุ่มลบ
3 แตะที่ โทร เพื่อโทรออก
4 ในการวางสาย ให้แตะที่ วางสาย
เคล็ดลับ! ในการป้อน +
เพื่อโทรออกต่างประเทศ ให้แตะ
สองครั้งหรือกดค้างที่
เคล็ดลับ! คุณสามารถ
บันทึกหมายเลข, ส่งข้อความ,
ค้นหารายชื่อ โดยแตะที่

ตัวเลือกต่างๆ ระหว่างใช้สาย
พัก - แตะ

เพือ
่ พักสาย

ปิดเสียง - แตะที่
เพือ
่ ปิดไมโครโฟน ดังนัน
้ บุคคลที่
กำลังคุยสายอยูจ่ ะไม่ได้ยน
ิ เสียงคุณ
ลำโพง - แตะที่

เพือ
่ เปิดลำโพง

ตัวเลือก - เลือกจากรายการ
ตัวเลือกระหว่างใช้สายรวมถึงการ
สร้างบันทึกใหม่ และ ไปที่ข้อความ
ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบข้อความ
และเพิ่มรายชื่อระหว่างการโทรได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางสายได้
โดยการแตะที่ วางสาย
- แตะเพือ
่ เปิดปุม
่ ตัวเลขสำหรับ
การป้อนตัวเลข เช่น เมือ
่ โทรไปยัง
ศูนย์บริการหรือการบริการโทรศัพท์
อัตโนมัตอ
ิ น
่ื ๆ
- เพิม
่ บันทึกระหว่างการโทร
- ค้นหารายชือ
่ ระหว่างการโทร
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การโทร
โทรด่วน

การใช้สายที่สอง

1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพื่อเปิด รายชื่อ
2 แตะที่
แล้วเลือก โทรด่วน
3 รายชื่อของคุณจะเปิดขึ้น เลือก
รายชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้กับ
หมายเลขนั้น โดยการแตะที่หมาย
เลขโทรศัพท์หนึ่งครั้ง
ในการโทรหมายเลขด่วน ให้แตะ
ในหน้าจอหลัก จากนัน
้ กดหมาย
เลขทีก
่ ำหนดค้างไว้จนกว่ารายชือ
่ จะ
ปรากฏบนหน้าจอ เครือ
่ งจะทำการโทร
ออกโดยอัตโนมัติ โดยไม่ตอ
้ งกด โทร

1 ในระหว่างการโทรสายแรก
ให้แตะที่
แล้วเลือกหมายเลข
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรออก
2 โทรออกไปยังหมายเลขนั้นหรือ
ค้นหารายชื่อ
3 แตะที่ โทร เพื่อโทรออก
4 สายสนทนาทั้งสองสายจะแสดงอยู่
ในหน้าจอการโทร สายสนทนาแรก
จะล็อคและพักสายไว้
5 แตะที่ไอคอนสลับ
เพือ
่ สลับสาย
6 แตะที่สัญลักษณ์ + เพื่อเปิด
7 เมนูระหว่างการใช้สาย และเลือก
“ร่วมสาย” เพื่อทำการประชุมสาย
8 ในการวางสายใดสายหนึ่งหรือวาง
สายทั้งสองสาย กด วางสาย

การปิด DTMF
DTMF ทำให้คุณสามารถใช้คำสั่งตัว
เลขเพื่อนาวิเกตในการโทรอัตโนมัติ
ค่าเริ่มต้นของ DTMF ตั้งไว้ที่ เปิด
ในการปิดการทำงานระหว่างใช้สาย
(เช่น การจดตัวเลข) ให้แตะที่
และเลือก ปิด DTMF

หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการโทรออกแต่ละสายด้วย

การใช้การป้องกันการโทร
1 แตะที่
และเลือก ตั้งการโทร
ในแท็บตั้งค่า
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2 แตะที่ ป้องกันการโทร
แล้วเลือก โทร หรือ โทรวิดีโอ
3 เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
หรือเลือกทั้ง 5 ตัวเลือกนี้
4 ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือ
ข่ายของคุณเกี่ยวกับบริการนี้
เคล็ดลับ! เลือก
กำหนดเบอร์โทรออก
เพื่อเปิดและรวบรวมรายการหมาย
เลขที่สามารถโทรออกจากโทร
ศัพท์ได้ คุณจะต้องใช้รหัส PIN2
จากผู้ให้บริการด้วย เฉพาะหมาย
เลขที่อยู่ในรายการหมายเลขโทร
ออกที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
โทรทั่วไป
1 แตะที่
และเลือก ตั้งการโทร
ในแท็บตั้งค่า
2 แตะที่ การตั้งค่าทั่วไป
ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณแก้ไข
การตั้งค่าต่อไปนี้:

ปฏิเสธการรับสาย - เลือกรับสาย
หรือ ปฏิเสธรับสาย สายที่โทรเข้า
ส่งเบอร์ตัวเอง - เลือกว่าคุณจะ
แสดงหมายเลขของคุณในการ
โทรออกหรือไม่
โทรซ้ำอัตโนมัติ - เลื่อนสวิตช์
ไปทางซ้ายเพื่อ เปิด
หรือทางขวาเพื่อ ปิด
เตือนทุกนาที - เลื่อนสวิตช์ไป
ทางซ้ายเพื่อ เปิด ฟังเสียงเตือน
ทุกนาทีระหว่างการใช้สาย
โหมดตอบรับ BT - เลือก
แฮนด์ฟรี เพื่อให้สามารถรับสาย
ได้โดยใช้ชุดหูฟังบลูทูธ หรือ
เลือก ตัวเครื่อง เพื่อรับสายโดย
กดปุ่มบนตัวเครื่อง
บันทึกเบอร์ใหม่ - เลือก เปิด
หรือ ปิด เพื่อบันทึกหมายเลขใหม่
ความชัดของเสียง - เลือก เปิด
หรือ ปิด เพื่อลบเสียงรอบข้าง
คุณสมบัตินี้ทำให้เสียงของคุณดัง
และชัดเจนยิ่งขึ้น
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รายชื่อ
การค้นหารายชื่อ
คุณสามารถค้นหารายชื่อได้ 2 วิธี:
จากหน้าจอหลัก
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
เพื่อเปิด รายชื่อ แตะ
และป้อนชือ
่ โดยใช้ปม
ุ่ กด
2 แตะที่ โทรวิดีโอ หรือ โทร
เพื่อโทรออก
จากเมนูหลัก
1 แตะ
แตะที่ รายชื่อ
บนแท็บ การติดต่อ

การเพิ่มรายชื่อใหม่
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ
แล้วแตะ รายชื่อใหม่
2 เลือกว่าจะบันทึกรายชื่อใน
ตัวเครื่อง หรือ USIM
3 หากคุณต้องการเพิ่มรูปภาพให้กับ
แต่ละรายชื่อ ให้แตะ เพิ่มรูปภาพ
4 ป้อนชื่อและนามสกุลของรายชื่อ
ติดต่อใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องป้อน
ทั้งสองรายการ แต่คุณต้องป้อน
อย่างน้อยหนึ่งรายการ
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5 ตั้งค่าอื่นๆ
6 แตะที่
เพือ
่ บันทึกรายชือ
่
เคล็ดลับ! คุณสามารถ
สร้างกลุ่มที่กำหนดเอง
สำหรับรายชื่อของคุณได้
โปรดดูที่ การสร้างกลุ่ม

การสร้างกลุ่ม
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
จากนัน
้ แตะที่ รายชื่อ ในแท็บ
การติดต่อ
2 แตะรายชื่อที่อยู่ด้านบนของ
หน้าจอ แล้วแตะที่ กลุ่ม แล้ว
เลือก กลุ่มใหม่
3 ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่
และตั้งค่าภาพกลุ่ม ชื่อกลุ่ม กลุ่ม
เสียงเรียกเข้าและการสั่นกลุ่ม
4 แตะที่
เพือ
่ บันทึกกลุม
่
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุ่ม รายชื่อ
ที่ได้รับการกำหนดให้กับกลุ่มนั้นจะ
ไม่หายไป แต่ยังคงอยู่ในรายชื่อ

เคล็ดลับ! คุณสามารถแก้ไข
กลุ่มที่มีอยู่แล้วโดยแตะที่กลุ่มที่
เลือกหนึ่งครั้ง เลือก ดูสมาชิก,
แก้ไขกลุ่ม, ส่งข้อความ,
ส่งนามบัตร หรือลบกลุ่ม

การเปลี่ยนการตั้งค่าของ
รายชื่อ
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
รายชื่อให้เหมาะสมกับความต้อง
การของคุณได้
1 แตะที่ รายชื่อ จากแท็บ
การติดต่อ เลือก
และเลือ
่ นไปที่ ตั้งค่ารายชื่อ
2 จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับ
การตั้งค่าต่อไปนี้:
ชื่อที่แสดง
คัดลอก - คัดลอกรายชื่อจาก
USIM ไปยังตัวเครื่อง
หรือจากตัวเครื่องไปยัง USIM
คุณสามารถคัดลอกทีละรายการ
หรือทั้งหมดในครั้งเดียว
ย้าย - ตัวเลือกนี้ทำงานในลักษณะ

เดียวกับ คัดลอก แต่รายชื่อ
จะมีอยู่ในที่ตั้งใหม่เท่านั้น
ลบรายชื่อ - ลบรายชื่อของ
คุณทั้งหมด
ความจำ
ซิงโครไนซ์รายชื่อ - เชื่อมต่อ
ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อ
ซิงโครไนซ์รายชื่อ
ส่งบลูทูธทั้งหมด - ส่งรายชื่อทั้ง
หมดไปยังอุปกรณ์อื่นโดยใช้บลูทูธ
เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณเปิด
บลูทูธหากคุณเลือกตัวเลือกนี้

การดูข้อมูล
เคล็ดลับ!
ในการเพิ่มนามบัตรของคุณเอง
ให้เลือก นามบัตร และป้อนราย
ละเอียดที่คุณต้องการสำหรับราย
ชื่อใดๆ แตะที่
เพื่อเสร็จสิ้น
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ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ BL40 ของคุณได้ผสมผสาน
SMS และ MMS ไว้ในเครื่องเดียว
และมีเมนูที่ใช้ง่าย
คุณสามารถเข้าสู่ศูนย์ข้อความได้ 2
วิธี ดังนี้:
1 จากหน้าจอหลัก แตะที่
หรือแตะที่
จากนัน
้ เลือ
่ นไป
ที่ ข้อความ จากแท็บ การติดต่อ

การส่งข้อความ
1 แตะที่
แล้วแตะ
เขียนข้อความ
เพื่อเปิดข้อความเปล่า
2 แตะที่ ถึง เพื่อป้อนหมาย
เลขของผู้รับ หรือเปิดรายชื่อ
หรือสิ่งที่ประทับใจ คุณสามารถ
เพิ่มรายชื่อหลายรายการได้
เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้
แตะที่กล่องข้อความด้านล่าง
เพื่อเริ่มเขียนข้อความ
3 หลังจากป้อนข้อความ
คุณสามารถส่ง SMS โดยแตะปุ่ม
ส่ง ที่ด้านบนของข้อความ
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เคล็ดลับ!
การส่งข้อความให้กับผู้รับทุกๆ
คนจะคิดค่าใช้จ่ายที่ 160
ตัวอักษรต่อหนึ่งข้อความตัวอักษร
4 แตะ
แทรก เพื่อเพิ่มภาพ,
วิดีโอ, เสียง, SMS อัตโนมัติ,
MMS อัตโนมัติ, อีโมติคอน,
ชื่อและเบอร์, สไลด์ใหม่,
หัวเรื่องหรือลายเซ็น และ อื่นๆ
(นามบัตร/นัดหมาย/บันทึก/
การทำงาน)
คำเตือน:
การจำกัดตัวอักษรที่ 160
ตัวอักษรอาจจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศขึ้นอยู่กับวิธีการเข้า
รหัส SMS
คำเตือน: หากมีการใส่ภาพ,
วิดีโอ หรือไฟล์เสียงลงใน SMS
ข้อความดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น
MMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณจะเสีย
ค่าใช้จ่ายตามนั้น

การป้อนข้อความ

การตั้งค่าอีเมล์

แตะเพือ
่ เปิดระบบป้อนข้อความ
แบบช่วยสะกดคำ T9

1 แตะที่
จากหน้าจอหลักและ
เลือ
่ นไปที่ อีเมล์ ในแท็บการติดต่อ
2 แตะที่ เขียนอีเมล์ หากยังไม่ได้
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์ ให้เริ่มต้นใช้
งานที่วิซาร์ดการตั้งค่าอีเมล์

แตะเพือ
่ เปลีย
่ นปุม
่ กดระหว่าง
ตัวเลข, สัญลักษณ์ และข้อความ
ใช้
เพือ
่ สลับระหว่างแป้นพิมพ์ท่ี
ต่างกันในโหมดการป้อนตัวอักษร
(เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก)
ในการเว้นวรรค ให้แตะที่

ระบบช่วยสะกดคำ T9
ในโหมด T9 คุณจะเห็น
วงกลมสีสม
้ เพียงแตะที่ปุ่มตัวเลข
ที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณจะป้อน
พจนานุกรมจะคาดคะเนได้ถึง
คำศัพท์ที่คุณต้องการใช้

การป้อนตัวอักษรด้วยตนเอง
ในโหมด Abc คุณต้องแตะที่ปุ่มซ้ำๆ
เพื่อป้อนตัวอักษร ตัวอย่างเช่น
ในการเขียนคำว่า ‘hello’ ให้แตะ 4
สองครั้ง, 3 สองครั้ง, 5 สามครั้ง, 5
อีกสามครั้ง แล้วกด 6 สามครั้ง

เคล็ดลับ! หากได้ตั้งค่าแอค
เคาท์อีเมล์ไว้แล้ววิซาร์ดจะไม่
เปิดใช้อัตโนมัติ
คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่า
แอคเคาท์ ที่ระบุได้โดยไปที่
การติดต่อ > อีเมล์ >
> อีเมล์แอคเคาท์ใหม่
การตั้งค่าต่างๆ มีดังต่อไปนี้:
ชื่อ - ป้อนชื่อสำหรับแอคเคาท์นี้
ชื่อผู้ใช้ - ป้อนชื่อผู้ใช้แอคเคาท์
รหัสผ่าน - ป้อนรหัสผ่านของ
แอคเคาท์
อีเมล์แอดเดรส - ป้อนอีเมล์แอด
เดรสของแอคเคาท์
อีเมล์ที่ตอบกลับ - ป้อน
อีเมล์แอดเดรส ‘ตอบกลับ’
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เซิร์ฟเวอร์เมล์ที่ส่งออก - ป้อน
แอดเดรสเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาออก
เซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้า - ป้อนแอด
เดรสเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ขาเข้า
ขนาดการรับสูงสุด - เลือกจำกัด
ขนาดอีเมล์ ไม่เกิน 2 MB
ประเภทเมล์บอกซ์ - ป้อนประเภท
เมล์บอกซ์: POP3 หรือ IMAP4
บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ - เลือกว่าจะ
บันทึกอีเมล์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
สำเนาจะถูกบันทึกเสมอสำหรับ
แอคเคาท์ IMAP4
บันทึกเมล์ที่ส่งไว้ใน - เลือกว่า
จะบันทึกอีเมล์ที่ส่งของเมล์บอกซ์
IMAP4 ไว้ที่ใด สำหรับเมล์บอกซ์
POP3 อีเมล์ที่ส่งจะถูกบันทึกไว้
ในตัวเครื่อง
ตัวเลือกการดาวน์โหลด
- เลือกวิธีดาวน์โหลดอีเมล์
เลือกระหว่างเฉพาะส่วนหัวหรือ
ทั้งหมดรวมทั้งเนื้อความสำหรับ
POP3 และเฉพาะส่วนหัว, ส่วนหัว
+ เนื้อความ หรือทั้งหมดสำหรับ
IMAP4
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จุดเชื่อมต่อ - เลือกจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
อีเมล์ที่จะรับ เลือกวิธีดาวน์โหลดอีเมล์
เลือกจากเฉพาะส่วนหัวหรือ
ทั้งหมดรวมเนื้อความสำหรับ
POP3, เฉพาะส่วนหัว, ส่วนหัว
+ เนื้อความ หรือทั้งหมดสำหรับ
IMAP4
ดาวน์โหลดอัตโนมัติ - เลือกว่าจะ
ดึงอีเมล์ใหม่โดยอัตโนมัติหรือไม่
รับเฉพาะรายการใหม่ - เลือกว่า
จะไม่สนใจอีเมล์ที่ดาวน์โหลดแล้ว
ก่อนหน้านี้หรือไม่
ตั้งค่าขั้นสูง - เลือกว่าจะใช้การ
ตั้งค่าขั้นสูงหรือไม่
หมายเลขพอร์ต SMTP โดยทั่วไป หมายเลขนี้ คือ 25
SMTP TLS/SSL - เลือกว่าจะ
ใช้ TLS/SSL สำหรับเซิร์ฟเวอร์
ขาออกหรือไม่
พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า - โดย
ทั่วไป หมายเลขนี้คือ 110 สำหรับ
แอคเคาท์แบบ POP3 และ 143
สำหรับแอคเคาท์แบบ IMAP4

TLS/SSL ขาเข้า - เลือกว่าจะ
ใช้ TLS/SSL สำหรับเซิร์ฟเวอร์
ขาเข้าหรือไม่
ตรวจสอบสิทธิ์ SMTP - เลือก
การตั้งค่าความปลอดภัยของเซิร์ฟ
เวอร์เมล์ขาออก
ชื่อผู้ใช้ SMTP - ป้อนชื่อผู้ใช้
SMTP
รหัสผ่าน SMTP - ป้อนรหัสผ่าน
SMTP
ล็อกอินที่ปลอดภัย APOP เลือกเพื่อเปิดใช้งานล็อกอินที่
ปลอดภัย APOP สำหรับแอคเคาท์
แบบ POP3สำหรับแอคเคาท์
แบบ IMAP4 จะตั้งค่าเป็นปิด
การใช้งานเสมอ
เมื่อตั้งค่าแอคเคาท์แล้ว แอคเคาท์นี้
จะปรากฏอยู่ในรายการแอคเคาท์ใน
โฟลเดอร์อีเมล์

อีเมล์แอคเคาท์แบบ
Microsoft Exchange
อีเมล์แอดเดรส – ป้อนอีเมล์แอด
เดรสของแอคเคาท์
แอดเดรสเซิร์ฟเวอร์ – ป้อนแอด
เดรสเซิร์ฟเวอร์อีเมล์
ชื่อผู้ใช้ - ป้อนชื่อผู้ใช้ของแอคเคาท์
รหัสผ่าน - ป้อนรหัส
ผ่านของแอคเคาท์
โดเมน – ป้อนโดเมนของแอคเคาท์
(เลือกได้)
Push อัตโนมัติ – เลือกว่าจะใช้
อีเมล์ Push หรือไม่
ในตอนนี้ คุณได้กำหนดค่าให้กับแอค
เคาท์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแอคเคาท์นี้จะ
ปรากฏอยู่ในรายการแอคเคาท์ในโฟ
ลเดอร์ อีเมล์
จำนวนวันเมล์ที่จะซิงค์ – เลือกช่วง
ที่จะซิงค์อีเมล์
รายการที่ซิงค์ - เลือกว่าจะใช้ราย
การที่ซิงค์หรือไม่ (รายชื่อ,ปฏิทิน,
การทำงาน)
27

ข้อความ
รายชื่อ - เลือกซิงค์รายชื่อ
ปฏิทิน - เลือกซิงค์ปฏิทิน
การทำงาน - เลือกซิงค์การทำงาน
ใช้ SSL – เลือกว่าจะใช้ SSL สำหรับ
Microsoft Exchange หรือไม่
โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต – เลือกโปร
ไฟล์อินเตอร์เน็ตของคุณ
บันทึกในส่งแล้ว – เลือกว่าจะบันทึก
อีเมล์ที่ส่งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

การดึงข้อมูลอีเมล์
คุณสามารถตรวจสอบอีเมล์ใหม่ใน
แอคเคาท์ของคุณแบบอัตโนมัติหรือ
ด้วยตนเองได้
ในการตรวจสอบด้วยตนเอง:
1 แตะที่
จากหน้าจอหลักและเลือ
่ นไปที่
อีเมล์ จากแท็บ การติดต่อ
2 เลือก อีเมล์
3 แตะที่แอคเคาท์ที่คุณต้องการ
ใช้ แล้วเลือก
4 เลือก เรียกดู/
การซิงโครไนซ์ข้อความ
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แล้วโทรศัพท์ BL40 ของคุณ
จะเชื่อมต่อกับแอคเคาท์อีเมล์
และเรียกดูข้อความใหม่

การส่งอีเมล์โดยใช้
แอคเคาท์ใหม่
1 แตะที่
จากหน้าจอหลัก
และเลือ
่ นไปที่ เขียนอีเมล์ ในแท็บ
การติดต่อ เพื่อเปิดข้อความเปล่า
2 ป้อนแอดเดรสผู้รับและ
เขียนข้อความของคุณ
คุณยังสามารถแนบภาพ, วิดีโอ,
ไฟล์เสียง และไฟล์ประเภทอื่นได้
3 แตะที่ ส่งอีเมล์
เพื่อส่งอีเมล์ของคุณ
เคล็ดลับ!
ในระหว่างการเชื่อมต่อ Wi-Fi
จะมีการรับและส่งอีเมล์ผ่านทาง
Wi-Fi หากตั้งค่าไว้

การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
อีเมล์ตามความต้องการของคุณได้

1 แตะที่
จากหน้าจอหลักและเลือ
่ นไปที่
อีเมล์ จากแท็บ การติดต่อ
2 เลือก
แล้วเลือ
่ นไปที่
การตั้งค่าอีเมล์
3 คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ต่อไปนี้ได้:
แอคเคาท์อีเมล์ - จัดการแอค
เคาท์อีเมล์ของคุณ
ตอบกลับอีเมล์ได้ - เลือกว่าให้
ส่งข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันว่า
อีเมล์ถูกเปิดอ่านแล้วหรือไม่
ร้องขอการตอบกลับอีเมล์ เลือกว่าต้องการข้อความยืนยัน
การอ่านหรือไม่
รอบเวลาการเรียกดู - เลือก
ความถี่ที่จะให้โทรศัพท์ BL40
ตรวจสอบข้อความอีเมล์ใหม่
จำนวนที่รับ - เลือกจำนวนอีเมล์
ที่ดึงข้อมูลในหนึ่งครั้ง
รวมข้อความ - เลือกว่าจะรวมข้อ
ความในการตอบกลับหรือไม่
รวมสิ่งที่แนบ - เลือกเพื่อแนบ

เอกสารต้นฉบับในการตอบกลับ
เรียกอัตโนมัติ(โรมมิ่ง) - เลือก
ว่าจะดึงข้อความโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณอยู่ต่างประเทศ (โรมมิ่ง)
หรือไม่
แจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ - เลือกว่า
จะแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่โดยไม่มี
ข้อความป๊อปอัปหรือไม่
ลายเซ็น - สร้างลายเซ็น
สำหรับอีเมล์ และเปิดคุณสมบัตินี้
ความสำคัญ - เลือกระดับความ
สำคัญของข้อความอีเมล์
ขนาดการส่ง - เลือกขนาดของ
อีเมล์ที่คุณจะส่ง

การใช้ข้อความอัตโนมัติ
สร้างข้อความอัตโนมัติสำหรับ
ข้อความ SMS และ MMS
ที่คุณส่งบ่อยๆ มีข้อความอัตโนมัติ
อยู่ในโทรศัพท์ของคุณอยู่แล้ว
ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้
1 เมื่อเขียนข้อความใหม่
คุณสามารถป้อน
ข้อความอัตโนมัติ จาก แทรก
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2 เลือก SMS อัตโนมัติ
หรือ MMS อัตโนมัติ
คุณสามารถแตะที่
เพือ
่
เพิ่มใหม่, ลบ หรือ ลบทั้งหมด
สำหรับข้อความอัตโนมัติ
ในการแก้ไขข้อความ
ให้เลือกข้อความ
ทำการแก้ไขแล้วแตะที่ บันทึก

การใช้อีโมติคอน
ทำให้ข้อความของคุณสนุกสนาน
มากขึ้นด้วยการใช้อิโมติคอน มี
อีโมติคอนที่ใช้กันทั่วไปใน
โทรศัพท์ของคุณอยู่แล้ว
คุณสามารถเพิ่มอีโมติคอนใหม่
โดยแตะที่ เพิ่มใหม่

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความตัวอักษร
คุณสามารถเปลี่ยนเแปลงการตั้งค่านี้
ได้ตามความต้องการของคุณ
เลื่อนไปที่ ข้อความ จากแท็บ
การติดต่อ แตะที่
แล้วเลือก
ตั้งค่าข้อความ และ ข้อความ SMS
คุณสามารถเปลี่ยนรายการต่อไปนี้:
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ศูนย์ข้อความ SMS - ป้อนราย
ละเอียดของศูนย์ข้อความ
รายงานผลการส่ง - เลื่อนสวิตช์
ไปทางซ้ายเพื่อรับการยืนยันว่า
ข้อความถูกส่งแล้ว
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่
จัดเก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ชนิดข้อความ - แปลงข้อความ
ตัวอักษรเป็น เสียง, แฟกซ์, X.400
หรือ อีเมล์
การเข้ารหัสตัวอักษร - เลือกวิธี
เข้ารหัสตัวอักษรของคุณ ตัวเลือกนี้
จะมีผลต่อขนาดของข้อความและ
ค่าบริการส่งข้อความของคุณ
ส่งข้อความยาว - เลือกเพื่อส่ง
ข้อความยาวเป็นหลาย SMS หรือ
เป็น MMS

การเปลี่ยนการตั้งค่า
ข้อความมัลติมีเดีย
คุณสามารถเปลี่ยนเแปลงการตั้งค่า
ได้ตามความต้องการของคุณ
เลื่อนไปที่ ข้อความ จากแท็บ
การติดต่อ แตะที่
แล้วเลือก
ตั้งค่าข้อความ และ ข้อความ
MMS
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ดัง
ต่อไปนี้:
โหมดรับข้อมูล - เลือก
เครือข่ายหลัก หรือ
เครือข่ายโรมมิ่ง
หากคุณเลือกกำหนดเอง คุณจะได้
รับเฉพาะข้อความแจ้งเกี่ยวกับ MMS
เท่านั้น คุณสามารถตัดสินใจว่าจะ
ดาวน์โหลดแบบเต็มหรือไม่
รายงานผลการส่ง - เลือกว่า
ให้ส่งและ ต้องการรายงานผลการ
ส่ง หรือไม่
ข้อความตอบรับ - เลือกว่าให้มีและ
ส่งข้อความตอบรับหรือไม่

ความสำคัญ เลือกระดับความสำคัญของ MMS
ช่วงที่มีผลใช้ - เลือกระยะเวลาที่
จัดเก็บข้อความไว้ในศูนย์ข้อความ
ระยะเวลาสไลด์ - เลือกระยะเวลา
ที่จะให้สไลด์ปรากฏบนหน้าจอ
โหมดการสร้าง - เลือกโหมด
ระหว่างจำกัด/คำเตือน/ว่างอยู่
จำกัด - ไม่สามารถแนบไฟล์
ประเภทที่ไม่สนับสนุนไปกับ MMS
คำเตือน: คุณสามารถ
เลือกจำกัดหรือแนบไฟล์
ประเภทที่ไม่สนับสนุนไปกับ
MMS ผ่านป๊อปอัปการยืนยัน
ว่างอยู่ - สามารถแนบไฟล์ประ
เภทที่ไม่สนับสนุนไปกับ MMS
โดยไม่เกินขนาดที่ใช้ได้
เวลาส่ง - เลือกระยะเวลาในการรอ
ก่อนส่งข้อความ
ศูนย์ MMS - ป้อนรายละเอียดของ
ศูนย์ข้อความ
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กล้อง
การถ่ายภาพ
1 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปที่ด้านขวาของ
โทรศัพท์ค้างไว้
2 ให้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และ
หันเลนส์ไปทางสิ่งที่ต้องการถ่าย
3 กดปุ่มถ่ายภาพลงเบาๆ ช่อง
โฟกัสจะปรากฏขึ้นที่กลางหน้า
จอช่องมองภาพ
4 จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพื่อให้คุณ
สามารถมองเห็นวัตถุที่จะถ่าย
ภาพในช่องโฟกัส
5 เมื่อช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดง
ว่ากล้องได้จับโฟกัสที่วัตถุแล้ว
6 กดปุ่มถ่ายภาพลงจนสุดเพื่อ
ถ่ายภาพ

เมื่อคุณถ่ายภาพแล้ว
ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ
ชื่อภาพจะแสดงพร้อมด้วย 4
ไอคอนที่ด้านขวาของหน้าจอ
ส่ง
แตะเพื่อส่งรูปภาพเป็น
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทูธ

หมายเหตุ: การดาวน์โหลด MMS
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ขณะอยู่ในเครือข่ายโรมมิ่งอาจมีค่า
ใช้จ่ายเพิ่มเติม
ใช้เป็น

พื้นหลัง
แก้ชื่อ

ที่เลือก

แตะเพื่อใช้ภาพนี้เป็น
แตะเพื่อแก้ไขชื่อของภาพ

แก้ไข แตะเพื่อแก้ไขภาพโดยใช้
เครื่องมือต่างๆ

แตะเพือ
่ กลับไปทีเ่ มนูกอ
่ นหน้า
ลบ

แตะเพื่อลบภาพ

ภาพใหม่

แตะเพื่อถ่ายภาพอื่นทันที โดยที่ภาพ
ปัจจุบันของคุณจะได้รับการบันทึกไว้
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ
ซูม - แตะที่
เพือ
่ ซูมภาพเข้า หรือ
เพือ
่ ซูมภาพออก
หรือคุณสามารถใช้ปม
ุ่ ระดับเสียงด้านข้างได้
ขนาดภาพ

การบันทึกในหน่วยความจำเครื่อง
/หน่วยความจำภายนอก

แตะเพื่อถ่ายภาพ

ความสว่าง - โปรดดูที่การปรับความสว่าง
แตะเพื่อเข้าใช้โหมดภาพ
สถานะแฟลช
- ตั้งค่าหรือปิดการใช้แฟลช
มาโคร
- เปิดเพื่อถ่ายภาพระยะใกล้
คุณภาพ
(ปกติ, ละเอียด, ละเอียดมาก)
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิด
เมนูการตั้งค่า โปรดดูที่
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

กลับ
- แตะที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก
โหมดกล้องถ่ายรูป
1. เลือกโหมดกล้องถ่ายรูปแล้ว
2. แตะเพื่อถ่ายรูป
3. ลากลงด้านล่างเพื่อสลับไป
ยังกล้องวิดีโอ
วิดีโอ
คลังภาพ
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กล้อง
การใช้แฟลช
ค่าเริ่มต้นของแฟลช คือ อัตโนมัติ
แต่คุณสามารถตั้งค่าด้วยตัวเลือก
อื่นได้
จากด้านซ้ายของช่อง
1 เลือก
มองภาพเพือ
่ เข้าสูเ่ มนูยอ
่ ยแฟลช
2 มีตัวเลือกแฟลชให้เลือก 4
ตัวเลือก คือ:
อัตโนมัติ - กล้องของคุณจะ
ประเมินแสงที่มีเพื่อให้ได้ภาพที่ดี
และใช้แฟลชเท่าที่จำเป็น
ลดตาแดง - กล้องจะยิงแฟลช
สองครั้งเพื่อลบตาแดง
ปิดเสมอ - กล้องจะไม่ใช้
แฟลชเลย ตัวเลือก นี้จะเป็น
ประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
เปิดเสมอ - กล้องจะใช้
แฟลชเสมอ
3 เมื่อคุณแตะที่ตัวเลือกที่คุณต้อง
การ เมนูแฟลชจะปิดเองอัตโนมัติ
ให้คุณสามารถถ่ายภาพได้ทันที
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4 ไอคอนสถานะแฟลชในช่องมอง
ภาพจะเปลี่ยนแปลงตามโหมด
แฟลชใหม่

การเลือกประเภท
การถ่ายภาพ
1 แตะที่
และเลือก โหมดช็อต
เพื่อเปิดประเภทการถ่ายภาพที่มี
2 เลือกจากตัวเลือกต่างๆ 8
ตัวเลือกดังนี้:
ช็อตปกติ -นี่คือประเภทการถ่าย
ภาพเริ่มต้นซึ่งใช้สำหรับการถ่าย
ภาพแบบปกติ เช่นเดียวกับที่
อธิบายในการถ่ายภาพด่วน
ช็อตต่อเนื่อง - ช่วยให้คุณถ่าย
ภาพต่องเนื่องอย่างรวดเร็วได้ถึง
6 ภาพโดยอัตโนมัติ
ถ่ายภาพแบบต่อกัน - ช่วยให้
คุณต่อภาพหลังจากถ่ายภาพแบบ
ต่อเนื่อง สามารถรวมรูปภาพ 6
ถึงแปดรูปเป็นภาพพาโนรามา ช่วย
ให้คุณเพลิดเพลินกับขนาดหน้าจอ
ของ BL40

ถ่ายภาพยิ้ม - ถ่ายภาพโดย
อัตโนมัติเมื่อกล้องถ่ายรูปตรวจ
จับรอยยิ้ม
พาโนรามา - ประเภทการถ่าย
ภาพนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพ
กลุ่มคนขนาดใหญ่หรือถ่ายภาพวิว
แบบพาโนรามา
ถ่ายภาพสวยงาม - ตัวเลือกนี้ทำ
ให้คุณถ่ายภาพใบหน้าของบุคคล
ได้ชัดเจนและสว่างสดใส เหมาะ
อย่างยิ่งเมื่อคุณถ่ายภาพระยะใกล้
ถ่ายภาพอาร์ต - เลือกเอฟเฟกต์
รูปภาพแบบต่างๆ
(ต้นฉบับ, ขาวดำ, ร้อน, เย็น)
เฟรมช็อท - เลือกจากหนึ่งใน
เฟรมภาพสนุกๆที่จะแปลงโฉม
เพื่อนของคุณ หรือแค่ตกแต่งภาพ
บริเวณโดยรอบก็ได้
ช็อตหลุดโฟกัส - การถ่ายภาพ
ประเภทนี้จะเป็นการโฟกัสเฉพาะ
จุด คุณสามารถโฟกัสที่จุดกึ่ง
กลางภาพได้

การถ่ายภาพพาโนรามา
ถ่ายภาพวิถีชีวิตในแบบที่เป็นด้วย
ภาพพาโนรามา ให้คุณเพลิดเพลิน
กับขนาดขนาดหน้าจอของ BL40
ด้วยพาโนรามา 360°
เคล็ดลับ!
พาโนรามา 360° :
ช่วยให้คุณสามารถต่อรูปภาพได้
ถึง 12 ภาพ หลังจากกด
และหันเลนส์กล้องไปในทิศทาง
(ขวา/ซ้าย/บน/ล่าง)
ที่คุณต้องการถ่ายภาพแล้ว
จากนั้นเครื่องจะถ่ายภาพโดย
อัตโนมัติ เมื่อกรอบสีแดง
เปลี่ยนเป็นกรอบสีขาวที่กลาง
หน้าจอ เครื่องจะสามารถ
ถ่ายภาพได้
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กล้อง
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
จากช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่
เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้ สูงทัง้ หมด
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า
กล้องถ่ายรูปได้โดยเลื่อนปุ่มหมุน
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุ่ม
เคล็ดลับ! คุณสามารถดูเมนูวิธีใช้
เกี่ยวกับฟังก์ชันของกล้องได้โดย
แตะที่
สลับกล้อง - สำหรับการถ่าย
ภาพตนเองให้สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
ตัวในของ LG BL40
ขนาด - เปลี่ยนขนาดของภาพถ่ายที่
จะบันทึกในพื้นที่หน่วยความจำ หรือ
ถ่ายภาพที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับ
รายชื่อ
การเปลี่ยนขนาดภาพ
โหมดภาพ - ตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
เลือกจากอัตโนมัติ, รูปคน, ทิวทัศน์,
กีฬา และกลางคืน
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เอฟเฟกต์สี- เลือกโทนสีเพื่อ
ใช้กับรูปภาพใหม่
การเลือกเอฟเฟกต์สี
สมดุลแสง - เลือกระหว่าง
อัตโนมัติ, หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึ้ม
ตั้งเวลาถ่ายภาพ - ตั้งเวลาถ่ายภาพ
ทำให้คุณสามารถตั้งช่วงเวลาหน่วง
หลังจากที่กดชัตเตอร์แล้ว เลือก ปิด,
3 วินาที, 5 วินาที หรือ 10 วินาที
ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้คุณถ่ายรูป
ตนเองได้
โหมดช็อต - เลือกโหมดช็อต
ISO - ISO กำหนดความไวของ
เซนเซอร์แสงในกล้อง ISO ที่มาก
ขึ้น ความไวของกล้องก็มากขึ้นเท่า
นั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ
สภาพแวดล้อมที่มืดในขณะที่คุณ
ไม่สามารถใช้แฟลชได้ เลือกค่า
ISO จาก อัตโนมัติ, 100, 200,
400 หรือ 800

คุณภาพ - เลือกระหว่าง
ละเอียดมาก ละเอียด และปกติ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด
ความคมชัดของรูปภาพก็มาก
ขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่ง
หมายความว่าคุณจะสามารถจัด
เก็บรูปภาพในหน่วยความจำ
ได้น้อยลง
ความจำ - เลือกว่าจะบันทึกรูปภาพ
ใน ความจำเครื่อง หรือ
ความจำการ์ด
ป้องกันภาพสั่นไหว - ช่วยให้คุณ
สามารถถ่ายภาพได้โดยกล้องไม่สั่น
โหมดโฟกัส - เลือกวิธีการโฟกัส
ของกล้อง เลือกระหว่าง สป็อต,
ปรับเอง และ การติดตามหน้า
ชัตเตอร์ - เลือกหนึ่งใน 3
เสียงชัตเตอร์

จีโอแท็ก - เลือกเพื่อเปิดข้อมูล
EXIF สำหรับรูปภาพเพื่อเขียน
ข้อมูล GPS
รีเซ็ตการตั้งค่า - เรียกคืนการตั้งค่า
กล้องทั้งหมด
เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจากกล้อง
การตั้งค่าทั้งหมดจะกลับสู่ค่าเริ่ม
ต้น ยกเว้นขนาดภาพและคุณภาพ
การตั้งค่าที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นจะ
ถูกรีเซ็ต เช่น โทนสีและ ISO
ตรวจสอบค่าเหล่านี้ ก่อนที่คุณจะ
ถ่ายภาพครั้งถัดไป
เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่า
ซ้อนทับอยู่บนช่องมองภาพ ดังนั้น
เมื่อคุณเปลี่ยนส่วนประกอบด้านสี
หรือคุณภาพของภาพ คุณจะเห็น
ดูตัวอย่างของภาพที่เปลี่ยนได้ที่
ด้านหลังเมนูการตั้งค่า

หน้าจอกริด - เลือกระหว่าง ปิด, 4
ส่วน หรือ 9 ส่วน
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กล้อง
การเปลี่ยนขนาดภาพ

การเลือกเอฟเฟกต์สี

จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งหมายถึงการใช้เนื้อที่หน่วยความ
จำมากขึ้น หากคุณต้องการเก็บ
รูปภาพในโทรศัพท์ให้มากขึ้น
คุณสามารถแก้ไขจำนวนพิกเซล
เพื่อทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้

1 การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้าย
2 เลือก เอฟเฟกต์สี จากเมนู
ดูตัวอย่าง
3 มีตัวเลือกโทนสี
4 เมื่อคุณเลือกแล้ว สามารถปิดเมนู
โทนสีได้โดยการเลือก
และ
กล้องก็พร้อมสำหรับการ
ถ่ายภาพแล้ว

1 การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้าย
2 เลือก ขนาด จากเมนูดูตัวอย่าง
3 เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือก
(5M(2560x1920),
3M(2048x1536),
2M(1600x1200),
1M(1280x960),
VGA(640x480),
QVGA(320x240), รายชื่อ)
หรือเลือกขนาดภาพพื้นหลังที่
กำหนดไว้ล่วงหน้า
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เคล็ดลับ! คุณสามารถ
เปลี่ยนรูปภาพที่ถ่ายไว้จากภาพสี
ให้เป็นภาพขาวดำหรือซีเปียได้
แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนรูปภาพ
ที่ถ่ายไว้จากภาพขาวดำหรือ
ซีเปียให้เป็นภาพสี

การใช้กล้องรอง
โทรศัพท์ LG BL40
ของคุณมีกล้องหน้าขนาด 640x480
สำหรับการสนทนาทางวิดีโอและ
สำหรับการถ่ายภาพ
1 ในการสลับไปยังกล้องหน้า
ให้แตะที่
แล้วเลือก
ใช้กล้องรอง จากเมนู สลับกล้อง
2 หลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะเห็น
ภาพตัวคุณเองอยู่ในช่องมองภาพ
ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มด้านข้าง
ของโทรศัพท์ตามปกติ
เคล็ดลับ!
กล้องรองมีการตั้งค่าที่น้อยกว่า
กล่าวคือ ไม่มีแฟลช และ ISO
คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดภาพ,
เอฟเฟกต์สี, คุณภาพ, สมดุลแสง
และตั้งเวลาถ่ายภาพได้โดยแตะที่
แบบเดียวกับที่ใช้กล้องหลัก

3 หลังจากที่คุณถ่ายภาพแล้ว เครื่อง
จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดเหมือน
กับการถ่ายภาพด้วยกล้องหลัก
4 ในการกลับไปยังกล้องหลัก
ให้แตะที่
แล้วเลือก
ใช้กล้องหลัก จากเมนู
สลับกล้อง

การดูรูปภาพที่บันทึกไว้
1 คุณสามารถเข้าดูรูปภาพที่
บันทึกไว้จากภายในโหมด
กล้องถ่ายรูปได้
เพียงแตะที่
และ
คลังภาพของคุณจะปรากฏ
บนหน้าจอ
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กล้องวิดีโอ
การถ่ายวิดีโอ
1 กดปุ่มกล้องถ่ายรูปที่ด้านขวาของ
โทรศัพท์ค้างไว้
2 หรือลาก
ในช่องมองภาพลง
ด้านล่างในโหมดกล้องถ่ายรูปเพือ
่
สลับเป็นโหมดวิดโี อ
3 กดปุ่มถ่ายภาพหนึ่งครั้ง หรือแตะ
ที่
ในช่องมองภาพเพือ
่
เริม
่ ต้นบันทึก
4 REC จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่าง
ของช่องมองภาพพร้อมทั้งตัวตั้ง
เวลาเพื่อแสดงระยะเวลาของวิดีโอ
5 ในการหยุดบันทึกภาพวิดีโอ
ชั่วคราว ให้แตะที่
แล้วเริม
่
บันทึกต่อโดยเลือก
6 แตะที่
บนหน้าจอเพือ
่ หยุด
การบันทึก

หลังจากถ่ายวิดีโอ
ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอที่ถ่ายจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ ชื่อของวิดีโอจะแสดง
ที่ด้านล่างของหน้าจอ พร้อมทั้ง
ไอคอนสี่ไอคอนทางด้านขวาของ
หน้าจอ
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เล่น

แตะเพื่อเล่นวิดีโอ

แตะเพื่อส่งรูปภาพเป็น
ข้อความ, อีเมล์ หรือ บลูทูธ
โปรดดูที่ การส่งข้อความ และ
การส่งและการรับไฟล์โดยใช้บลูทูธ
ส่ง

ใช้เป็น

เรียกเข้า
แก้ชื่อ

ที่เลือก

แตะเพื่อใช้วิดีโอเป็นเสียง
แตะเพื่อแก้ไขชื่อของภาพ

แก้ไข แตะเพื่อแก้ไขภาพโดยใช้
เครื่องมือต่างๆ

แตะเพือ
่ กลับไปทีเ่ มนูกอ
่ นหน้า
ลบ แตะเพื่อลบวิดีโอที่คุณเพิ่ง
ถ่ายไว้ และยืนยันโดยการแตะ ใช่
วิดีโอใหม่ แตะเพื่อถ่ายภาพวิดีโออื่น
ต่อทันที โดยที่วิดีโอปัจจุบันของคุณ
จะได้รับการบันทึกไว้

แตะเพือ
่ ดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้
และคลังภาพวิดโี อ

ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ
ซูม - แตะที่
เพือ
่ ซูมภาพเข้า หรือ
เพือ
่ ซูมภาพออก
หรือคุณสามารถใช้ปม
ุ่ ระดับเสียงด้านข้างได้
ขนาดวิดีโอ

การบันทึกในหน่วยความจำเครื่อง
/หน่วยความจำภายนอก

แตะเพื่อบันทึกวิดีโอ

ความสว่าง - โปรดดูที่การปรับความสว่าง
แตะเพื่อเข้าใช้โหมดภาพ
สถานะแฟลช ตั้งค่าหรือปิดการใช้แฟลช
โหมดการบันทึก
คุณภาพ
(ปกติ, ละเอียด, ละเอียดมาก)
ตั้งค่า - แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิด
เมนูการตั้งค่า โปรดดูที่
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

กลับ - แตะที่นี่เพื่อกลับไป
ที่หน้าจอหลัก
กล้องถ่ายภาพ
โหมดกล้องวิดีโอ
1. เลือกโหมดกล้องวิดีโอแล้ว
2. แตะเพื่อเริ่มต้นบันทึก
3. ลากขึ้นด้านบนเพื่อสลับเป็น
กล้องถ่ายรูป
คลังภาพ
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กล้องวิดีโอ
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิดตัวเลือกการตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ทัง้ หมด โปรดดูทก
่ี ารตัง้ ค่าขัน
้ สูงของ
กล้องในหน้า 36
โหมดการบันทึก - ตั้งค่าจำกัดระยะ
เวลาสำหรับวิดีโอ เลือกระหว่าง ปกติ,
MMS หรือ DLNA เพื่อจำกัดขนาดสูง
สุดเพื่อส่งวิดีโอเป็น MMS

หมายถึงการใช้เนื้อที่หน่วยความจำ
มากขึ้น หากคุณต้องการเก็บวิดีโอ
ลงในโทรศัพท์ของคุณให้มากขึ้น
คุณสามารถแก้ไขจำนวนพิกเซล
เพื่อทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงได้
1 การใช้ช่องมองภาพ ให้แตะที่
ในมุมซ้าย
2 เลือก ขนาดวิดีโอ

เคล็ดลับ!
หากคุณเลือกระยะเวลาแบบ MMS
คุณภาพของภาพที่ต่ำลงจะช่วยให้
คุณบันทึกวิดีโอได้ยาวนานขึ้น

คำเตือน: ซอฟต์แวร์ตัดต่อ
ที่ยอดเยี่ยมบน LG BL40 สามารถ
ทำงานร่วมกับวิดีโอทุกประเภท
ยกเว้น 640x480 ห้ามบันทึกด้วย
รูปแบบนี้ หากคุณต้องการตัดต่อ
วิดีโอของคุณ

ความจำ - เลือกว่าจะบันทึกวิดีโอที่
ความจำเครื่องหรือที่ความจำการ์ด
เสียง - เลือก ปิดเสียง เพื่อบันทึก
วิดีโอโดยไม่มีเสียง หรือ ไม่ปิดเสียง
เพื่อบันทึกเสียงด้วย

เคล็ดลับ! โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์การแปลงรูปแบบวิดีโอ
ได้จากแผ่นซีดีที่คุณได้รับมา
พร้อมกับ BL40

การเปลี่ยนขนาดของภาพ
วิดีโอ
จำนวนพิกเซลยิ่งมากขึ้นเท่าใด
ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้น ซึ่ง
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การใช้กล้องวิดีโอรอง
โทรศัพท์ LG BL40
ของคุณมีกล้องถ่ายรูปตัวในขนาด
320x240

สำหรับการสนทนาทางวิดีโอ
และสำหรับการบันทึกวิดีโอ
1 ในการสลับไปยังกล้องหน้า
ให้แตะที่
แล้วเลือก
ใช้กล้องรอง จากเมนู
สลับกล้อง
2 หลังจากผ่านไปสักครู่ คุณจะ
เห็นภาพตัวคุณเองอยู่ในช่อง
มองภาพ ในการเริ่มบันทึกภาพ
ให้กดปุ่มถ่ายภาพตามปกติ
และกดอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก
3 หลังจากที่คุณถ่ายภาพวิดีโอแล้ว
เครื่องจะแสดงตัวเลือกทั้งหมด
ที่มีอยู่สำหรับการถ่ายวิดีโอด้วย
กล้องหลัก
4 ในการกลับไปยังกล้องถ่ายรูปหลัก
ให้แตะที่
และ ใช้กล้องหลัก
เคล็ดลับ! คุณยังสามารถ
เปลี่ยนขนาดภาพ,
เอฟเฟกต์สี, ความสมดุลแสง
และคุณภาพได้โดยแตะที่ ตั้งค่า
แบบเดียวกับที่ใช้กล้องหลัก

การดูวิดีโอที่บันทึกไว้
1 ในช่องมองภาพ ให้แตะที่
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบน
หน้าจอ
3 แตะที่วิดีโอที่คุณต้องการดูหนึ่ง
ครั้ง เพื่อแสดงวิดีโอที่ด้านหน้าสุด
ของคลังภาพ แตะที่
เพื่อเล่น

การดูวิดีโอบนโทรทัศน์
เชื่อมต่อ BL40 เข้ากับโทรทัศน์
ของคุณด้วยสายเคเบิลเอาต์พุต
สำหรับโทรทัศน์
หมายเหตุ: สายเคเบิลสำหรับ
โทรทัศน์มีวางจำหน่ายแยกต่างหาก
ความละเอียดที่เหมาะสมที่สุดแสดง
อยู่ทางด้านล่าง:
WVGA 800x480 2mbps 30fps
CIF 352x288 384kbps 30fps
(Window Media)
VGA 640x480 384kbps 30fps
คุณสามารถค้นหาข้อมูลรายละเอียด
ได้ในข้อมูลไฟล์จากเมนูตัวเลือกเมื่อ
เล่นวิดีโอ
(ไม่สามารถแสดงคุณภาพของวิดีโอ.)
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รูปภาพและวิดีโอ
การดูรูปภาพและวิดีโอ
1 แตะที่
บนหน้าจอดูตวั อย่าง
ในกล้องถ่ายรูป
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบน
หน้าจอ
3 แตะที่วิดีโอหรือรูปภาพเพื่อ
เปิดทั้งไฟล์
เคล็ดลับ! กดปุ่มไปทางซ้ายหรือ
ทางขวาเพื่อดูรูปภาพ
หรือวิดีโออื่น
เคล็ดลับ!
ในการลบรูปภาพหรือวิดีโอ
ให้เปิดไฟล์นั้นๆ แล้วเลือก
แตะที่ ใช่ เพื่อยืนยัน

การใช้การซูมขณะดูวิดีโอ
หรือภาพถ่าย
เมื่อดูรูปภาพหรือภาพวิดีโอ
คุณสามารถซูมเข้าและซูมออกได้
โดยการเลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือแยก
ออกจากกัน
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การปรับระดับเสียงขณะ
ดูวิดีโอ
ในการปรับระดับเสียงของวิดีโอขณะ
เล่น ให้แตะที่แถบระดับเสียงที่ด้าน
ซ้ายมือของหน้าจอ หรือใช้ปุ่มระดับ
เสียงที่ด้านข้างของโทรศัพท์

การตั้งค่ารูปภาพเป็นพื้นหลัง
1 แตะที่รูปภาพที่คุณต้องการตั้งค่า
เป็นพื้นหลังเพื่อเปิด
2 แตะที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
3 แตะที่ ใช้เป็น
4 หน้าจอจะสลับไปเป็นโหมดแนวตั้ง
คุณสามารถซูมเข้าและออก
และย้ายส่วนที่คร็อปของรูปภาพ
ได้โดยใช้ภาพขนาดย่อที่ด้านล่าง
ของหน้าจอ

การแก้ไขรูปภาพ
1 เปิดรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข
และแตะที่ไอคอนตัวเลือกเพื่อ
เลือก แก้ไข
2 แตะที่ไอคอนเพื่อปรับรูปภาพ
ของคุณ:
เลือกพืน
้ ที่
วาดลายเส้นบนรูปภาพของ
คุณด้วยมือ เลือกความหนาของ
เส้นจาก 4 ตัวเลือก จากนัน
้ เลือก
สีทค
่ี ณ
ุ ต้องการใช้
การเพิม
่ ตัวหนังสือลงบน
รูปภาพ
ตกแต่งรูปภาพของคุณด้วย
สแตมป์
ลบการแก้ไขทีค
่ ณ
ุ ทำไว้ใน
รูปภาพ คุณสามารถเลือกขนาด
ของยางลบทีค
่ ณ
ุ จะใช้ได้
แตะเพือ
่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ
บันทึก

เลือกเพื่อบันทึกการ

เปลี่ยนแปลงเป็น อัปเดต
ที่มี หรือ ไฟล์ใหม่
หากคุณเลือก ไฟล์ใหม่
ให้ป้อนชื่อไฟล์
เลิกทำ ลบการแก้ไขที่
คุณทำไว้ในรูปภาพ
ภาพ แตะเพื่อเปิด
ตัวเลือกเอฟเฟกต์เพิ่มเติม
ได้แก่ หมุน

ฟิลเตอร์ แตะเพื่อใช้ตัว
เลือกเอฟเฟกต์กับรูปภาพ
ปรับแต่ง ซึ่งช่วยปรับการ
ถ่ายภาพโดยใช้สี ความ
สว่างและอื่นๆ โดยอัตโนมัติ

การเพิ่มข้อความลงใน
รูปภาพ
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะ
ที่
2 เลือก ลายเซ็น หรือ Bubble
3 พิมพ์ข้อความโดยใช้ปุ่มกด
และแตะที่ บันทึก
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รูปภาพและวิดีโอ
4 ตั้งค่าข้อความในตำแหน่งที่ต้อง
การบนรูปภาพโดยการเลื่อน
แตะที่ข้อความ ปุ่มกดจะเปิดใช้
งานสำหรับการแก้ไข

การเพิ่มเอฟเฟกต์ลงในรูป
ภาพ
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
ฟิลเตอร์

2 คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่างๆ
กับรูปภาพ
3 ในการเลิกทำเอฟเฟกต์
เพียงแตะที่ เลิกทำ

การคร็อปรูปภาพ
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือกรูปร่างที่คุณต้องการใช้เพื่อ
คร็อปรูปภาพ
3 ลากกรอบไปที่พื้นที่ที่คุณต้อง
การคร็อป
4 เมื่อคุณพอใจกับการเลือกแล้ว
ให้แตะที่ บันทึก
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การเน้นสีในรูปภาพ
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่ ภาพ
2 เลือก เน้นสี
3 เลือกส่วนหนึง่ ส่วนใดของภาพ
รอยเส้นจะปรากฏรอบสิ่งต่างๆ
ในบริเวณนั้นที่มีสีเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น
ผมหรือเสื้อ
4 ปรับความหนักเบาในการเน้นโดย
แตะที่ ความเข้ม แล้วแตะปุ่ม ‘+’
หรือ ‘-’
5 แตะที่ ตกลง
6 สีทั้งหมดจะหายไปจากรูปภาพ
และหายไปจากบริเวณที่ทำเครื่อง
หมายสำหรับการเน้นสีไว้
7 เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง

การสลับสีในรูปภาพ
1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่
2 เลือก เปลี่ยนสี
3 เลือกส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพ
รอยเส้นจะปรากฏรอบสิ่งต่างๆ
ในบริเวณนั้นที่มีสีเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น
ผมหรือเสื้อ
4 เลือกสี
5 กด ตกลง
6 ส่วนของภาพถ่ายที่เลือกไว้
สำหรับการเน้นสีจะเปลี่ยนเป็นสีที่
เลือกไว้แทน
7 เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง

ภาพ

วาดบนหมอก
1 ในการวาดบนหมอกบนรูปภาพ
ของคุณ ให้แตะที่ภาพ
2 เลือก วาดบนหมอก
3 เป่าลมลงบนไมโครโฟนเพื่อใส่
หมอกในรูปภาพและวาดทับด้วยนิ้ว
4 หลังจากใช้หมอกบนรูปภาพแล้ว
คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือความเข้ม

ของหมอก และลบความกว้าง
ได้

หยดน้ำฝน
1 สำหรับการเพิ่มหยดน้ำฝนบน
รูปภาพ ให้เลือกเมนูภาพ
2 เลือก หยดน้ำฝน
3 หยดน้ำจะปรากฏบนภาพ
4 คุณสามารถตั้งความเข้ม
/สเกลของหยดได้โดยปรับ
แถบเมนูความเข้ม/สเกล
5 สามารถปรับทิศทางของหยด
ได้ด้วยโดยการหมุนโทรศัพท์

ภาพเบลอ
1 สำหรับการใช้ภาพเบลอ
ให้แตะที่ รูปภาพ
2 เลือก ภาพเบลอ
3 เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ
เพิ่มภาพเบลอโดยการวาด
กรอบ แตะที่ ตกลง
แล้วถูตามทิศทางที่คุณ
ต้องการ
4 สามารถตั้งค่าระดับของการ
เบลอได้โดยใช้แถบปรับระดับ
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รูปภาพและวิดีโอ
เอฟเฟกต์งานศิลปะ

การตัดความยาวของวิดีโอ

1 จากหน้าจอแก้ไข ให้แตะที่

1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการตัดต่อ
แตะที่ปุ่มตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข และเลือก Trim/
Multi-trim
3 แตะที่
และกำหนดจุดเริม
่ ต้น
และจุดสิน
้ สุดใหม่โดยใช้ ตัด
4 แตะที่ ดูตัวอย่าง เพื่อยืนยันว่าคุณ
พอใจกับการตัดต่อใหม่
5 แตะที่ บันทึก หรือแตะที่
เพือ
่ กลับไปทีค
่ ลังภาพ
และยกเลิกการเปลีย
่ นแปลง

ฟิลเตอร์

2 เลือก เอฟเฟกต์งานศิลปะ
3 เลือกเอฟเฟกต์งานศิลปะและคุณ
จะสามารถดูภาพได้
4 ภาพจะถูกจัดทำและบันทึกโดย
อัตโนมัติ แตะที่ยกเลิกเพื่อหยุด

การแก้ไขวิดีโอ
คุณสมบัติการแก้ไขวิดีโอใช้
ได้กับวิดีโอประเภท MPEG4
ยกเว้นความละเอียด 640x480
(VGA) ห้ามบันทึกด้วยรูปแบบนี้
หากคุณต้องการตัดต่อวิดีโอของ
คุณ
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การรวมวิดีโอสองเรื่อง
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการตัดต่อ
แตะที่ปุ่มตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Video
merge
3 โฟลเดอร์ วิดีโอส่วนตัว จะเปิดขึ้น
เลือกวิดีโอที่คุณต้องการรวม

4 แตะและเลื่อนรูปภาพเพื่อย้ายรูป
ภาพไปยังตอนท้ายหรือตอน
เริ่มต้นของวิดีโอ
5 แตะที่ ดูตัวอย่าง เพื่อเลือกวิธี
การรวมวิดีโอเข้าด้วยกัน
6 กด บันทึก และ ใช่ เพื่อบันทึกวิดี
โอที่รวมกันใหม่นี้ บันทึกทับไฟล์
ที่มีอยู่แล้วหรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
7 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรวม
วิดีโอเรื่องอื่นๆ

การรวมรูปภาพเข้ากับวิดีโอ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการตัดต่อ
แตะที่ปุ่มตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Image
merge
3 โฟลเดอร์ภาพจะเปิดขึ้น เลือกรูป
ภาพที่คุณต้องการรวมเข้ากับวิดีโอ
แล้วแตะที่ เลือก
4 แตะและเลื่อนรูปภาพเพื่อย้ายรูป
ภาพไปยังตอนท้ายหรือตอนเริ่ม
ต้นของวิดีโอ

5 แตะที่ ดูตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ
วิธีการรวมภาพและวิดีโอเข้า
ด้วยกัน
6 กด บันทึก จากนั้นเลือกว่าจะ
บันทึกทับไฟล์ที่มีอยู่แล้วหรือ
บันทึกเป็นไฟล์ใหม่
7 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรวม
รูปภาพอื่นๆ

การเพิ่มข้อความลงในวิดีโอ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการตัดต่อ
แตะที่ปุ่มตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก Text
overlay
3 แตะที่
แล้วพักการเล่นชัว่ คราว
เพือ
่ กำหนดจุดเริม
่ ต้นสำหรับการ
แสดงข้อความ
4 แตะที่ เริ่ม
แล้วเลือกรูปแบบข้อความ
ป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มกด
แล้วเลือก ตกลง
5 แตะที่บริเวณหน้าจอที่คุณต้อง
การให้ข้อความปรากฏขึ้น
แล้วแตะ ตกลง
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รูปภาพและวิดีโอ
6 แตะที่ บันทึก บันทึกทับไฟล์ที่มี
อยู่แล้วหรือบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
7 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่ม
ข้อความอื่นๆ

การซ้อนรูปภาพ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการตัดต่อ
แตะที่ปุ่มตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข และเลือก Image
overlay
3 โฟลเดอร์ภาพจะเปิดขึ้น เลือก
รูปภาพที่คุณต้องการซ้อนบนวิดีโอ
4 แตะที่
แล้วพักการเล่นชัว่ คราว
เมือ
่ คุณต้องการให้รป
ู ภาพแสดง
ขึน
้ จากนัน
้ เลือก ความทึบแสง
หลังจากแตะปุม
่ เริม
่
5 แตะที่ ตกลง แล้วกด สิ้นสุด
เมื่อการซ้อนรูปภาพควรสิ้นสุด
6 แตะที่บริเวณหน้าจอที่คุณต้
องการให้ข้อความปรากฏขึ้น
หากรูปภาพมีขนาดใหญ่มากเกิน
ไป ภาพอาจซ้อนทับทั้งหน้าจอ
ซึ่งอาจไม่ใช่เพียงบริเวณที่เลือก
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7 แตะที่ บันทึก บันทึกทับไฟล์
ที่มีอยู่แล้วหรือบันทึกเป็นไฟล์
ใหม่
8 ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่ม
รูปภาพอื่นๆ

การใส่ซาวด์แทร็คลงใน
วิดีโอ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการตัดต่อ
แตะที่ปุ่มตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก
Audio dubbing
3 โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว จะเปิด
ขึ้น เลือกแทร็คที่คุณต้องการ
เพิ่มในวิดีโอ
4 เสียงต้นฉบับในวิดีโอจะถูกลบ
ออก
5 หากเสียงสั้นกว่าวิดีโอ
ให้เลือกว่าจะเล่น ครั้งเดียว
หรือเล่น ซ้ำ
6 บันทึกทับไฟล์ที่มีอยู่แล้วหรือ
บันทึกเป็นไฟล์ใหม่

การใส่เสียงสดลงในวิดีโอ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการตัดต่อ
แตะที่ปุ่มตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข และเลือก Live
dubbing
3 ตั้งค่าเสียงเป็นเสียงต้นฉบับหรือ
เสียงที่บันทึก

การใส่เอฟเฟกต์การเลือน
ภาพ
1 เปิดวิดีโอที่คุณต้องการตัดต่อ
แตะที่ปุ่มตัวเลือก
2 เลือก แก้ไข แล้วเลือก
Dimming Effect
3 วิดีโอของคุณจะมีการเฟดเข้าที่
ตอนเริ่มต้นและเฟดออกที่ตอนจบ
4 บันทึกทับไฟล์ต้นฉบับหรือบันทึก
เป็นไฟล์ใหม่
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มัลติมีเดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียล
งในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ทำให้คุณเข้าใช้งานรูปภาพ เสียง
วิดีโอ และเกมส์ทั้งหมดได้อย่างง่าย
ดาย หรือคุณยังสามารถบันทึกไฟล์
ลงในการ์ดหน่วยความจำได้ การใช้
การ์ดหน่วยความจำทำให้คุณเพิ่มพื้น
ที่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้
ในการเข้าใช้เมนูความบันเทิงให้
แตะที่
เลือก แฟ้ม จากแท็บ
ความบันเทิง คุณสามารถเปิดรายการ
ของโฟลเดอร์ที่คุณเก็บไฟล์
มัลติมีเดียทั้งหมดได้
เคล็ดลับ!
ในการลบไฟล์ในแฟ้ม ให้แตะที่
และ ลบ

รูปภาพ
ภาพ ประกอบด้วยรายการรูปภาพ
รวมถึงภาพเริ่มต้นที่โหลดลงใน
โทรศัพท์ล่วงหน้า ภาพที่คุณ
ดาวน์โหลด และภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง
ถ่ายรูปของโทรศัพท์
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การส่งรูปภาพ
1 ในการส่งรูปภาพ
เพียงเลือกรูปภาพที่ต้องการส่ง
2 แตะที่ ส่ง เลือกระหว่าง
ข้อความ, อีเมล์, บลูทูธ หรือ
อัปโหลดขึ้นเว็บ
3 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ รูปภาพจะแนบไปกับ
ข้อความ และคุณสามารถเขียน
และส่งข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ โทรศัพท์
จะค้นหาอุปกรณ์ที่จะส่งภาพไป

การใช้รูปภาพ
คุณสามารถเลือกรูปภาพเพื่อใช้
เป็นพื้นหลังและภาพพักหน้าจอ
หรือใช้เพื่อระบุผู้โทรเข้าได้

การพิมพ์ภาพ
1 แตะที่ ภาพ
2 เลือกภาพแล้วแตะที่
3 แตะที่ พิมพ์ผ่านบลูทูธ

การย้ายหรือคัดลอกรูปภาพ
สามารถย้ายหรือคัดลอกภาพระหว่าง
หน่วยความจำของโทรศัพท์กับการ์ด
หน่วยความจำได้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้น
ที่ในหน่วยความจำใดหน่วยความจำ
หนึ่ง เพื่อป้องกันภาพมิให้สูญหาย

การสร้างภาพสไลด์
หากคุณต้องการดูภาพทั้งหมดบนโทร
ศัพท์ คุณสามารถสร้างภาพสไลด์เพื่อ
ประหยัดเวลาในการเปิดและปิดภาพ
แต่ละภาพ

จีโอแท็ก
เปิดกล้องถ่ายรูปและเพลิดเพลินไป
กับความสามารถของบริการเกี่ยวกับ
ตำแหน่งของโทรศัพท์
ถ่ายภาพในที่ที่ต้องการและแท็ก
รูปภาพด้วยตำแหน่งที่ถ่ายภาพ
หากคุณอัปโหลดรูปภาพที่แท็กไป
ยัง Blog ที่สนับสนุนจีโอแท็ก
คุณจะเห็นรูปภาพนั้นแสดงบนแผนที่

เสียง
โฟลเดอร์ เสียงส่วนตัว ประกอบด้วย

เสียงที่ดาวน์โหลด, เสียงเริ่มต้น
และ เสียงบันทึก จากขั้นตอนนี้
คุณสามารถจัดการ ส่ง หรือ
กำหนดเสียงเป็นเสียงเรียกเข้าได้

วิดีโอ
โฟลเดอร์ วิดีโอส่วนตัว จะแสดง
รายการวิดีโอที่คุณดาวน์โหลด
หรือวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ใน
โทรศัพท์
หมายเหตุ: อาจเล่นเนื้อหาที่
ดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ
เข้ารหัสโดยผู้ใช้ได้ไม่ถูกต้อง
เคล็ดลับ! โทรศัพท์ BL40
สนับสนุนการเล่นวิดีโอทั้งรูปแบบ
DivX และ Xvid เพื่อความหลาก
หลายของเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้น DivX
Certified สำหรับเล่นวิดีโอ
DivX® ไม่เกิน 320x240
หมายเหตุ: สายเคเบิลเอาต์พุต
สำหรับโทรทัศน์มีวางจำหน่าย
แยกต่างหาก
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การส่งวิดีโอคลิป
1 เลือกวิดีโอ แล้วแตะที่
2 แตะที่ ส่ง แล้วเลือกระหว่าง
ข้อความ, อีเมล์ และ บลูทูธ
3 หากคุณเลือก ข้อความ หรือ
อีเมล์ วิดีโอคลิปจะแนบไปกับ
ข้อความ ซึ่งคุณสามารถเขียน
และส่งข้อความได้ตามปกติ
หากคุณเลือก บลูทูธ โทรศัพท์
จะค้นหาอุปกรณ์ที่จะส่งวิดีโอไป

เกมส์และแอปพลิเคชัน

การ์ดหน่วยความจำใหม่
ให้แตะเมนู หน่วยความจำภายนอก

ใช้เมนูบันเทิง
เมนูบันเทิงจะเก็บแฟลชเกมส์ซึ่ง
ใช้เซนเซอร์การเคลื่อนไหวที่มีในตัว

ไฟล์แฟลช
โฟลเดอร์ไฟล์แฟลชจะเก็บไฟล์
SWF และ SVG ทั้งหมดที่ดาวน์โหลด

การดูไฟล์ SWF/ SVG

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และ
แอปพลิเคชันใหม่ลงในโทรศัพท์ได้
เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง

1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้ม
จากแท็บ ความบันเทิง
2 แตะที่ ไฟล์แฟลช
3 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดู

การติดตั้งเกมและ
แอปพลิเคชัน Java

เอกสาร

1 แตะที่
แล้วเลือก แฟ้ม
จากแท็บ ความบันเทิง
2 แตะที่รายการ ทั้งหมด
ที่ด้านบนเมนูด้านข้าง
3 เลือก ทั้งหมด หรือ ความจำเครื่อง
หากคุณเสียบ
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คุณสามารถดูไฟล์ Excel,
PowerPoint, Word, ข้อความ และ
PDF ที่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้ได้

การโอนไฟล์ไปที่โทรศัพท์

อื่นๆ

บลูทูธคือวิธีการที่ง่ายที่สุดในการ
โอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปที่
โทรศัพท์ คุณยังสามารถใช้
LG PC Suite
ผ่านทางสายสำหรับซิงค์ของคุณ
ในการโอนไฟล์ (เช่น เพลง)
โดยใช้บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์
และคอมพิวเตอร์ได้เปิดบลูทูธ
แล้ว และเชื่อมต่อกัน
2 ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งไฟล์
ทางบลูทูธ
3 เมื่อส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์
แล้ว ต้องยอมรับไฟล์โดยแตะ
ใช่ บนโทรศัพท์
4 ไฟล์ควรปรากฏในโฟลเดอร์ ภาพ
หากเป็นไฟล์ภาพ และโฟลเดอร์
เสียง หากเป็นไฟล์เพลง

โฟลเดอร์ อื่นๆ ใช้สำหรับจัดเก็บ
ไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปภาพ
เสียง วิดีโอ เกมส์ หรือแอปพลิเคชัน
ซึ่งมีวิธีใช้เดียวกับโฟลเดอร์ เอกสาร

การสร้างภาพยนตร์
1 แตะที่
แล้วเลือก สร้างหนัง
จากแท็บ ความบันเทิง
2 แตะที่ แทรก เพื่อใส่รูปภาพ
3 แตะที่สไตล์เพื่อเลือกสไตล์
ภาพยนตร์
4 แตะที่แท็บ เสียง บน
หน้าจอเพื่อเปลี่ยนเสียง
เช่น สำหรับการบันทึกเสียง
5 แตะที่ปุ่ม ดูตัวอย่าง
เพื่อดูผลลัพธ์
6 แตะที่ ลำดับการเล่น บนหน้า
จอเพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับ
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7 แตะที่ ใช้ เพื่อเลือกระหว่าง
เก็บไว้ และ MMS
8 ในการบันทึกภาพยนตร์ ให้แตะ
ที่ บันทึก

เพลง
โทรศัพท์ LG BL40 มีเครื่องเล่น
เพลงภายในตัวที่ให้คุณสามารถเล่น
เพลงที่คุณชื่นชอบทั้งหมด
ได้ ในการเข้าใช้เครื่องเล่นเพลง
ให้แตะปุ่มเมนู
แล้วเลือก
เพลง จากแท็บ ความบันเทิง
เคล็ดลับ! โทรศัพท์ BL40
เป็นหนึ่งในโทรศัพท์ที่ใช้
Dolby Mobile™ สำหรับเพลง
ซึ่งให้คุณภาพเสียง Dolby™
สำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ

การโอนเพลงไปยังโทรศัพท์
คุณยังสามารถใช้ LG PC Suite ได้
วิธีการที่ง่ายที่สุดในการโอนไฟล์
เพลงไปที่โทรศัพท์ คือ ทางบลูทูธ
หรือสายสำหรับซิงโครไนซ์
ในการโอนเพลงโดยใช้บลูทูธ:
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1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่
ได้เปิดบลูทูธ และเชื่อมต่อกันแล้ว
2 เลือกไฟล์เพลงบนอุปกรณ์อื่น
แล้วเลือกเพื่อส่งทางบลูทูธ
3 เมื่อส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์
แล้ว ต้องยอมรับไฟล์โดยแตะ
ใช่ บนโทรศัพท์
4 ไฟล์จะปรากฏขึ้นใน เพลง >
ทุกแทร็ค

การเล่นเพลง
1 แตะที่
แล้วเลือก เพลง
จากแท็บ ความบันเทิง
2 แตะที่ ทุกแทร็ค
3 เลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น
แล้วแตะที่
4 แตะ
เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
5 แตะที่
เพื่อข้ามไปที่เพลงถัดไป
(แตะค้างเพื่อเร่งไปข้างหน้า)
6 แตะที่
เพื่อย้อนไปที่เพลงก่อน
หน้า (แตะค้างเพื่อย้อน)
7 แตะที่
เพือ
่ กลับไปทีเ่ มนู
เพลง

เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยน
ระดับเสียงระหว่างฟังเพลง
ให้แตะที่
หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ของไฟล์
เพลงจะได้รับความคุ้มครองตาม
สนธิสัญญานานาชาติและ
กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละ
ประเทศ ดังนั้น
อาจจำเป็นที่ต้องได้รับอนุญาต
หรือได้สิทธิ์ในการทำซ้ำหรือคัด
ลอกเพลง ในกฎหมายของบาง
ประเทศมีข้อห้ามในการคัดลอก
สื่อที่มีลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง ก่อน
ดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์
โปรดตรวจสอบกฎข้อบังคับ
ของประเทศนั้นๆ
เกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ

การสร้างรายการเพลง
คุณสามารถสร้างรายการเพลงของ
คุณเองได้โดยการเลือกเพลงจาก
โฟลเดอร์ ทุกแทร็ค
ในการเล่นรายการเพลง ให้เลือก
และแตะแทร็คที่มีอยู่
หมายเหตุ: ในการเพิ่มรายการ
เพลงอีกรายการ ให้แตะที่
จากนัน
้ รายการเพลงใหม่

การใช้วิทยุ
โทรศัพท์ LG BL40 มีตัวรับ FM
ในตัว ดังนั้น คุณสามารถฟังสถานีที่
คุณชื่นชอบได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบชุดหู
ฟังเพื่อรับฟังวิทยุ LG ที่ให้มาด้วย
เพื่อฟังวิทยุ โดยเสียบเข้ากับช่อง
เสียบชุดหูฟัง
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การค้นหาสถานี

การฟังวิทยุ

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ค้นหาสถานี
วิทยุได้ โดยการค้นหาด้วยตนเอง
หรือค้นหาอัตโนมัติ สถานีเหล่านั้น
จะถูกบันทึกไว้ในหมายเลข
ช่องสถานีที่ระบุไว้ ดังนั้น คุณจึงไม่
จำเป็นต้องปรับตั้งสถานีใหม่อีก
คุณสามารถจัดเก็บได้สูงสุด 48
ช่องสถานีในโทรศัพท์ของคุณ
การปรับอัตโนมัติ:
1 แตะที่
และเลือก วิทยุ FM
จากแท็บ ความบันเทิง
2 แตะที่
3 แตะ สแกนช่อง สถานีที่พบจะ
ถูกกำหนดไว้ในหมายเลขช่อง
สถานีในโทรศัพท์
หมายเหตุ: คุณสามารถค้น
หาสถานีด้วยตนเองได้อีกด้วย
โดยการใช้ปุ่มหมุนที่แสดงขึ้นถัด
จากความถี่วิทยุ

1 แตะที่
และเลือก วิทยุ FM
จากแท็บ ความบันเทิง
2 แตะที่หมายเลขช่องของสถานี
ที่คุณต้องการฟัง
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เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการรับสัญญาณวิทยุ ให้ยืด
สายชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่เป็น
เสาอากาศวิทยุ
คำเตือน:
เพื่อการรับสัญญาณที่ดีที่สุด
คุณจะต้องใช้ชุดหูฟังของ LG
ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

ปฏิทิน
การเพิ่มเหตุการณ์ลงใน
ปฏิทิน
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ปฏิทิน ในแท็บ
ยูทิลิตี
2 เลือกวันที่ที่คุณต้องการเพิ่ม
เหตุการณ์
3 แตะที่
และ นัดหมายใหม่
เคล็ดลับ! คุณสามารถป้อน
วันหยุดลงในปฏิทินของคุณ
แตะที่วันหยุดแต่ละวัน แล้วแตะ
ที่
จากนั้นเลือก ตั้งวันหยุด
วันเหล่านั้นจะถูกทำเครื่องหมาย
ตัวอักษรสีแดง

การเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้น
ของปฏิทิน
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ปฏิทิน ในแท็บ
ยูทิลิตี เลือก ตั้งค่า ใน
2 แตะที่ มุมมองเริ่มต้น
แล้วเลือกเดือน, สัปดาห์,
ตาราง, รายการ หรืองานทั้งหมด

การใช้ตัวค้นหาวันที่
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ปฏิทิน
ในแท็บ ยูทิลิตี
2 เลือก ค้นหาวันที่ จากเมนูตัวเลือก
3 ในแท็บ จาก
ให้กำหนดวันที่ต้องการ
4 ในแท็บ หลัง ให้กำหนดจำนวนวัน
5 วันที่เป้าหมาย จะปรากฏขึ้น

การตั้งเวลาการปลุก
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ ตั้งปลุก
ในแท็บ ยูทิลิตี
2 หากคุณต้องการใส่การตั้งปลุก
ใหม่ ให้แตะที่ การปลุกใหม่
หากคุณต้องการกำหนดให้มี
การปลุกอีกครั้งภายในหนึ่งชั่วโมง
ให้แตะที่ การปลุกด่วน
เคล็ดลับ! แตะที่ไอคอนเปิด
หรือตั้งค่า
เพื่อเริ่มต้นการเตือน
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บันทึกเสียง

การส่งรายการบันทึกเสียง

ใช้เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึก
เสียงเตือนความจำหรือไฟล์เสียงอื่นๆ

2 แตะที่ บันทึกเสียง
เพื่อเริ่มต้นการบันทึก

1 เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
ให้แตะที่ ส่ง
2 เลือก ข้อความ, อีเมล์ หรือ
บลูทูธ หากคุณเลือก ข้อความ
หรือ อีเมล์ แทร็คที่บันทึกจะ
แนบกับข้อความและส่งเป็น MMS
หากคุณเลือก บลูทูธ โทรศัพท์
จะค้นหาอุปกรณ์ที่จะส่งการ
บันทึกเสียงไป

3 แตะที่ หยุด
เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

การใช้ตัวส่ง FM
เพื่อเล่นเพลง

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนั้นเลื่อนไปที่ บันทึกเสียง
ในแท็บ ยูทิลิตี

4 หากคุณแตะที่ สร้าง จะเริ่มต้น
การบันทีกเสียงใหม่โดยอัตโนมัติ
หลังจากบันทึกครั้งก่อนหน้าแล้ว
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โทรศัพท์ BL40 มีตัวส่ง FM ใน
ตัวช่วยให้คุณสามารถฟังเพลงผ่าน
เครื่องรับ FM ที่อยู่ใกล้กับโทรศัพท์
ได้ เช่น ในบ้านหรือในรถยนต์
1 แตะที่
และ เครื่องมือ
และเลือก ตัวส่ง FM จากแท็บ
ยูทิลิตี
2 เลือกความถี่ที่คุณต้องการส่ง
สัญญาณ FM แล้วแตะที่ ส่ง

3 จากนั้นปรับตัวรับไปที่ความถี่
เดียวกัน
หมายเหตุ:
การส่งสัญญาณอาจถูกรบกวน
เนื่องจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
หรือจากสถานีวิทยุสาธารณะ
ในการหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ให้ค้นหาความถี่ FM ที่ว่างที่ตัวรับ
ก่อนใช้ตัวส่ง FM เสมอ
ไม่สามารถใช้ตัวส่ง FM พร้อมกับ
วิทยุ FM ของโทรศัพท์ของคุณได้
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เว็บไซต์
เบราว์เซอร์

การใช้ RSS reader

เบราว์เซอร์ ช่วยให้คุณเข้าถึงโลก
ของเกมส์ เพลง ข่าว กีฬา
ความบันเทิง และอีกมากมาย
ได้โดยตรงถึงโทรศัพท์ของคุณ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือกำลังทำอะไร

RSS (Really Simple Syndication)
เป็นกลุ่มรูปแบบ Web Feed ที่ใช้
เพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่ได้รับการ
อัปเดตเป็นประจำ เช่น รายการใน
Blog, หัวข้อข่าว หรือ Podcast
เอกสาร RSS ที่เรียกว่า Feed, Web
Feed หรือ Channel ประกอบไปด้วย
การสรุปเนื้อหาหรือข้อความเต็มจาก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง RSS ช่วยให้ทุก
คนสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ของเว็บไซต์ที่ตนชื่นชอบได้เสมอ
ด้วยระบบอัตโนมัติที่สะดวกกว่า
การเฝ้าดูด้วยตนเอง
ผู้ใช้สมัครใช้บริการ Feed
โดยป้อนลิงค์ของ Feed ลงใน
Reader หรือคลิกที่ไอคอน RSS
ในเบราว์เซอร์ที่เริ่มต้นขั้นตอนการ
สมัครใช้บริการ Reader จะตรวจดู
Feed ที่ผู้ใช้สมัครใช้บริการเป็น
ประจำเพื่อดูเนื้อหาใหม่
และดาวน์โหลดการอัปเดตต่างๆ
ที่พบ

การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค
เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์คและบันทึก
เว็บเพจได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เบราว์เซอร์
ในแท็บ ยูทิลิตี
2 เลือก บุ๊คมาร์ค รายการบุ๊คมาร์ค
ของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3 ในการเพิ่มบุ๊คมาร์คใหม่ ให้แตะที่
บุ๊คมาร์คใหม่ ป้อนชื่อสำหรับบุ๊ค
มาร์คแล้วตามด้วย URL
4 แตะ
บุค
๊ มาร์คของคุณ
จะปรากฏขึน
้ ในรายการบุค
๊ มาร์ค
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การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
โทรศัพท์ BL40 ของคุณสามารถ
ใช้เป็นโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์
ได้ ช่วยให้คุณสามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและส่งอีเมล์ได้แม้ว่า
คุณจะไม่มีการเชื่อมต่อด้วยสาย
คุณสามารถเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล
USB หรือบลูทูธ
การใช้สายเคเบิล USB:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง
LG PC Suite บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
2 เชื่อมต่อ BL40 เข้ากับคอมพิว
เตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB
แล้วเริ่มซอฟต์แวร์ LG PC Suite
3 คลิกที่ การติดต่อ
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
จากนั้นคลิกที่ ตั้งค่า และเลือก
โมเด็ม
4 เลือก โมเด็ม USB
โทรศัพท์มือถือ LG และเลือก
ตกลง จากนั้นโมเด็มจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ

5 คลิก เชื่อมต่อ จากนั้น
คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อผ่าน
โทรศัพท์ BL40 ของคุณ
การใช้บลูทูธ:
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า
บลูทูธเป็น เปิด และ มองเห็น
ได้ ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
BL40
2 จับคู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
และ BL40 เพื่อให้ต้องระบุรหัส
ผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ
3 ใช้ วิซาร์ดการเชื่อมต่อ ใน LG
PC Suite เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ
บลูทูธ
4 คลิกที่ การติดต่อ
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
จากนั้นคลิก ตั้งค่า
5 คลิกที่ โมเด็ม
6 เลือกโมเด็มมาตรฐานผ่านลิงค์
บลูทูธ แล้วคลิก ตกลง จากนั้น
โมเด็มจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
7 คลิก เชื่อมต่อ จากนั้นคอม
พิวเตอร์จะเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์
BL40 ของคุณ
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เว็บไซต์
การเข้าใช้บริการของ
Google
คุณสามารถเปิดใช้บริการของ
Google ได้ในแอปพลิเคชั่นนี้
แตะที่ Google ในแท็บ ยูทิลิตี้
Maps: คุณสามารถเข้าใช้แผนที่ได้
จากโทรศัพท์มือถือ
ค้นหา: Google Mobile Web
Search ให้คุณค้นหาเว็บไซต์ที่ออก
แบบมาสำหรับโทรศัพท์มือถือและ
อุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ
Mail: แอปพลิเคชัน Gmail
สำหรับมือถือคือแอปพลิเคชัน
Java ที่ดาวน์โหลดได้
ซึ่งให้ประสบการณ์การใช้
Gmail ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้สำหรับโทรศัพท์มือถือที่
สนับสนุน หากต้องการดาวน์
โหลด ให้ไปที่
http://gmail.com/app
จากเบราว์เซอร์ของมือถือ
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YouTube: คุณสามารถดูวิดีโอบน
YouTube Mobile ได้จากโทรศัพท์
มือถือของคุณ คุณอาจต้องติดต่อผู้
ให้บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการใช้สตรีมมิ่งข้อมูลบนโทรศัพท์
มือถือของคุณ
Blogger: คุณสามารถจัดการแอค
เคาท์และแบ่งปัน Blog ของคุณ โดย
สามารถอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอได้

PC Suite
คุณสามารถซิงโครไนซ์คอมพิวเตอร์
กับโทรศัพท์ของคุณได้ เพื่อให้แน่
ใจว่ารายละเอียดที่สำคัญทั้งหมด
ของคุณและวันที่ต่างๆ ตรงกัน รวม
ทั้งยังเป็นการสำรองข้อมูลที่ช่วยให้
คุณสบายใจได้

การติดตั้ง LG PC Suite
ลงในคอมพิวเตอร์
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะที่
แล้วคลิก เชื่อมต่อ
2 เลือก การต่อ USB และคลิก PC
Suite
3 เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับ
คอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิล
USB แล้วรอสักครู่
4 ข้อความคำแนะนำการติดตั้งจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง! หากข้อความคำ
แนะนำการติดตั้งไม่แสดงขึ้นบน
คอมพิวเตอร์
โปรดตรวจสอบการตั้งค่า
CD-ROM บน Windows
5 ใส่ CD-ROM ที่ให้มาด้วยหรือ
คลิกปุ่มดาวน์โหลดเพื่อดาวน์
โหลดโปรแกรม LG PC Suite
โดยตรงจากอินเตอร์เน็ต
6 คลิก LG PC Suite Installer
ซึ่งจะปรากฏที่หน้าจอของคุณ

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์
1 เลือกโหมด PC Suite
ในเมนูการเชื่อมต่อ จากนั้นเชื่อม
ต่อสายเคเบิล USB ของโทรศัพท์
เข้ากับคอมพิวเตอร์
2 LG PC Suite จะเปิดการใช้งานบน
คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ
3 โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว
65

PC Suite
การสำรองข้อมูลและการ
เรียกคืนข้อมูลของโทรศัพท์
1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวิธี
ข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน สำรอง แล้วเลือก
สำรอง หรือ เรียกคืน
3 เลือกว่าจะสำรองข้อมูล
ข้อมูลเนื้อหา และ/หรือ
สมุดโทรศัพท์/กำหนดการ/
สิ่งที่ต้องทำ/ข้อมูลบันทึก
เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการสำรอง
ข้อมูลหรือตำแหน่งที่ต้องการเรียก
ข้อมูลคืน คลิก ตกลง
4 ระบบจะสำรองข้อมูลของคุณ

การดูไฟล์ในโทรศัพท์บน
คอมพิวเตอร์
1 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวิธี
ข้างต้น
2 คลิกที่ไอคอน จัดการภาพถ่าย,
วิดีโอ หรือเพลง
3 ภาพ, ไฟล์เสียง และวิดีโอ ซึ่งคุณ
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บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณ
จะปรากฏบนหน้าจอใน
โฟลเดอร์ โทรศัพท์ LG
เคล็ดลับ! การดูเนื้อหาใน
โทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์
ช่วยให้คุณจัดการไฟล์ต่างๆ
ที่คุณไม่ต้องการใช้แล้วได้

การซิงโครไนซ์รายชื่อ
1 เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอม
พิวเตอร์ของคุณ
2 คลิกที่ไอคอน ผู้ติดต่อ
3 คลิกที่ปุ่ม ซิงค์ผู้ติดต่อ
คอมพิวเตอร์จะอิมปอร์ตและแสดง
รายชื่อที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์
4 คลิก เมนู และเลือก เอ็กซ์ปอร์ต
ขณะนี้ คุณสามารถเลือกตำแหน่ง
ที่คุณต้องการบันทึกรายชื่อ

การซิงโครไนซ์ข้อความ
1 เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
2 คลิกที่ไอคอนข้อความ

3 ข้อความทั้งหมดในโทรศัพท์จะ
ปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์บนหน้าจอ
4 ใช้แถบเครื่องมือด้านบนสุดของ
หน้าจอเพื่อแก้ไขและจัดเรียง
ข้อความ

Music Sync
เมนูนี้ช่วยให้คุณเพิ่มเพลงลงใน
โทรศัพท์ BL40 ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ถ่ายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยัง
โทรศัพท์ ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์
มีการติดตั้งและอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้:
• Microsoft Windows XP หรือ
Vista
• Windows Media Player 10
หรือสูงกว่า
• สายเคเบิลข้อมูล USB
• การ์ด microSD (หากคุณต้อง
การใช้หน่วยความจำภายนอกเป็น
ที่เก็บเพลง)

คำเตือน
ห้ามตัดการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ในขณะโอนไฟล์

การโอนเพลงโดยใช้
Windows Media Player
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เชื่อมต่อ
ในแท็บ ตั้งค่า
2 เลือก โหมดการเชื่อมต่อ USB
แล้วเลือก Music sync
3 เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับคอมพิว
เตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
4 เมื่อคุณเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้า
กับคอมพิวเตอร์ ตัวเครื่องจะ
แสดงข้อความ: “Music Sync“
แล้วตามด้วย เชื่อมต่อ
5 คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความให้
คุณเริ่มต้นซอฟต์แวร์จัดการเพลง
ที่คุณต้องการ
6 เลือก Window Media Player
7 ไปที่แท็บ การซิงค์ จากนั้นลาก
แล้ววางเพลงที่คุณต้องการโอน
เพื่อโอนไปยังตัวเครื่องของคุณ
ในหน้าต่าง รายการซิงค์
8 คลิกปุ่ม เริ่มซิงค์ ซึ่งเป็นการ
เริ่มขั้นตอนการโอนเพลง
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PC Suite
คำเตือน
ห้ามตัดการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ในขณะโอนไฟล์

ตัวแปลง DivX
ติดตั้งตัวแปลง DivX ซึ่งมีให้มาใน
CD-ROM แผ่นเดียวกับซอฟต์แวร์
PC Suite DivX จะแปลงไฟล์มีเดียบน
คอมพิวเตอร์ของคุณให้อยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ที่คุณสามารถอัปโหลดและเข้า
ดูได้จากโทรศัพท์ของคุณ
เมื่อติดตั้งแล้ว ให้เลือก DivX จาก
แฟ้มโปรแกรม บนคอมพิวเตอร์
และ ตัวแปลง DivX แล้วตามด้วย
ตัวแปลง
ใช้ลูกศรในแอปพลิเคชันเพื่อเปลี่ยน
รูปแบบการแปลงเป็น มือถือ
หากคุณคลิกขวาที่ช่องแอปพลิเคชัน
แล้วเลือก การตั้งค่า คุณจะ
สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่บันทึกไฟล์
ที่แปลงแล้วได้
ลากแล้ววางไฟล์ลงในแอปพลิเคชัน
เพื่อการวิเคราะห์เริ่มต้น จากนั้นเลือก
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แปลง เพื่อเริ่มกระบวนการ
เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ ป๊อปอัป
Conversion complete จะปรากฏขึ้น
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO: DivX®
เป็นฟอร์แมตวิดีโอดิจิตอลที่สร้างโดย
DivX, Inc. อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ DivX
Certified อย่างเป็นทางการซึ่งสามารถ
เล่นวิดีโอ DivX ได้ สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่นๆ
ที่ใช้ในการแปลงไฟล์เป็นวิดีโอ DivX
โปรดไปที่ www.divx.com
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
อุปกรณ์ DivX Certified® นี้ต้องทำ
การลงทะเบียนเพื่อที่จะสามารถเล่น
เนื้อหา DivX Video-on-Demand
(VOD) ได้ ในการสร้างรหัส
การลงทะเบียน ให้ไปที่ส่วน DivX
VOD ในเมนูตั้งค่าอุปกรณ์ ไปที่ vod.
divx.com โดยใช้รหัสนี้เพื่อทำการ
ลงทะเบียน และเรียนรู้เพิ่มเติมอื่นๆ
เกี่ยวกับ DivX VOD

Pat. 7,295,673

ตั้งค่า
การปรับแต่งรูปแบบเสียง
ของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเสียงบน
หน้าจอหลักของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแตะที่ไอคอนสรุปสถานะทาง
ด้านบน แล้วแตะที่แท็บรูปแบบเสียง

ความจำ
รีเซ็ตการตั้งค่า - เรียกคืนการ
ตั้งค่าทั้งหมดให้กลับเป็นค่าที่ตั้ง
จากโรงงาน
ข้อมูล - ดูข้อมูลทางด้านเทคนิค
ของโทรศัพท์ BL40

การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์ การเปลี่ยนการตั้งค่าสัมผัส
เพลิดเพลินกับอิสระในการปรับ
การทำงานของโทรศัพท์ BL40
ในแบบที่คุณต้องการได้
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ โทรศัพท์
ในแท็บ ตั้งค่า
2 เลือกเมนูจากรายการด้านล่างนี้:
วันที่ & เวลา
ประหยัดพลังงาน
ภาษา
ล็อคอัตโนมัติ - ล็อคปุ่มกด
อัตโนมัติในหน้าจอหลัก
ระบบป้องกัน - ปรับการ
ตั้งค่าระบบป้องกัน ได้แก่
รหัส PIN และล็อคเครื่อง
(รหัสป้องกันเริ่มต้นคือ “0000”)

จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ การสัมผัส ในแท็บ
ตั้งค่า

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อ
ในการเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ
ให้ใช้เมนูนี้:
จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
จากนัน
้ เลือ
่ นไปที่ เชื่อมต่อ ในแท็บ
ตั้งค่า
เลือกเครือข่าย - โทรศัพท์ BL40
จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่คุณต้องการ
โดยอัตโนมัติ
โปรไฟล์อินเตอร์เน็ต - ตั้งค่า
โปรไฟล์เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
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ตั้งค่า
จุดเชื่อมต่อ - ผู้ให้บริการระบบได้
บันทึกข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่ม
จุดเชื่อมต่อใหม่โดยใช้เมนูนี้ได้
ซิงค์เซิร์ฟเวอร์ - คุณสามารถสำรอง
ข้อมูลหรือเรียกคืนรายชื่อในคอมพิว
เตอร์ผ่านบริการ Synch ได้
DLNA - คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหา
ในเครื่องของคุณผ่านเครือข่ายหลัก
ได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงเมนูแฟ้ม
- เพลง, วิดีโอ, ภาพ
และความจำการ์ดได้ด้วย
ให้เปิดเพื่อเริ่มต้นเครือข่ายหลักและ
ยืนยันชื่ออุปกรณ์ของฉันและตรวจ
สอบรายการสำหรับการแบ่งปัน
โดยรองรับไฟล์ต่อไปนี้ได้ เพลง:
mp3, Video: H.264(AVC)/ AAC/
MP4, ภาพ: jpeg.
หากคุณเปิดฟังก์ชันเครือข่ายหลักใน
ขณะที่ปิด Wi-Fi เครื่องจะเชื่อมต่อ
โดยอัตโนมัติหลังจากเปิด Wi-Fi
ประเภท GPS - เลือก Assisted
GPS หรือ Stand alone
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GPS
––เทคโนโลยี GPS ใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเพื่อค้น
หาตำแหน่ง
––เครื่องรับจะประเมินระยะทางไป
ถึงดาวเทียม GPS ตามระยะ
เวลาที่สัญญาณส่งมาถึงเครื่องรับ
จากนั้นใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุ
ตำแหน่ง
––ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่สองสาม
วินาทีไปจนถึงหลายนาที
––Assisted GPS (A-GPS )
ในโทรศัพท์รุ่นนี้จะใช้รับข้อมูล
ช่วยเหลือด้านตำแหน่งผ่านการ
เชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ตโดยใช้
เครือข่ายภาคพื้นดิน

––ข้อมูลช่วยเหลือจะได้รับจาก
เซิร์ฟเวอร์บริการของผู้ให้บริการ
เครือข่ายและเมื่อจำเป็นเท่านั้น
หมายเหตุ : บริการ GPS
มีความผิดพลาดที่ยอมรับได้
และไม่ทำงานในอาคารหรือใต้ดิน

การต่อ USB - ซิงโครไนซ์โทรศัพท์
BL40 โดยใช้ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
เพื่อคัดลอกไฟล์จากโทรศัพท์
TV out - เลือก PAL หรือ NTSC
เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ BL40
เข้ากับโทรทัศน์
ลงทะเบียน DivX VOD - ใช้เมนูนี้
เพื่อสร้างรหัสการลงทะเบียน DivX
VOD โปรดเยี่ยมชม http://vod.
divx.com เพื่อลงทะเบียนและ
การสนับสนุนทางเทคนิค
การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเก็ต ตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเก็ต
ตั้งค่าเบราว์เซอร์ - ตั้งค่าที่เกี่ยว
ข้องกับเบราว์เซอร์
ตั้งค่าสตรีมมิ่ง - ผู้ให้บริการระบบ
ได้บันทึกข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถ
แก้ไขได้หากต้องการเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่า Java - ช่วยให้คุณ
กำหนดโปรไฟล์สำหรับการเชื่อมต่อ
โดยโปรแกรม Java และ
ดูใบรับรองได้

การใช้โหมด Flight
เปิดโหมด Flight โดยการเลือก
และ ตั้งค่า > โปรไฟล์ และเลือก
โหมด Flight
โหมด Flight
ป้องกันไม่ให้คุณโทรออก
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส่งข้อความ
หรือใช้บลูทูธ

การส่งและการรับไฟล์โดย
ใช้บลูทูธ
บลูทูธเป็นวิธีในการส่งและรับไฟล์ที่
ดี เนื่องจากไม่จำเป็นต้องต่อสายและ
สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับ
ชุดหูฟังบลูทูธเพื่อโทรออกและรับ
สายได้
ในการส่งไฟล์:
1 เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง โดย
ทั่วไปจะเป็นไฟล์รูปภาพ, วิดีโอ
หรือเพลง
2 แตะที่
จากนัน
้ เลือก ส่ง
เลือก บลูทูธ
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ตั้งค่า
3 หากคุณจับคู่อุปกรณ์บลูทูธแล้ว
โทรศัพท์ BL40 จะไม่ค้นหา
อุปกรณ์บลูทูธอื่นโดยอัตโนมัติ
หากคุณยังไม่จับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
โทรศัพท์ BL40
จะค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ
ที่ใช้บลูทูธภายในรัศมี
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์
และแตะที่ เลือก
5 ไฟล์ของคุณจะถูกส่งออกไป
เคล็ดลับ! ตรวจสอบแถบแสดง
ความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์
ของคุณถูกส่งแล้ว
ในการรับไฟล์:
1 ในการรับไฟล์
คุณต้องตั้งค่าบลูทูธเป็น เปิด
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ
ที่ด้านล่าง
2 เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณ
ยอมรับไฟล์จากผู้ส่ง แตะที่ ใช่
เพื่อรับไฟล์
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3 คุณจะเห็นว่าไฟล์ได้รับการบันทึก
ไว้แล้ว และคุณสามารถเลือกเพื่อ
ดู ไฟล์หรือ ใช้เป็นภาพพื้นหลัง
(ไฟล์ภาพเท่านั้น) โดยทั่วไป
ไฟล์จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ที่
เหมาะสมใน ไฟล์ของฉัน

การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
แล้วเลือ
่ นไปที่ บลูทูธ ในแท็บ
ตั้งค่า
2 แตะ
ทำการเปลี่ยนแปลง:
ข้อมูลอุปกรณ์ของฉัน - ป้อนชื่อ
โทรศัพท์ BL40 ของคุณ
การมองเห็นเครื่อง - เลือกเป็น
มองเห็นได้ ซ่อน หรือ แสดง 1
นาที
โหมด USIM ระยะไกลเปิด เปิดใช้โหมด USIM ระยะไกล
บริการ - เลือกวิธีใช้บลูทูร่วมกับ
บริการอื่นๆ

ลบ - เลือกเพื่อลบรายการอุปกรณ์
ที่จับคู่
ลบทั้งหมด - เลือกเพื่อลบรายการ
อุปกรณ์ที่จับคู่ทั้งหมด

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
โดยการจับคู่โทรศัพท์ BL40
กับอุปกรณ์อื่น คุณสามารถกำหนด
รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อได้
ซึ่งทำให้การจับคู่อุปกรณ์มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิดคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า
การมองเห็นได้โดยใช้เมนู ตั้งค่า
2 แตะที่ อุปกรณ์ใหม่ เพื่อค้นหา
3 โทรศัพท์ BL40
จะค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บลูทูธ
เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ ไอคอน
รีเฟรช จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
จับคู่ด้วย และป้อนรหัสผ่าน
จากนั้นให้แตะที่ ตกลง

5 โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อื่น ซึ่งคุณจำเป็นต้องป้อน
รหัสผ่านเดียวกัน
6 การเชื่อมต่อบลูทูธของคุณแบบ
ป้องกันด้วยรหัสผ่านพร้อมใช้
งานแล้ว

การใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธ
เป็น เปิด
2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมา
พร้อมกับชุดหูฟัง เพื่อตั้งค่า
ชุดหูฟังให้อยู่ในโหมดการจับคู่
และจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณ
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Wi-Fi

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

ตัวจัดการไร้สายช่วยให้คุณจัดการ
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย Wi-Fi
(Wireless LAN) ในเครื่องของคุณ
โดยให้โทรศัพท์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้
สายในท้องถิ่นหรือเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
แบบไร้สาย Wi-Fi เร็วกว่าและรัศมี
ครอบคลุมกว้างกว่าเทคโนโลยีไร้สาย
ของบลูทูธ และสามารถใช้ส่งอีเมล์
และการเบราส์อินเตอร์เน็ตอย่าง
รวดเร็วหมายเหตุ: โทรศัพท์ BL40
สนับสนุนนการเข้ารหัส WEP, WPAPSK/2 แต่ไม่สนับสนุนการเข้ารหัส
EAP, WPS หากผู้ให้บริการ Wi-Fi
หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
ตั้งค่าการเข้ารหัสสำหรับการรักษา
ความปลอดภัยเครือข่ายไว้
ต้องป้อนรหัสในหน้าต่างป๊อปอัป
หากไม่ได้มีการตั้งค่าการเข้ารหัส
ไว้ หน้าต่างป๊อปอัปนี้จะไม่ปรากฏ
ขึ้นคุณสามารถขอรหัสจากผู้ให้
บริการ Wi-Fi หรือผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายของคุณ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือ
ถือ LG จากอินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
ฟังก์ชันนี้ โปรดดูที่เว็บไซต์
LG Mobile
พาธ: http://www.
lgmobile.com - เลือกประเทศ
– เมนูผลิตภัณฑ์ เมนูคู่มือ&ซอฟแวร์
คุณสมบัตินี้ให้คุณอัปเดตเฟิร์มแวร์
ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้
อย่างสะดวกจากอินเตอร์เน็ตโดยไม่
ต้องไปที่ศูนย์บริการ
เนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์โทร
ศัพท์มือถือต้องการให้ผู้ใช้ดำเนินการ
อัปเดตอย่างระมัดระวัง โปรดตรวจ
สอบคำแนะนำและหมายเหตุที่ปรากฏ
ขึ้นในแต่ละขั้นตอนก่อนดำเนินการต่อ
ไป โปรดทราบว่าการถอดสายข้อมูล
USB หรือแบตเตอรี่ระหว่างการ
อัปเกรดอาจทำให้โทรศัพท์มือถือ
ชำรุดเสียหายได้
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อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีอุปกรณ์เสริมหลากหลายให้คุณเลือกใช้ ซึ่งอุปกรณ์
เสริมบางชิ้นอาจมีการแยกขาย คุณสามารถเลือกใช้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ตาม
ลักษณะการสื่อสารส่วนตัวของคุณ โปรดสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีวาง
จำหน่ายได้จากตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ
(รายการที่อธิบายด้านล่างนี้จะให้มาในกล่อง)
อุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่

ชุดหูฟังสเตอริโอ

สายเคเบิลข้อมูล
และ CD-ROM
เชื่อมต่อและ
ซิงโครไนซ์ BL40
และคอมพิวเตอร์ ใน
CD-ROM ยังมีคู่มือการ
ใช้นี้ในรูปแบบอิเล็ก
ทรอนิกส์ด้วย
คู่มือการใช้

คู่มือการใช้ BL40

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
• การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผลให้การรับประกัน
ของเครื่องโทรศัพท์สิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่
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ข้อมูลทางเทคนิค
ทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์: BL40
ระบบ: GSM/ W-CDMA
อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

การลงทะเบียน DivX VOD
สร้างรหัสการลงทะเบียน DivX VOD
โปรดไปที่ <http://vod.divx.
com/> เพื่อลงทะเบียนและการสนับ
สนุนทางเทคนิค

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/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name
BL40

Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour 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
and Directives
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ
่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์,
08:00 - 17:40น.
Call center : 0-2878-5757
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Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31.Jul. 2009

Signature of representative

การแก้ปัญหา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์
คุณอาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปัญหาส่วน
ใหญ่คุณสามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
USIM

ไม่ได้ใส่ USIM
การ์ดในโทรศัพท์
หรือใส่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ USIM
การ์ดอย่างถูกต้อง

ไม่มีการเชื่อมต่อ
กับเครือข่าย

สัญญาณอ่อน
อยู่นอกพื้นที่เครือข่าย GSM

ไปที่บริเวณใกล้กับหน้าต่างหรือในที่
เปิดโล่ง ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการกับ
ผู้ให้บริการเครือข่าย

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลี่ยนรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัสใหม่โดย
ป้อนรหัสใหม่อีกครั้ง รหัสที่
คุณป้อนทั้งสองครั้งไม่ตรงกัน

ติดต่อศูนย์บริการ

ตั้งค่าฟังก์ชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

ไม่สามารถ
โทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
มีการใส่ USIM การ์ดใหม่
ถึงขีดจำกัดการโทรของ
คุณแล้ว

ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้รับ
อนุญาต ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผู้ให้บริการ หรือตั้งค่าการ
จำกัดการโทรใหม่โดยใช้รหัส PIN 2
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การแก้ปัญหา
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

เปิดเครื่อง
โทรศัพท์ไม่ได้

กดปุ่มเปิด/ปิดไม่นานพอ
แบตเตอรี่หมด
ขั้วสัมผัสแบตเตอรี่สกปรก

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย
สองวินาที
เสียบอุปกรณ์ชาร์จให้นานขึ้น
ทำความสะอาดขั้วสัมผัสแบตเตอรี่

แบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง
อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป

มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส
ข้อผิดพลาดเกี่ยว
กับการชาร์จ

ไม่มีกระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ชาร์จชำรุด
อุปกรณ์ชาร์จไม่ถูกต้อง
แบตเตอรี่ชำรุด

โทรศัพท์โทรออก
ไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชันกำหนด
หมายเลขโทรออก
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ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณหภูมิ
แวดล้อมที่เหมาะสม รอสักครู่
จากนั้นชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและ
การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบตเตอรี่
และทำความสะอาดหากจำเป็น
เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอื่นหรือ
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จใหม่
ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
LG เท่านั้น
เปลี่ยนแบตเตอรี่
ตรวจสอบการตั้งค่า

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact BL40 phone by LG,
designed to operate with the latest digital mobile
communication technology.
Some of the contents in this manual may differ
from your phone depending on the software of
the phone or your service provider.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model BL40
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety
margins designed to assure the
safety of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used

frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) is 2W/kg
averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4
for use at the ear is 0.757 W/kg
(10g) and when worn on the
body is 0.842 W/Kg(10g).
• 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 1g of tissue.
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Guidelines for safe and efficient use
• S witch off the phone in any area
where you are required by special
WARNING
regulations. For example, do not
Only use batteries, chargers
use your phone in hospitals as
and accessories approved for
it may affect sensitive medical
use with this particular phone
equipment.
model. The use of any other types
• Do not handle the phone with
may invalidate any approval or
wet hands while it is being
warranty applying to the phone,
charged. It may cause an electric
and may be dangerous.
shock and can seriously damage
your phone.
Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician • Do not charge a handset near
flammable material as the
when repair work is required.
handset can become hot and
Keep away from electrical
create a fire hazard.
appliances such as TVs, radios,
• Use a dry cloth to clean the
and personal computers.
exterior of the unit (do not use
The unit should be kept away
solvents such as benzene, thinner
from heat sources such as
or alcohol).
radiators or cookers.
•
Do not charge the phone when it
Do not drop.
is on soft furnishings.
Do not subject this unit to
•
The phone should be charged in
mechanical vibration or shock.
a well ventilated area.

Product care and maintenance

•

•

•

•
•

4
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• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage
the phone.
• Do not expose the phone to
liquid, moisture or humidity.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do not
touch the antenna unnecessarily.
• Do not use the phone or
accessories in places with
high humidity such as pools,
greenhouses, solariums or
tropical environments; it may
cause damage to the phone and
invalidation of warranty.

Efficient phone operation
Electronic and medical devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Please
consult your doctor to determine
if operation of your phone may
interfere with the operation of
your medical device.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
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Guidelines for safe and efficient use
Pacemakers

Road safety

Pacemaker manufacturers
recommend that a minimum
separation of 15cm be maintained
between a mobile phone and
a pacemaker to avoid potential
interference with the pacemaker. To
achieve this use the phone on the
opposite ear to your pacemaker and
do not carry it in a breast pocket.

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

Hospitals
Switch off your wireless device
when requested to do so in
hospitals, clinics or health care
facilities. These requests are
designed to prevent possible
interference with sensitive medical
equipment.

6
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• If you are listening to music
while out and about, please
ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are
aware of your surroundings. This
is particularly imperative when
near roads.

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

Glass Parts
Some parts of your mobile device
are made of glass. This glass
could break if your mobile device
is dropped on a hard surface or
receives a substantial impact. If
the glass breaks, do not touch or

attempt to remove. Stop using
your mobile device until the glass
is replaced by an authorised service
centre.

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

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a
refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone and
accessories.
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Guidelines for safe and efficient use
In aircraft

Battery information and care

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

• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery
life.
• Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.

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

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

8
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• Do not expose the battery
charger to direct sunlight or use
it in high humidity, such as in the
bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
• There is risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized
LG Electronics service point or
dealer for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the
charger.

• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.

9

Getting to know your phone
Handsfree or Stereo earphone connector
Power key (Lock/ Unlock key)
Turns the phone on/off.
Earpiece
Inner camera
Proximity Sensor (Refer to page 15 for notice.)
WARNING: Putting a heavy object on the
phone or sitting on it can damage its LCD and
touch screen functionality. Do not cover the
proximity sensor with a protective film or cover.
It can cause the sensor to malfunction.
Charger, Data cable
(USB cable)
TIP: Before
connecting the USB
cable, wait until the
phone has powered
up and has registered
on the network.

Music key
10 LG BL40 | User Guide

Volume keys
• When the screen is idle: Key
tone or ring tone volume , Press
long the down key to Silent
on/off.
• During a call: earpiece volume.
• When playing a track: controls
the volume continuously.
Camera key
• Go to camera menu directly by
pressing and holding the key.

Open view
Charging your phone
Open the cover of the charger
connector on the side of your BL40.
Insert the charger and plug it into a
mains electricity socket. Your BL40
must be charged until the “Battery
full” message appears on the screen.

Battery cover
USIM card
socket

Flash light

Battery

Camera lens
Memory card socket
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Installing the USIM and battery
1 Remove the battery cover and
the battery
Slide down the battery cover and
pull out the battery.

WARNING: Do not remove
the battery when the phone
is switched on, as this may
damage the phone.
2 Install the USIM card
Slide the USIM card into the USIM
card holder. Make sure the gold
contact area on the card is facing
downwards. To remove the USIM
card, gently pull it outwards.
12 LG BL40 | User Guide

3 Install the battery
Insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment first. Ensure that the
battery contacts align with the
phone’s terminals. Press the bottom
of the battery down until it clips
into place.

Memory card
Installing a memory card
You can expand the available
memory space on your phone by
using a memory card (microSD).
The BL40 will support up to an 32GB
memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
Slide the memory card into the slot
at the top, until it clicks into place.
Make sure the gold contact area is
facing downwards.

The slot has to be opened by pulling
the metal cover upwards.

WARNING: Slide the
memory card into the slot,
otherwise the card may be
damaged.
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Memory card
Formatting the memory card

Transferring your contacts

Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you will need
to format it before you can start to
use it.
NOTE: All files will be deleted when
formatting.
1 From the home screen select
and select Phone settings from
the Settings tab.
2 Scroll and touch Memory info
then scroll and touch External
memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one has
been set. The card will then be
formatted and ready to use.

To transfer your contacts from your
USIM to your phone:
1 From the Communications
tab, scroll through Contacts
and choose
then Change
location.
2 Touch Copy to Handset.
3 Choose Select all or select names
one by one and touch Copy to
Handset.

NOTE: If there is existing content
on your memory card, the folder
structure may be different after
formatting since all files will have
been deleted.
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Your home screen
Touch screen tips
The home screen is also a great
place to get used to using the touch
screen.
To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not to press too hard; the
touchscreen is sensitive enough
to pick up on a light touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require. Be
careful not to touch any other
keys.
• When the screen light is off, press
the power key to return to the
home screen.
• Whenever your BL40 is not in use,
it will return to the lock screen.

Proximity sensor
When receiving and making calls,
this sensor automatically turns the
backlighting off and locks the touch
keypad by sensing objects when the
phone is near the ear.

This makes the battery life last
longer and prevents the touch
keypad from malfunctioning
through automatic key locking
during calls.
Users, therefore, do not have
the inconvenience of unlocking
the phone when searching the
phonebook during calls.

Customising the home screen
Shortcut home
screen
Browser home
screen
Contact home
screen
Widget home
screen (active)

• Get in touch with your BL40 The User Interface is based on four
types of Homescreens. To swap
15

Your home screen
between the home screens just
wipe quickly over the display from
left to right or from right to left.
• Home screen customisation For each type of home screen
you are able to add and remove
objects by pressing & holding your
finger on the screen, or if already
added touching and holding one
of the objects.

Touch screen
The controls on the BL40 touch
screen change dynamically,
depending on the task you are
carrying out.
Scrolling
Drag from side to side to scroll. On
some screens, such as web pages,
you can also scroll up or down.
Zooming In or Out
When viewing photos, web pages,
emails, or maps, you can zoom in
and out. Pinch your fingers together
or slide them apart.
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Using the Multi-tasking
function
Touch the multitasking key
to open the Multitasking menu.
From here you can view some
applications that are running and
access them with one touch.

Lock screen gesture
Lock screen gesture - set a gesture
to the 9 extended shortcut
applications.
Gesture in Lock screen allows users
to unlock the phone and execute
the applications directly as they
draw a gesture on the screen.
To set up this feature,
1 Select Menu - Screen settings
- Lock screen gesture
2 Drag & drop the prefered gesture
form the bottom of the screen
to the applications you want to
assign them to.

Viewing the status bar
Icon Description

Icon Description
Downloading

No Service

Downloading complete.

2G

Downloading cancelled.

3G

In-call option

EDGE

Internet

HSDPA

Searching

Wi-fi is on

Call divert

Bluetooth Message
Bluetooth Mono hands free
headset
Connect Bluetooth Mono +
Stereo
Bluetooth Stereo headset

Call reject

Bluetooth Mono headset
Bluetooth on
Printer by Bluetooth
Bluetooth Transfer
Bluetooth Visibility
Bluetooth Music

Security
Headset
HomeZone
Roaming
Alarm
Schedule (Calendar)
Multi-tasking
Music paused
Music playing
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Your home screen
Icon Description

Icon Description

FM radio playing
FM broadcasting
Email sending
Email receiving
MMS sending has failed
MMS transmit
MMS receiving
MMS New message
SMS sending
SMS receiving
New voicemail
New message
SMS sending has failed
New email
Push message
Flight mode
Normal
Outdoor
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-

Silent
Customised profile 1-10 or
Customised 1-10
External memory
Battery status
Microsoft Exchange

Calls
TIP! Press the power key
briefly to lock the touchscreen
and prevent calls being made by
mistake.

Making a call or a video call
1 Touch
to open the keypad.
2 Type in the number on the
keypad. To delete a digit, press
the clear key.
3 Touch the Voice call to place
the call.
4 To end the call, touch the End
call.

In-call options
Hold - Touch
hold.

to put a call on

Mute - Touch
to turn the
microphone off so the person you
are talking to cannot hear you.
Speaker - Touch
to turn the
speaker phone on.
Options - Choose from a
list of further in-call options,
including Bluetooth talk, Go to
messages,Go to contacts, Create
new memo,Recent history, Go to
calendar, DTMF off/on, End call.

TIP! To enter + for making
international calls, touch
twice or press and hold down
.

- Touch to open a numerical
keypad for typing in numbers, e.g.
when dialling call centres or other
automated telephone services.

TIP! You can Save number,
Send message, Search
contacts by tapping
.

- Search your contacts during
a call.

- Add a memo during a call.
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Calls
Speed dialling

Making a second call

1 From the home screen touch
to open your Contacts.
2 Touch
and select Speed
dials.
3 Your contacts list will open. Select
the contact you want to assign
to that number by touching the
phone number once.
To call a speed dial number, touch
on the home screen then press
and hold the assigned number until
the contact appears on the screen.
The call will initiate automatically,
without having to touch Voice call.

1 During your initial call, touch
and select the number you want
to call.
2 Call the number or search your
contacts.
3 Touch Voice call to connect the
call.
4 Both calls will be displayed on
the call screen. Your initial call will
be locked and put on hold.
5 Touch the swap icon
to
toggle between calls.
6 Touch the + symbol to open the
in-call menu and select “Join calls”
to make a conference call.
7 To end one or both calls press
End call .

Turning off DTMF
DTMF lets you use numerical
commands to navigate within
automated calls. DTMF default is
set to on.
To turn it off during a call touch
and select DTMF off
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NOTE: You will be charged for each
call you make.

Using call barring
1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.
2 Touch Call barring and choose
Voice calls and/or Video calls.
3 Choose any or all of the five
options.
4 Activate and enter the call
barring password. Please check
with your network operator
about this service.
TIP! Select Fixed dial
numbers to turn on and compile
a list of numbers that can be
called from your phone. You’ll
need your PIN2 code, available
from your operator. Only
numbers within the fixed dial list
can be called from your phone.

Changing the common call
setting
1 Touch
and choose Call
settings in the Settings tab.

2 Touch Common settings. This
lets you amend the following
settings:
Call reject - You can reject the
dialling call.
Send my number - Choose
whether to display your number
on an outgoing call.
Auto redial - Slide the switch left
for ON or right for OFF.
Minute minder - Slide the switch
left to ON to hear a tone every
minute during a call.
BT answer mode - Select Handsfree to be able to answer a call
using a Bluetooth headset, or
select Handset to press a handset
key to answer a call.
Save new number - Select ON or
OFF to save a new number.
Voice clarity - Select ON or
OFF to clear noises around. This
feature makes your voice louder
and clearer.
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Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
From the home screen
1 From the home screen touch
to open your Contacts. Touch
and enter the contact name
using the key pad.
2 Touch Video call or Voice call to
place the call.
From the main menu
, touch Contacts on
1 Touch
the Communications tab.

Adding a new contact
1 From the home screen touch
then touch New contact.
2 Set the group picture, group
name, group ringtone and group
vibration.
3 If you want to add a picture to
each contact, touch Picture.
4 Enter the first and last name of
your new contact. You do not
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have to enter both, but you must
enter at least one.
5 Set others.
6 Touch
to save the contact.
TIP! You can create
customised groups for your
contacts. See Creating a group.

Creating a group
1 From the home screen, touch
and then touch Contacts in the
Communications tab.
2 Touch Contacts on the top of the
screen, then touch Groups and
select New group.
3 Choose whether to save the
contact to Handset or USIM and
set the group picture, group
name, group ringtone and group
vibration.
4 Touch
to save the group.
NOTE: If you delete a group, the
contacts assigned to that group will
not be lost. They will remain in your

contacts.
TIP! You can edit an existing
group by touching the selected
group once. Touch and select
Add members(s), Edit
group, Remove from group,
Send message, Send business
card via, Delete group, Send
group contacts via bluetooth.

Changing your contact settings
You can adapt your contact settings
to suit your own preferences.
1 Touch Contacts from the
Communications tab, select
and scroll through Contact
settings.
2 From here, you can adjust the
following settings:
Display name - You can set
display name.
Copy - Copy your contacts from
your USIM to your handset, or
vice versa. You can do this one

contact at a time, or all at once.
Move - This works in the same
way as Copy, but the contact will
only remain in the new location.
Clear contacts - Delete all your
contacts.
Memory info. - You can find
Memory information.
Synchronise contacts - Connect
to your server to synchronise your
contacts.
Send all contacts via Bluetooth
- Send all of your contacts to
another device using Bluetooth.
You will be prompted to turn on
Bluetooth if you select this option.

Viewing information
TIP! To add your own business
card, select My business card
and enter your details as you
would for any contact. Touch
to save.
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Messaging
Messaging
Your BL40 combines SMS and MMS
into one intuitive, easy to use menu.
There are two ways of entering the
messaging centre:
1 From the home screen, touch
, or touch
then scroll
through Messaging from the
Communications tab.

Sending a message
1 Touch
then Write message
to open a blank message.
2 Touch To to enter the recipient’s
number, or open your contacts or
favourites. You can add multiple
contacts. When you are finished,
touch the message box below
to start composing the message
text.
3 After entering the text, you can
send the SMS by touching the
send SMS/MMS button on top of
the message.
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TIP! You will be charged
for a 160 character text message
for every person you send the
message to.
4 Touch
Insert to add an
Image, Video, Sound, SMS
Template, MMS Template,
Emoticon,Name & number, New
slide, signature,subject and More
(Business card/Schedule/ Memo/
Tasks/My business card).
WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is coded.
WARNING: If an image,
video or audio file is added to
an SMS, it will automatically be
converted to an MMS, and you
will be charged accordingly.

Entering text

Setting up your email

Touch to turn on T9
predictive texting.

1 Touch
from the home
screen, and scroll to Email on the
Communications tab.
2 Touch Write email. If the email
account is not set up, start the
email set up wizard.

Tap to change between the
number, symbol and text keypads.
Use
to toggle between the
different keyboards in each text
entry mode (e.g., capital or lower
case letters).
.
To enter a space, touch

T9 predictive
In T9 mode, you will see
,
coloured circle in orange.
Simply touch the number key
associated with the letter you want
to enter, and the dictionary will
predict the word you want to use.

Abc manual
In Abc mode you have to touch the
key repeatedly to enter a letter. For
example, to write ‘hello’, touch 4
twice, 3 twice, 5 three times, 5 three
more times, then 6 three times.

TIP! If an email account is
already set up, the wizard is not
activated automatically.
You can also edit specific
account settings by navigating
to Communications > Email >
>
New email account. They are the
following:
Title - Enter a name for this
account.
User name - Enter the account
username.
Password - Enter the account
password.
Email address - Enter the
account email address.
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Messaging
Reply email address - Enter the
‘reply to’ email address.
Outgoing mail server - Enter the
outgoing email server address
Incoming mail server - Enter the
incoming email server address
Maximum receive size - Select
the size limit for your emails, up to
the maximum of 2 MB.
Mailbox type - Enter mailbox
type POP3 or IMAP4.
Save to server - Choose whether
to save your emails on the server.
Copies are always saved for IMAP4
accounts.
Save sent mail into - Select
where to save sent emails for
IMAP4 mailboxes. For POP3
mailboxes sent mails are always
saved to the handset.
Download option - Choose
the way to download emails.
Choose between Header only or
All including body for POP3, and
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header only, header + body, or all
for IMAP4.
Access point - Choose your
Internet access point.
Email to retrieve - Choose the
way to download emails. Choose
from Header only or All including
body for POP3, header only,
header + body, or all for IMAP4.
Auto retrieve - Choose whether
to retrieve your new emails
automatically.
Retrieve only new - Choose
whether to discard emails already
downloaded previously.
Advanced settings - Choose
whether to use the advanced
settings.
SMTP port number - Normally,
this will be 25.
SMTP TLS/SSL - Choose whether
to use TLS/SSL for outgoing server.
Incoming server port - Normally,
this is 110 for POP3 accounts and

143 for IMAP4 accounts.
Incoming TLS/SSL - Choose
whether to use TLS/SSL for
incoming server.
SMTP authentication - Choose
the security settings for the
outgoing mail server
SMTP Username - Enter the
SMTP username.
SMTP Password - Enter the SMTP
password.
APOP secure login - Choose to
activate APOP secure login for a
POP3 account. IMAP4 accounts
are always set to off.
Once the account is set up, it will
appear in the accounts list in your
Email folder.

Microsoft Exchange email
account
Email address – Enter the account
email address.
Server address – Enter the email
server address.

Username - Enter the account’s
username.
Password - Enter the account’s
password.
Domain – Enter the account
domain(Optional).
Auto push – Choose whether to use
Push Email.
Now your account is set up, it will
appear in the list of accounts in your
Email folder.
Mail days to sync – Choose period
to sync emails.
Sync items - Choose whether to
use Sync items(Contacts,Schedule
s,Tasks).
Contacts - Select sync Contacts.
Schedules - Select sync Schedules.
Tasks - Select sync Tasks.
Use SSL – Choose whether to use
SSL for Microsoft Exchange.
Internet Profile – Choose your
internet Profile.
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Messaging
Save in sent – Choose whether to
save your sent emails to the server.

Retrieving your email
You can automatically or manually
check your account for new emails.
To check manually:
1 Touch
from the home screen,
and scroll through Email from
the Communications tab.
2 Select Email.
3 Touch the account you want to
use then
.
4 Choose Retrieve/Message
synchronisation and your BL40
will connect to your email
account and retrieve your new
messages.

Sending an email using your
new account
1 Touch
from the home screen,
and scroll to Email- Write email
on the Communications tab to
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open a new blank message.
2 Enter the recipient’s address and
write your message. You can also
attach images, videos, audio files
and other file types.
3 Touch Send email to send your
email.
TIP! During an active Wi-Fi
connection, emails are sent and
received via Wi-Fi.

Changing your email settings
You can change your email settings
based on your own preferences.
1 Touch
from the home screen,
and scroll through Email from
the Communications tab.
2 Select
and scroll to settings.
3 You can alter the following
settings:
Email accounts - Manage your
email accounts.

new email without a pop-up
Allow reply email - Choose
message.
whether to allow read
confirmation messages to be sent.
Signature - Create an email
signature and switch this feature
Request reply email - Choose
on.
whether to request read
Priority - Choose the priority level
confirmation messages.
of your email messages.
Retrieve interval - Select how
Mail sending size - Choose the
often your BL40 checks for new
size of email you send.
email messages.
Retrieve amount - Choose the
Using templates
number of emails to be retrieved
Create templates for the SMS and
at one time.
MMS messages you send most
Include message in fwd & reply
often. There are already some
- Select whether to include the
templates on the phone, which you
original message in your reply.
can edit.
Include attachment - Select
1 When writing a new message,
whether to include the original
you can enter Templates from
attachment in any reply.
Insert in option menu.
Auto retrieval in roaming 2 Choose SMS Template or MMS
Choose whether to retrieve
Template. You can then touch
messages automatically when
to New template, Delete
abroad (roaming).
or Delete all templates. To edit
New email notification - Choose
a message just select edit make
whether to be alerted about a
your changes and touch Save.
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Messaging
Using emoticons
Liven up your messages using
emoticons. There are some
commonly used emoticons already
on your phone.
You can add a new emoticon by
touching New emoticon.

Changing your text message
settings

your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose
how your characters are encoded.
This impacts on the size of your
messages and therefore on your
data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
MMS.
Signature - Create an email
signature and switch this feature on.

These settings can be changed
based on your preferences.
Scroll through Messaging from the
Communications tab. Touch
then choose Message settings and
Changing your multimedia
Text message. You can change the
message settings
following:
These settings can be changed
Text message centre - Enter the
based on your preferences.
details of your message centre.
Scroll through Messaging from the
Delivery report - Slide the switch
Communications tab.
left to receive confirmation
Touch
then choose Message
that your messages have been
settings and Multimedia
delivered.
Validity period - Choose how long message.
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You can make changes to the
following:
Retrieval mode - Select Home
network or Roaming network. If
you are selecting Manual you will
only receive notifications about
MMS messages. You can then
decide whether to download them
in full.
Delivery report - Choose whether
to allow and/or request a delivery
report.
Read reply - Choose whether to
allow and/or request a read reply.
Priority - Choose the priority level
of your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
slides appear on screen.
Creation mode - Choose the mode
between restricted/Warning/Free.

Restrict - It is unable to attach
unsupported type files to MMS.
WARNING: You can select to restrict
or attach unsupported type files to
MMS via confirmation popup.
Free - It can attach the unsupported
type file to MMS up to the available
size.
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Multimedia message centre - Enter
the details of your message centre.
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Camera
Taking a photo
1 Press and hold down the Camera
key on the right side of the
phone.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the
subject of the photo.
3 Press the capture button lightly
and a focus box will appear in the
centre of the viewfinder screen.
4 Position the phone so you can
see the photo subject in the
focus box.
5 When the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
6 Press the capture button fully to
capture the shot.

Once you’ve taken the photo
Your captured photo will appear
on the screen. The image name is
shown with four icons on the right
side.
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Send Touch to send the image
as a Message, Email, Bluetooth or
Blog this.
NOTE: Additional cost may occur
when MMS are downloaded when
roaming.
Use as Touch to use the image as
Homescreen,Lockscreen,Contact
image,start up,shut down,Incoming
call,Outgoing call.
Rename Touch to edit the name of
the selected image.
Edit Touch to edit the image
using various tools.

Touch to return to the previous
menu.
Delete

Touch to delete the image.

New picture Touch to take another
photo immediately. Your current
photo will be saved.

Touch to view a gallery of your
saved photos.

Getting to know the viewfinder
Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom out.
Alternatively you can use the side volume keys.
Image size

Saving to handset memory/
external memory

Touch to take a picture

Brightness - See Adjusting the Brightness.
Touch to access Scene mode.
Flash status - Set or turn off
the flash.
Macro - Switch on take close
up shot.
Quality (Normal/Fine/Super fine)
Settings - Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Back - Touch here to return to the
home screen.
Camera mode
1. Camera mode is selected.
2. Touch to take picture
3. Drag down to swith to video
camera
Video
Gallery
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Camera
Using the flash
The default flash setting is auto, but
there are other options.
from the left side of
1 Select
the viewfinder to enter the flash
sub-menu.
2 There are four flash options:
Auto - Your camera will assess the
light available for a good picture
and use the flash as necessary.
Red -eye reduction - The camera
will flash twice in order to remove
red eye.
Off - The camera will never flash.
This is useful if you want to save
battery power.
On - The camera will always flash.
3 When you touch the option
you want, the flash menu will
automatically close, allowing you
to take a picture immediately.
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4 The flash status icon in the
viewfinder will change based on
the new flash mode.

Choosing a shot type
1 Touch
and select Shot mode
to open the available shot types
2 Choose from eight options:
Normal shot -This is the default
shot type, the photo will be taken
in the normal way, as outlined in
taking a quick photo.
Continuous shot - This enables
you to take six shots automatically
in very quick succession.
Stitch shot - This enables you to
stitch photos side by side after
continuous shot. Six to eight
pictures can be merged together
in a panoramic image, allowing
you to enjoy the full size of your
BL40’s screen.

Smile shot - Automatically
triggers the shutter when camera
detects a smile.
Panorama - This shot type is
great for taking a photo of a large
group of people or for capturing a
panoramic view.
Beauty shot - This enables you
to take a photo of person’s face
clearly and brightly. Especially
useful when you are close up.
Art shot - Choose different
picture effects. (Original,
Black&White, Warm, Cold.)
Frame shot - Choose from one
of the fun frames to transform
your friend or just decorate their
surroundings.
Out focusing shot - This shot
type means selective focusing.
You can focus on the center of
image.

Taking a panoramic shot
Capture life as it appears using a
panoramic shot. Allows you to enjoy
the full size of your BL40’s screen
with 360° Panorama.
TIP!
360° Panorama : This enables
you to stitch photos up to 12
pieces. After pressing and
turn the camera lens in the
direction(right/left/up/down) of
you want to take a picture. Then
it will capture automatically.
When the red box come in the
white box of the middle screen,
it is able to capture.
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Camera
Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to
open all advanced settings options.
You can change the camera setting
by scrolling the wheel. After
selecting the option, touch the
button.
TIP! You can view the help
menu about the functions of
the camera by touching
Swap cam - For self portraits, switch
to the LG BL40‘s inner camera.
Size - Change the size of the photo
to save on memory space or to take
an appropriately sized picture for a
contact. See Changing the image
size.
Colour Effect - Choose a colour
tone to use on your new photo. See
Choosing a colour effect.
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White balance - Choose between
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent and Cloudy.
Self-timer - The self-timer allows
you to set a delay after the shutter
is pressed. Select Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. This is
ideal if you want to be included in
a photo.
Shot mode - Choose the shot
mode.
ISO - The ISO rating determines
the sensitivity of the camera’s light
sensor. The higher the ISO, the more
sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when
you can’t use the flash. Select the
ISO value from Auto, 100, 200, 400,
or 800.

Memory - Choose whether to
save your photos to the Handset
memory or the External memory.
Image stabilization - Enables you
to take a picture without the camera
wobbling or shaking.
Focus Mode - Select the way the
camera will focus. Choose between
Spot, Manual focus and Face
tracking.
Shutter sound - Select one of the 3
shutter sounds.
Grid screen - Choose between Off,
Simple cross or Trisection.
Geo-Tagging - Choose to switch on
the EXIF information for the photo
to write GPS information.

TIP! When you exit the camera,
all settings will return to their
defaults except image size and
image quality. Any non-default
settings will need to be reset,
such as colour tone and ISO.
Check these before you take
your next photo.
TIP! The settings menu
is superimposed over the
viewfinder, so when you change
elements of the image colour or
quality you will see a preview of
the image change behind the
settings menu.

Reset settings - Restore all camera
settings.
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Camera
Changing the image size

Choosing a colour effect

The more pixels, the larger the file,
which means the files take up more
memory space. If you want to store
more pictures on your phone, you
can alter the number of pixels to
make the files smaller.

1 Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2 Select Colour Effect from the
Preview menu.
3 There are colour tone options.
4 When you’ve made your selection
the colour tone menu can be
closed by selecting the , ready
for you to take your picture.

1 Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2 Select Size from the Preview
menu.
3 Select a pixel value from the
options (5M(2560x1920),
3M(2048x1536),
2M(1600x1200),
1M(1280x960), VGA(640x480),
QVGA(320x240), Contacts) or
choose the predefined wallpaper
size.
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TIP! You can change a
picture taken in colour to black
and white or sepia, but you
cannot change a picture taken
in black and white or sepia to
colour.

Using the secondary camera
Your LG BL40 has an inner 640x480
camera for both video calls and
taking photos.
1 To switch to the inner camera
touch
then select Use
secondary camera from the
Swap cam menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To
capture the image, press the side
button as normal.
TIP! The secondary camera has
fewer settings as it has no flash
nor ISO. You can still alter the
image size, colour effect, image
quality, white balance and set
the self-timer by touching
in
the same way as when using the
main camera.

3 After you’ve taken the photo
you’ll be offered all the same
options as for an image taken
with the main camera.
4 To return to the main camera
touch
and then select Use
main camera from the Swap
cam menu.

Viewing your saved photos
1 You can access your saved photos
from within camera mode. Just
touch
and your gallery will
appear onscreen.
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Video camera
Shooting a video
1 Press and hold the camera key on
the right side of the phone.
2 Alternatively, draw down
in
the view finder in camera mode
to switch to video mode.
3 Press the capture button once or
touch
in the view finder to
start recording.
4 REC will appear at the bottom
of the viewfinder with a timer
showing the length of the video.
5 To pause the video, touch and
resume recording by selecting
.
6 Touch on the screen to stop
recording.

After taking a video
A still image representing your
captured video will appear on the
screen. The name of the video will
be shown on the bottom of the
screen, along with four icons on the
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right side.
Play Touch to play the video.
Send Touch to send the video as
a Message, Email or Bluetooth. See
Sending a message, and Sending
and receiving your files using
Bluetooth.
Use as Touch to use the video as a
ringtone.
Rename Touch to edit the name of
the selected Video.
Edit Touch to edit the Video
using various tools.
Touch to return to the previous
menu.
Delete Touch to delete the video
you have just made, and confirm by
touching Yes.
New video Touch to shoot another
video immediately. Your current
video will be saved.
Touch to view the saved
videos and pictures gallery.

Getting to know the viewfinder
Zoom - Touch and Scroll up/down
to zoom in or
to
zoom out. Alternatively you can use the side volume keys
Video Size

Saving to handset memory/
external memory

Touch to recording a video

Brightness - See Adjusting the Brightness.
Touch to access Scene mode.
Flash status - Set or turn off
the flash.
Recording mode
Quality (Normal/Fine/Super fine)
Settings - Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Back - Touch here to return to the
home screen.
Camera
Video camera mode
1. Video camera mode is selected.
2. Touch to start recording
3. Drag up to swith to camera
Gallery
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Video camera
Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
to open all the advanced settings
options. Refer to the advanced
settings of Camera page 35.
Recording mode - Set a duration
limit for your video. Choose
between Normal, MMS or DLNA to
limit the maximum size to send the
video as an MMS.
TIP! If you choose MMS duration,
the lower image quality will enable
you to record a longer video.

size, which means the files take up
more memory space. If you want to
store more videos on your phone,
you can alter the number of pixels
to make the files smaller.
1 Using the viewfinder, touch
in the left corner.
2 Select Video size.
WARNING: The great
editing software on your LG
BL40 is compatible with all video
types except 640x480. Don’t
record in this format if you plan
to edit the video.

Memory - Choose whether to save
TIP! For video format conversion
your videos to Handset memory or
software, see the CD that came
External memory.
with your BL40.
Audio - Choose from Mute to record
a video without sound, or unmute
to include the sound.
Using the secondary video

Changing the video image
size
The more pixels, the larger the file
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camera

Your LG BL40 has an inner 320x240
camera for both video calls and
recording videos.

1 To switch to the inner camera,
touch
then select Use
secondary camera from the
Swap cam menu.
2 After a few seconds you’ll see
yourself in the viewfinder. To start
recording the image press the
capture button as normal, and
press it again to stop recording.
3 After you’ve shot the video,
you’ll be offered all the options
available for a video shot using
the main camera.
4 To return to the main camera
touch
and then Use main
camera.
TIP! You can still alter the
image size, colour effect, white
balance and quality by touching
Settings in the same way as
when using the main camera.

Watching your saved videos
1 In the viewfinder, touch
.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video you want to view
once to bring it to the front of the
gallery. Touch
for it to play.

Watching your videos on TV
Connect your BL40 to TV using the
TV output cable.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
The best suited resolutions are
given below:
QVGA 320x240 2mbps 30fps
QCIF 176x144 384kbps 30fps
(Window Media)
VGA 640x480 384kbps 30fps
You can find detailed information in
File info from option menu when a
video is being played back.
(It can not be shown the video
quality.)
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Your photos and videos
Viewing your photos and
videos

Adjusting the volume when
viewing a video

1 Touch
on the camera
preview screen.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video or photo to open
it fully.

To adjust the volume of a video
while it is playing, touch the volume
bar on the left side of the screen.
Alternatively, use the volume keys
on the side of the phone.

TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.
TIP! To delete a photo or
video, open it and select
Touch Yes to confirm.

.

Using zoom when viewing a
video or photo
When viewing photos or videos, you
can zoom in and out by pinching
your fingers together or spreading
them apart.
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Setting a photo as wallpaper
1 Touch the photo you want to set
as wallpaper to open it.
2 Touch the screen to open the
options menu.
3 Touch Use as.
4 You can choose images to use
as Homescreen,Lock screen,
Contacts image, Start up image,
Shout down image, Outgoing call
image, Incoming call image.

Editing your photos
1 “Open the photo you want to
edit, and touch the options to
select Edit.
2 Touch the icons to alter your
photo:
Select Area
Draw something on your
photo, freehand. Select the line
thickness from the four options,
then the colour you want to use.
Adding writing on a picture.
Decorate your photo with
stamps.
Erase the editing you have
done to the picture. You can
choose the size of eraser you use.
Touch to return to the
gallery.

Save Select to save the changes
as an Update existing, or a New
file. If you select New file enter a
file name.
Undo Erase the editing you have
done to the photo.
Image Touch to open further
effect options including Rotate.

Filter Touch to apply the effect
options to a photo.
Adjustment This helps to adjust
a picture taken using automatic
colour, brightness etc.

Adding text to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Select Signature Text or Bubble
Text.
3 Type the text using the keypad
and touch Save.
45

Your photos and videos
4 Set the text to the desired
location on the picture by sliding
it.
Touch the text, keypad will be
enabled for reedit.

Adding an effect to a photo
1 From the editing screen, touch
Filter .
2 You can apply any of the various
options to the photo
3 To undo an effect simply touch
Undo .

Cropping a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose the shape you want to
use to crop the picture.
3 Drag the box over the area you
want to crop.
4 When you are happy with your
selection, touch Save .
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Adding a colour accent to a
photo
1 From the editing screen, touch
Image .
2 Choose Colour Accent.
3 Select part of the photo. A traced
line will appear around everything
in that area which is the same or
a similar colour, for example, a
person’s hair or jumper.
4 Alter the intensity of the
accenting by touching Intensity
and touch ‘+’ or ‘-’ button.
5 Touch OK.
6 All colour will be removed
from the photo, apart from in
the section marked for colour
accenting.
7 Select Save to save the changes.

Swapping colours in a photo
1 From the editing screen, touch
Image .
2 Choose Colour Swapping.
3 Select part of the photo. A
traced line will appear around
everything in that area which is
the same or a similar colour,
for example, a person’s hair or
jumper.
4 Select a colour.
5 Press OK.
6 The part of the photo selected for
colour accenting will change to
the selected colour.
7 Select Save to save the changes.

Fog Drawing
1 Tasks Fog drawing on your
picture, touch Image.
2 Choose Fog Drawing.
3 Puff into the mic to put fog on
the picture and draw with your
finger over it.

4 After the fog is applied on the
picture, you can change color
and intensity of the fog and erase
width.

Rain Drop
1 For adding rain drops on your
picture, select Image menu.
2 Choose Rain Drop.
3 The bubbles appears over the
image.
4 You can set the intensity/scale
of droplets by adjusting the
intensity/scale menu bar
respectively.
5 Also the direction of droplets can
be adjusted with the cell phone
rotation.

MotionBlur
1 For applying Motion Blur, touch
Image .
2 Select MotionBlur.
3 Select the location you want to
enter MotionBlur by drawing an
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outline. Touch Ok, and then Rub
in the direction you want.
4 Intensity of the blur can be set
using the intensity adjust bar.

Artistic Effect
1 From the editing screen, touch
Filter .
2 choose Artistic Effect .
3 Select the Artistic Effect effect
and you can watch the painting.
4 The painting will be created and
automatically saved. Touch cancel
to stop in between.

Editing your videos
The video editing features are
available for MPEG4 types except
640x480 (VGA) resolution.
Don’t record in these formats if you
plan to edit your video.
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Trimming the length of the
video
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Trim/
Multi-trim.
3 Touch and set the new start
and end points using Trim .
4 Touch Preview to confirm you are
happy with the new cut.
5 Touch Save or, alternatively,
touch
to return to the
gallery and discard the changes.

Merging two videos
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Video
merge.
3 The My videos folder will open.
Choose the video you want to
merge.

4 Touch and slide the photo
to move it to the end or the
beginning of the video.
5 Touch Preview to choose how to
merge the videos together.
6 Press Save then Yes to save the
new merged video. Replace the
existing file or save as a new file.
7 Repeat these steps to merge
more videos.

Merging a photo with a video
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Image
merge.
3 The Images folder will open.
Choose the photo you want to
merge into your video and touch
Select.
4 Touch and slide the photo
to move it to the end or the
beginning of the video.

5 Touch Preview to check how the
photo and video merge together.
6 Press Save then choose to replace
the existing file or save as a new
file.
7 Repeat these steps to merge
more photos.

Adding text to a video
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and select Text
overlay.
3 Touch and pause playback
for setting the start point for text
appearance.
4 Touch Start and choose the text
styles. Enter your text using the
keypad and select OK.
5 Touch the area of the screen
you want the text to appear and
touch OK.
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6 Touch Save. Replace the existing
file or save as a new file.
7 Repeat these steps to add more
text.

7 Touch Save. Replace the existing
file or save as a new file.
8 Repeat these steps to add more
photos.

Overlaying a photo

Adding a soundtrack to your
video

1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Image
overlay.
3 The Images folder will open.
Choose the photo you want to
overlay on your video.
4 Touch and pause when you
want the picture to appear, then
select Opacity after touching the
Start button.
5 Touch OK and then press End
when the photo overlay shall be
stopped.
6 Touch the area of the screen
where you want the text to
appear. If the photo is too big it
will overlay the whole screen, not
just the selected area.
50 LG BL40 | User Guide

1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Audio
dubbing.
3 The My sounds folder will open.
Choose the track you want to add
to your video.
4 The original audio track on your
video will be erased.
5 If the audio is shorter than the
video choose whether to play it
Once or to Repeat it.
6 Replace the existing file or save
as a new file.

Adding live sound to your
video
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose Live
dubbing.
3 Set the sound value to original
sound or recording sound.

Adding a dimming effect
1 Open the video you want to edit,
touch
option key.
2 Select Edit and choose
Dimming Effect.
3 Your video will now fade in at the
start and fade out at the end.
4 Replace the original file or save as
a new file.
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You can store multimedia files in
your phone’s memory so you have
easy access to all your pictures,
sounds, videos and games. You can
also save your files to a memory
card. Using a memory card allows
you to free up space in your phone’s
memory.
To access the Entertainment menu,
touch
select My Stuff from the
Entertainment Tab. You can open a
list of the folders that store all your
multimedia files.
TIP! To delete any files in
My Stuff, touch
then Delete.

Pictures
Images contains a list of pictures
including default images pre-loaded
onto your phone, images you have
downloaded and those taken on
your phone’s camera.
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Sending a photo
1 To send a photo just select the
picture you want.
2 Touch Send. Choose between
Message, Email, Bluetooth,
Blogger.
3 If you choose Message or Email,
your photo will be attached to a
message and you can write and
send the message as normal.
If you choose Bluetooth, your
phone will search for a device to
send the picture to already paired
device.

Using an image
You can choose images to use as
wallpapers and screensavers, or
even to identify a caller.

Printing an image
1 Touch Images.
2 Select an image and touch
3 Touch Print via Bluetooth.

.

Moving or copying an image

Sounds

An image can be moved or copied
between the phone memory and
the memory card. You may want to
do this to clear some space in one of
the memories, or to safeguard your
images against being lost.

The My sounds folder contains
Downloaded sounds, Default
sounds and Voice recordings.
From here you can manage or send
sounds or set them as ringtones.

Creating a slide show

The My videos folder shows a list
of videos you have downloaded or
recorded on your phone.
NOTE: Some contents downloaded
via the internet or encoded by a
user may not play properly.

If you want to view all the images
on your phone, you can create a
slide show to save you having to
open and close each individual
image.

Geo-tagging
Turn on the camera and enjoy the
capabilities of your phone’s locationbased services.
Take pictures wherever you are and
tag them with the location.
If you upload tagged pictures to a
blog that supports Geo-tagging,
you can see the pictures displayed
on a map.

Videos

TIP! BL40 supports both DivX
& Xvid video format playback
to ensure greater content
availability. DivX Certified to
play DivX® video up to 320x240.
NOTE: The TV output cable is
available for purchase separately.
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Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose between
Message, Email and Bluetooth.
3 If you choose Message or Email,
your video clip will be attached
to the message, which you can
write and send as normal. If you
choose Bluetooth, your phone
will search for a device to send
the video to already paired
device.

Games and Applications
You can download new games and
applications to your phone to keep
you amused in your spare time.

Installing a Java game and
application
1 Touch
then select My Stuff
from Entertainment tab.
2 Touch the All Memory item that
is upper side menu.
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3 Select All memory or Phone
Memory. If you insert new
memory card, touch External
Memory menu.

Use the Fun stuff menu
Fun stuff contains preloaded
flash games which are using the
integrated motion sensor.

Flash contents
The Flash contents folder contains
all downloaded SWF and SVG files.

Viewing an SWF/ SVG file
1 Touch
then select My Stuff
from the Entertainment tab.
2 Touch Flash contents.
3 Select the file you want to view.

Documents
You can view stored Excel,
PowerPoint, Word, Text and pdf files
in this folder.

Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way of transferring a file from your
computer to your phone. You can
also use the LG PC Suite via your
sync cable.
To transfer files (e.g. music) using
Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth
switched on and are connected
to each other.
2 Use your computer to send the
file via Bluetooth.
3 When the file is sent, accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file should appear in your
Image folder if it is image file and
Sound folder if it is a music file.

Others
The Others folder is used to store
files that are not pictures, audio
files, videos, games or applications.
It is used in the same way as the
Documents folder.

Creating a movie
1 Touch
then select Movie
maker from the Entertainment
tab.
2 Touch Insert to add an image.
3 Touch the style to choose a
movie style.
4 Touch the Sound on the screen
to change the sound, e.g. for a
voice recording.
5 Touch the Preview button to see
the results.
6 Touch the Play Order on the
screen to change the order.
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7 Touch the Usage to choose
between Keeping and MMS.
8 To save your movie, touch Save
movie.

Music
Your LG BL40 has a built-in music
player that lets you play all your
favourite tracks. To access the
music player, touch menu key
then select Music from the
Entertainment Tab.
TIP! BL40 is one of few mobile
phones to apply Dolby Mobile™
for music, providing Dolby™
sound quality to your mobile
phone.

Transferring music onto your
phone
You can also use the LG PC Suite.
The easiest way to transfer music
onto your phone is via Bluetooth or
the sync cable.
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To transfer music using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and are
connected to each other.
2 Select the music file on the other
device and select to send it via
Bluetooth.
3 When the file is sent, accept it on
your phone by touching Yes.
4 The file should appear in Music >
All tracks.

Playing a song
1 Touch
then select Music
from the Entertainment tab.
2 Touch All tracks.
3 Select the song you want to play
then touch .
4 Touch
to pause the song.
5 Touch
to skip to the next
song. (Touch long to go FF)
6 Touch
to go back to the
previous song. (Touch long to
go REW)

7 Touch
to return to the
Music menu.
TIP! To change the volume
while listening to music, touch
.
Note: The copyright of
music files can be protected
in international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary
to obtain a permission or a
license to reproduce or copy
music. In some countires
national law prohibits private
copying of copyrighted
material. Before downlading or
copying hte file, please check
the national legistration of the
applicable country concerning
the use of such material.

Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the All tracks folder.
To play a playlist, select it and touch
one of the tracks it contains.
NOTE: To add a second playlist,
touch
then New playlist.

Using the radio
Your LG BL40 has a built-in FM radio
tuner so you can listen to your
favourite stations on the move.
NOTE: You will need to attach your
LG supplied headset to listen to the
radio. Insert them into the headset
socket.

57

Multimedia
Searching for stations

Listening to the radio

You can tune your phone to radio
stations by searching for them
manually or automatically. They will
then be saved to specific channel
numbers, so you don’t have to keep
re-tuning. You can store up to 48
channels on your phone.
Automatic tuning:
1 Touch
and choose FM radio
from the Entertainment tab.
2 Touch
.
3 Touch Autoscan. The stations
found will be allocated to
channel numbers in your phone.
NOTE: You can also manually
tune to a station by using the
wheel displayed next to the radio
frequency.

1 Touch
and choose FM radio
from the Entertainment tab.
2 Touch the channel number of the
station you would like to listen to.
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TIP! To improve radio reception,
extend the headset cord, which
functions as the radio aerial.
WARNING: In order to
guarantee the best reception
possible you need to use the
LG headset supplied with your
phone.

Utilities
Adding an event to your
calendar
1 From the home screen select
then scroll through Organiser in
Utilities tab.
2 Select the date to which you
want to add an event.
3 Touch
then New schedule.
TIP! You can enter holidays
in your calendar. Individually
touch each day of the holiday,
then touch
and select
Set holiday. Each day will be
marked in red text.

Changing your default
calendar view
1 From the home screen select
then scroll through Organiser
in Utilities tab. Select Settings
in
.
2 Touch Default view and choose
Month, Week, Timetable, List or
All tasks.

Using the date finder
1 From the home screen select
then scroll through Organiser in
Utilities tab.
2 Select Date finder from the
option menu.
3 In the From tab set the required
date.
4 In the After tab set the number
of days.
5 The Target date will be shown.

Setting your alarm
1 From the home screen select
then scroll through Alarms in
Utilities tab.
2 If you want add a new alarm,
touch New alarm. If you want
to set the alarm to sound again
within one hour, touch Quick
alarm.
TIP! Touch On icon or set
start the alarm.

to
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Voice recorder
Use your voice recorder to record
voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice
1 From the home screen select
then scroll to Voice
recorder in the Utilities tab.
2 Touch Record to begin
recording.
3 Touch Stop to end recording.
4 If you touch New , it will
automatically restart the voice
recording after saving the
previous one.

Sending the voice recording
1 Once you have finished
recording, touch Send.
2 Choose Message, Email or
Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recorded
track will be attached to the
message and sent as MMS. If you
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choose Bluetooth, your phone
will search for a device to send
the voice recording to already
paired device.

Using the FM transmitter to
play music
The BL40 allows you with its builtin FM transmitter to listen to your
music via any FM tuner in range of
the phone, e.g. at home or in your
car.
1 Touch
then Tools and
choose FM Transmitter from the
Utilities tab.
2 Select a frequency that you want
to tranmit an FM signal on, and
then touch Transmit.
3 Then set your tuner to the same
frequency.
NOTE: The operating distance of the
FM transmitter is up to a maximum
of 2 metres (6.5 feet).

The transmission maybe subject to
interference due to obstructions,
such as walls, other electronic
devices, or from public radio
stations.
To avoid interference, always
search for a free FM frequency on
the receiver before using the FM
transmitter.
The FM transmitter cannot be used
at the same time as the FM radio of
your device.
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Browser
Browser gives you a fast, full-colour
world of games, music, news, sport,
entertainment and loads more,
straight to your mobile phone.
Wherever you are and whatever
you’re into.

Adding and accessing
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 From the home screen select
then scroll through Browser in
the Utilities tab.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark, touch
New Bookmark. Enter a name
for the bookmark followed by
its URL.
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4 Touch
. Your Bookmark will
now appear in the bookmark list.

Using the RSS reader
RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content,
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document,
called a feed, web feed, or channel,
contains either a summary of
content from an associated web site
or its full text. RSS makes it possible
for people to keep up with their
favourite web sites in an automated
way that is easier than checking
manually.
The user subscribes to a feed by
entering its link into the reader
or by clicking an RSS icon in a
browser that starts the subscription
process. The reader checks the
user’s subscribed feeds regularly for
new content and downloads any
updates that it finds.

Using your phone as a
modem

Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
Your BL40 can double as a modem
BL40.
for your PC, giving you email and
internet access even when you don’t 2 Pair your PC and BL40 so that a
passcode is required to connect
have any wired connection. You
them.
can do this via the USB cable or by
Bluetooth.
3 Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an
Using the USB cable:
active Bluetooth connection.
1 Ensure you have the LG PC Suite
4 Click Communications on your
installed on your PC.
PC. Then click Setting.
2 Connect your BL40 and PC using
the USB cable and launch the LG 5 Click Modem.
PC Suite software.
6 Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It
3 Click Communications on your
will now appear on the screen.
PC. Then click Settings and select
Modem.
7 Click Connect and your PC will
connect via your BL40.
4 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on the screen.
5 Click Connect and your PC will
connect via your BL40.
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Access to Google Service
You can launch google services in
this application. Touch Google in
the Utilities tab.
Maps: You can access maps from
your mobile devices.
Search: Google Mobile Web Search
allows you to search for websites
that are specifi cally designed for
mobile phones and devices.
Mail: The Gmail for mobile
application is a downloadable
Java application, offering the
best possible Gmail experience
for supported mobile devices. To
download, visit http://gmail.com/
app from your mobile browser.
YouTube: You can watch videos on
YouTube Mobile from your mobile
device. You may want to contact
your carrier for more information
about the availability of data
streaming on your mobile device.
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Blogger: You can manage your
account and share your blog. It is
available to upload a picture and
video.

PC Suite
You can synchronise your PC with
your phone. This will ensure all your
important details and dates match,
and also act as a back up to help put
your mind at ease.
TIP! You will need to install the
application PC Suite provided
on the CD-ROM.

Installing the LG PC Suite on
your computer
1 From the home screen, touch
and then click Connectivity.
2 Select USB connection and click
PC Suite.
3 Connect handset and PC via USB
cable and wait for a while.
4 Installation guide message will
be displayed on the computer
screen.

Caution! If installation guide
message is not displayed in your
PC, please check your CD-ROM
setting on Windows.
5 Insert the supplied CD-ROM or
the click the download button
to directly download the LG PC
Suite program from the internet.
6 Click on the LG PC Suite Installer
which will appear on your screen.

Connecting your phone and
PC
1 Select PC Suite mode in
Connectivity menu and then
connect the USB cable to your
phone and your PC.
2 LG PC Suite will be automatically
activated on your PC.
3 Your phone and PC are now
connected.
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Backing up and restoring
your phone’s information
1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Backup icon, and
select Backup or Restore.
3 Choose whether to back
up Contents Data and/or
Phonebook/Schedule/Todo/
Memo Data. Select the location
you want to back up the
information to, or restore it from.
Click OK.
4 Your information will be backed
up.

Viewing phone files on your
PC
1 Connect your phone to your PC
as outlined above.
2 Click on the Manage Photos,
Videos or Music icon.
3 Images, audio files and videos
you have saved on your phone
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will be displayed on the screen in
the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of your
phone on your PC helps you to
manage files you no longer need.

Synchronising your contacts
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Click Sync Contacts button your
PC will now import and display
all the contacts saved on your
phone.
4 Click on Menu and select Export.
You can now select where you
want to save your contacts to.

Synchronising the messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your phone messages will
be displayed in folders on the
screen.

4 Use the toolbar at the top of
the screen to edit and rearrange
messages.

Music Sync
This menu lets you add music
to your BL40. Before you start
transferring music from your PC
to your phone, make sure your
computer has the following set-up
and accessory is at hand:
• Microsoft Windows XP or Vista
• Windows Media Player 10 or above
• USB data cable
• microSD card (If you wish to use
external memory as the music
storage.)

WARNING
Do not disconnect your phone
during the transfer.

Transferring music using
Windows Media Player
1 From the home screen select
,
then scroll through Connectivity
in the Settings tab.
2 Select USB connection mode
and choose Music sync.
3 Connect your handset and PC
using a compatible USB cable.
4 When you try to connect the
handset to your PC, your handset
will read: “Music Sync“ followed
by Connected.
5 The PC will prompt you to
launch your preferred music
management software.
6 Select Window Media Player.
7 Go to the Sync Tab, then drag
and drop the music you wish to
transfer to your handset into the
Sync List panel.
8 Click on the Start Sync button.
This starts the transfer process.
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WARNING
Do not disconnect your phone
during the transfer.

DivX Converter
Install the DivX converter, which
is supplied on the same CD-ROM
as the PC Suite software. DivX will
convert media files on your PC to a
format that lets you upload them
and view them on your phone.
Once installed, select DivX from the
Program Files on your PC, then DivX
converter followed by Converter.
Use the arrows in the application
to change the conversion format
to Mobile. If you right click on
the application box and select
Preferences, you can change the
location where the converted files
are saved.
Drag and drop the files into the
application for initial analysis. Then
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select Convert for the process
to begin. When the process is
complete a Conversion complete
pop up will be displayed.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is
a digital video format created by
DivX,Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more
information and software tools to
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate
the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX
VOD.

Pat. 7,295,673

Settings
Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the home screen. Just touch the
status summary icon on the top,
then touch the profile tab.

Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting the
BL40 to your own preferences.
1 From the home screen select
then scroll to Phone
settings in the Settings tab.
2 Select a menu from the list
below:
Date & Time - Adjust your date
and time settings or choose
to auto update the time when
travelling or for daylight saving.
Power save - Choose to switch
the factory set power saving
settings: Off and On.

Languages - Change the
language on your BL40’s display.
Auto lock - Lock the keypad
automatically on the home
screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock. (The Security Code
default is set to “0000”)
Memory info.
Reset settings - Restores all
settings to their factory defaults.
Information - View the technical
information for your BL40.

Changing your touch settings
From the home screen select
then scroll to Touch settings in the
Settings tab.
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Changing your connectivity
settings
To change any settings, use this
menu:
From the home screen select
then scroll to Connectivity in the
Settings tab.
Network selection - Your BL40
will connect automatically to your
preferred network.
Internet profile - Set the profiles for
connecting to the internet.
Access points - Your network
operator has already saved this
information. You can add new
access points using this menu.
Server synchronisation - You can
backup or restore contacts to the PC
through Synch service.
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DLNA - You can share contents in
your handset by Home network.
It can access the My stuff menu
- Music, Video, Image and external
memory too.
Switch on to start home networking
and confirm my device name and
check items for sharing.
It can support the following files.
Music: mp3, Video: H.264(AVC)/
AAC/ MP4, Image: jpeg.
If you turn on the Home network
function in the state of Wi-Fi off, it
will be connected automatically
after Wi-Fi has been turned on.
GPS type - Choose either Assisted
GPS or Stand alone.

GPS
––The GPS technology uses
information from earth-orbiting
satellites to find locations.
––A receiver estimates the distance
to GPS satellites based on the
time it takes for signals to reach
them, then uses that information
to identify its location.
––This may take from a couple of
seconds to several minutes.
––Assisted GPS(A-GPS ) on this
mobile is used to retrieve
location assistance data over a
packet data connection with the
terrestrial networks.

––The assistance data is only
retrieved from the Service
server when offered by your
network provider and needed.
Note: GPS service has an error
tolerance and will not work in
buildings or underground.

USB connection - Synchronise your
BL40 using the LG PC Suite software
to copy files from your phone.
TV out - Choose PAL or NTSC when
connecting your BL40 to a TV.
DivX VOD registration - This menu
is used to generate a DivX VOD
registration code. Please visit http://
vod.divx.com to register and for
technical support.
Packet data conn. - Set the packet
data connection.
Browser settings - Set the values
related to the browser.
Streaming settings - Your network
operator has already saved this
information. You can edit it if you
want to make changes.
Java settings - Allows you to set
profiles for connections made
by Java programs and to view
certificates.
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Using flight mode
Turn flight mode on by selecting
then Settings > Profiles and
select Flight mode.
Flight mode prevents you making
calls, connecting to the Internet,
sending messages or using
Bluetooth.

Sending and receiving files
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send
and receive files as it uses no wires
and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth
headset to make and receive calls.
To send a file:
1 Open the file you want to send,
which will typically be a photo,
video or music file.
2 Touch
and choose Send.
Select Bluetooth.
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3 If you have already paired the
Bluetooth device, your BL40
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your BL40 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
4 Choose the device to which
you want to send the file to and
touch Select.
5 Your file will be sent.
TIP! Check the progress bar to
make sure your file has been
sent.
To receive a file:
1 To receive files your Bluetooth
must be set to On. See Changing
your Bluetooth settings below
for more information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.

3 You will see where the file has
been saved and choose to View
the file or Use as wallpaper
(image file only). Files will usually
be saved to the appropriate
folder in My Files.

Changing your Bluetooth
settings
1 From the home screen select
then scroll through Bluetooth in
the Settings tab.
2 Touch
.
Make changes to:
My device information - Enter a
name for your BL40.
My device visibility - Choose to
be Visible, Hidden or Visible for
1 min.
Remote USIM mode on Activate the remote USIM mode.
Supported services - Select how
to use Bluetooth in association
with different services.

Delete - Choose to delete the
paired device lists.
Delete all - Choose to delete all
the paired device lists.

Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your BL40 with another
device, you can set up a passcode
protected connection. This makes
your pairing more secure.
1 Check that your Bluetooth is On.
You can change your visibility
using the Settings menu.
2 Touch New device to search.
3 Your BL40 will search for
Bluetooth devices. When the
search is completed Refresh icon
will appear on the screen.
4 Choose the device you want to
pair with and enter a passcode,
then touch OK.
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Settings
5 Your phone will then connect
to the other device, on which
you will need to enter the same
passcode.
6 Your passcode-protected
Bluetooth connection is now
ready.

Using a Bluetooth headset
1 Check that your Bluetooth is On.
2 Follow the instructions that
came with your headset to put
it in pairing mode and pair your
devices.
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Wi-Fi

Phone Software update

Wireless Manager allows you to
manage Internet connections per
Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.
It allows the phone to connect to
local wireless networks or access
the Internet wirelessly. Wi-Fi is
faster and has a greater range than
Bluetooth wireless technology and
can be used for fast emailing and
Internet browsing.
NOTE: The BL40 supports WEP,
WPA-PSK/2 encryption, and not
EAP, WPS encryption. If your WiFi service provider or network
administrator sets encryption for
network security, fill in the key in
the pop-up window. If encryption
is not set, this pop-up window
will not be shown. You can obtain
the key from your Wi-Fi service
provider or network administrator.

LG Mobile Phone Software update
from internet
For more information on using this
function, please visit the LG Mobile
website
path: http://www.lgmobile.com
- select country – Products menu
- Manual & software menu
This Feature allows you to update
the firmware of your phone to the
latest version and conveniently from
the internet without the need to
visit a service centre.
As the mobile phone firmware
update requires the user’s full
attention for the duration of the
update process, please make
sure to check all instructions and
notes that appear at each step
before proceeding. Please note
that removing the USB data cable
or battery during the upgrade
may seriously damage you mobile
phone.
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Accessories
There is a variety of accessories available for your mobile phone, which may
be sold separately. You can select these optional items according to your
personal communication requirements. Please consult your local dealer for
availability. (The items described below are supplied in the box)
Charger

Battery

Stereo
headset

Data cable and
CD-ROM
To connect and
synchronise your BL40
and PC. The CD-ROM
also contains this User
Guide in electronic
format.
User Guide

BL40 User Guide

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Technical data
General
Product name: BL40
System: GSM/ W-CDMA
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10°C

DivX VOD registration
Generate a DivX VOD registration
code.
Please visit <http://vod.divx.com/>
for registration and technical
support.

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/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name
BL40

Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour 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
and Directives
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31.Jul. 2009

Signature of representative
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Trouble shooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy for you to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible Solutions

USIM error

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

Make sure the USIM card is correctly
inserted.

No network
connection

Signal weak
Outside GSM network area

Move towards a window or into an
open area. Check the Network Operator
coverage map.

Codes do not
match

To change a security code,
you will need to confirm
the new code by entering
it again. The two codes you
have entered do not match.

Contact your Service centre.

Function
cannot be set

Not supported by Service
Provider, or registration
required

Contact your Service Provider.

Calls not
available

Dialling error
New USIM card inserted
Charge limit reached

New network not authorised. Check
for new restrictions. Contact Service
Provider or reset limit with PIN 2.
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Message

Possible causes

Possible Solutions

Phone cannot
be switched on

On/Off key not pressed long
enough
Battery empty
Battery contacts dirty

Press the On/Off key down for at least
two seconds.
Keep charger attached for a longer
time.
Clean the contacts.

Battery totally empty
Temperature out of range

Contact problem
Charging error
No mains voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
Number not
permitted

The Fixed dial number
function is on.

Charge battery.
Make sure the ambient temperature is
right, wait for a while, and then charge
again.
Check the power supply and
connection to the phone. Check the
battery contacts and clean them if
necessary.
Plug in to a different socket or check
the voltage.
If the charger does not warm up,
replace it.
Only use original LG accessories.
Replace battery.
Check settings.
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