ไ ท ย
ENGLISH

คูม
่ อ
ื การใช้

LG-P500
P/N : MMBB0393946 (1.0) G

www.lg.com

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

Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure
that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication
program.
To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI
No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.
LG will bear the cost of one SMS for the product authentication program.
For promotion, you will receive one additional month of warranty for free. One additional
month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.
Once your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your handset is a
genuine LG product.’
The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects
during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or
warranty card.

Bluetooth QD ID B016768
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ข้อความประกาศสำคัญ
โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปัญหา
ทีค
่ ณ
ุ ในโทรศัพท์ของคุณมีการ
อธิบายไว้ในส่วนนีห
้ รือไม่ ก่อน
ทีจ่ ะโทรศัพท์ไปขอรับการบริการ
หรือติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ

1. หน่วยความจำโทรศัพท์
เมือ
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำ
โทรศัพท์นอ
้ ยกว่า 10%โทรศัพท์
จะไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้
คุณต้องตรวจสอบหน่วยความจำ
โทรศัพท์ และลบข้อมูลบางอย่าง
เช่น แอปพลิเคชันหรือข้อความ
เพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำ
การจัดการแอปพลิเคชัน
1. บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
ตัง้ ค่า> แอปพลิเคชัน>
จัดการแอปพลิเคชัน
2. เมือ
่ แอปพลิเคชันทัง้ หมด
ปรากฏขึน
้ ให้เลือ
่ นและเลือก
แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ยกเลิกการติดตัง้
3. แตะ ยกเลิกการติดตัง้
และแตะ ตกลง เพือ
่ ยกเลิก
การติดตัง้ แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ต้องการ

2. การยืดอายุแบตเตอรี่
คุณสามารถยืดอายุแบตเตอรี่
ระหว่างการชาร์จแต่ละครัง้ ได้
โดยการปิดคุณสมบัตท
ิ ค
่ี ณ
ุ ไม่
ต้องการให้ทำงานอย่างต่อเนือ
่ ง
ในแบ็คกราวด์ คุณยังสามารถ
ตรวจสอบวิธก
ี ารใช้ไฟแบต
เตอรีข
่ องแอปพลิเคชันและ
ทรัพยากร ระบบได้
การยืดอายุแบตเตอรี่
- ปิดการสือ
่ สารทางสัญญาณ
วิทยุทค
่ี ณ
ุ ไม่ใช้ ปิด WiFi, บลูทธู หรือ GPS
หากคุณไม่ได้ใช้งาน
- ลดความสว่างหน้าจอและตัง้ ค่า
เวลาปิดหน้าจอให้สน
้ั ลง
- ปิดการซิงค์อต
ั โนมัตข
ิ อง
Google Mail, ปฏิทน
ิ , รายชือ
่
และแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
- บางแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ดาวน์
โหลดอาจลดอายุแบตเตอรี่
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ข้อความประกาศสำคัญ
การตรวจสอบระดับประจุ
แบตเตอรี่
1. บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
ตัง้ ค่า> เกีย
่ วกับโทรศัพท์>
สถานะ
2. สถานะแบตเตอรี่ (กำลังชาร์จ,
กำลังคายประจุ) และระดับ
(เปอร์เซ็นต์เมือ
่ เทียบกับ
ชาร์จเต็ม)จะแสดงทีด
่ า้ นบน
ของหน้าจอ
การตรวจสอบและควบคุมการ
ใช้แบตเตอรี่
1. บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
ตัง้ ค่า> เกีย
่ วกับโทรศัพท์
> การใช้แบตเตอรี่
2. ด้านบนของหน้าจอจะแสดง
เวลาทีใ่ ช้แบตเตอรี่ ระยะเวลา
จากการเชือ
่ มต่อกับแหล่งไฟ
ฟ้าครัง้ สุดท้าย หรือเชือ
่ มต่อ
กลับแหล่งไฟฟ้าหรือไม่
ระยะเวลาทีค
่ ณ
ุ ใช้งานไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่ หน้าจอจะ
แสดงรายการแอปพลิเคชัน
หรือบริการทีใ่ ช้ไฟฟ้าจาก
แบตเตอรีจากมากไปน้อย
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3. การติดตัง้ OS
โอเพ่นซอร์ส
หากคุณติดตัง้ OS โอเพ่นซอร์ส
ในโทรศัพท์ของคุณ และไม่ใช้
OS จากผูผ
้ ลิต อาจทำให้โทร
ศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติได้
คำเตือน: หากคุณติดตัง้
และใช้ OS อืน่ นอกเหนือจากของ
ผูผ้ ลิตโทรศัพท์ของคุณจะไม่ได้รบั
ความคุม้ ครองตามการรับประกันอีก
ต่อไป
คำเตือน: ในการปกป้องโทร
ศัพท์และข้อมูลส่วนตัว ให้ดาวน์
โหลดแอปพลิเคชันเฉพาะจาก
แหล่งทีเ่ ชือ่ ถือได้ เช่น Android
Market™ เท่านัน้ หากแอปพลิเค
ชันติดตัง้ ในโทรศัพท์อย่างไม่ถกู
ต้อง โทรศัพท์อาจทำงานไม่ปกติ
หรือเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง คุณ
อาจต้องการยกเลิกการติดตัง้ แอป
พลิเคชันและข้อมูลและการตัง้ ค่า
จากโทรศัพท์

4.
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4. การใช้แบบปลดล็อค
ตัง้ ค่าแบบปลดล็อคเพือ
่ ป้องกัน
โทรศัพท์ เปิดชุดหน้าจอทีแ
่ นะ
นำคุณในการวาดแบบปลดล็อค
หน้าจอ
คำเตือน: โปรดใช้ความ
ระมัดระวังเมือ่ ใช้งานล็อคแบบ
การจดจำแบบการปลดล็อคของ
คุณให้ได้เป็นเรือ่ งทีส
่ ำคัญมาก
คุณจะไม่สามารถเข้าใช้โทร
ศัพท์ของคุณได้หากคุณใช้แบบ
ไม่ถกู ต้อง 5 ครัง้ คุณมีโอกาส
เพียง 5 ครัง้ ในการป้อนแบบ
การปลดล็อค PIN หรือรหัสผ่าน
ของคุณ หากคุณทำการป้อนไป
แล้ว 5 ครัง้ คุณสามารถลองใหม่
ได้อกี ครัง้ หลังจากผ่านไป
30 วินาที
ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ลืมแบบ
การปลดล็อค PIN
หรือรหัสผ่านของคุณ
หากคุณสร้างแอคเคาท์ Google
บนโทรศัพท์ ให้แตะทีป
่ ม
ุ่ ลืมแบบ
จากนัน
้ คุณจะต้องไซน์อน
ิ ด้วย
แอคเคาท์ Google ของคุณเพือ
่

ปลดล็อคโทรศัพท์
หากคุณไม่ได้สร้างแอคเคาท์
Google บนโทรศัพท์ หรือคุณลืม
คุณจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตค่า
จากโรงงาน
หมายเหตุ: หากคุณทำการ
รีเซ็ตค่าจากโรงงาน ข้อมูล
แอปพลิเคชันผูใ้ ช้ และข้อมูล
ผูใ้ ช้ทง้ั หมดจะถูกลบ โปรดอย่า
ลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้กอ
่ นทำ
การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน
1. ปิดเครือ
่ ง
2. กดปุม
่ เหล่านีค
้ า้ งไว้เกิน 10
วินาที: ปุม
่ เปิดปิดเครือ
่ ง
+ ปุม
่ หน้าหลัก +
ปุม
่ ลดระดับเสียง
3. เมือ
่ โทรศัพท์เปิดเครือ
่ ง
ปล่อยปุม
่ เหล่านี้

5. การใช้โหมดปลอดภัยและ
Hard Reset
การใช้โหมดปลอดภัย
* การแก้ไขจากสถานะผิด
ปกติของโทรศัพท์
1. ปิดโทรศัพท์และรีบต
ู
ขณะทีโ่ ทรศัพท์กำลังเริม
่
ทำงาน ให้กดปุม
่ เมนูคา้ งไว้

5

ข้อความประกาศสำคัญ
ระหว่างแสดงโลโก้ LG
โทรศัพท์จะ
บูตไปจนถึงหน้าจอหลัก
และแสดง "โหมดปลอดภัย"
ในมุมล่างซ้าย
2. เลือก ตัง้ ค่า> แอปพลิเคชัน
> จัดการแอปพลิเคชัน
และเลือกแอปพลิเคชัน
แล้วเลือกไอคอน
ยกเลิกการติดตัง้
3. หลังจากยกเลิกการติดตัง้
แอปพลิเคชันให้ปด
ิ
และรีบต
ู โทรศัพท์
* การใช้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
หากไม่สามารถแก้ไขสูส
่ ภาพ
เดิมได้ ให้ใช้ Hard Reset
เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของโทรศัพท์
หากผูใ้ ช้เปิดเครือ
่ งในขณะทีย
่ งั
คงกดปุม
่ เปิดปิดเครือ
่ ง+
ปุม
่ หน้าหลัก + ปุม
่ ลดระดับ
เสียงค้างไว้พร้อมกัน
(10 วินาที) โทรศัพท์
จะเปิดขึน
้ และรีเซ็ตค่าจาก
โรงงานทันที หลังจาก Hard
Reset ข้อมูลทัง้ หมดและแอป
พลิเคชันในโทรศัพท์จะถูกลบ
และไม่สามารถย้อนกลับได้

6

คำเตือน

หากคุณทำการ Hard Reset
แอปพลิเคชันและข้อมูลของผู้
ใช้ทง้ั หมดจะถูกลบ โปรดอย่าลืม
สำรองข้อมูลสำคัญไว้กอ่ นทำ
การ Hard Reset

6. การเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย
Wi-Fi
ในการใช้ Wi-Fi ในโทรศัพท์
คุณสามารถเข้าใช้จด
ุ เชือ
่ มต่อไร้
สาย หรือ “Hotspot” ได้ จุดเชือ
่
มต่อบางจุดเป็นแบบเปิดและคุณ
เชือ
่ มต่อได้ทน
ั ที จุดอืน
่ ๆ เป็น
แบบซ่อนหรือใช้คณ
ุ สมบัติ
ระบบป้องกัน คุณต้องกำหนด
ค่าโทรศัพท์เพือ
่ ให้สามารถ
เชือ
่ มต่อได้ ปิด Wi-Fi เมือ
่ คุณ
ไม่ได้ใช้ เพือ
่ ยืดอายุแบตเตอรี่
การเปิด Wi-Fi
และเชือ
่ มต่อเครือข่าย Wi-Fi
1. บนหน้าจอหลัก
แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก ตัง้ ค่า >
ไร้สายและเครือข่าย >
ตัง้ ค่า Wi-Fi

2.

-ร
ท
ท
ค
3.
-ห
ค
ต
โ
-ห
ค
ผ
ต
ส
4.

7.

รูปภ
สาม
ภา
ในต
ควา
ก่อ

ม

ย

ไร้
ชือ
่
ณ

Fi

2. แตะ Wi-Fi เพือ
่ เปิด
และเริม
่ สแกนหาเครือข่าย
Wi-Fi
- รายการเครือข่าย Wi-Fi
ทีม
่ อ
ี ยูจ่ ะปรากฏขึน
้ เครือข่าย
ทีม
่ ก
ี ารป้องกันจะระบุดว้ ยไอ
คอนแม่กญ
ุ แจ
3. แตะทีเ่ ครือข่ายเพือ
่ เชือ
่ มต่อ
- หากเครือข่ายเป็นแบบเปิด
คุณจะได้รบ
ั แจ้งให้ยน
ื ยันว่าคุณ
ต้องการเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย
โดยการแตะ เชือ
่ มต่อ
- หากเครือข่ายมีการป้องกัน
คุณจะได้รบ
ั แจ้งให้ปอ
้ นรหัส
ผ่านหรือรหัสเฉพาะอืน
่ ๆ (ติด
ต่อผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่าย
สำหรับรายละเอียด)
4. แถบสถานะจะแสดงไอคอน
ทีร่ ะบุสถานะ Wi-Fi

7. การใช้การ์ด microSD
รูปภาพ, ไฟล์เพลง และวิดโี อ
สามารถบันทึกในหน่วยความจำ
ภายนอกเท่านัน
้ ก่อนการใช้กล้อง
ในตัว คุณต้องใส่การ์ดหน่วย
ความจำ micro SD ในโทรศัพท์
ก่อน

หากไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ
คุณจะไม่สามารถบันทึกภาพ
และวิดโี อทีถ
่ า่ ยได้
คำเตือน:

อย่าใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ
เมือ่ โทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่
มิเช่นนัน้ อาจทำให้การ์ดความจำ
และโทรศัพท์ของคุณเสียหายได้
และข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในการ์ดหน่วย
ความจำอาจเสียหาย ในการถอด
การ์ดความจำอย่างปลอดภัย
โปรดเลือก หน้าจอหลัก >
ตัง้ ค่าแอปพลิเคชัน > การ์ด
SD และพืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บของ
โทรศัพท์ >
ยกเลิกการเชือ
่ มต่อการ์ด
SD

8. การเปิดและการสลับ
แอปพลิเคชัน
มัลติทาสกิง้ เป็นเรือ
่ งง่ายใน
Android เนือ
่ งจากแอปฯทีเ่ ปิด
จะทำงานแม้วา่ คุณจะเปิด
แอปพลิเคชันอืน
่ โดยไม่จำเป็น
ต้องปิดแอปพลิเคชัน
ก่อนเปิดแอปพลิเคชันอืน
่
การใช้และสลับระหว่าง
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ข้อความประกาศสำคัญ
แอปพลิเคชันต่างๆ ทีเ่ ปิดอยู่
Android จะจัดการ
แต่ละแอปพลิเคชันการหยุด
และเริม
่ ต้นตามทีต
่ อ
้ งการ
เพือ
่ ให้แอปพลิเคชันที่
ไม่ได้ทำงานไม่ใช้ทรัพยากร
โดยไม่จำเป็น
การหยุดแอปพลิเคชันที่
คุณใช้
1. บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
ตัง้ ค่า> แอปพลิเคชัน>
จัดการแอปพลิเคชัน
2. เลือ
่ นไปยังแอปพลิเคชันที่
ต้องการ และแตะ บังคับหยุด
เพือ
่ หยุดใช้งาน
เคล็ดลับ การกลับไปยังแอป
พลิเคชันทีใ่ ช้งานล่าสุด
- กดปุม
่ หน้าหลักค้างไว้
จากนัน
้ หน้าจอจะแสดง
รายการแอปพลิเคชันที่
คุณใช้งานล่าสุด
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9. คัดลอก LG PC Suite
จากการ์ด SD
LG PC Suite IV เป็นโปรแกรม
ทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ เชือ
่ มต่อโทรศัพท์
มือถือกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย
การสือ
่ สารข้อมูล USBเพือ
่ ให้คณ
ุ
สามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั ของโทรศัพท์
มือถือบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้
ฟังก์ชน
ั หลักของ LG PC
Suite IV
• สร้าง แก้ไข และลบข้อมูลใน
โทรศัพท์ได้โดยสะดวก
• ซิงโครไนซ์ขอ
้ มูลจากคอม
พิวเตอร์และโทรศัพท์ (รายชือ
่ ,
ปฏิทน
ิ /ข้อความ(SMS),
บุค
๊ มาร์ค, บันทึกการโทร)
• ถ่ายโอนไฟล์มล
ั ติมเี ดีย
(ภาพถ่าย, วิดโี อ, เพลง) ได้
สะดวกเพียงลากแล้ววาง
ระหว่างคอมฯและโทรศัพท์
• ถ่ายโอนข้อความจากโทร
ศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์
• ใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
• อัปเดตซอฟต์แวร์โดย
ไม่สญ
ู เสียข้อมูล

กา
จา
mi
1.

2.

3.
4.

ั

ม
์
าย
คุณ
ท์
ได้

น

่ ,
ชือ

ด้

การตัง้ ค่า LG PC Suite
จากการ์ดหน่วยความจำ
microSD
1. ใส่การ์ดหน่วยความจำ
microSD ในโทรศัพท์
(อาจติดตัง้ ไว้ในโทรศัพท์
ของคุณแล้ว)
2. ก่อนเชือ
่ มต่อสายข้อมูล USB
ให้ตรวจสอบว่าเปิดใช้โหมด
ทีเ่ ก็บข้อมูลเท่านัน
้
ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
(ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้เลือก
ตัง้ ค่า > การ์ด SD และ
พืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บของโทรศัพท์
แล้วเลือกช่อง ช่องทีเ่ ก็บข้อ
มูลเท่านัน
้ )
3. เชือ
่ มต่อโทรศ
พ
ั ท์ผา่ นสายข้อมูล USB
กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
4. • ในแถบสถานะ
ให้ลากไอคอน USB
• เลือก เชือ
่ มต่อ USB แล้ว
และ เชือ
่ มต่อ
• คุณสามารถดูเนือ
้ หาทีจ่ ด
ั
เก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
และโอนไฟล์

5. • คัดลอกโฟลเดอร์
‘LGPCSuiteIV’
ในทีเ่ ก็บข้อมูลไปยังคอม
พิวเตอร์ของคุณ
• รันไฟล์ ‘LGInstaller.
exe’ ในคอมพิวเตอร์
และทำตามคำแนะนำ
* เมือ
่ ทำการติดตัง้ LG PCSuite IV
เสร็จเรียบร้อย ให้ปด
ิ การใช้โหมด
ทีเ่ ก็บข้อมูลเท่านัน
้ เพือ
่ เริม
่ ใช้งาน
LG PCSuite IV
หมายเหตุ: โปรดอย่าย้ายหรือลบ
ไฟล์โปรแกรมอืน
่ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ในการ์ด
หน่วยความจำนี้ เนือ
่ งจากอาจทำ
ให้แอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว้ลว่ งหน้า
ในโทรศัพท์เสียหายได้

10. การเชือ
่ มต่อโทรศัพท์
กับคอมพิวเตอร์ผา่ น
USB
หมายเหตุ: ในการซิงโครไนซ์
โทรศัพท์ผา่ นสาย USB
กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณจะต้องติดตัง้ โปรแกรม LG
PC Suite ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม
นีไ้ ด้จากเว็บไซต์ของ
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ข้อความประกาศสำคัญ
LG (www.lg.com) ไปที่ http://
www.lg.com จากนัน
้ เลือกพืน
้ ที่
ประเทศและภาษา
โปรดไปทีเ่ ว็บไซต์ของ LG
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม เนือ
่ งจาก
PC suite มีอยูใ่ นการ์ด SD
ทีอ
่ ยูภ
่ ายในกล่องโทรศัพท์ของคุณ
คุณสามารถคัดลอกไปยังคอมพิว
เตอร์ของคุณได้

LG-P500 ไม่สนับสนุน:
- การเชือ
่ มต่อคอมพิวเตอร์
ผ่านบลูทธู
- LG Air Sync (Web Sync,
R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำในปฏิทน
ิ
- บันทึก
- แอปพลิเคชัน Java
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้สำหรับ PC Suite IV
อยูใ่ นเมนูวธิ ใี ช้หลังจากติดตัง้ PC
Suite IV
่ าพร้อมกับ
1. ใช้สาย USB ทีม
โทรศัพท์ของคุณเพือ
่ เชือ
่ มต่อ
กับพอร์ต USB ทีค
่ อมพิว
เตอร์คณ
ุ จะได้รบ
ั การแจ้งว่า
เชือ
่ มต่อ USB แล้ว
10

2. เปิดแถบการแจ้ง และแตะ
เชือ
่ มต่อ USB แล้ว
3. แตะ เชือ
่ มต่อ เพือ
่ ยืนยันว่า
คุณต้องการถ่ายโอนไฟล์
ระหว่างการ์ด microSD ของ
โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
เมือ
่ โทรศัพท์เชือ
่ มต่อเป็นทีเ่ ก็บ
ข้อมูล USB คุณจะได้รบ
ั การแจ้ง
การ์ด microSD ของโทรศัพท์
จะเชือ
่ มต่อเป็นไดร์ฟในคอมพิว
เตอร์ คุณสามารถคัดลอกไฟล์
ระหว่างการ์ด microSD ได้

11. ปลดล็อคหน้าจอเมือ
่ ใช้
การเชือ
่ มต่อข้อมูล
หน้าจอจะดับลงหากไม่ได้แตะเป็น
ระยะเวลาหนึง่ เมือ
่ ใช้การเชือ
่ ม
ต่อข้อมูล ในการเปิดหน้าจอ LCD
ให้แตะทีห
่ น้าจอ

หมายเหตุ:
เมือ
่ ยกเลิกการติดตัง้ PC Suite
IV ไดรเวอร์ของ USB และบลูทธู
จะไม่ถก
ู ลบโดยอัตโนมัติ ดังนัน
้
คุณต้องยกเลิกการติดตัง้ ด้วย
ตัวเอง

เคล
mic
คุณ
"ปิด

ระห
เข้า
จาก
ใช้
mic
แล
ในก
คอ
นำใ
เชือ
่
อย
สูญ
1.
2.
3.

า

ง

บ
จ้ง

ว

ใช้

ป็น

D

e
ทูธ
น

เคล็ดลับ! ในการใช้การ์ด
microSD ในโทรศัพท์อก
ี ครัง้
คุณต้องเปิดแถบการแจ้ง และแตะ
"ปิดทีเ่ ก็บข้อมูล USB"

ระหว่างเวลานี้ คุณจะไม่สามารถ
เข้าใช้การ์ด microSD
จากโทรศัพท์ คุณจึงไม่สามารถ
ใช้แอปพลิเคชันทีใ่ ช้การ์ด
microSD เช่น กล้อง, คลังภาพ
และเพลง
ในการเลิกเชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั
คอมพิวเตอร์ ให้ทำตามคำแนะ
นำในคอมพิวเตอร์เพือ
่ ยกเลิก
เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB
อย่างถูกต้อง เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการ
สูญเสียข้อมูลในการ์ด
1. ยกเลิกการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์
USB ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
อย่างปลอดภัย
2. เปิดแถบการแจ้ง และแตะ
ปิดทีเ่ ก็บข้อมูล USB
3. แตะ ปิด
ในกล่องโต้ตอบทีเ่ ปิดขึน
้

12. ถือโทรศัพท์ตง้ั ขึน
้
โปรดถือโทรศัพท์ตง้ั ขึน
้ ใน
ลักษณะเดียวกับโทรศัพท์ทว่ั ไป
ในขณะทำการโทรออก/รับสาย
หรือทำการส่ง/รับข้อมูล โปรด
หลีกเลีย
่ งการถือบริเวณส่วนล่าง
ของโทรศัพท์ซง่ึ เป็นตำแหน่ง
ทีม
่ ก
ี ารติดตัง้ เสาอากาศไว้ เนือ
่ ง
จากอาจส่งผลต่อคุณภาพ
ของสัญญาณ

13. เมือ
่ หน้าจอค้าง
หากโทรศัพท์ไม่ตอบการป้อน
ข้อมูลของผูใ้ ช้ หรือหน้าจอค้าง:
ถอดแบตเตอรีอ
่ อก
ใส่เข้าไปใหม่อก
ี ครัง้
และเปิดโทรศัพท์
หากวิธก
ี ารนีไ้ ม่ได้ผล
โปรดติดต่อศูนย์บริการ

14. อย่าเชือ
่ มต่อโทรศัพท์
ของคุณขณะทำการเปิด/
ปิดคอมพิวเตอร์
โปรดอย่าลืมยกเลิกการเชือ
่ มต่อ
โทรศัพท์ของคุณผ่านสายเคเบิล
เนือ
่ งจากอาจเกิดข้อผิดพลาดใน
คอมพิวเตอร์ของคุณได้
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
หากต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งค้างไว้ 3 วินาที
หากต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งค้างไว้ 3 วินาที
แล้วแตะทีป
่ ด
ิ เครือ่ ง
หูฟง
ั
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ่ ง/
ปุม
่ ล็อค
- เปิดหรือปิดเครือ่ งโดย
กดปุม่ นีค้ า้ งไว้
ช่องเซนเซอร์
- ปิดหน้าจอและล็อค

ช

ปุม
่ หน้าหลัก
- กลับไปยังหน้าจอ
หลัก
ปุม
่ เมนู
- ตรวจสอบว่ามีตวั
เลือกอะไรบ้าง

ปุม่ ย้อนกลับ
- กลับไปยังหน้าจอก่อน
หน้า
ปุม่ ค้นหา
- ค้นหาเว็บและเนือ้ หา
ในโทรศัพท์

คำเตือน: การวางวัตถุทม
่ี น
ี ำ้ หนักมากบนโทรศัพท์หรือการนัง่ ทับ
อาจทำให้จอ LCD และการทำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้
ห้ามติดฟิลม
์ ป้องกันบนเซนเซอร์รบ
ั สัญญาณของ LCD
เนือ่ งจากอาจทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติได้

เคล็ดลับ! การกดปุม
่ เมนูในขณะทีค
่ ณ
ุ แตะแอปพลิเคชันเพือ่ ตรวจสอบราย
การตัวเลือก
เคล็ดลับ! LG-P500 ไม่รองรับการสนทนาทางวิดโี อ
เคล็ดลับ! หาก LG-P500 เกิดข้อผิดพลาดขึน
้ จากการใช้งาน หรือคุณไม่
สามารถเปิดเครือ่ งได้ ให้ถอดแบตเตอรี่ ติดตัง้ เข้าไปใหม่ และเปิดเครือ่ งหลัง
12 จากผ่านไป 5 วินาที

ป
-

-

ช่อ
ช่อ
mi

ช

ช

ย

น

ลัง

ช่องเสียบหูฟง
ั สเตอริโอ
ปุม
่ ปรับระดับเสียง
- ในหน้าจอหลัก:
ควบคุมระดับเสียงกริง่
- ระหว่างการใช้สาย:
ควบคุมระดับเสียงหูฟงั
- ขณะเล่นแทร็ค: ควบคุม
ระดับเสียงต่อเนือ
่ ง
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
ช่องเสียบสายเคเบิล
micro USB

เลนส์กล้อง
ช่องเสียบ
การ์ดหน่ว
ยความจำ
Micro SD

ปุม
่ เปิด/
ปิดเครือ
่ ง/
ปุม
่ ล็อค

ไมโครโฟน

ฝาครอบด้านหลัง

แบตเตอรี่

ช่องเสียบซิมการ์ด
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
การใส่ซม
ิ การ์ดและ
แบตเตอรี่
ก่อนทีจ่ ะเริม
่ สำรวจโทร
ศัพท์เครือ
่ งใหม่ของคุณ
คุณจะต้องตัง้ ค่าโทรศัพท์ ในการ
ใส่ซม
ิ การ์ดและแบตเตอรี:่
1. ในการถอดฝาครอบด้านหลัง
ให้จบ
ั โทรศัพท์ไว้อย่างมัน
่ คง
ใช้นว้ิ หัวแม่มอ
ื ของมืออีกข้าง
ออกแรงกดฝาครอบด้านหลัง
จากนัน
้ ให้ใช้นว้ิ ชีย
้ กฝาปิด
แบตเตอรี่

2. ใส่ซม
ิ การ์ดเข้าไปในช่องใส่
ซิมการ์ด โปรดตรวจสอบให้
แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองของ
การ์ดคว่ำลง

4.

กา
3. ใส่แบตเตอรีใ่ ห้เข้าทีโ่ ดยให้
หน้าสัมผัสสีทองในโทรศัพท์
และแบตเตอรีต
่ รงกัน

หม
เต็ม
การ
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หม
มีเส
ระม
สร้า
หล
ทำ
การ

ส
ห้
อง

4. ปิดฝาครอบด้านหลัง

การติดตัง้ การ์ดหน่วย
ความจำ
ในการจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดีย เช่น
ภาพทีถ
่ า่ ยโดยใช้กล้องถ่ายรูปใน
ตัว คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความ
จำในโทรศัพท์
ในการใส่การ์ดหน่วยความจำ:

การชาร์จโทรศัพท์

หมายเหตุ: โทรศัพท์ LG-P500
รองรับการ์ดหน่วยความจำสูงสุด
ไม่เกิน 32 กิกะไบต์

1. ปิดโทรศัพท์กอ
่ นใส่หรือ
ถอดการ์ดหน่วยความจำ
ถอดฝาครอบด้านหลัง

ห้
ท์

หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ อ
้ งชาร์จจน
เต็มเมือ
่ เริม
่ ต้นใช้งานเพือ
่ ยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่
หมายเหตุ: โทรศัพท์ LG-P500
มีเสาอากาศภายใน โปรดใช้ความ
ระมัดระวังเพือ
่ ไม่ให้ขด
ู ขีดหรือ
สร้างความเสียหายแก่บริเวณด้าน
หลังของโทรศัพท์ เนือ
่ งจากจะ
ทำให้สญ
ู เสียประสิทธิภาพใน
การทำงาน

2. เปิดฝาปิดช่องเสียบและใส่
การ์ดความจำในช่องเสียบ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
คำเตือน!
อย่าใส่หรือถอดการ์ดความจำ
เมือ่ โทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่
มิเช่นนัน
้ อาจทำให้การ์ดความ
จำและโทรศัพท์ของคุณ
เสียหายได้ และข้อมูลทีจ่ ด
ั
เก็บในการ์ดความจำอาจเสียหาย

การฟอร์แมตการ์ดหน่วย
ความจำ
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจ
ฟอร์แมตแล้ว หากยังไม่ได้
ฟอร์แมต คุณต้องฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำก่อนจึงจะสามารถ
ใช้งานการ์ดได้

3. ปิดฝาปิดช่องเสียบ

16

หมายเหตุ: ไฟล์ทง้ั หมดในการ์ด
จะถูกลบออกเมือ
่ คุณฟอร์แมตการ์ด
หมายเหตุ: หากมีขอ
้ มูลอยูใ่ น
การ์ดความจำของคุณ โครงสร้าง
โฟลเดอร์อาจจะแตกต่างไปจาก
เดิมภายหลังการฟอร์แมต
เนือ
่ งจากไฟล์ทง้ั หมดถูกลบออก
เคล็ดลับ! หากยกเลิกการเชือ
่ มต่อ
การ์ดหน่วยความจำแล้ว คุณสา
มารถฟอร์แมตได้โดยมีขน
้ั ตอนดังนี้
แตะ แอปพลิเคชัน >
ตัง้ ค่า>การ์ด SD และพืน
้ ทีจ
่ ด
ั
เก็บของโทรศัพท์>ฟอร์แม็ต
การ์ด SD

ห

เซ

หา
เซน
โด
แบ
โท
ยืด
แล
สัม
ใจข
ปล
สม

ล็อ

ในข
P5
ล็อ
จะช
ไม่
แบ
ไม่ใ
หล
ดูจ
ประ
-ห
ง
ก
อ

ย

จ

ร์ด
ถ

ด
ร์ด

ต่อ

งนี้

ด

หน้าจอหลักของคุณ
เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ
หากมีการรับสายหรือโทรออก
เซนเซอร์นจ้ี ะปิดไฟหน้าจอ
โดยอัตโนมัติ แล้วล็อคปุม
่ กด
แบบสัมผัส โดยการรับรูว้ ต
ั ถุเมือ
่
โทรศัพท์อยูใ่ กล้หู วิธน
ี จ้ี ะช่วย
ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
และป้องกันไม่ให้ปม
ุ่ กดแบบ
สัมผัสทำงานโดยไม่ได้ตง้ั
ใจขณะโทรศัพท์ คุณไม่ตอ
้ ง
ปลดล็อคโทรศัพท์เพือ
่ ค้นหา
สมุดโทรศัพท์ขณะใช้สาย

ล็อคโทรศัพท์ของคุณ
ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้งาน LGP500 ให้กดปุม
่ เปิดปิดเครือ
่ งเพือ
่
ล็อคโทรศัพท์ของคุณ ซึง่
จะช่วยป้องกันการกดปุม
่ โดย
ไม่ตง้ั ใจและประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่ นอกจากนี้ หากคุณ
ไม่ใช้โทรศัพท์ชว่ั ขณะ หน้าจอ
หลักหรือหน้าจออืน
่ ทีค
่ ณ
ุ กำลัง
ดูจะเปลีย
่ นเป็นหน้าจอล็อคเพือ
่
ประหยัดแบตเตอรี่
- หากมีโปรแกรมกำลังเปิดใช้
งานอยูใ่ นขณะทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ค่าแบบ
การล็อค โปรแกรมเหล่านัน
้
อาจจะยังคงทำงานอยูใ่ นโหมด

ล็อค ขอแนะนำให้ปด
ิ โปรแกรม
ทัง้ หมดก่อนจะเริม
่ ใช้งานโหมด
ล็อค เพือ
่ ป้องกันการเกิดค่า
ใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำเป็น (เช่น
การโทรเข้า/ออก, การเข้า
ใช้เว็บ และการสือ
่ สารข้อมูล)
การตัง้ ค่าแบบปลดล็อค:
คุณสามารถวาดแบบปลดล็อค
ของคุณได้โดยการเชือ
่ มต่อสี่
จุดหรือมากกว่า
หากคุณตัง้ ค่าแบบไว้
หน้าจอของโทรศัพท์คณ
ุ
จะถูกล็อค ในการปลดล็อค
โทรศัพท์ วาดแบบตามทีค
่ ณ
ุ
ตัง้ ไว้บนหน้าจอ
ข้อควรระวัง: เมือ
่ คุณจะทำการ
ตัง้ ค่าแบบปลดล็อค คุณจำเป็น
ต้องสร้างแอคเคาท์ Gmail ก่อน
ข้อควรระวัง: หากมีการวาด
แบบผิดติดต่อกันมากกว่า 5 ครัง้
คุณจะไม่สามารถปลดล็อคโทร
ศัพท์ได้ ในกรณีน้ี ข้อมูลส่วนตัว
และข้อมูลทีด
่ าวน์โหลดทัง้
หมดจะถูกลบ
17

หน้าจอหลักของคุณ
ปลดล็อคหน้าจอ
เมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้งานโทรศัพท์ LGP500 เครือ
่ งจะกลับ
ไปล็อคหน้าจอใช้นว้ิ มือของคุณ
ลากจากซ้ายไปขวาเพือ
่ ปลด
ล็อคหน้าจอ

ไอคอนล็อคและลากนิว้ ไปทาง
ขวาเพือ
่ ปลดล็อคหน้าจอหลัก
หน้าจอสุดท้ายทีค
่ ณ
ุ ใช้จะเปิดขึน
้

หน้าหลัก
เพียงเลือ
่ นนิว้ ไปทางซ้ายหรือ
ขวาเพือ
่ ดูนอกจากนี้
คุณสามารถปรับแต่งพาเนล
ด้วย Widget, ปุม
่ ลัด ซึง่ เป็น
ปุม
่ ลัดไปยังแอปพลิเคชัน
โฟลเดอร์ และภาพพืน
้ หลัง
ทีใ่ ช้บอ
่ ย
หมายเหตุ: ภาพหน้าจอบางภาพ
อาจแตกต่างกันตามผูใ้ ห้บริการ

โหมดเงียบ
จากแถบการแจ้ง ให้แตะ
เป็น
หรือในกรณีทค
่ี ณ
ุ ไม่ได้
ใช้แบบการปลดล็อค เพียงลาก
ไปทางขวา

ในการทำให้โทรศัพท์ของ
คุณใช้งานได้ ให้กดปุม
่
เมนู, หน้าหลัก, ย้อนกลับ
หรือ เปิดปิดเครือ
่ ง
หน้าจอล็อคจะปรากฏ แตะที่
18

เคล็ดลับ! ในการเพิม
่ ไอคอน
แอปพลิเคชันในหน้าจอหลัก
ให้แตะค้างไว้ทแ
่ี อปพลิเคชันที่
คุณต้องการเพิม
่ ในหน้าจอหลัก
เคล็ดลับ! ในการลบไอคอนแอป
พลิเคชันในหน้าจอหลัก ให้แตะ
ค้างไว้ทไ่ี อคอนปุม
่ ลัดทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การลบและลากไปยัง
เคล็ดลับ! คุณไม่สามารถลบ
แอปพลิเคชันทีโ่ หลดไว้ลว่ งหน้า
ได้ (คุณสามารถลบได้เพียง
ไอคอนบนหน้าจอเท่านัน
้ )

กา
ทีเ่

แต
จะแ
ขอ

แถ

แถ
หน

W

แต
ด้ว
แต
ในห
สอ
ขอ
รวม

ง

้
ขึน

พ

การกลับไปทีแ
่ อปพลิเคชัน
ทีเ่ พิง่ ใช้ลา่ สุด
แตะปุม
่ หน้าหลักค้างไว้ หน้าจอ
จะแสดงป๊อปอัปโดยมีไอคอน
ของแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ใช้

แถบการแจ้ง
แถบการแจ้งอยูด
่ า้ นบนสุดของ
หน้าจอ

Wi-Fi

บลูทธู

GPS การเชือ่ มต่อ เสียงกริง่
3G

ที่
ก
อป
ตะ
อง

น้า

แตะและเลือ
่ นแถบการแจ้งลง
ด้วยนิว้ มือ หรือ ในหน้าจอหลัก
แตะปุม
่ เมนู แล้วเลือก การแจ้ง
ในหน้าจอนี้ คุณจะสามารถตรวจ
สอบและจัดการกับสถานะ
ของ Wi-Fi, บลูทธู , GPS
รวมถึงการแจ้งอืน
่ ๆ ได้

การป้อนข้อความ
คุณสามารถป้อนข้อความด้วย
แป้นพิมพ์หน้าจอได้ แป้นพิมพ์
หน้าจอจะปรากฏบนหน้าจอ
โดยอัตโนมัติ เมือ
่ คุณจำเป็น
ต้องป้อนข้อความ ในการทำให้
แป้นพิมพ์ปรากฏขึน
้ ด้วยตนเอง
เพียงแตะทีฟ
่ ล
ิ ด์ขอ
้
ความทีค
่ ณ
ุ ต้องการป้อนข้อความ
ปุม
่ กด Qwerty
(ปุม
่ กดโทรศัพท์)
ปุม
่ Shift - แตะหนึง่ ครัง้
เพือ
่ เปลีย
่ นตัวอักษรถัดไปทีค
่ ณ
ุ
พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แตะสอง
ครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นทุกตัวเป็นตัว
พิมพ์ใหญ่
ปุม
่ XT9 - เปิดหรือปิดโหมด
XT9
ปุม
่ ตัง้ ค่า
ปุม
่ กดตัวเลขและสัญลักษณ์
- แตะเพือ
่ เปลีย
่ นการป้อนข้อมูล
เป็นการป้อนตัวเลขและสัญ
ลักษณ์ ตัวพิมพ์ใหญ่
ปุม
่ Enter
ปุม
่ สำหรับลบการแป้น
พิมพ์ออกจากหน้าจอ
ปุม
่ ลบ
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หน้าจอหลักของคุณ
เลือ
่ นย้อนกลับหรือไป
ข้างหน้าระหว่างตัวอักษร
เคล็ดลับ!
ในการสลับระหว่างปุม
่ กด
Qwerty และปุม
่ กดโทรศัพท์
ให้แตะ แล้วเลือกโครงร่าง
แป้นพิมพ์

การตัง้ ค่าแอคเคาท์
Google

ครัง้ แรกทีค
่ ณ
ุ เปิดแอปพลิเคชัน
Google ในโทรศัพท์ คุณจะต้อ
งไซน์อน
ิ ด้วยแอคเคาท์ Google
ของคุณ หากคุณไม่มแ
ี อคเคาท์
Google เครือ
่ งจะขอให้คณ
ุ สร้าง
แอคเคาท์
ข้อสำคัญ
• บางแอปพลิเคชัน เช่น ปฏิทน
ิ
จะสามารถทำงานได้กบ
ั
แอคเคาท์ Google แรกทีค
่ ณ
ุ
เพิม
่ เท่านัน
้ หากคุณต้องการ
ใช้มากกว่าหนึง่ แอคเคาท์
Google ในโทรศัพท์ของคุณ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ
ทำการไซน์อน
ิ ด้วยแอคเคาท์
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้งานกับแอป
้ ๆ ก่อนการใช้งาน
20 พลิเคชันนัน

เมือ
่ คุณทำการไซน์อน
ิ
รายชือ
่ , ข้อความ Gmail,
เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ ของคุณ
และข้อมูลอืน
่ ๆ จากแอปพลิ
เคชันเหล่านีแ
้ ละบริการบน
เว็บจะซิงโครไนซ์กบ
ั โทรศัพท์
ของคุณ

การโทร

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมือ
่ ล็อคหน้าจอ
ไป
ลากไอคอน รับสาย
ทางขวา
ลากไอคอน ปฏิเสธ
ไป
ทางซ้ายเพือ
่ ปฏิเสธสาย
เรียกเข้าากแถบข้อความขอโทษ
จากด้านล่าง หากคุณต้องการส่ง
หากคุณไม่รจู้ ก
ั ผูโ้ ทรจะไม่
สามารถใช้งานแถบ
ข้อความขอโทษได้
เมือ
่ ไม่ได้ลอ
็ คหน้าจอ
แตะทีไ่ อคอน รับสาย
แตะทีไ่ อคอน ปฏิเสธ
เพือ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า

ข้อ

โท
ขอ
MM
เมน

ก
ต
ใ
เ

ห
ห
S
แ
โ
ใ

ท์

ธ

ทษ
ส่ง

ข้อความ
โทรศัพท์ LG-P500
ของคุณได้ผสมผสาน SMS และ
MMS ไว้ในเมนูทใ่ี ช้งา่ ยเพียง
เมนูเดียว
คำเตือน:
การจำกัดตัวอักษรที่ 160
ตัวอักษรอาจจะแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศขึน
้ อยูก่ บ
ั วิธกี าร
เข้ารหัสและภาษาของ SMS
คำเตือน:
หากมีการใส่รป
ู ภาพ, วิดโี อ
หรือไฟล์เสียงลงในข้อความ
SMS ข้อความดังกล่าวจะถูก
แปลงเป็นข้อความ MMS
โดยอัตโนมัติ ซึง่ คุณจะเสียค่า
ใช้จา่ ยตามนัน
้

การเปิดหน้าจออีเมล์และ
แอคเคาท์
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน
อีเมล์ เพือ
่ อ่านอีเมล์จาก
บริการอืน
่ ๆ นอกเหนือจาก
Gmail ได้
แอปพลิเคชันอีเมล์รองรับ
ประเภทแอคเคาท์ตอ
่ ไปนี:้
POP3, IMAP และ Exchange

เครือข่ายสังคม
ด้วยโทรศัพท์ของคุณ คุณ
สามารถเพลิดเพลินกับเครือ
ข่ายสังคมและจัดไมโครบล็อก
ของคุณในชุมชนออนไลน์ได้
คุณสามารถอัปเดตสถานะ
ปัจจุบน
ั อัปโหลดรูปภาพ และ
ดูการอัปเดตสถานะของเพือ
่ น
ได้ตามเวลาจริง
คุณสามารถเพิม
่ Facebook,
Twitter ในโทรศัพท์ของคุณ
ได้
หมายเหตุ: เมือ
่ เชือ
่ มต่อและ
ใช้บริการออนไลน์อาจมีคา่ ใช้
จ่ายเพิม
่ เติม โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้
บริการเครือข่ายของคุณ
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กล้องถ่ายรูป
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ

เมือ
่

ความสว่าง - ตัวเลือกนีจ
้ ะกำหนดและควบคุมปริมาณแสง
แดดทีเ่ ข้าในภาพ เลือ
่ นตัวบ่งชีค
้ วามสว่างบนแถบไปทาง
“-” เพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ค
ี วามสว่างน้อยลง หรือไปทาง “+”
เพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ค
ี วามสว่างมากขึน
้

แบ

ซูม - ซูมเข้าหรือซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปม
ุ่ ระดับ
เสียงด้านข้างได้

ตัง
้ ค่า - แตะทีไ
่ อคอนนีเ้ พือ
่
เปิดเมนูการตัง้ ค่า โปรดดูท่ี
การใช้การตัง
้ ค่าขัน
้ สูง

โหมดวิดโี อ - เลือ
่ น
ไอคอนนีล
้ งเพือ
่ สลับไปยัง
โหมดวิดโี อ
การถ่ายภาพ
คลังภาพ - คุณสามารถ
เข้าดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้
จากภายในโหมดกล้อง
ถ่ายรูป เพียงแตะ และ
คลังภาพของคุณจะ
ปรากฏบนหน้าจอ

โฟกัส - แตะไอคอนนีเ้ พือ
่ เลือกเมนูตวั เลือก โปรดดูท่ี
การใช้โหมดโฟกัส
โหมดภาพถ่าย - เลือกจาก อัตโนมัต,ิ รูปคน, ทิวทัศน์,
กีฬา, กลางคืน, และ พระอาทิตย์ตก
หมายเหตุ: คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความจำก่อนเพือ่ ถ่ายภาพ หากไม่ได้
ใส่การ์ดหน่วยความจำ คุณจะไม่สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกภาพทีถ่ า่ ยได้
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หม
ใช้จ
ข้อค

ตัง
้

แก

เมือ
่ คุณถ่ายภาพแล้ว
แตะเพือ
่ แบ่งปัน
รูปภาพของคุณผ่าน
ทาง บลูทธ
ู ,อีเมล์,
Facebook,
Gmail, ข้อความ,
Picasa หรือ
Twitter

ง

แบ่งปัน

ง

หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่า
ใช้จา่ ยเพิม
่ เติมเมือ่ ดาวน์โหลด
ข้อความ MMS ขณะโรมมิง่

แตะเพือ
่ ใช้ภาพเป็น
ไอคอนรายชือ
่ ,
หน้าจอล็อค หรือ
พืน
้ หลัง
แตะเพือ
่ แก้ไขชือ
่
แก้ชอ
่ื
ของภาพทีเ่ ลือก

ตัง
้ เป็น

ด้
ด้
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แอปพลิเคชันใน Google
Maps
ตรวจสอบสถานทีป
่ จ
ั จุบน
ั
ของคุณและสภาพการจราจร
รวมทัง้ รับข้อมูลทิศทางเพือ
่
ไปยังปลายทางของคุณ
โทรศัพท์ LG-P500
ต้องเชือ
่ มต่อกับ Wi-Fi
หรือ 3G/GPRS
หมายเหตุ: Maps
ไม่ได้ให้บริการครอบคลุมทุกเมือง
และทุกประเทศ

กดปุม
่ เมนูเพือ
่ ใช้ตวั เลือก:
ค้นหา
ป้อนสถานทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ค้นหา
ทิศทาง
- ช่วยคุณค้นหา
เส้นทางไปยังสถานทีท
่ ค
่ี ณ
ุ
ป้อน แตะ
เพือ
่ ป้อนข้อมูล
เลือกจาก
รายชือ
่ หรือจุดบนแผนที่ หรือ
ตำแหน่งปัจจุบน
ั ของฉัน
มุมมอง
- คุณสามารถ
สลับมุมมองจากการจราจร
เป็นดาวเทียมหรือสภาพพืน
้
ทีไ
่ ด้ แตะที่ Latitude
จากนัน
้ คุณจะเห็นทีต
่ ง้ั
ของบุคคลในรายชือ
่ ของคุณ
24

ตามแอคเคาท์ Google
ตำแหน่งของฉัน
แสดงตำแหน่งปัจจุบน
ั
ของคุณบนแผนที่
เข้าร่วม Latitude
แบ่งปันทีต
่ ง้ั ปัจจุบน
ั ของ
คุณกับเพือ
่ นๆ ทีค
่ ณ
ุ เลือก
และ Google
อืน
่ ๆ
- ล้างแผนที่ หรือ
ค้นหารายการทีต
่ ด
ิ ดาว
และอืน
่ ๆ

Market
Android Market ช่วยให้
คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
และเกมส์ทม
่ี ป
ี ระโยชน์

Google Mail
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่าการซิงโคร
ไนซ์ของคุณ Google Mail
ในโทรศัพท์ของคุณจะทำการ
ซิงโครไนซ์กบ
ั แอคเคาท์
Google Mail บนเว็บโดย
อัตโนมัติ

Talk

Talk คือโปรแกรม
ข้อความโต้ตอบแบบทันทีซง่ึ
ช่วยให้คณ
ุ ติดต่อสือ
่ สารกับ

บุค
Ta

Th

Th
คุณ
แล
จำ
Wo
Po
แต
PD
แต
จา
ตัว
แก
ลบ
ขึน
้

เว

เบ

หม
จ่าย
นีแ้ ล
ถาม
บริก

ชัน

คร

าร

ซึง่

บุคคลอืน
่ ทีใ่ ช้
Talk เช่นกัน

ThinkFree Office
ThinkFree Office ช่วยให้
คุณสามารถอ่านเอกสาร
และมีฟงั ก์ชน
ั การแก้ไขแบบ
จำกัดสำหรับ Microsoft
Word, Excel และ
PowerPoint
แต่คณ
ุ ไม่สามารถแก้ไขไฟล์
PDF ได้
แตะทีไ
่ ฟล์คา้ งไว้
จากนัน
้ จะสามารถใช้งาน
ตัวเลือก เปิด, อัปโหลด,
แก้ชอ
่ื , ย้าย, คัดลอก,
ลบ, ส่ง และคุณสมบัติ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทของไฟล์

เว็บไซต์
เบราเซอร์

หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้
จ่ายเพิม
่ เติมเมือ่ เชือ่ มต่อบริการเหล่า
นีแ้ ละดาวน์โหลดเนือ้ หา โปรดสอบ
ถามข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้
บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้ตวั เลือก
กดปุม
่ เมนู เพือ
่ ดูตวั เลือก
หน้าต่างใหม่ เปิดหน้าต่างใหม่
บุค
๊ มาร์ค - เพิม
่ /
แสดงบุค
๊ มาร์ค
แสดงไซต์ทเ่ี ข้าชมบ่อย
สุดและประวัติ
หน้าต่าง - แสดงหน้า
ต่างทีเ่ ปิดอยูท
่ ง้ั หมด
รีเฟรช แตะเพือ
่ รีเฟรชเว็บเพจ
ไปข้างหน้า- ไปทีเ่ พจ
ทีท
่ ำการเชือ
่ มต่อถัดจากหน้า
ปัจจุบน
ั ลักษณะการทำงาน
จะตรงข้ามกับปุม
่ ย้อน
กลับ ซึง่ จะไปยังเพจก่อนหน้า

Wi-Fi
เปิด Wi-Fi
จากหน้าจอหลัก
เปิดแถบการแจ้ง และแตะเปิด
จากเมนู เลือกตัง้ ค่า >
ตัง้ ค่าไร้สายและเครือข่าย >
Wi-Fi
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การเชือ
่ มต่อไปยัง Wi-Fi

การแชร์ Wi-Fi

อัป

เลือกเครือข่าย Wi-Fi
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเชือ
่ มต่อ หาก
คุณพบ
คุณจะต้อง
ป้อนรหัสผ่านเพือ
่ ทำการ
เชือ
่ มต่อเคล็ดลับ!
หากคุณอยูน
่ อกพืน
้ ที่ Wi-Fi
และเลือกใช้การเชือ
่ มต่อ 3G
อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม

ใช้ LG-P500
ของคุณเป็นฮอตสปอต Wi-Fi
หรือแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อ
มูลของ LG-P500 ด้วย USB
ตัง้ ค่า > ตัง้ ค่าไร้สาย
และเครือข่าย > การแชร์และ
ฮอตสปอตเคลือ
่ นที่
(Tethering & portable
hotspot)> ฮอตสปอต Wi-Fi
เคลือ
่ นที่ (Portable Wi-Fi
hotspot)
เคล็ดลับ!
หากโทรศัพท์ของคุณเข้าสู่
โหมดปิดถึงแม้วา่ จะมีการ
เชือ
่ มต่อ Wi-Fi การเชือ
่ มต่อ
Wi-Fi จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
ในกรณีน้ี หากโทรศัพท์ของ
คุณสามารถเข้าใช้ 3G ได้
อาจจะทำการเชือ
่ มต่อไปยัง
เครือข่าย 3G โดยอัตโนมัติ
และอาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม

กา
โท
จา
สำ
กา
htt
co
lg.
→
คุณ
เฟ
เวอ
จา
ไป
เนือ
่
โท
ใช
อย
โป
หม
ละ
ต่อ
(โป
ข้อ
ระห
โท

การแชร์ USB
คุณสามารถแชร์การเชือ
่ ม
ต่ออินเตอร์เน็ตให้กบ
ั
คอมพิวเตอร์ได้
คุณสามารถแชร์โทรศัพท์กบ
ั
คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้สาย
เคเบิล USB
ตัง้ ค่า > ตัง้ ค่าไร้สายและ
เครือข่าย >การแชร์และฮอต
สปอตเคลือ
่ นที่ > การแชร์
USB สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
เกีย
่ วกับการแชร์ USB
ให้คลิก วิธใี ช้
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-Fi

B

ละ

-Fi

อ
ติ
ง

ง

ม

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

หายได้

การอัปเดตซอฟต์แวร์
โทรศัพท์มอ
ื ถือ LG
จากอินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
การใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ โปรดดูท่ี
http://update.lgmobile.
com หรือ http://www.
lg.com/common/index.jsp
→ เลือกประเทศและภาษา
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ อัปเดต
เฟิรม
์ แวร์ของโทรศัพท์เป็น
เวอร์ชน
ั ล่าสุดได้อย่างสะดวก
จากอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ
้ ง
ไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ
เนือ
่ งจากการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์
โทรศัพท์มอ
ื ถือต้องการให้ผู้
ใช้ดำเนินการอัปเดต
อย่างระมัดระวัง
โปรดตรวจสอบคำแนะนำและ
หมายเหตุทป
่ี รากฏขึน
้ ในแต่
ละขัน
้ ตอนก่อนดำเนินการ
ต่อไป (ติดต่อศูนย์บริการ)
(โปรดทราบว่าการถอดสาย
ข้อมูล USB หรือแบตเตอรี่
ระหว่างการอัปเกรดอาจทำให้
โทรศัพท์มอ
ื ถือชำรุดเสีย

DivX Mobile
เกีย
่ วกับ DIVX VIDEO:
DivX® เป็นฟอร์แมตวิดโี อ
ดิจต
ิ อลทีส
่ ร้างโดย
DivX, Inc. อุปกรณ์นเ้ี ป็น
อุปกรณ์ DivX Certified®
อย่างเป็นทางการซึง่
สามารถเล่นวิดโี อ DivX
ได้ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
และเครือ
่ งมือซอฟต์แวร์อน
่ื ๆ
ทีใ่ ช้ในการแปลงไฟล์เป็น
วิดโี อ DivX โปรดไปที่
www.divx.com
เกีย
่ วกับ DIVX VIDEO–
ON–DEMAND: อุปกรณ์
DivX Certified® นีต
้ อ
้ งทำ
การลงทะเบียนเพือ
่ ทีจ
่ ะ
สามารถเล่นภาพยนตร์
DivX Video–on–Demand
(VOD) ทีซ
่ อ
้ื ได้
ในการรับรหัสการลงทะเบียน
ของคุณ ให้ไปทีส
่ ว่ น
DivX VOD
ในเมนูตง้ั ค่าอุปกรณ์ของคุณ
ไปที่ vod.divx.com สำหรับ
ข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
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วิธก
ี ารลงทะเบียน DivX
Certified® สำหรับเล่นวิดโี อ
DivX® ไม่เกิน 320 x 240
DivX®, DivX Certified®
และโลโก้ทเ่ี กีย
่ วข้อง
เป็นเครือ
่ งหมายการ
ค้าของ DivX, Inc.
และใช้โดยได้รบ
ั อนุญาต

ศูน
(ป
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ศูน
72
แข
กร
วัน
Ca

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

ก่อ

อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นอุปกรณ์ทม
่ี าพร้อมกับโทรศัพท์
LG-P500. (รายการต่างๆ ทีอ
่ ธิบายด้านล่างนีเ้ ป็นตัวเลือก)

วิธ
วิด

อุปกรณ์
ชาร์จ

สายเคเบิล
ข้อมูล
เชือ่ มต่อ
โทรศัพท์
LG-P500
ของคุณเข้ากับ
คอมพิวเตอร์

แบตเตอรี่

คูม
่ อ
ื การใช้
เรียนรูเ้ พิม่ เติม
เกีย่ วกับโทร
ศัพท์ LG-P500

ชุดหูฟง
ั

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
• การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะนำนีอ้ าจมีผลให้การรับประกันของเครือ่ งโทร
ศัพท์สน
้ิ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่
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ก่อนเริม
่ ต้นใช้งานโทรศัพท์ โปรดอ่านก่อน!
วิธบ
ี น
ั ทึกไฟล์เพลง/
วิดโี อในโทรศัพท์
เชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั คอม
พิวเตอร์โดยใช้สาย USB
แตะและลากแถบสถานะใน
หน้าจอหลักลง เลือก
เชือ
่ มต่อ USB > เปิดทีเ่ ก็บ
ข้อมูล USB > เปิดโฟล
เดอร์เพือ
่ ดูไฟล์
หากคุณไม่ได้ทำการติดตัง้
ไดรเวอร์แพล็ตฟอร์ม
LG Android ในคอมพิวเตอร์
ของคุณ คุณต้องทำการตัง้ ค่า
ด้วยตัวเอง
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดู
ที่ การโอนไฟล์โดยใช้อป
ุ
กรณ์จด
ั เก็บข้อมูล'
การบันทึกไฟล์เพลงหรือวิดโี อ
จากคอมพิวเตอร์ไปยังทีจ่ ด
ั เก็บ
ทีถ
่ อดออกได้ของโทรศัพท์
- คุณสามารถคัดลอกหรือย้าย
ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง
ทีจ
่ ด
ั เก็บทีถ
่ อดออกได้ของ
โทรศัพท์โดยใช้ตวั อ่าน
การ์ด
- หากมีไฟล์วด
ิ โี อทีม
่ ไ
ี ฟล์

คำบรรยาย
(ไฟล์ .smi หรือ .srt ทีใ่ ช้
ชือ
่ เดียวกับไฟล์วด
ิ โี อ)
ให้วางไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์
เดียวกันเพือ
่ ให้คำบรรยาย
ปรากฏขึน
้ โดยอัตโนมัตใิ น
ขณะเล่นไฟล์วด
ิ โี อ
- เมือ
่ ทำการดาวน์โหลด
ไฟล์เพลงหรือวิดโี อจะต้อง
มีลข
ิ สิทธิอ
์ ย่างถูกต้อง
โปรดอย่าลืมว่าไฟล์ท่ี
เสียหายหรือมีนามสกุล
ไฟล์ทไ
่ี ม่ถก
ู ต้องอาจสร้าง
ความเสียหายให้กบ
ั
โทรศัพท์ได้

วิธเี ล่นไฟล์เพลง/
วิดโี อในโทรศัพท์
การเล่นไฟล์เพลง
จากนัน
้ ค้นหาไฟล์
ทีต
่ อ
้ งการจากในรายการ
แล้วเลือกไฟล์เพือ
่ เล่น
การเล่นไฟล์วด
ิ โี อ
จากนัน
้ ค้นหาไฟล์
ทีต
่ อ
้ งการจากในรายการ
แล้วเลือกไฟล์เพือ
่ เล่น
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ก่อนเริม
่ ต้นใช้งานโทรศัพท์ โปรดอ่านก่อน!
วิธย
ี า้ ยรายชือ
่ จากโทร
ศัพท์เก่าไปยังโทรศัพท์
ทีใ่ ช้ในปัจจุบน
ั
เอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ ของคุณ
เป็นไฟล์ CSV จากโทรศัพท์
เก่าไปยังคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โปรแกรม PC Sync
1. ดาวน์โหลด Mobile Sync
for Android จาก
www.lg.com และติดตัง้
ในคอมพิวเตอร์ เรียกใช้
โปรแกรมและเชือ
่ มต่อโทร
ศัพท์มอ
ื ถือ Android ของ
คุณกับคอมพิวเตอร์โดย
ใช้สายเคเบิล USB
2. เลือกไอคอน รายชือ
่
ไปที่ เมนู > ไฟล์ >
อิมปอร์ต และเลือกไฟล์
CSV ทีบ
่ น
ั ทึกไว้ใน
คอมพิวเตอร์
3. หากฟิลด์ภายในไฟล์ CSV
ทีอ
่ ม
ิ ปอร์ตแตกต่างจาก
ฟิลด์ทอ
่ี ยูใ่ น Mobile Sync
for Android คุณจำเป็น
ต้องแมปฟิลด์ หลังจาก
แมปฟิลด์ ให้คลิก ตกลง
จากนัน
้ รายชือ
่ ทัง้ หมดจะ
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ถูกเพิม
่ ใน Mobile Sync
for Android
4. หาก Mobile Sync for
Android ตรวจพบการ
เชือ
่ มต่อของโทรศัพท์
LG-P500 (โดยใช้สายเค
เบิล USB) ให้คลิกที่
"ซิงค์"
หรือ "ซิงค์รายชือ
่ " เพือ
่ ทำ
การซิงโครไนซ์รายชือ
่ ที่
บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์
กับโทรศัพท์ของ
คุณ และทำการบันทึก

วิธก
ี ารส่งข้อมูลจากโทร
ศัพท์ของคุณผ่านบลูทธ
ู
การส่งข้อมูลผ่านบลูทธ
ู :
คุณสามารถส่งข้อมูลผ่าน
บลูทธ
ู ได้โดยการเปิดแอป
พลิเคชันทีเ่ กีย
่ วข้อง ไม่ใช่
การเปิดจากเมนูบลูทธ
ู
ซึง่ ไม่เหมือนกับ
โทรศัพท์มอ
ื ถือทัว่ ไป
* การส่งรูปภาพ: เรียกใช้
แอปพลิเคชันคลังภาพ
และเลือก รูปภาพ > เมนู
คลิก แบ่งปัน และเลือก

บ
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ท
เ
"
ก
แ
ร
ค
เ
เ

>

ค

ทำ

นู

บลูทธ
ู > ให้ตรวจสอบว่า
บลูทธ
ู เปิดอยู่ และเลือก
สแกนหาอุปกรณ์
> เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้อง
การส่งข้อมูลจากรายการ
* เอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ :
เรียกใช้แอปพลิเคชันราย
ชือ
่ แตะทีอ
่ ยูท
่ ค
่ี ณ
ุ ต้องการ
ทำการเอ็กซ์ปอร์ต กด เมนู
และเลือก แบ่งปัน >
บลูทธ
ู > ให้ตรวจสอบว่า
บลูทธ
ู เปิดอยูแ
่ ละเลือก
สแกนหาอุปกรณ์ > เลือก
อุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่ง
ข้อมูลจากรายการ
* การส่งข้อมูลไปยังรายชือ
่
ทีเ่ ลือกหลายรายการ:
เรียกใช้แอปพลิเคชัน
"รายชือ
่ " ในการเลือกมาก
กว่าหนึง่ รายชือ
่ กดปุม
่ เมนู
และแตะที่ เลือกหลาย
รายการ แตะทีร่ ายชือ
่ ที่
คุณต้องการส่งและกดปุม
่
เมนู และแตะ
เลือกทัง
้ หมด
> แตะ แบ่งปัน > บลูทธ
ู
> เลือกทัง
้ หมด เลือก

แบ่งปัน > บลูทธ
ู > ให้
ตรวจสอบว่าบลูทธ
ู เปิดอยู่
และเลือก สแกนหาอุป
กรณ์ > เลือกอุปกรณ์ท่ี
คุณต้องการส่งข้อมูลจาก
รายการ
* การเชือ
่ มต่อกับ FTP
(เครือ
่ งรุน
่ นีร้ องรับเฉพาะ
เซิรฟ
์ เวอร์ FTP): แตะ
"ตัง้ ค่า" > "ไร้สายและ
เครือข่าย" > "ตัง้ ค่า
บลูทธ
ู " จากนัน
้ ทำ
เครือ
่ งหมายทีช
่ อ
่ ง
"ค้นหาได้"และทำการค้น
หาอุปกรณ์อน
่ื ค้นหา
บริการทีค
่ ณ
ุ ต้องการและ
ทำการเชือ
่ มต่อกับเซิรฟ
์
เวอร์ FTP
เคล็ดลับ: เวอร์ชน
ั บลูทธ
ู 2.1
EDR และได้รบ
ั การรับรอง
จาก Bluetooth SIG ซึง่
สามารถทำงานร่วมกับอุป
กรณ์อน
่ื ๆ ทีไ
่ ด้รบ
ั การรับรอง
จาก Bluetooth SIG ได้
- หากคุณต้องการค้นหา
โทรศัพท์เครือ
่ งนีจ
้ าก
อุปกรณ์อน
่ื ๆ ไปที่
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ก่อนเริม
่ ต้นใช้งานโทรศัพท์ โปรดอ่านก่อน!
"ตัง้ ค่า" > "ไร้สายและ
เครือข่าย" > "ตัง้ ค่าบลูทธ
ู "
จากนัน
้ ทำเครือ
่ งหมายทีช
่ อ
่ ง
"ค้นหาได้"
เครือ
่ งหมายทีช
่ อ
่ งนีจ
้ ะหายไป
หลังจากผ่านไป 120 วินาที
- รูปแบบทีร่ องรับได้แก่
SDAP, HFP, HSP, OPP,
PBAP (เซิรฟ
์ เวอร์), FTP
(เซิรฟ
์ เวอร์), A2DP,
AVRCP, และ DUN
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LG-P500 User Guide
This guide helps you get started
using your phone.
If you need more information,
please visit www.lg.com.

Some of the contents of this
manual may not apply to your
phone depending on your phone’s
software or your service provider.
• This handset is not recommended
for the visually impaired because
of its touch-screen keypad.
• Copyright ©2010 LG Electronics,
Inc. All rights reserved. LG
and the LG logo are registered
trademarks of LG Group and
its related entities. All other
trademarks are the property of
their respective owners.
• Google search,Maps, Google Mail,
YouTube, Talk and Android Market
are trademarks of Google, Inc.
•

Im
Congratulations on your purchase of the
advanced and compact LG-P500 phone by
LG, designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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Important notice
Please check to see if any
problems you have encountered
with your phone are described
in this section, before taking the
phone in for service or calling a
service representative.

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

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

3. Installing an Open
Source OS
If you install an open source
OS on your phone, and do not
use the OS provided by the
manufacturer, this may cause
your phone to malfunction.
WARNING: If you install and
use an OS other than the one
provided by the manufacturer,
your phone is no longer covered
by the warranty.

WARNING: To protect your
phone and personal data,
download applications only
from trusted sources, such as
Android Market™. If some
applications are not properly
installed on your phone, your
phone may not work normally or
a serious error can be occurred.
You will need to uninstall those
applications and all of its data
and settings from the phone.
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4. Using Unlock pattern
Set unlock pattern to secure your
phone. Opens a set of screens
that guide you through drawing a
screen unlock pattern.
WARNING: Precautions
to take when using the
Pattern Lock, It is very
important that you remember
the unlock pattern you set.
You have 5 opportunities to
enter your unlock Pattern, PIN
or Password. If you used all
the 5 opportunities, you can
attempt it after 30 seconds.
When you can’t recall your
unlock Pattern, PIN, or Password:
If you logged in Google account
on the phone and failed to use
correct pattern 5 times, tab the
Forgot pattern button. Then, you
are required to sign in with your
Google account to unlock your
phone.

If you haven’t created a Google
account on the phone or you
forgot it, you need to perform a
factory reset.
Caution: If you perform a factory
reset, all user applications and
user data will be deleted. Please
remember to back up any
important data before performing
a factory reset.
1. Turn the power off.
2. Press and hold for over 10
seconds: Power key + Home
Key + Down volume key.
3. When the power turns on,
release these keys.

5. Using Safe Mode and
Hard Reset
Using Safe mode
* To recover from malfunction
state of your phone
1. Turn off your phone and
reboot. While your phone is
powering back on, press and
hold the Menu key during LG
Logo is displayed. Your phone
5

Important notice
will boot all the way to the
main screen and display "safe
mode" in lower left corner.
2. Select Settings>
Applications>Manage
applications, and choose the
application then select an
Uninstall icon.
3. After uninstalling the
application, turn off and
reboot your phone.
* Using Hard Reset (Factory
Reset)
If it does not restore to the
original condition, use Hard
Reset to initialise your phone.
If user turns on the phone with
pressing and holding Power
+ Home + Down volume
key at the same time (for 10
seconds), the phone will turn
on and perform factory reset
immediately.
Please note, after you perform
Hard Reset, all your data and
applications on your phone
will be erased and cannot be
reversed.

6

WARNING
If you perform Hard Reset,
all user applications and
user data will be deleted.
Please remember to back up
any important data before
performing Hard Reset.

6. Connecting to Wi-Fi
networks
To use Wi-Fi on your phone,
you access a wireless access
point, or “hotspot.” Some access
points are open and you can
simply connect to them. Others
are hidden or implement other
security features, so you must
configure your phone so it can
connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not
using it, to extend the life of your
battery.
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To turn Wi-Fi on and connect to
a Wi-Fi network
1. On the home screen, touch
Applications tab and select
Settings > Wireless &
networks > Wi-Fi settings.
2. Touch Wi-Fi to turn it on and
begin scan for available Wi-Fi
networks.
- List of available Wi-Fi networks
are displayed. Secured
networks are indicated by a
lock icon.
3. Touch a network to connect
to it.
- If the network is open, you
are prompted to confirm that
you want to connect to that
network by touching Connect.
- If the network is secured,
you're prompted to enter
a password or other
credentials. (Ask your network
administrator for details.)
4. The Status bar displays icons
that indicate Wi-Fi status.

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

8

TIP Getting back to recent
Apps
- Press and hold Home key,
then a screen will display a
listing the applications you
used recently

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

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

LG-P500 does not support:
- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync,
R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application
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User’s guide for PC Suite IV is
in Help menu after install PC
Suite IV.
1. Use the USB cable with
your phone to connect the
phone to a USB port on your
computer. You receive a
notification that the USB is
connected.
2. Open the Notification drawer
and touch USB connected.
3. Touch Mount to confirm
that you want to transfer
files between your phone’s
microSD card and the
computer.
When the phone is connected
as USB storage, you receive
a notification. You phone’s
microSD card is mounted as a
drive on your computer. You can
now copy files to and from the
microSD card.
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To disconnect your phone from
11. Unlock screen when
using data connection the computer, carefully follow
Your display will go dark if
untouched for a period of time
when using data connection. To
turn on your LCD screen, just
touch it.

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

During this time, you can’t
access the microSD card from
your phone, so you can’t use
applications that rely on the
microSD card, such as Camera,
Gallery and Music.

your computer’s instructions
to disconnect USB devices
correctly, to avoid losing
information on the card.
1. Safely disconnect the USB
device on your computer.
2. Open the Notification drawer
and touch Turn off USB
storage.
3. Touch Turn off in the dialog
that opens.

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

To
To

If the phone does not respond to
user input or the screen freezes:
Remove the battery, insert it
again and power on the phone.
If it still does not work, please
contact to the service center.
NOTE: Do not connect your
phone When you power on/off
your PC.
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Getting to know your phone
To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.
To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds and touch Power Off.
Earpiece

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

Power/Lock key
- Powers your phone
on/off by pressing and
holding the key.
- Turns off the screen
and locks.

Back key
- Returns to the previous
screen.
Search key
- Search the web and
contents in your
phone.

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it
can damage its LCD and touch screen functionalities.
Do not cover the protective ﬁlm on the LCD’s proximity sensor.
This can cause the sensor to malfunction.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what
options are available.
Tip! LG-P500 does not support Video call.
Tip! If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on,
remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.
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Getting to know your phone
Stereo earphone
connector

Power/Lock key

Bef
you
set
and
1.

Volume keys
- On the home screen:
controls ringer volume.
- During a call: controls your
earpiece volume.
- When playing a track:
controls volume
continuously.
Charger, micro USB cable
connector

Camera lens

microSD
memory
card slot
SIM card slot
14
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Microphone

Back cover

Battery

Installing the SIM card
and battery
Before you can start exploring
your new phone, you’ll need to
set It up. To insert the SIM card
and battery:
1. To remove the back cover,
Hold the phone on your hand
firmly. With the other hand,
firmly press your thumb on
the back cover. And lift off the
battery cover.

2. Slide the SIM card into the
SIM card holder. Make sure
the gold contact area on the
card is facing downwards.

3. Insert the battery into place
by aligning the gold contacts
on the phone and the battery.
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Getting to know your phone
4. Replace the back cover of the
phone.

Installing the memory
card

Charging your phone

To store multimedia files such
as captured images by using a
built-in camera, you must insert
a memory card to your phone.
To insert a memory card:
1. Turn the phone off before
inserting or removing the
memory card. Remove the
back cover.

NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve battery
lifetime.
NOTE: The LG-P500 has an
internal antenna. Be careful not
to scratch or damage this rear
area, as that will cause loss of
performance.
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2. Open the slot protection
and insert the memory card
into the slot. Make sure the
gold contact area is facing
downwards.

3.

WARNING!
Do not insert or remove the
memory card when the phone
is on. Otherwise, it may
damage the memory card as
well as your phone, and the
data stored on the memory
card may be corrupted.
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Formatting the memory
card
Your memory card may already
be formatted. If it isn’t, you must
format it before you can use it.

3. Close the slot protection.

NOTE: All ﬁles on the card are
deleted when you format the
card.
NOTE: If there is content on your
memory card, the folder structure
may be different after formatting
since all the ﬁles will have been
deleted.
Tip! If your memory card is
already Unmount, you can use
the following step to format it.
Touch Applications > Settings >
SD card & phone storage >
Format SD Card.
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Your Home screen
Proximity sensor
When receiving and making
calls, this sensor automatically
turns the backlight off and locks
the touch keypad by sensing
when the phone is near your
ear. This extends battery life and
prevents the touch keypad from
activating unintentionally during
calls.

Lock your phone
When you are not using LGP500, Press the power key to
lock your phone. This helps
prevent accidental presses and
saves battery power.
Also, If you do not use the phone
for a while, the home screen or
other screen you are viewing, is
replaced with the lock screen to
conserve the battery.
- If there are any programs
running when you lock your
phone, they may be still
running in lock mode. It is
recommended to exit all
18

programs before entering
the lock mode to avoid
unnecessary charges. (e.g.,
phone call, web access and
data communications)
Setting unlock pattern: You can
draw your own unlock pattern by
connecting four or more dots.
If you set a pattern, the phone's
screen is locked. To unlock the
phone, draw the pattern you set
on the screen.
Caution: When you set an unlock
pattern, you need to create your
Google mail account first.
Caution: If there are more than 5
pattern drawing errors in a row,
you cannot unlock the phone.
In this case, your personal
information and downloaded
data will be deleted.

Unlock screen
Whenever your LG-P500 is not
in use, it will return to the lock
screen. Touch the lock icon and
drag your finger to the right to
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unlock the screen.

Simply swipe your finger to the
left or right to view them.
You can also customise each
panel with widgets, shortcuts
which are shortcuts to your
favourite applications, folders
and wallpapers.
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Silent Mode
From Notification drawer, touch
Or if you don't use unlock
pattern , simply drag
to
the left.
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Home screen

To wake up your phone, press
Menu, Home, Back, Search or
Power key. The lock screen will
appear. Touch the lock icon and
drag your finger to the right to
unlock your home screen or the
last screen you were working.

NOTE: Some screen images may
be different depending on your
phone provider.

Tip! To add an application icon to
home screen, touch and hold an
application you want to add to
home screen.
Tip! To delete an application icon
on the home screen, click and
hold the shortcut icon you want
to delete and drag to
.

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

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

Wi-Fi Bluetooth GPS

3G
Ring
connection

Touch and slide the notification
drawer down with your finger.
Or, on the home screen,
touch Menu key and select
20Notifications. Here, you can

check and manage Wi-Fi,
Bluetooth, GPS, 3G Connection,
Silent mode status as well as
other notifications.

Entering text
You can also enter text using
the onscreen keyboard. The
onscreen keyboard displays
automatically on the screen
when you need to enter text. To
manually display the keyboard,
simply touch a text field where
you want to enter text.
Phone Keypad
Shift Key - Touch once to
capitalize the next letter you
type. Double-tap for all caps.
XT9 Key - Turn on or off XT9
Mode.
Setting key
Number and Symbols Key Touch to change input to number
and symbol entry. caps.
Enter Key
Key Remove keypad from
the screen.
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Delete Key
Go forward or backward
between letters.
Tip! To switch between Qwerty
Keypad and Phone Keypad,
Touch and choose keypad
Types.

Google Account
Set-up
The first time you open the
Google application on your
phone, you will be required to
sign in with your existing Google
account. If you do not have a
Google account, you’re prompted
to create one.
IMPORTANT
• Some applications, such as
Calendar, work only with the
Google Account. If you plan
to use more than one Google
Account with your phone you
have option to use more than
one google account, When you
sign in, your contacts, Gmail

mails, Calendar events, and
other information from these
applications and services on
the web are synchronized with
your phone.

Calls
Answering and rejecting
a call
When screen locked
Drag the Answer icon
to
the right.
Drag Decline icon
to the left
reject an incoming call. Drag
Excues msg bar bottom to up if
you want to send one.
When screen unlocked
Touch the Answer icon
.
Touch Decline icon
to reject
an incoming call.
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Ca
Messaging

Social Networking

Your LG-P500 combines SMS
and MMS into one intuitive,
easy-to-use menu.

With your phone, you can
enjoy the social networking
and manage your micro-blog
in on-line communities. You
can update your current status
upload photos and view your
friends’ status updates real-time.
You can add your Facebook,
Twitter to your phone.

WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on how the SMS is coded
and language.
WARNING: If an image,
video, or audio ﬁle is added
to an SMS message, it will be
automatically converted into
an MMS message, and you
will be charged accordingly.

Ge

NOTE: An additional costs may
be incurred when connecting and
using online services. Check your
data charges with your network
provider.

Opening Email and the
Accounts Screen
You can use the Email
application to read email
from services like Gmail. The
Email application supports the
following account types: POP3,
IMAP and Exchange.
22
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Camera
Getting to know the viewfinder
Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight
entering the image. Slide the brightness indicator along the bar,
towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a
higher brightness image.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.
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Settings – Touch this icon to
open the settings menu. See
Using the advanced settings.

Video mode – Slide down this
icon to switch to video mode.
Taking a photo
Gallery – This enables you
to access your saved photos
from within the camera mode.
Simply touch, and your gallery
will appear on the screen.

Focus – Touch this icon to select the options menu. See Using
the focus mode.
Scene mode – Choose from Auto, Portrait, Landscape, Sports,
Night, and Sunset.
NOTE: You need to insert a memory card ﬁ rst to take a picture.
Without inserting a memory card, you will not be able to take a
picture.
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Camera

Go

Once you’ve taken the
photo

Ma

Share

Touch to share your
photo via Bluetooth,
Email, Facebook,
Gmail, Messaging,
Picasa or Twitter.

NOTE: Additional charges may
apply when MMS messages
are send or downloaded while
roaming.

Touch to use the image
as Contact icon or
Wallpaper.
Rename Touch to edit the name
of the selected picture.
Set as
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Google applications
Maps
Check your current location and
traffic and receive directions to
your destination. The LG-P500
must be connected to Wi-Fi or
3G/GPRS.
NOTE: Google Maps does not
cover all cities and countries.

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

Join Latitude
– Share your
location with friends you choose
and Google.
More
– Clear map or find
Starred items and more.

Market
Android Market lets you
download useful applications
and games.

Gmail
Depending on your
synchronization settings, Gmail
on your phone is automatically
synchronised with your Gmail
account on the web.

Talk
Talk is Google’s instant
messaging program. It lets you
communicate with other people
who also use Talk.
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ThinkFree Office

TIP
If y
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ThinkFree Office allows you
to read documents, and
provides limited edit functions
for Microsoft Word, Excel and
PowerPoint. But You can not edit
PDF file.
Touch and hold a file, then Open,
Upload, Rename, Move, Copy,
Delete, Send and Properties
options are available. This is
depending on the file type.

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

The Web

Wi-Fi

Browser

Turn on Wi-Fi

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

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

TIP
To
to i
PC

To connect to Wi-Fi

Use
WiP50
Set
set

Using options
Press the Menu key to view
options.
New window – Open a new
window.
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Choose Wi-Fi network you want
to connect. If you see
,
you need to enter password to
connect.
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TIP!
If you are out of Wi-Fi area and
choose 3G connection, additional
charges may be applied.

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

Wi-Fi Tethering
Use your LG-P500 as portable
Wi-Fi hotspot or share LGP500's data connection via usb
Settings > Wireless & network
settings > Tethering & portable

hotspot > Portable Wi-Fi hotspot
TIP!
If your phone turns into sleep
mode even when it is connected
to Wi-Fi, the Wi-Fi connection
will be disabled automatically.
In this case, if your phone has
access to 3G data, it may be
connected to the 3G network
automatically, and additional
charges may be applied.)

Phone Software update
LG Mobile Phone Software
update from internet
For more information on using
this function, please visit the
http://update.lgmobile.com or
http://www.lg.com/common/
index.jsp → select country and
language.
This Feature allows you to
update the firmware of your
phone to the latest version
conveniently from the internet
without the need to visit a
27

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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DivX Mobile
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-ONDEMAND: This DivX Certified®
device must be registered in
order to play purchased DivX
Video-on-Demand (VOD) movies.
To obtain your registration code,
locate the DivX VOD section
in your device setup menu.
Go to vod.divx.com for more
information on how to complete
your registration.
DivX Certified® to play DivX®
video up to 320 x 240.
DivX®, DivX Certified®
and associated logos are
trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.

LG
72/
Boo
Wo
07:
Cal

a

X
vX

e

es.
e,

te

d

LG Service Center by LG Electronics (Thailand) Co.Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.;
Bookala, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon - Sun
07:00 - 19:00
Call center : 0-2878-5757
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Accessories

Be

These Accessories are available for use with the LG-P500.
(Items described below may be optional.)

Ho
file

Charger

Data cable
Connect your
LG-P500 and
PC.

Battery

User Guide
Learn more
about your LGP500.

Stereo
headset

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Before using the mobile phone, please read ﬁrst!
How to save music/video
files to the phone
Connect your phone to the PC
using the USB cable.
Touch and drag down the status
bar on the home screen. Select
USB connected > Turn on USB
storage > select OK >Open
folder to view files.
If you didn't install LG Android
Platform Driver on your PC, you
need set it manually.
For more information, refer to
'Transferring files using mass
storage devices' .
Save music or video files from
the PC to the phone's removable
storage.
- You may copy or move files
from the PC to the phone's
removable storage using a card
reader.
- If there is a video file with a
subtitle file (.smi or .srt file with
the same name as the video
file), place them in the same

folder to display the subtitle
automatically when playing the
video file.
- When downloading music or
video files, copyright must
be secured. Please note that
a corrupted file or file with a
wrong extension may cause
damage to the phone.

How to play music/video
files in the phone
Playing music files
From home screen touch
Application tab > Music. Locate
the file you want to play from
Artist, Albums, Songs, Playlists
tabs.
Playing video files
From home screen touch
Application tab > Video player. ,
locate the file you want in the list
and select it to play.
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Before using the mobile phone, please read ﬁrst!
How to move the
contacts from the old
phone to the current
phone
Export your contacts as a CSV
file from your old phone to the
PC using a PC sync program.
1. Download Mobile Sync for
Android at www.lg.com and
install it in the PC. Run the
program and connect your
Android mobile phone to the
PC using the USB cable.
2. Select the Contacts icon. Go
to Menu > File > Import and
select the CSV file saved in
the PC.
3. If the fields in the imported
CSV file are different from
the ones in Mobile Sync for
Android, you need to map
the fields. After mapping the
fields, click OK. Then, the
contacts are added in Mobile
Sync for Android.
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4. If the connection of LG-P500
phone (using the USB cable)
is detected by Mobile Sync for
Android, click "Sync" or "Sync
contacts" to synchronize the
contacts saved in the PC to
your phone and save them.

How to send data from
your phone via Bluetooth
Sending data via Bluetooth:
You can send data via Bluetooth
by running a corresponding
application, not from Bluetooth
menu, unlike regular mobile
phones.
* Sending pictures: Run the
Gallery application and select
Picture > Menu. Click Share
and select Bluetooth > Check
If Bluetooth is turned on and
select Scan for devices >
Choose the device you want to
send data from the list.
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* Exporting contacts: Run the
Contacts application. Touch
the address you want to export
to. Press Menu and Select
Share > Bluetooth > Check
If Bluetooth is turned on and
select Scan for devices >
Choose the device you want to
send data from the list.
* Sending multi-selected
contacts: Run the "Contacts"
application. To Select more
than one contact press Menu
key and touch Multiselect .
Select the contacts you want
to send or press Menu key
and touch Select all to select
all the contacts and > Touch
Share > Bluetooth > Select
all. Select Share > Bluetooth
> Check If Bluetooth is turned
on and select Scan for devices
> Choose the device you want
to send data from the list.
* Connecting to FTP (Only the
FTP server is supported on
this handset): Select "Settings"

> "Wireless & networks" >
"Bluetooth settings". Then,
select the "Discoverable"
checkbox and search for other
devices by scan for devices
option . Find the service you
want and connect to the FTP
server.
TIP: The version is Bluetooth 2.1
EDR and certified by Bluetooth
SIG. It is compatible with other
Bluetooth SIG certified devices.
- If you want to search for this
phone from other devices,
go to "Settings" > "Wireless
& networks" > "Bluetooth
settings".
Then, select the "Discoverable"
checkbox.
The checkbox is cleared after
120 seconds.
- Supported profiles are SDAP,
HFP, HSP, OPP, PBAP (server),
FTP (server), A2DP, AVRCP,
and DUN.
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