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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.
Once your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your handset is a genuine LG
product.’
The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program.
In return, you will receive one additional month of warranty for free.
One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.
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.
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คำแนะนำเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ้ งต้นต่อ
ไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำ
เหล่านีอ้ าจทำให้เกิดอันตรายหรือ
ผิดกฎหมาย

•

การรับพลังงานคลืน
่ ความ
ถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย่ วกับการรับพลังงาน
คลืน่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR
(Specific Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ นุ่ LG-C660 นี้
ได้รบั การออกแบบตรงตาม
ข้อกำหนดเรือ่ งความปลอดภัย
ในการใช้งานสำหรับการรับพลัง
งานคลืน่ ความถีว่ ท
ิ ยุขอ้ กำหนดนีใ้ ช้
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
ทีร่ วมถึงการกำหนดค่าเผือ่ ไว้ทง้ั
นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขน้ึ กับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกีย่ วกับการรับพลัง
งานคลืน่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วยวัด
ทีเ่ รียกว่า Specific Absorption
Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR
ได้กระทำด้วยการใช้วธิ กี าร
ทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยให้เครือ่ ง
โทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ่ รงทีส่ ดุ แ
ละมีการรับรองขนาดสัญญาณแล้ว
โดยการส่งสัญญาณดัง
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•

•

•

กล่าวได้กระทำในทุกย่านความถี่
ทีโ่ ทรศัพท์ใช้อยู่
แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์
LG แต่ละรุน่ จะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทกุ รุน่ จะได้รบั การออกแบบ
ให้อยูภ่ ายในข้อกำหนดการรับ
พลังงานคลืน่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อจำกัด SAR ทีแ่ นะนำโดย
International Commission
on Non-Ionizing
Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย่ ตามเนือ้ เยือ่ หนัก 10
กรัม
ค่า SAR
สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รนุ่ นี้
ซึง่ ทำการทดสอบโดย
DASY4 ขณะถือแนบกับหูคอื
1.28 วัตต์/กก. (10 กรัม)
และเมือ่ พกพาไว้กบั ตัวคือ 1.12
วัตต์/กก. (10 กรัม)
ข้อมูลระดับ SAR
สำหรับผูท
้ อ่ี ยูใ่ นประเทศ/
พืน้ ทีท
่ ย่ี อมรับข้อจำกัด SAR
ซึง่ แนะนำโดย Institute of
Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/
กก. โดยเฉลีย่ ต่อเนือ้ เยือ่ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา
เครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
และอุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ นการรับ
รองให้ใช้กบ
ั โทรศัพท์รน
ุ่ นีเ้ ท่า
นัน
้ การใช้อป
ุ กรณ์ประเภทอืน
่ ๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครือ
่ งสิน
้ สุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ่ ง
โทรศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทค
นิคผูม
้ ค
ี วามรูเ้ มือ่ จำเป็นต้องมี
การตรวจซ่อม
• การซ่อมแซมภายใต้การรับประ
กันเป็นการตัดสินใจของ LG
ซึง่ อาจรวมถึงการเปลีย่ นชิน
้ ส่วน
หรือแผงวงจรทีเ่ ป็นของใหม่
หรือของทีป
่ รับสภาพโดยมีประ
สิทธิภาพในการทำงานเทียบ
เท่าชิน
้ ส่วนทีถ่ กู เปลีย่ น
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์
วิทยุ และเครือ่ งคอมพิวเตอร์

• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจาก
แหล่งความร้อน เช่น
เครือ่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครือ่ งโทรศัพท์ไว้
ในทีท
่ ม
่ี กี ารสัน
่ สะเทือนหรือ
การกระแทก
• ปิดเครือ่ งโทรศัพท์ในบริเวณที่
มีขอ้ บังคับพิเศษว่าห้ามใช้
ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์
ในโรงพยาบาลเนือ่ งจากอาจมี
ผลต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อ
สัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือ
เปียก ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่
เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจ
ทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
ั ถุ
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ไวไฟ เนือ่ งจากโทรศัพท์อาจ
ร้อนและทำให้ตด
ิ ไฟ
ซึง่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาด
ภายนอกเครือ่ งโทรศัพท์
(อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
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• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้
บนพืน
้ ผิวอ่อนนุม
่
่ ี
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
การถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครือ่ งโทรศัพท์ไว้ในที่
ทีม
่ ฝ
ี น
ุ่ หรือควันมากเกินไป
ั รเคร
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ดิตหรือบัตรโดยสารทีม
่ แี ถบแม่
เหล็ก เพราะอาจทำความ
เสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่
เหล็กได้
ี ม
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
เพราะอาจทำความเสียหายแก่
โทรศัพท์ได้
• วางเครือ่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจาก
ของเหลวหรือความชืน
้
• ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั
ด้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต้องเสาอากาศโดย
ไม่จำเป็น
ุ กรณ์ของคุณโดย
• ห้ามใช้อป
มีสว่ นหนึง่ ส่วนใดของร่างกาย
สัมผัสกับอุปกรณ์โดยตรงเป็น
ระยะเวลานาน
ระหว่างการทำงานปกติ
อุณหภูมข
ิ องผลิตภัณฑ์อาจ
สูงขึน
้ ซึง่ อาจทำให้ผวิ ของคุณ
8 ได้รบ
ั บาดเจ็บหรือไหม้ได้

การทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของ
โทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ่ นทีท
่ กุ เครือ่ ง
สามารถส่งคลืน
่ รบกวนได้ ทำให้มี
ผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ตา่ งๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ กล้
อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่
ได้รบ
ั อนุญาตเสียก่อน หลีก
เลีย่ งการวางโทรศัพท์เหนือ
เครือ่ งควบคุมจังหวะการเต้น
ของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสือ้
เป็นต้น
่ างเครือ่ ง
• โทรศัพท์เคลือ่ นทีบ
อาจก่อให้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบ
กวนกับเครือ่ งช่วยฟังได้
้ โทรทัศน์ วิทยุ
• ดังนัน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็ก
น้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยเรือ่ งการใช้โทร
ศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นพืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขี่
ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอื ถือในขณะ
ขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความ
ระมัดระวังอย่างเต็มที่
• ขับเข้าข้างทาง
แล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือ
รับสาย หากสภาพการขับขีท
่ ำ
ให้จำเป็นต้องดำเนิน
การดังกล่าว
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจ
• พลังงานคลืน
มีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอ
นิกส์บางชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุตด
ิ รถยนต์อป
ุ กรณ์เพือ่
ความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลม
นิรภัย ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพา
แบบไร้สายซึง่ ขัดขวางการทำ
งานของถุงลม
ซึง่ อาจทำให้ถงุ ลมไม่ทำงาน
หรืออาจทำให้คณ
ุ ได้รบ
ั บาดเจ็บ
รุนแรงเนือ่ งจากการทำงานผิด
ปกติของถุงลมนิรภัยได้

• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะ
อยูข
่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่
ระดับเสียงอยูท
่ ร่ี ะดับทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยน
ิ
เสียงจากรอบข้างได้ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูก
ทำลายได้หากคุณฟังเสียง
ดังเป็นระยะเวลานาน ดังนัน
้
เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิด
หรือปิดหูฟงั ใกล้กบ
ั หูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว้
ในระดับทีเ่ หมาะสม
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หมายเหตุ: แรงดันเสียงที่
มากเกินไปจากหูฟงั สามารถ
ทำให้สญ
ู เสียการได้ยน
ิ ได้

ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำ
มาจากวัสดุแก้ว ซึง่ ส่วนทีเ่ ป็นแก้
วนีส
้ ามารถแตกได้หากโทรศัพท์
ตกลงบนพืน
้ แข็ง หรือถูกกระแทก
หากส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีแ้ ตก
อย่าสัมผัส หรือพยายามดึงออก
ให้หยุดใช้โทรศัพท์จนกว่าส่วนที่
เป็นแก้วนีจ้ ะได้รบ
ั การเปลีย่ นโดยผู้
ให้บริการทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ่ี ยู่
ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ิ
ตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด และทำ
ตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
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บริเวณทีอ
่ าจเกิดการ
ระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน้ำ
มันเชือ้ เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มันเชือ้
เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซ
หรือของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสาร
ของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บโทรศัพท์
หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิด
คลืน
่ รบกวนต่อเครือ่ งบินได้
ิ โทรศัพท์เคลือ่ นทีข
่ อง
• ให้ปด
คุณก่อนขึน
้ เครือ่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ่ เครือ่ งบิน
จอดทีพ
่ น
้ื ก่อนได้รบ
ั การอนุญาต
จากพนักงานประจำเครือ่ ง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและ
ห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วน
ขนาดเล็กซึง่ อาจทำอันตรายหาก
เด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้
กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีท
่ ง้ั
หมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์น้ี
เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน
ให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการในพืน
้
ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุ
แบตเตอรีอ่ อกจนหมดก่อนเริม
่
การชาร์จ แบตเตอรีน
่ ต
้ี า่ งจาก
แบตเตอรีอ่ น
่ื เนือ่ งจากไม่มี
Memory Effect ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ดอ้ ยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ่ ละเครือ่ ง
ชาร์จของ LG เท่านัน
้
เครือ่ งชาร์จของ LG ได้รบ
ั การ
ออกแบบมาเพือ่ ยืดอายุการใช้
งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ

้ ส่วนหรือทำให้แบต
• อย่าถอดชิน
เตอรีล
่ ด
ั วงจร
• รักษาความสะอาดของหน้า
สัมผัสแบตเตอรี่
ั
• เปลีย่ นแบตเตอรีก่ อ้ นใหม่ทน
ที เมือ่ ประสิทธิภาพการใช้งาน
ลดต่ำลงจนถึงระดับทีไ่ ม่อาจใช้
งานต่อได้ แบตเตอรีน
่ ส
้ี ามารถ
ชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครัง้
จนกว่าจะจำเป็นต้องเปลีย่ นก้อน
ใหม่
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อกี ครัง้ หาก
ไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพือ่ เพิม
่
เวลาการใช้งาน
• อย่าให้เครือ่ งชาร์จแบตเตอรี่
โดนแสงแดดโดยตรง
หรือใช้ในสภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง
เช่น ในห้องน้ำ
่ ง้ิ ไว้ในสภาพ
• อย่าวางแบตเตอรีท
อากาศทีร่ อ้ นหรือเย็นเพราะ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
อาจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่
ชนิดทีไ่ ม่ถกู ต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
11
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• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของ
ผูผ
้ ลิตในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ่ี
ใช้แล้ว
โปรดรีไซเคิลเมือ่ เป็นไปได้
อย่าทิง้ เป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลีย่ นแบต
เตอรี่ โปรดนำไปทีจ่ ด
ุ บริการ
หรือตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การ
แต่งตัง้ จาก LG Electronics ที่
ใกล้ทส
่ี ด
ุ เพือ่ ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลัก๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต้าเสียบทุกครัง้ หลังจากแบต
เตอรีโ่ ทรศัพท์เต็มแล้วเพือ่ ลด
การใช้พลังงานสิน
้ เปลืองของ
อุปกรณ์ชาร์จ
้
• อายุการใช้งานแบตเตอรีจ่ ะขึน
อยูก่ บ
ั การกำหนดค่าเครือ
ข่าย, การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล้อม
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โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปัญหาที่
คุณพบในโทรศัพท์ของคุณมีการ
อธิบายไว้ในส่วนนีห
้ รือไม่ ก่อนที่
จะโทรศัพท์ไปขอรับการบริการ
หรือติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ

1. หน่วยความจำโทรศัพท์
เมือ
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำ
โทรศัพท์นอ
้ ยกว่า 10% โทร
ศัพท์จะไม่สามารถรับข้อความ
ใหม่ได้ คุณต้องตรวจสอบ
หน่วยความจำโทรศัพท์
และลบข้อมูลบางอย่าง เช่น
แอปพลิเคชันหรือข้อความเพือ
่
เพิม
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำ
การจัดการแอปพลิเคชัน
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
ตัง้ ค่า > แอปพลิเคชัน >
จัดการแอปพลิเคชัน
่ แอปพลิเคชันทัง้ หมดปรา
2 เมือ
กฏขึน
้ ให้เลือ
่ นและเลือกแอป
พลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการยกเลิก
การติดตัง้

3 แตะ ถอนการติดตัง้ และแตะ
ตกลง เพือ
่ ยกเลิกการติดตัง้
แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการ

2. การยืดอายุแบตเตอรี่
ยืดอายุแบตเตอรีร่ ะหว่างการ
ชาร์จแต่ละครัง้ ได้โดยการปิด
คุณสมบัตท
ิ ค
่ี ณ
ุ ไม่ตอ
้ งการให้ทำ
งานอย่างต่อเนือ
่ งในแบ็คกราวด์
คุณสามารถตรวจสอบวิธก
ี ารใช้
ไฟแบตเตอรีข
่ องแอปพลิเคชัน
และทรัพยากรระบบได้
ยืดอายุแบตเตอรี่
่ สารทางสัญญาณ
• ปิดการสือ
วิทยุทค
่ี ณ
ุ ไม่ใช้ ปิด
Wi-Fi, บลูทธู หรือ GPS
หากคุณไม่ได้ใช้งาน
• ลดความสว่างหน้าจอและตัง้
ค่าเวลาปิดหน้าจอให้สน
้ั ลง
• ปิดการซิงค์อต
ั โนมัตข
ิ อง
Google Mail™, ปฏิทน
ิ ,
รายชือ
่ และแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
• บางแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ดาวน์
โหลดอาจลดอายุแบตเตอรี่
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การตรวจสอบระดับประจุของ
แบตเตอรี่
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
ตัง้ ค่า> เกีย
่ วกับโทรศัพท์>
สถานะ
2 สถานะแบตเตอรี่ (กำลังชาร์จ,
ไม่ชาร์จ) และระดับ (เปอร์
เซ็นต์เมือ
่ เทียบกับชาร์จเต็ม)
จะแสดงทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ
การตรวจสอบและควบคุมการ
ใช้แบตเตอรี่
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
ตัง้ ค่า > เกีย
่ วกับโทรศัพท์
> เกีย
่ วกับโทรศัพท์ >
การใช้แบตเตอรี่
2 ด้านบนของหน้าจอจะแสดง
เวลาทีใ่ ช้แบตเตอรี่ โดย
แสดงระยะเวลานับจาก
ทีค
่ ณ
ุ เชือ
่ มต่อกับแหล่ง
จ่ายครัง้ สุดท้าย
หากเชือ
่ มต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
จะแสดงระยะเวลานับจากที่
คุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
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ครัง้ สุดท้าย หน้าจอจะแสดง
รายการแอปพลิเคชันหรือ
บริการทีใ่ ช้ไฟฟ้าจากแบต
เตอรีจ่ ากมากไปน้อย

3. การติดตัง้ ระบบปฏิบต
ั ิ
การโอเพ่นซอร์ส
หากคุณติดตัง้ ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
(OS) โอเพ่นซอร์สในโทรศัพท์
แทนทีจ่ ะใช้ OS จากผูผ
้ ลิต
โทรศัพท์ของคุณอาจทำงาน
ผิดปกติ
คำเตือน:
หากคุณติดตัง้ และใช้ OS
อืน
่ นอกเหนือจากของผูผ
้ ลิต
โทรศัพท์ของคุณจะไม่ได้รบ
ั
ความคุม
้ ครองตามการรับประ
กันอีกต่อไป

คำเตือน:
ในการปกป้อง
โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัว
ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
เฉพาะจากแหล่งทีเ่ ชือ
่ ถือได้
เช่น Android Market™
เท่านัน
้ หากมีการติดตัง้ แอป
พลิเคชันไม่ถก
ู ต้องในโทร
ศัพท์ โทรศัพท์อาจทำงานไม่
ปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดร้าย
แรง คุณต้องถอนการติดตัง้
แอปพลิเคชันเหล่านัน
้ และ
ข้อมูลและการตัง้ ค่าทัง้ หมด
ของแอปพลิเคชันออกจาก
โทรศัพท์

4. การใช้แบบปลดล็อค
ตัง้ ค่าแบบปลดล็อคเพือ
่ ป้องกัน
โทรศัพท์ ซึง่ จะเปิดชุดหน้าจอที่
แนะนำคุณสำหรับวิธก
ี ารวาดแบบ
ปลดล็อคหน้าจอ
ข้อควรระวัง:
สร้างแอคเคาท์ Gmail
ก่อนทำการตัง้ ค่าแบบปลดล็อค

คำเตือน:
ข้อควรระวังเมือ
่ ใช้ลอ
็ คแบบ
สิง่ สำคัญคือต้องจำแบบปลด
ล็อคทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ไว้ได้ คุณจะไม่สา
มารถเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณ
ได้หากคุณใช้แบบไม่ถกู ต้อง 5
ครัง้ คุณมีโอกาสเพียง 5 ครัง้
ในการป้อนแบบการปลดล็อค
PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
หากคุณทำการป้อนทัง้ หมด 5
ครัง้ แล้ว คุณสามารถลอง
ใหม่ได้อกี ครัง้ หลังจากผ่านไป
30 วินาที
ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ลืมแบบ
การปลดล็อค, PIN
หรือรหัสผ่านของคุณ:
หากคุณล็อกอินบัญชี Google
ในโทรศัพท์แต่ปอ้ นแบบไม่
ถูกต้อง 5 ครัง้ ให้แตะปุม
่
ลืมรหัสผ่าน จากนัน
้ คุณจะต้อง
ลงชือ่ เข้าใช้ดว้ ยแอคเคาท์ Google
ของคุณเพือ่ ปลดล็อค
โทรศัพท์
หากคุณไม่ได้สร้างแอคเคาท์
Google บนโทรศัพท์ หรือคุณลืม
คุณต้องทำการรีเซ็ตค่าจาก
15
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ข้อควรระวัง: หากคุณทำ Hard
Reset ข้อมูลแอปพลิเคชันผูใ้ ช้
และข้อมูลผูใ้ ช้ทง้ั หมดจะถูกลบ
อย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้
ก่อนทำ Hard Reset

5. การใช้ Hard Reset
หากไม่สามารถแก้ไขสูส
่ ภาพ
เดิมได้ ให้ใช้ Hard Reset
เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของโทรศัพท์
เมือ
่ ปิดโทรศัพท์แล้ว
ให้กดปุม
่ หน้าหลัก +
ปุม
่ ลดระดับเสียง +
ปุม
่ เปิด/ปิดค้างไว้สบ
ิ วินาที
เมือ
่ หน้าจอแสดงโลโก้ LG
ให้ปล่อยปุม
่ เปิด/ปิด
หลังจากหน้าจอแสดงหน้าจอ
Hard Reset ให้ปล่อยปุม
่ อืน
่ ๆ
รอให้โทรศัพท์ทำการ Hard
Reset อย่างน้อยหนึง่ นาที
แล้วโทรศัพท์จะเปิดเครือ
่ ง
ข้อควรระวัง: หากคุณทำ Hard
Reset ข้อมูลแอปพลิเคชันผูใ้ ช้
และข้อมูลผูใ้ ช้ทง้ั หมดจะถูกลบ
ไม่สามารถเรียกคืนได้
อย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้
ก่อนทำ Hard Reset
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6. การเชือ
่ มต่อกับเครือ
ข่าย Wi-Fi
ในการใช้ Wi-Fi ในโทรศัพท์
ให้เข้าใช้จด
ุ เชือ
่ มต่อไร้สาย หรือ
“Hotspot” ได้ จุดเชือ
่ มต่อบาง
จุดเป็นแบบเปิดและคุณเชือ
่ มต่อ
ได้ทน
ั ที จุดอืน
่ ๆ เป็นแบบซ่อน
หรือใช้คณ
ุ สมบัตริ ะบบป้องกัน
คุณต้องกำหนดค่าโทรศัพท์เพือ
่
ทำการเชือ
่ มต่อ
ปิด Wi-Fi เมือ
่ คุณไม่ได้ใช้
เพือ
่ ยืดอายุแบตเตอรี่
การเปิด Wi-Fi
และการเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย
Wi-Fi
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
ตัง้ ค่า > ตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
> ตัง้ ค่า Wi-Fi
2 แตะ Wi-Fi เพือ
่ เปิด
และเริม
่ สแกนหาเครือข่าย
Wi-Fi
• รายการเครือข่าย Wi-Fi
ทีม
่ อ
ี ยูจ่ ะปรากฏขึน
้ เครือข่าย
ทีม
่ ก
ี ารป้องกันจะระบุดว้ ย
ไอคอนแม่กญ
ุ แจ

3 แตะทีเ่ ครือข่ายเพือ
่ เชือ
่ มต่อ
• หากเครือข่ายเป็นแบบเปิด
คุณจะต้องยืนยันว่าคุณต้อง
การเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายโดย
การแตะ เชือ
่ มต่อ
• หากเครือข่ายมีการป้องกัน
คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านหรือ
รหัสเฉพาะอืน
่ ๆ (ติดต่อผูด
้ ู
แลระบบเครือข่ายสำหรับราย
ละเอียด)
4 แถบสถานะจะแสดงไอคอน
ทีร่ ะบุสถานะ Wi-Fi

7. การใช้การ์ด microSD
รูปภาพ, ไฟล์เพลง และวิดโี อ
สามารถบันทึกในหน่วยความจำ
ภายนอกเท่านัน
้ ก่อนการใช้กล้อง
ในตัว คุณต้องใส่การ์ดหน่วย
ความจำ microSDในโทรศัพท์
ก่อนหากไม่ใส่การ์ดหน่วย
ความจำ คุณจะไม่สามารถ
บันทึกรูปภาพและวิดโี อทีถ
่ า่ ย
ด้วยกล้องถ่ายรูปได้

คำเตือน:
อย่าใส่หรือถอดการ์ดหน่วย
ความจำเมือ
่ โทรศัพท์ของคุณ
เปิดอยู่ การทำดังกล่าวอาจทำ
ให้การ์ดหน่วยความจำและ
โทรศัพท์ของคุณเสียหายได้
และข้อมูลทีจ่ ด
ั เก็บในการ์ด
หน่วยความจำอาจเสียหาย
ในการถอดการ์ดความจำ
อย่างปลอดภัย เลือก
แอปพลิเคชัน > ตัง้ ค่า
> ทีเ่ ก็บข้อมูล >
ยกเลิกการเชือ
่ มต่อการ์ด
SD

8. การเปิดและการสลับ
แอปพลิเคชัน
มัลติทาสกิง้ เป็นเรือ
่ งง่ายใน
Android เนือ
่ งจากคุณสามารถ
ใช้งานมากกว่าหนึง่ แอปพลิเคชัน
พร้อมกัน โดยไม่จำเป็นต้องปิด
แอปพลิเคชันก่อนเปิด
แอปพลิเคชันอืน
่ การใช้
และสลับระหว่างแอปพลิเคชัน
ต่างๆ ทีเ่ ปิดอยู่ Android
จะจัดการแต่ละแอปพลิเคชัน
การหยุดและเริม
่ ต้นตามทีต
่ อ
้ ง
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การ เพือ
่ ให้แอปพลิเคชันทีไ่ ม่
ได้ทำงานไม่ใช้ทรัพยากรโดย
ไม่จำเป็น
การหยุดแอปพลิเคชัน
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
ตัง้ ค่า > แอปพลิเคชัน >
จัดการแอปพลิเคชัน
2 เลือ
่ นไปยังแอปพลิเคชันทีต
่ ้
องการ และแตะ บังคับหยุด
เพือ
่ หยุด
เคล็ดลับ การกลับไปยัง
แอปพลิเคชันทีใ่ ช้งานล่าสุด
กดปุม
่ หน้าหลักค้างไว้ หน้าจอ
จะแสดงรายการแอปพลิเคชัน
ทีค
่ ณ
ุ ใช้งานล่าสุด

9. การคัดลอก LG PC
Suite จากการ์ด SD
LG PC Suite IV คือโปรแกรมที่
ช่วยคุณเชือ
่ มต่อโทรศัพท์มอ
ื
ถือกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย
เคเบิลการสือ
่ สารข้อมูล USB
เมือ
่ เชือ
่ มต่อแล้ว คุณสามารถใช้
ฟังก์ชน
ั ของโทรศัพท์มอ
ื ถือบน
คอมพิวเตอร์ได้
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ฟังก์ชน
ั หลักของ LG PC
Suite IV
• สร้าง แก้ไข
และลบข้อมูลโทรศัพท์ได้งา่ ย
้ มูลโทรศัพท์
• ซิงโครไนซ์ขอ
มือถือกับข้อมูลคอมพิวเตอร์
(รายชือ
่ , ปฏิทน
ิ ,
ข้อความ SMS, บุค
๊ มาร์ค
และบันทึกการโทร)
ั ติมเี ดียได้งา่ ย
• โอนไฟล์มล
(รูปถ่าย, วิดโี อ, เพลง) โดย
ลากและวางระหว่างคอมพิว
เตอร์และโทรศัพท์
• โอนข้อความ SMS
จากโทรศัพท์ไปยังคอมพิว
เตอร์
• อัปเดตซอฟต์แวร์โดยไม่สญ
ู
เสียข้อมูล
การตัง้ ค่า LG PC Suite
จากการ์ดหน่วยความจำ
microSD
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำ
microSD ในโทรศัพท์
(อาจใส่ไว้แล้ว)

2 ก่อนเชือ
่ มต่อสายข้อมูล USB
ให้ตรวจสอบว่าเปิดใช้โหมด
ทีเ่ ก็บข้อมูลเท่านัน
้
ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
(ในเมนูแอปพลิเคชัน
ให้เลือก ตัง้ ค่า,
ทีเ่ ก็บข้อมูล แล้วเลือกช่อง
ทีเ่ ก็บข้อมูลเท่านัน
้ )
3 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB
เพือ
่ เชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั
คอมพิวเตอร์
4 • ในแถบสถานะ
ให้ลากไอคอน USB
• เลือกเชือ
่ มต่อ USB
แล้วและเปิดใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล
USB
• สามารถดูเนือ
้ หาของทีเ่ ก็บ
ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของ
คุณและโอนไฟล์ได้
5 • คัดลอกโฟลเดอร์
LG PC Suite IV
ในทีเ่ ก็บข้อมูลไปยังคอม
พิวเตอร์
• เรียกใช้ไฟล์ LGInstaller.
exe ในคอมพิวเตอร์และ
ทำตามคำแนะนำ

* เมือ
่ ทำการติดตัง้ LG PC
Suite IV เสร็จเรียบร้อย
ให้ปด
ิ การใช้โหมด
ทีเ่ ก็บข้อมูลเท่านัน
้
เพือ
่ เริม
่ ใช้งาน LG PC Suite IV
หมายเหตุ: อย่าย้ายหรือลบไฟ
ล์โปรแกรมอืน
่ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ในการ์ด
หน่วยความจำของคุณ เนือ
่ งจาก
อาจทำให้แอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้
ไว้ลว่ งหน้าเสียหายได้

10. การเชือ
่ มต่อโทรศัพท์
กับคอมพิวเตอร์โดย
ใช้ USB
หมายเหตุ: ในการซิงโครไนซ์
โทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์โดยใช้
สายเคเบิล USB คุณต้องติดตัง้
LG PC Suite ในคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บ
ไซต์ LG (www.lg.com)
ไปที่ www.lg.com
และเลือกภูมภ
ิ าค ประเทศ
และภาษา สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
ให้ไปทีห
่ น้าต่างๆ ในไซต์
เนือ
่ งจาก PC Suite อยูใ่ นการ์ด
SD คุณเพียงแค่คด
ั ลอกไปยัง
คอมพิวเตอร์
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LG-C660 ไม่สนับสนุน:
- LG Air Sync (Web Sync,
R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- สิง่ ทีต
่ อ
้ งทำในปฏิทน
ิ
- บันทึก
- แอปพลิเคชัน Java
หลังจากติดตัง้ PC Suite IV คุณ
จะพบคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้ในเมนูวธิ ใี ช้
1 ใช้สายเคเบิล USB
เพือ
่ เชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั พอ
ร์ต USB ทีค
่ อมพิวเตอร์
เมือ
่ เชือ
่ มต่อแล้ว คุณจะได้รบ
ั
การแจ้งว่าสร้างการเชือ
่ มต่อ
USB แล้ว
2 เปิดแถบการแจ้ง และแตะ
เชือ
่ มต่อ USB แล้ว
3 แตะ เปิดใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล
USB เพือ
่ ยืนยันว่าคุณ
ต้องการโอนไฟล์ระ
หว่างการ์ด microSD
ของโทรศัพท์และคอม
พิวเตอร์
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คุณจะได้รบ
ั การแจ้งเมือ
่ โทร
ศัพท์เชือ
่ มต่อเป็นทีเ่ ก็บข้อมูล
USB การ์ด microSD ของ
โทรศัพท์จะเชือ
่ มต่อเป็นไดร์ฟใน
คอมพิวเตอร์ คุณสามารถ
คัดลอกไฟล์ระหว่างการ์ด
microSD ได้

11. การปลดล็อคหน้าจอ
เมือ
่ ใช้การเชือ
่ มต่อ
ข้อมูล
หน้าจอจะดับลงหากไม่ได้แตะ
เป็นระยะเวลาหนึง่ เมือ
่ ใช้การ
เชือ
่ มต่อข้อมูล
ในการเปิดหน้าจอ LCD
ให้แตะทีห
่ น้าจอ
หมายเหตุ: เมือ
่ ยกเลิกการติดตัง้
PC Suite IV ไดรเวอร์ของ
USB และบลูทธู
จะไม่ถก
ู ลบโดยอัตโนมัติ ดังนัน
้
คุณต้องถอนการติดตัง้
ด้วยตนเอง
เคล็ดลับ! ในการใช้การ์ด
microSD ในโทรศัพท์อก
ี ครัง้
คุณต้องเปิดแถบการแจ้ง
และแตะ ปิดทีเ่ ก็บข้อมูล USB
ระหว่างเวลานี้

คุณจะไม่สามารถเข้าใช้การ์ด
microSD จากโทรศัพท์ คุณ
จึงไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันทีใ่
ช้การ์ด microSD เช่น กล้อง
คลังภาพ และเพลง
ในการยกเลิกการเชือ
่ มต่อโทร
ศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์ ให้ทำตาม
คำแนะนำในคอมพิวเตอร์ในการ
ยกเลิกการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB
อย่างถูกต้อง เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการ
สูญเสียข้อมูลในการ์ด
1 ยกเลิกการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์
USB กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
อย่างปลอดภัย
2 เปิดแถบการแจ้ง และแตะ
ปิดทีเ่ ก็บข้อมูล USB
3 แตะ ปิด
ในกล่องโต้ตอบทีเ่ ปิดขึน
้

13. เมือ
่ หน้าจอค้าง
หากหน้าจอค้างหรือโทรศัพท์
ไม่ตอบสนองเมือ
่ คุณ
พยายามใช้งาน:
ถอดแบตเตอรี่ ใส่กลับเข้าไป
แล้วเปิดโทรศัพท์
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญ
หาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

14. อย่าเชือ
่ มต่อโทรศัพท์
ของคุณในขณะทำ
การเปิด/
ปิดคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบว่ายกเลิกการเชือ
่ มต่อ
สายเคเบิลข้อมูลระหว่างโทร
ศัพท์และคอมพิวเตอร์แล้ว การ
เชือ
่ มต่อค้างไว้อาจทำให้เกิดข้อ
ผิดพลาดในคอมพิวเตอร์

12. ถือโทรศัพท์ตง้ั ขึน
้
ถือโทรศัพท์มอ
ื ถือตัง้ ขึน
้
เหมือนกับโทรศัพท์ทว่ั ไป
ในขณะทำการโทรออก/รับสาย
หรือทำการส่ง/รับข้อมูล ให้หลีก
เลีย
่ งการถือบริเวณส่วนล่างของ
โทรศัพท์ซง่ึ เป็นตำแหน่งทีม
่ ก
ี าร
ติดตัง้ เสาอากาศไว้ การทำดัง
กล่าวส่งผลกับคุณภาพการโทร
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ก่อนเริม
่ ต้นใช้งานโทรศัพท์ โปรดอ่านก่อน!
วิธบ
ี น
ั ทึกไฟล์เพลง/
วิดโี อในโทรศัพท์
เชือ
่ มต่อโทรศัพท์ของคุณ
กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย
เคเบิล USB
บนหน้าจอหลัก
ให้แตะและลากแถบสถานะ
ลงมา เลือก เชือ
่ มต่อ USB
แล้ว > เปิดใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล
USB >
เปิดโฟลเดอร์เพือ
่ ดูไฟล์
หากคุณไม่ได้ทำการ
ติดตัง้ ไดรเวอร์แพล็ตฟอร์ม
LG Android
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณต้องทำการตัง้ ค่าด้วย
ตัวเอง
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม ให้ดู
การโอนไฟล์โดยใช้อป
ุ กรณ์
จัดเก็บข้อมูล USB
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การบันทึกไฟล์เพลงหรือวิดี
โอจากคอมพิวเตอร์ไปยังที่
จัดเก็บทีถ
่ อดออกได้ของ
โทรศัพท์
• คุณสามารถคัดลอกหรือ
ย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์
ไปยังทีจ
่ ด
ั เก็บทีถ
่ อดออก
ได้ของโทรศัพท์โดยใช้ตวั
อ่านการ์ด
ิ โี อทีม
่ ไ
ี ฟล์
• หากมีไฟล์วด
คำบรรยาย (ไฟล์
*.smi หรือ *.srt
ทีใ่ ช้ชอ
่ื เดียวกับไฟล์วด
ิ โี อ)
ให้วางไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์
เดียวกันเพือ
่ ให้คำบรรยาย
ปรากฏขึน
้ โดยอัตโนมัตใิ น
ขณะเล่นไฟล์วด
ิ โี อ
่ ทำการดาวน์โหลดไฟล์
• เมือ
เพลงหรือวิดโี อจะต้องมีลข
ิ
สิทธิอ
์ ย่างถูกต้อง โปรด
ทราบว่าไฟล์ทเ่ี สียหายหรือ
มีนามสกุลไฟล์ทไ
่ี ม่ถก
ู ต้อง
อาจสร้างความเสียหายให้
กับโทรศัพท์ได้

การย้ายรายชือ
่ จากโทรศัพ
ท์เก่าไปยังโทรศัพท์ใหม่
เอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ ของคุณ
เป็นไฟล์ CSV จากโทรศัพท์
เก่าไปยังคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โปรแกรม PC Sync
1 ดาวน์โหลด PC Suite
IV ที่ www.lg.com
และติดตัง้ ในคอมพิวเตอร์
เรียกใช้โปรแกรมและ
เชือ
่ มต่อโทรศัพท์มอ
ื ถือ
Android ของคุณกับคอม
พิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล
USB
2 เลือกไอคอน รายชือ
่
ไปที่ เมนู > อืน
่ ๆ>
อิมปอร์ต / เอ็กซ์ปอร์ต
และเลือกไฟล์ CSV
ทีบ
่ น
ั ทึกในคอมพิวเตอร์
3 หากฟิลด์ภายในไฟล์ CSV
ทีอ
่ ม
ิ ปอร์ตแตกต่างจาก
ฟิลด์ทอ
่ี ยูใ่ น LG PC Suite
IV
คุณจำเป็นต้องแมปฟิลด์
หลังจากแมปฟิลด์
ให้คลิก ตกลง
จากนัน
้ รายชือ
่ จะถูกเพิม
่ ใน
PC Suite IV

4 หาก PC Suite IV
ตรวจพบการเชือ
่ มต่อของ
โทรศัพท์ LG-C660
(โดยใช้สายเคเบิล USB)
ให้คลิก ซิงค์
หรือ ซิงค์รายชือ
่
เพือ
่ ซิงโครไนซ์
รายชือ
่ ทีบ
่ น
ั ทึกในคอมพิว
เตอร์กบ
ั โทรศัพท์

การส่งข้อมูลจากโทรศัพท์
โดยใช้บลูทธ
ู
การส่งข้อมูลโดยใช้บลูทธ
ู :
คุณสามารถใช้บลูทธ
ู เพือ
่ ส่ง
ข้อมูลโดยการเรียกใช้แอปพลิ
เคชันทีเ่ กีย
่ วข้อง ไม่ใช่จาก
เมนูบลูทธ
ู เหมือนในโทรศัพท์
มือถือทัว่ ไป
* การส่งรูปภาพ:
เรียกใช้แอปพลิเคชัน
คลังภาพ แล้วเลือก
รูปภาพ > เมนู คลิก
แบ่งปัน แล้วเลือก บลูทธ
ู
ตรวจสอบว่าเปิดบลูทธ
ู แล้ว
แล้วเลือก
สแกนหาอุปกรณ์ เลือก
อุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่งข้อ
มูลจากรายการ
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ก่อนเริม
่ ต้นใช้งานโทรศัพท์ โปรดอ่านก่อน!
* เอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ :
เรียกใช้แอปพลิเคชันราย
ชือ
่ แตะทีอ
่ ยูท
่ ค
่ี ณ
ุ ต้อง
การทำการเอ็กซ์ปอร์ต
กด เมนู และเลือก
แบ่งปัน > บลูทธ
ู
ตรวจสอบว่าเปิดบลูทธ
ู แล้ว
แล้วเลือก
สแกนหาอุปกรณ์ เลือก
อุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่งข้อ
มูลจากรายการ
* การส่งข้อมูลไปยังราย
ชือ
่ ทีเ่ ลือกหลายรายการ:
เรียกใช้แอปพลิเคชันราย
ชือ
่ ในการเลือกมากกว่า
หนึง่ รายชือ
่
ให้กดปุม
่ เมนูและแตะ
การเลือกหลายรายการ
เลือกรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การส่ง หรือกดปุม
่ เมนูและ
แตะ เลือกทัง้ หมด
> แบ่งปัน > บลูทธ
ู
ตรวจสอบว่าเปิดบลูทธ
ู แล้ว
แล้วเลือก สแกนหาอุปกรณ์
เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการ
ส่งข้อมูลจากรายการ
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* การเชือ
่ มต่อกับ FTP
(เครือ
่ งรุน
่ นีร้ องรับเฉพาะ
เซิรฟ
์ เวอร์ FTP): แตะ
ตัง้ ค่า > ตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
> การตัง้ ค่า เลือกช่อง
ค้นหาได้ คุณสามารถค้นหา
โทรศัพท์จากอุปกรณ์อน
่ื ได้
ในขณะนี้ ค้นหาบริการ FTP
และเชือ
่ มต่อกับเซิรฟ
์ เวอร์
FTP
• หากคุณต้องการค้นหา
โทรศัพท์เครือ
่ งนีจ
้ าก
อุปกรณ์อน
่ื ๆ ไปที่ ตัง้ ค่า
> ตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ >
การตัง้ ค่า
เลือกช่อง ค้นหาได้
เครือ
่ งหมายทีช
่ อ
่ งนีจ
้ ะหายไป
หลังจากผ่านไป 120 วินาที

เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
หากต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง ค้างไว้ 3 วินาที
หากต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง ค้างไว้ 3 วินาที
แล้วแตะ ปิดเครือ
่ ง
หูฟงั

ปุม
่ หน้าหลัก
- กลับไปยังหน้าจอ
หลัก
ปุม
่ เมนู

ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/
ปุม
่ ล็อค
- เปิด/ปิดโทรศัพท์เมือ
่
คุณกดปุม
่ ค้างไว้
- ปิดหน้าจอและล็อค
ปุม
่ ย้อนกลับ
- กลับไปยังหน้าจอ
ก่อนหน้า
ปุม
่ ค้นหา
- ค้นหาเว็บและเนือ
้ หา
ในโทรศัพท์

คำเตือน: การวางวัตถุทม
่ี น
ี ำ้ หนักมากบนโทรศัพท์หรือการ
นัง่ ทับอาจทำให้จอ LCD และการทำงานของหน้าจอสัมผัสเสีย
หายได้ เนือ
่ งจากอาจทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติได้
เคล็ดลับ! กดปุม
่ เมนูเมือ
่ คุณแตะแอปพลิเคชันเพือ
่ ตรวจสอบว่ามีตวั
เลือกอะไรบ้าง
เคล็ดลับ! LG-C660 ไม่สนับสนุนการสนทนาทางวิดโี อ
เคล็ดลับ! หาก LG-C660 เกิดข้อผิดพลาดหรือคุณไม่สามารถเปิด
เครือ
่ งได้ ให้ถอดแบตเตอรี่ ใส่กลับเข้าไปใหม่และเปิดเครือ
่ งหลัง
จากผ่านไป 5 วินาที
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
ช่องเสียบหูฟงั สเตอริโอ
ปุม
่ ปรับระดับเสียง
- ในหน้าจอหลัก:
ควบคุมระดับเสียงกริง่
- ระหว่างการใช้สาย:
ควบคุมระดับเสียงหูฟงั
- ขณะเล่นแทร็ค:
ควบคุมระดับเสียงต่อเนือ
่ ง

ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/
ปุม
่ ล็อค
- เปิด/ปิดโทรศัพท์เมือ
่
คุณกดปุม
่ ค้างไว้
- ปิดหน้าจอและล็อค
โทรศัพท์

ช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จ, ช่องเสียบสาย
เคเบิล micro USB
ไมโครโฟน

ฝาครอบด้านหลัง
เลนส์กล้อง

ช่องเสียบ
ซิมการ์ด
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แบตเตอรี่
ช่องเสียบการ์ด
หน่วยความจำ
Micro SD

การใส่ซม
ิ การ์ดและแบต
เตอรี่
1 ในการถอดฝาครอบด้านหลัง
ให้จบ
ั โทรศัพท์ไว้อย่างมัน
่ คง
ใช้นว้ิ หัวแม่มอ
ื ของมืออีกข้าง
ออกแรงกดฝาครอบด้านหลัง
แล้วถอดฝาครอบแบต
เตอรีอ
่ อก
2 เลือ
่ นซิมการ์ดเข้าไปในช่
องเสียบซิมการ์ด โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัส
สีทองของการ์ดคว่ำลง
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
3 ใส่แบตเตอรีใ่ ห้เข้าทีโ่ ดยให้
หน้าสัมผัสสีทองในโทรศัพท์
และแบตเตอรีต
่ รงกัน

การชาร์จโทรศัพท์
เลือ
่ นเปิดฝาปิดช่องเสีย
บอุปกรณ์ชาร์จทีด
่ า้ นข้าง
เสียบอุปกรณ์ชาร์จ แล้วเสียบ
ปลัก
๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ
คุณต้องชาร์จโทรศัพท์ LG-C660
จนกว่าจะเห็น

4 ปิดฝาครอบด้านหลัง

หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ อ
้ งชาร์จ
จนเต็มเมือ
่ เริม
่ ต้นใช้งานเพือ
่ ยืด
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
หมายเหตุ: โทรศัพท์ LG-C660
มีเสาอากาศภายใน โปรดใช้
ความระมัดระวังเพือ
่ ไม่ให้ขด
ู ขีด
หรือสร้างความเสียหายแก่บริเวณ
ด้านหลังของโทรศัพท์ เนือ
่ งจาก
จะทำให้สญ
ู เสียประสิทธิภาพใน
การทำงาน
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การติดตัง้ การ์ดหน่วย
ความจำ
ในการจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดีย เช่น
ภาพทีถ
่ า่ ยโดยใช้กล้องถ่ายรูปใน
ตัว คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความ
จำในโทรศัพท์
ในการใส่การ์ดหน่วยความจำ:
หมายเหตุ: โทรศัพท์ LG-C660
สนับสนุนการ์ดหน่วยความจำสูง
สุดไม่เกิน 32 กิกะไบต์
1 ปิดโทรศัพท์กอ
่ นใส่หรือ
ถอดการ์ดหน่วยความจำ
ถอดฝาครอบด้านหลัง

2 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงใน
ช่องเสียบ โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทอง
คว่ำลง
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ

3 ปิดฝาครอบ
คำเตือน!
อย่าใส่หรือถอดการ์ดหน่วย
ความจำเมือ
่ โทรศัพท์ของคุณ
เปิดอยู่ การทำดังกล่าวอาจ
ทำให้การ์ดหน่วยความจำและ
โทรศัพท์ของคุณเสียหายได้
และข้อมูลทีจ่ ด
ั เก็บในการ์ด
หน่วยความจำอาจเสียหาย

การฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำ
การ์ดหน่วยความจำของ
คุณอาจฟอร์แมตแล้ว
หากยังไม่ได้ฟอร์แมต คุณต้อง
ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำก่อน
จึงจะสามารถใช้งานการ์ดได้
30

หมายเหตุ: ไฟล์ทง้ั หมดใน
การ์ดจะถูกลบออกเมือ
่ คุณ
ฟอร์แมตการ์ด
1 บนหน้าจอหลัก
ให้แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
เพือ
่ เปิดเมนูแอปพลิเคชัน
2 เลือ
่ นและแตะ ตัง้ ค่า >
ทีเ่ ก็บข้อมูล แล้วเลือก
ทีเ่ ก็บข้อมูลเท่านัน
้
3 ยกเลิกการเชือ
่ มต่อการ์ด SD
4 หากคุณตัง้ ค่าล็อคแบบ
ให้ปอ
้ นข้อมูลล็อคแบบ
แล้วเลือก ลบทุกสิง่ การ์ด
จะได้รบ
ั การฟอร์แมตและ
พร้อมสำหรับการใช้งาน
หมายเหตุ: หากมีขอ
้ มูลอยูใ่ น
การ์ดหน่วยความจำของคุณ
โครงสร้างโฟลเดอร์อาจจะ
แตกต่างไปจากเดิมภายหลัง
การฟอร์แมตเนือ
่ งจากไฟล์ทง้ั
หมดถูกลบออก

หน้าจอหลักของคุณ
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอ
สัมผัส
เคล็ดลับต่อไปนีเ้ ป็นเคล็ดลับเกีย่ ว
กับวิธน
ี าวิเกตโทรศัพท์ของคุณ
แตะ – ในการเลือกเมนู/
ตัวเลือก หรือเปิดแอปพลิเคชัน
ให้แตะทีเ่ มนู/ตัวเลือกนัน
้
แตะค้างไว้ –
ในการเปิดเมนูตวั เลือก
หรือจับวัตถุทค
่ี ณ
ุ ต้องการย้าย ให้
แตะวัตถุทค
่ี ณ
ุ ต้องการย้ายค้างไว้
ลาก – ในการเลือ่ นดูรายการหรือ
เคลือ่ นทีช
่ า้ ๆ ให้ลากผ่านหน้าจอ
ลากนิว้ – ในการเลือ่ นดูรายการ
หรือเคลือ่ นทีอ่ ย่างรวดเร็ว
ให้ตวัดนิว้ ผ่านหน้าจอสัมผัส
(ลากอย่างเร็วแล้วปล่อย)

หมายเหตุ
ในการเลือกรายการ
ให้แตะทีก่ ลางไอคอน
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอ
สัมผัสไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและ
แน่นอน
• ใช้ปลายนิว
้ ในการสัมผัส
ทีต
่ วั เลือกทีต
่ อ้ งการ ระวัง
อย่าแตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ
•

ล็อคโทรศัพท์ของคุณ
ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้งาน
LG-C660 ให้กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ่ ง
เพือ่ ล็อคโทรศัพท์ของคุณ ซึง่ จะ
ช่วยป้องกันการกดปุม
่ โดยไม่ตง้ั ใจ
และประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
นอกจากนี้
หากคุณไม่ใช้
โทรศัพท์ชว่ั ขณะ หน้าจอหลักหรือ
หน้าจออืน
่ ทีค
่ ณ
ุ กำลังดูจะเปลีย่ น
เป็นหน้าจอล็อคเพือ่ ประหยัดพลัง
งานแบตเตอรี่
• หากมีโปรแกรมกำลังเปิดใช้งาน
อยูใ่ นขณะทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ค่าแบบการ
ล็อค โปรแกรมเหล่านัน
้ อาจจะ
ยังคงทำงานอยูใ่ นโหมดล็อค
ขอแนะนำให้ปด
ิ โปรแกรม
ทัง้ หมดก่อนจะเริม
่ ใช้งาน
โหมดล็อค เพือ่ ป้องกันการ
เกิดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำ
เป็น (เช่น การโทรเข้า/
ออก, การเข้าใช้เว็บ
และการสือ่ สารข้อมูล)
การตัง้ ค่าแบบปลดล็อค: คุณสา
มารถวาดแบบปลดล็อคของคุณได้
โดยการเชือ่ มต่อจุด
หากคุณตัง้ ค่าแบบไว้
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หน้าจอหลักของคุณ
หน้าจอของโทรศัพท์คณ
ุ จะ
ถูกล็อค ในการปลดล็อคโทรศัพท์
ให้วาดแบบตามทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ไว้บน
หน้าจอ
ข้อควรระวัง: เมือ่ คุณจะ
ทำการตัง้ ค่าแบบปลดล็อค
คุณจำเป็นต้องสร้างแอคเคาท์
Gmail ก่อน
ข้อควรระวัง: หากมีการวาดแบบ
ผิดติดต่อกันมากกว่า 5 ครัง้ คุณ
จะไม่สามารถปลดล็อคโทรศัพท์ได้
ในกรณีน้ี ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูล
ทีด
่ าวน์โหลดทัง้ หมดจะถูกลบ

ปลดล็อคหน้าจอ
เมือ่ ไม่มกี ารใช้งานโทรศัพท์
LG-C660
เครือ่ งจะกลับไปล็อคหน้าจอ ใช้นว้ิ
มือของคุณลากจากล่างขึน
้ บนเพือ่
ปลดล็อคหน้าจอ
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โหมดเงียบ
ในแถบการแจ้ง ให้แตะ
เพือ่ เปลีย่ นเป็นโหมดเงียบ

หน้าหลัก
เพียงเลือ่ นนิว้ ไปทางซ้ายหรือ
ขวาเพือ่ ดูพาเนล นอกจากนี้
คุณยังสามารถปรับแต่งพาเนล
ด้วย Widget,
ปุม
่ ลัดไปยังแอปพลิเคชัน
โฟลเดอร์
และภาพพืน
้ หลังทีใ่ ช้บอ่ ย
หมายเหตุ: ภาพหน้าจอบางภาพ
อาจแตกต่างกันตามผูใ้ ห้บริการ
ในหน้าจอ หน้าหลัก LG คุณสา
มารถดูปม
ุ่ ด่วนได้ทด
่ี า้ นล่างหน้าจอ
ปุม
่ ด่วนจะทำให้สามารถเข้าใช้งาน
ฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้บอ่ ยได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการกดเพียงปุม
่ เดียว

แตะไอคอน โทรศัพท์ เพือ่
แสดงปุม
่ หมายเลขแบบสัมผัส
สำหรับใช้โทรออก
แตะเพือ่ เปิดรายชือ่
แตะทีไ่ อคอน ข้อความ
เพือ่ เข้าใช้เมนูขอ้ ความ นีค
่ อื ทีซ
่ ง่ึ
คุณสามารถสร้างข้อความใหม่ได้
แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
ด้านล่างหน้าจอ คุณสามารถดูแอป
พลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้ ทัง้ หมดได้

การเพิม
่ Widget
ในหน้าจอหลักของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอหลัก
ของคุณโดยเพิม
่ ปุม
่ ลัด, Widget
หรือโฟลเดอร์ เพือ่ ให้ใช้โทรศัพท์
ได้สะดวกยิง่ ขึน
้ ให้เพิม
่ Widget
ทีใ่ ช้บอ่ ยในหน้าจอหลัก
่ เมนู
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะปุม
และเลือก เพิม
่ หรือแตะค้างไว้
บนส่วนทีว่ า่ งของหน้าจอหลัก
2 ในเมนู เพิม
่ ในหน้าหลัก
แตะประเภทรายการทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การเพิม
่
3 เช่น เลือก โฟลเดอร์
จากรายการแล้วแตะ

้ คุณจะเห็นไอคอนของ
4 จากนัน
โฟลเดอร์ใหม่บนหน้าจอหลัก
ลากไปยังตำแหน่งทีต
่ อ้ ง
การบนพาเนลทีต
่ อ้ งการ
แล้วยกนิว้ ออกจากหน้าจอ
เคล็ดลับ! ในการเพิม
่ ไอคอน
แอปพลิเคชันในหน้าจอหลัก
จากเมนูแอปพลิเคชัน ให้แตะค้าง
ไว้ทแ่ี อปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
เพิม
่
เคล็ดลับ! ในการลบไอคอนแอป
พลิเคชันออกจากหน้าจอหลัก ให้
แตะค้างไว้ทไ่ี อคอนปุม
่ ลัดทีค
่ ณ
ุ
ต้องการลบ แล้วลากไปยัง
เคล็ดลับ! คุณไม่สามารถลบแอป
พลิเคชันทีโ่ หลดไว้ลว่ งหน้าได้
(คุณสามารถลบได้เพียงไอคอนบน
หน้าจอเท่านัน
้ )
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หน้าจอหลักของคุณ
การกลับไปทีแ
่ อปพลิเคชันที่
เพิง่ ใช้ลา่ สุด
1 แตะปุม
่ หน้าหลัก ค้างไว้
หน้าจอจะแสดงป๊อปอัปโดยมี
ไอคอนของแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
เพิง่ ใช้ลา่ สุด
2 แตะไอคอนเพือ่ เปิดแอปพลิ
เคชัน หรือแตะปุม
่ กลับ เพือ่
กลับไปทีแ่ อปพลิเคชันปัจจุบน
ั

แถบการแจ้ง
แถบการแจ้งอยูด
่ า้ นบนสุดของ
หน้าจอ

การดูแถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพือ่ แสดงข้อมูลโทรศัพท์
เช่น ความแรงของสัญญาณ,
ข้อความใหม่, อายุแบตเตอรี่
และบลูทธู ทีใ่ ช้งานและการเชือ่ ม
ต่อข้อมูล
ตารางด้านล่างนีจ้ ะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ทีป
่ รากฏบนแถบสถานะ
[แถบสถานะ]
ไอคอน รายละเอียด
ไม่มซ
ี มิ การ์ด

เสียงกริง่ Wi-Fi

บลูทธู

GPS การเชือ่ มต่อ
3G

ไม่มสี ญ
ั ญาณ
Wi-Fi เปิดและเชือ่ มต่อ
ชุดหูฟงั แบบใช้สาย
โอนสาย

แตะและเลือ่ นแถบการแจ้งลง
ด้วยนิว้ มือ

พักสาย
ลำโพง
ปิดเสียงสนทนา
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ไอคอน รายละเอียด

ไอคอน รายละเอียด

สายไม่ได้รบั

อัปโหลด

เปิดบลูทธู

กำลังรับสัญญาณ GPS

เชือ่ มต่อบลูทธู แล้ว

เปิด GPS

คำเตือนระบบ
การปลุก
ข้อความเสียงใหม่
โหมด Flight
เงียบ
สัน่
ไม่มกี าร์ด SD
ชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว
กำลังชาร์จแบตเตอรี่
ข้อมูลเข้า
ข้อมูลออก
ข้อมูลเข้าและออก

การป้อนข้อความ
แป้นพิมพ์ Qwerty
ปุม
่ Shift – กดหนึง่ ครัง้ เพือ่
เปลีย่ นตัวอักษรถัดไปทีค
่ ณ
ุ พิมพ์
เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ กดสองครัง้ เพือ่
เปลีย่ นทุกตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ปุม
่ ตัวเลขและสัญลักษณ์ –
กดเพือ่ สลับระหว่างการป้อนตัวเลข
และสัญลักษณ์
ปุม
่ Enter
ปุม
่ ลบ
ปุม
่ ภาษา –
กดค้างไว้เพือ่ เปลีย่ นภาษาทีใ่ ช้
ปุม
่ ปฏิทน
ิ – ไปทีป
่ ฏิทน
ิ
ปุม
่ อีเมล์ – ไปทีอ่ เี มล์

USB กับคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด
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หน้าจอหลักของคุณ
แป้นพิมพ์เสมือน
ใช้แป้นพิมพ์เสมือนโดยถือ
โทรศัพท์ในแนวนอน
ในการแสดงแป้นพิมพ์
ให้แตะทีฟ
่ ล
ิ ด์ขอ้ ความ
แตะเพือ่ เปลีย่ นปุม
่ กด
ระหว่างโหมดตัวเลข
และสัญลักษณ์
แตะเพือ่ สลับระหว่างตัวพิมพ์
เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
ในการป้อนตัวพิมพ์ใหญ่
ให้แตะหนึง่ ครัง้
หากคุณแตะปุม
่ นีส
้ องครัง้
จะล็อคตัวพิมพ์ใหญ่
แตะค้างไว้เพือ่ เปลีย่ นภาษา
ทีใ่ ช้เขียน
ใช้เพือ่ เว้นวรรค
ถัตไป ปุม
่ ทำงานเหมือนปุม
่ แท็บ
ใช้เพือ่ ลบข้อความ
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การป้อนตัวอักษรทีใ่ ช้สำหรับ
เน้นเสียง
การป้อนตัวอักษรทีใ่ ช้สำหรับ
เน้นเสียง:
• แป้นพิมพ์เสมือน: แตะ
ค้างไว้ทต
่ี วั อักษรทีเ่ กีย่ วข้อง
คุณจะเห็นตัวอักษรพิเศษ
• แป้นพิมพ์ Qwerty:
กดปุม
่ เดียวกันซ้ำๆ จนกระทัง่ คุณ
เห็นตัวอักษรพิเศษทีต
่ อ้ งการ

การป้อนตัวเลข
กด
เพือ่ เพิม
่ ตัวเลขหนึง่ ตัว
หากคุณต้องการเพิม
่ ตัว
เลขหลายตัว ให้กด
สองครัง้
ในการกลับสูโ่ หมดข้อความ ให้กด
อีกครัง้

การตัง
้ ค่าแอคเคาท์ Google
ครัง้ แรกทีค
่ ณ
ุ เปิดแอปพลิเคชัน
Google ในโทรศัพท์
คุณจะต้องไซน์อน
ิ ด้วยแอคเคาท์
Google ของคุณ
หากคุณไม่มแี อคเคาท์ Google
คุณต้องสร้างแอคเคาท์

การสร้างแอคเคาท์ Google
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน
เพือ่ เปิดเมนูแอปพลิเคชัน
2 แตะ Gmail, แล้วแตะ ถัดไป
> สร้าง เพือ่ เริม
่ วิซาร์ดตัง้ ค่า
Gmail™
3 ป้อนชือ่ ของคุณและชือ่ ผูใ้ ช้สำ
หรับแอคเคาท์ Google
4 แตะ ถัดไป ในขณะนีโ้ ทร
ศัพท์ของคุณกำลังติดต่อ
กับเซิรฟ
์ เวอร์ Google
และกำลังตรวจสอบชือ่ ผูใ้ ช้นน
้ั
5 ป้อนรหัสผ่านของคุณสองครัง้
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำและป้อน
ข้อมูลทีจ่ ำเป็นและไม่จำเป็น
เกีย่ วกับแอคเคาท์ โปรดรอใน
ระหว่างทีเ่ ซิรฟ
์ เวอร์สร้างแอค
เคาท์ของคุณ

การไซน์อน
ิ แอคเคาท์
Google ของคุณ
1 ป้อนอีเมล์แอดเดรส
และรหัสผ่านของคุณ
จากนัน
้ แตะ ลงชือ
่ เข้าใช้
รอให้ระบบไซน์อน
ิ คุณ
ิ
2 หลังจากไซน์อน
คุณจะสามารถใช้ Gmail™
และใช้ประโยชน์จากบริการ
ต่างๆ ของ Google
บนโทรศัพท์ของคุณ
3 เมือ่ คุณตัง้ ค่าแอคเคาท์ Google
บนโทรศัพท์ โทรศัพท์ของ
คุณจะซิงโครไนซ์กบ
ั แอคเคาท์
Google บนเว็บโดยอัตโนมัติ
(ขึน
้ อยูก่ บ
ั การตัง้ ค่าการซิงโคร
ไนซ์ของคุณ)
หลังจากไซน์อน
ิ
คุณจะสามารถใช้บริการต่างๆ ของ
Google บนโทรศัพท์ของคุณ
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การตัง
้ ค่าแอคเคาท์ Google
ข้อสำคัญ
• บางแอปพลิเคชัน เช่น ปฏิทน
ิ
จะสามารถทำงานได้กบ
ั แอค
เคาท์ Google
แรกทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ เท่านัน
้ หาก
คุณต้องการใช้มากกว่า
หนึง่ แอคเคาท์ Google
ในโทรศัพท์ของคุณ โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าคุณทำการ
ไซน์อน
ิ ด้วยแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ
ต้องการใช้งานกับแอปพลิ
เคชันนัน
้ ๆ ก่อนการใช้งาน
เมือ่ คุณทำการไซน์อน
ิ
รายชือ่ , ข้อความ Gmail,
เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ ของคุณ
และข้อมูลอืน
่ ๆ จากแอปพลิเค
ชันเหล่านีแ้ ละบริการบนเว็บจะ
ซิงโครไนซ์กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ
หากคุณไม่ได้ไซน์อน
ิ แอคเคาท์
Google ระหว่างการตัง้ ค่า
คุณจะต้องไซน์อน
ิ หรือสร้างแอค
เคาท์ Google ในครัง้ แรกทีค
่ ณ
ุ
เริม
่ ต้นแอปพลิเคชันทีต
่ อ้ งใช้
เช่น Gmail หรือ Android
Market™
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•

หากคุณมีแอคเคาท์องค์กรของ
บริษท
ั หรือองค์กรอืน
่ แผนกไอที
ของคุณอาจมีคำแนะนำเกีย่ วกับ
วิธไี ซน์อน
ิ แอคเคาท์

การโทร
การโทรออก
1 แตะ
เพือ่ เปิดแป้นพิมพ์
2 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปม
ุ่ กด
ในการลบตัวเลข ให้แตะไอคอน
ลบ
3 แตะทีไ่ อคอน โทร
เพือ่ โทรออก
4 ในการวางสาย
ให้แตะและลากไอคอน
วางสาย
ไปทางซ้าย
เคล็ดลับ! ในการป้อน “+”
เพือ่ โทรออกต่างประเทศ
ให้แตะค้างไว้ท่ี

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
1 แตะ
เพือ่ เปิดรายชือ่
2 เลือ่ นดูรายชือ่ หรือป้อนอักษรตัว
แรกของรายชือ่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
โทรโดยแตะ ค้นหา
่ ณ
ุ
3 ในรายชือ่ ให้แตะรายชือ่ ทีค
ต้องการโทรออก
4 แตะรายชือ่ จากแท็บข้อมูล

การรับสายและการปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
เมือ่ โทรศัพท์ดงั ขึน
้ ให้ลากไอคอน
รับสาย
ไปทางขวา
ลากไอคอน ปฏิเสธ
ไปทาง
ซ้ายเพือ่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า
ลากแถบข้อความขอโทษจาก
ด้านล่าง หากคุณต้องการส่ง

การปรับระดับเสียง
สายสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียงระ
หว่างการใช้สาย ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับ
ระดับเสียงขึน
้ และลงทางด้านซ้าย
ของโทรศัพท์

การใช้สายทีส
่ อง
1 ในระหว่างการโทรสายแรก
ให้แตะ
แล้วเลือกหมาย
เลขทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรออก
2 หมุนหมายเลขโทรออกหรือค้น
หารายชือ่
3 แตะไอคอน โทร
เพือ่ โทรออก
4 สายสนทนาทัง้ สองสายจะ
แสดงอยูใ่ นหน้าจอการโทร
สายสนทนาแรกจะล็อคและ
พักสายไว้
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การโทร
5 แตะ
เพือ่ สลับสาย
หรือแตะที่
เพือ่ ทำการประชุมสาย
6 ในการวางสายทีก่ ำลังสนทนา
ให้แตะ วางสาย
หากไม่มส
ี ายทีก่ ำลังสนทนา
โทรศัพท์จะวางสายที่
พักสายอยูแ่ ทน
ในการวางทุกสายพร้อมกัน
ให้กดปุม
่ เมนู และเลือก
วางสายทัง้ หมด
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้
จ่ายในการโทรออกแต่ละสายด้วย

การดูบน
ั ทึกการโทร
บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
และเลือกแท็บบันทึกการโทร
ดูรายการสายทีโ่ ทรออก ได้รบ
ั
ไม่ได้รบ
ั และโทรด้วยเสียงทัง้ หมด
เคล็ดลับ! แตะทีร่ ายการบันทึก
การโทรรายการหนึง่ เพือ่ ดูวน
ั ที,่
เวลา และระยะเวลาในการโทร

40

เคล็ดลับ! กดปุม
่ เมนู
แล้วแตะ ลบข้อมูลการโทร
เพือ่ ลบรายการทีบ
่ น
ั ทึกไว้
ทัง้ หมด

ตัง้ ค่าการโทร
คุณสามารถกำหนดค่าการตัง้
ค่าโทรศัพท์ เช่น การส่งต่อสาย
และคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษอืน
่ ๆ
จากผูใ้ ห้บริการ
1 จากแอปพลิเคชัน
ให้เลือ่ นและแตะ ตัง้ ค่า
2 แตะ ตัง้ ค่าการโทร

รายชือ
่
เพิม
่ รายชือ่ ในโทรศัพท์และซิง
โครไนซ์กบ
ั รายชือ่ ในแอคเคาท์
Google หรือแอคเคาท์อน
่ื ทีส
่ นับ
สนุนการซิงโครไนซ์รายชือ่

การค้นหารายชือ
่
บนหน้าจอหลัก
1 แตะ
เพือ่ เปิดรายชือ่
2 แตะ ค้นหา
และป้อนชือ่ โดยใช้ปม
ุ่ กด

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1 แตะ
ป้อนหมายเลขของรายชือ่ ใหม่
แล้วกด ปุม
่ เมนู ในขณะนี้
แตะ เพิม
่ ในรายชือ
่ และ
สร้างรายชือ
่ ใหม่
่ รูปภาพ
2 หากคุณต้องการเพิม
ให้กบ
ั รายชือ่ ใหม่ ให้แตะที่
เลือกจาก ถ่ายภาพ หรือ
เลือกจากคลังภาพ
3 เลือกประเภทรายชือ่ โดยแตะ

เพือ
่ นสนิท
คุณสามารถแยกผูต
้ ด
ิ ต่อทีโ่ ทรหา
บ่อยๆ ไว้ในกลุม
่ รายการโปรด
การเพิม
่ รายชือ
่ เป็นเพือ
่ นสนิท
1 แตะ
เพือ่ เปิดรายชือ่
2 แตะทีร่ ายชือ่ เพือ่ ดูรายละเอียด
3 แตะทีด
่ าวทางด้านขวาของชือ่
ดาวจะเปลีย่ นเป็นสีนำ้ เงิน
การลบรายชือ
่ ออกจากรายชือ
่
เพือ
่ นสนิท
1 แตะ
เพือ่ เปิดรายชือ่
2 แตะแท็บ รายการโปรด และ
เลือกรายชือ่ เพือ่ ดูรายละเอียด
่ าวสีนำ้ เงินทางด้านขวา
3 แตะทีด
ของชือ่ ดาวจะเปลีย่ นเป็นสีเทา
และรายชือ่ จะถูกลบออกจาก
รายชือ่ เพือ่ นสนิท

4 แตะชนิดของข้อมูลรายชือ่ และ
ป้อนรายละเอียดเกีย่ วกับรายชือ่
5 แตะ บันทึก
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ข้อความ/อีเมล์
ข้อความ
โทรศัพท์ LG-C660
ของคุณได้ผสมผสาน SMS และ
MMS ไว้ในเมนูทใ่ี ช้งา่ ยเพียง
เมนูเดียว

การส่งข้อความ
1 แตะไอคอน
แล้วแตะ
ข้อความใหม่
2 ป้อนรายชือ่ หรือหมายเลข
ในฟิลด์ ถึง
ขณะทีค
่ ณ
ุ ป้อนรายชือ่
รายชือ่ ทีต
่ รงกันจะปรากฏขึน
้
แตะผูร้ บ
ั ทีแ่ นะนำ คุณสามารถ
เพิม
่ รายชือ่ หลายรายการได้
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่า
ใช้จา่ ยสำหรับข้อความตัวอักษร
หนึง่ ข้อความในการส่งข้อความ
ให้กบ
ั ผูร้ บ
ั แต่ละคน
3 แตะ พิมพ์เพือ่ เขียนข้อความ
ด้านล่างเพือ่ เริม
่ ต้นป้อนข้อ
ความ
่ เมนู
4 กดปุม
เพือ่ เปิดเมนูตวั เลือก
เลือกจาก เพิม
่ เรือ
่ ง, แนบ,
แทรกสไมลีย,์ เธรดทัง้ หมด
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5 แตะที่ ส่ง เพือ่ ส่งข้อความ
6 การตอบกลับปรากฏบนหน้าจอ
ขณะทีค
่ ณ
ุ ดูและส่งข้อความเพิม
่
เติม เธรดข้อความจะถูกสร้างขึน
้
คำเตือน:
การจำกัดตัวอักษรที่ 160 ตัว
อักษรอาจจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศขึน
้ อยูก่ บ
ั ภาษา
และวิธกี ารเข้ารหัส SMS
คำเตือน:
หากมีการใส่รป
ู ภาพ, วิดโี อ
หรือไฟล์เสียงลงในข้อความ
SMS ข้อความดังกล่าวจะถูก
แปลงเป็นข้อความ
MMS โดยอัตโนมัติ
ซึง่ คุณจะเสียค่าใช้จา่ ยตามนัน
้
หมายเหตุ: เมือ่ คุณได้รบ
ั
SMS ระหว่างการสนทนา
คุณจะได้รบ
ั การแจ้ง

กล่องเธรด

การตัง้ ค่าอีเมล์

ข้อความ (SMS, MMS) ทีแ่ ลก
เปลีย่ นกับบุคคลอืน
่ สามารถแสดง
เรียงตามลำดับเวลาเพือ่ ให้คณ
ุ
สามารถดูภาพรวมของการสนทนา
ได้อย่างสะดวก

แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก อีเมล์ หากยังไม่ได้ตง้ั
ค่าแอคเคาท์อเี มล์ คุณต้องเริม
่
วิซาร์ดตัง้ ค่าอีเมล์

การใช้อโี มติคอน
เมือ่ เขียนข้อความใหม่ ให้กดปุม
่
เมนู แล้วเลือก แทรกสไมลีย์

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
ข้อความมัลติมเี ดีย
การตัง้ ค่าข้อความของโทรศัพท์
LG-C660 จะได้รบ
ั การกำหนด
ค่าไว้ลว่ งหน้าแล้ว ดังนัน
้
คุณสามารถส่งข้อความได้ทน
ั ที
คุณสามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่าโดย
อิงตามความต้องการของคุณ

เคล็ดลับ! หากได้ตง้ั ค่า
แอคเคาท์อเี มล์ไว้แล้ว
วิซาร์ดจะไม่เปิดใช้

คุณสามารถเลือกประเภทเมล์
บอกซ์ระหว่าง MS Exchange
และ อืน
่ ๆ

อีเมล์แอคเคาท์แบบ
Microsoft Exchange
อีเมล์แอดเดรส –
ป้อนอีเมล์แอดเดรส
ชือ
่ ผูใ้ ช้ –
ป้อนชือ่ ผูใ้ ช้ของแอคเคาท์
รหัสผ่าน –
ป้อนรหัสผ่านของแอคเคาท์
โดเมน –
ป้อนโดเมนของแอคเคาท์
(เลือกได้)
แอดเดรสเซิรฟ
์ เวอร์ –
ป้อนแอดเดรสเซิรฟ
์ เวอร์
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ข้อความ/อีเมล์
ใช้ SSL – เลือกว่าจะใช้ SSL
สำหรับ Microsoft Exchange
หรือไม่
ซิงค์รายชือ
่ – เลือกว่าจะซิง
โครไนซ์รายชือ่ ของแอคเคาท์
Microsoft Exchange หรือไม่
ซิงค์ปฏิทน
ิ – เลือกว่าจะซิง
โครไนซ์ปฏิทน
ิ ของแอคเคาท์
Microsoft Exchange หรือไม่
แตะปุม
่ ถัดไป
เพือ่ เชือ่ มต่อกับเซิรฟ
์ เวอร์
หน้าจอการตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์จะ
ปรากฏขึน
้ และคุณจะต้องป้อน
“ชือ่ ”
ของแอคเคาท์ทแ่ี สดงและชือ่
ของคุณ
แอคเคาท์ดงั กล่าวจะแสดงอยูใ่ น
รายการของแอคเคาท์

แอคเคาท์อเี มล์ (POP3,
IMAP) อืน
่
อีเมล์แอดเดรส –
ป้อนอีเมล์แอดเดรส
รหัสผ่าน –
ป้อนรหัสผ่านของแอคเคาท์
เลือกว่าจะใช้งานอีเมล์
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Push หรือไม่ เมือ่ ใช้งาน
จะเชือ่ มต่อกับเซิรฟ
์ เวอร์ทน
ั ที
หน้าจอการตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์จะ
ปรากฏขึน
้ และคุณจะต้องป้อน
“ชือ่ ” แอคเคาท์ดงั กล่าวจะแสดง
อยูใ่ นรายการของแอคเคาท์
หน้าจอแอคเคาท์
หน้าจอ แอคเคาท์
จะแสดงรายการ ถาดเข้ารวม และ
แอคเคาท์อเี มล์แต่ละแอคเคาท์
ของคุณ
• แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก อีเมล์ หน้าจอ
รายการแอคเคาท์
จะปรากฏขึน
้
เคล็ดลับ! หากคุณย้ายไอคอน
แอคเคาท์ไปยังหน้าจอหลัก
ให้คลิกเมนู เพิม
่ ในหน้าจอ
หลัก หลังจากแตะค้างไว้
ทีแ่ อคเคาท์อเี มล์ในรายการ
แอคเคาท์ แตะไอคอนเพือ่
ไปที่ ถาดเข้า โดยตรง

คุณสามารถแตะทีแ่ อคเคาท์เพือ่ ดู
ถาดเข้า แอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ใช้สำหรับ
ส่งอีเมล์ตามค่าเริม
่ ต้นจะมีเครือ่ ง
หมายถูกเลือกไว้อยู่

การเขียนและส่งอีเมล์
การเขียนและส่งอีเมล์
1 เมือ่ อยูใ่ นแอปพลิเคชัน อีเมล์
ให้แตะปุม
่ เมนู และแตะ
เขียนข้อความ
ั ข้อความ
2 ป้อนแอดเดรสของผูร้ บ
เมือ่ คุณป้อนตัวอักษร แอดเดรส
ทีต
่ รงกันจากรายชือ่ ของคุณจะ
แสดงขึน
้ คัน
่ แอดเดรส
แต่ละแอคเคาท์ดว้ ยเครือ่ ง
หมายจุลภาค
่ เมนู และแตะ เพิม
3 แตะปุม
่
Cc/Bcc เพือ่ Cc หรือ Bcc
รายชือ่ /อีเมล์แอดเดรสอืน
่
4 ป้อนเนือ้ ความของข้อความ
5 แตะ แนบ เพือ่ แนบไฟล์ท่ี
คุณต้องการแบ่งปันใน
ข้อความของคุณ

6 แตะ ส่ง
หากคุณยังไม่พร้อมส่งข้อความ
ให้แตะปุม
่ เมนู และ
บันทึกเป็นร่าง
เพือ่ บันทึกในโฟลเดอร์ ร่าง
แตะข้อความฉบับร่างใน
โฟลเดอร์ ร่าง
เพือ่ จัดการกับข้อความต่อ
ข้อความของคุณจะถูกบันทึก
เป็นร่างเช่นกัน หากคุณแตะปุม
่
กลับ
ก่อนส่ง หากคุณ
ไม่ได้เชือ่ มต่อกับเครือข่าย
ข้อความทีค
่ ณ
ุ ส่งจะถูกเก็บ
ในโฟลเดอร์ ถาดออก จน
กว่าคุณจะเชือ่ มต่อกับเครือข่าย
หากมีขอ้ ความทีก่ ำลังรอส่งอยู่
ถาดออก จะปรากฏบนหน้าจอ
แอคเคาท์
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ข้อความ/อีเมล์
โปรดทราบว่าข้อความทีส
่ ง่ โดย
ใช้แอคเคาท์ Exchange
จะไม่อยูใ่ นโทรศัพท์
โดยจะอยูบ
่ นเซิรฟ
์ เวอร์ Exchange
หากคุณต้องการดูขอ้ ความที่
ส่งแล้วในโฟลเดอร์ ส่งแล้ว
(หรือทีม
่ ป
ี า้ ยกำกับ ส่งแล้ว)
คุณต้องเปิดโฟลเดอร์/ป้ายกำกับ
ส่งแล้ว และเลือก รีเฟรช
จากเมนูตวั เลือก
เคล็ดลับ! เมือ
่ ถาดเข้ามีอเี มล์

ใหม่เข้ามาคุณจะได้รบ
ั แจ้งด้วย
เสียงพร้อมการสัน
่ แตะที่
การแจ้งอีเมล์เพือ่ หยุดการแจ้ง
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การทำงานกับโฟลเดอร์
แอคเคาท์
แต่ละแอคเคาท์ประกอบด้วย
โฟลเดอร์ ถาดเข้า, ถาดออก
ส่งแล้ว และ ร่าง ทัง้ นีค
้ ณ
ุ อาจมี
โฟลเดอร์อน
่ื นอกเหนือจากนี้ ขึน
้
อยูก่ บ
ั คุณสมบัตท
ิ ผ
่ี ใู้ ห้บริการแอค
เคาท์ของคุณสนับสนุน

การเพิม
่ และการแก้ไขแอค
เคาท์อเี มล์
การเพิม
่ แอคเคาท์อเี มล์:
1 แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก อีเมล์
่ เมนู > เลือก
2 กดปุม
เพิม
่ แอคเคาท์
่ แอค
3 ป้อนข้อมูลสำหรับการเพิม
เคาท์ (โปรดดู การตัง้ ค่าอีเมล์)
4 ป้อนชือ่ เพือ่ ตัง้ ค่าวิธกี ารแสดง
ชือ่ ของคุณในเมล์ทส
่ี ง่ ออก
จากนัน
้ แตะ เสร็จ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าแอคเคาท์:
เปิดอีเมล์ เลือกปุม
่ เมนู > ตัง้ ค่า
ในการเปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าแอค
เคาท์ ให้เลือกแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ
ต้องการแก้ไข
เซิรฟ
์ เวอร์ขาเข้า – ป้อนแอด
เดรสเซิรฟ
์ เวอร์อเี มล์ขาเข้า
หมายเลขพอร์ต – แสดงหมาย
เลขพอร์ตของเซิรฟ
์ เวอร์ขาเข้า
ประเภทการป้องกัน – เลือกจาก
TLS, SSL และ ปิด
เซิรฟ
์ เวอร์ขาออก – ป้อนแอด
เดรสเซิรฟ
์ เวอร์อเี มล์ขาออก
หมายเลขพอร์ต – แสดงหมาย
เลขพอร์ตของเซิรฟ
์ เวอร์ขาออก
ระบบตรวจสอบสิทธิ์ SMTP –
เลือกจาก TLS, SSL และ ปิด
การลบแอคเคาท์อเี มล์
เปิดอีเมล์ แตะค้างไว้ทแ่ี อค
เคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการลบ
เลือกลบในเมนูทเ่ี ปิดขึน
้
แตะใช่เพือ่ ยืนยันการลบ
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กล้องถ่ายรูป
ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ
ความสว่าง – ตัวเลือกนี้จะกำหนดและควบคุมปริมาณแสงที่เข้าใน
ภาพ เลื่อนตัวบ่งชี้ความสว่างบนแถบไปทาง “-” เพื่อลดความสว่าง
หรือไปทาง “+” เพื่อเพิ่มความสว่าง
ซูม – ซูมเข้าหรือซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปุ่มระดับเสียงด้าน
ข้างได้

ตั้งค่า – แตะที่ไอคอนนี้เพื่อ
เปิดเมนูการตั้งค่า โปรดดูที่
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

โหมดวิดีโอ – เลื่อนไอคอนนี้ลง
เพื่อสลับไปยังโหมดวิดีโอ
การถ่ายภาพ
คลังภาพ – คุณสามารถเข้าดูรูป
ภาพที่บันทึกไว้ขณะอยู่ในโหมด
กล้องถ่ายรูป เพียงแตะ
และคลังภาพของคุณจะ
ปรากฏบนหน้าจอ

เอฟเฟกต์สี – เลือกจาก ปิด, โมโน, เนกาทีฟ, โซลาไรซ์,
สีซีเปีย และ สีน้ำทะเล

หมายเหตุ: คุณต้องใส่การ์ดหน่วยความจำก่อนเพื่อถ่ายภาพ
หากไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ คุณจะไม่สามารถถ่ายภาพหรือ
บันทึกภาพที่ถ่ายได้
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เคล็ดลับ! ปิดตัวเลือกปุ่มลัดเพื่อ
ให้หน้าจอช่องมองภาพโล่งขึ้นได้
แตะกึ่งกลางของช่องมอง
ภาพหนึ่งครั้ง ในการแสดงตัวเลือก
ให้แตะที่หน้าจออีกครั้ง

การถ่ายภาพด่วน
1 เปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป
2 ถือโทรศัพท์ในแนวนอน
และหันเลนส์ไปทางวัตถุที่ต้อง
การถ่ายภาพ
3 แตะกึ่งกลางของหน้าจอ ช่อง
โฟกัสจะปรากฏขึ้นที่กลาง
หน้าจอช่องมองภาพ
4 จัดตำแหน่งโทรศัพท์เพื่อให้
คุณสามารถมองเห็นวัตถุใน
ช่องโฟกัส
5 กดปุ่มถ่ายภาพ

เมื่อคุณถ่ายภาพแล้ว
ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ
แบ่งปัน แตะเพื่อแบ่งปันรูปภาพ
ของคุณโดยใช้ บลูทูธ,
อีเมล์, Facebook,
Gmail, ข้อความ,
Picasa หรือ Twitter
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้
จ่ายเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลด
ข้อความ MMS ขณะโรมมิ่ง
แตะเพื่อใช้ภาพเป็น
ไอคอนรายชื่อ หรือ
พื้นหลัง
แตะเพือ่ แก้ไขชือ่ ของภาพ
แก้ชอ
่ื
ที่เลือก
แตะเพื่อลบภาพ
แตะเพื่อถ่ายภาพอื่นทันที
ภาพปัจจุบันจะถูกบันทึก
แตะเพือ่ ดูคลังภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้

ตัง้ ค่าเป็น

49

กล้องถ่ายรูป
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
ในช่องมองภาพ ให้แตะ
เพื่อเปิดตัวเลือกขั้นสูงทั้งหมด
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากล้อง
ถ่ายรูปโดยการเลื่อนรายการ
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุ่ม
กลับ
ขนาดภาพ –
แตะเพื่อตั้งค่าขนาด
(พิกเซล) ของภาพที่ถ่าย
เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือก:
3M (2048 x 1536), 2M (1600
x 1200), 1M (1280 x 960),
VGA (640 x 480), QVGA (320
x 240)
ISO – ISO กำหนดความไวของ
เซนเซอร์แสงในกล้อง ISO ที่
มากขึน
้ ความไวของกล้องก็มากขึน
้
เท่านัน
้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์สำหรับ
สภาพแวดล้อมทีม่ ด
ื ในขณะทีค
่ ณ
ุ
ไม่สามารถใช้แฟลชได้
เลือกจากค่า ISO ทีม่ ไี ด้แก่
อัตโนมัต,ิ 400, 200 และ 100
ความสมดุลแสง – เลือกจาก
อัตโนมัติ, หลอดไฟ,
แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์
และ มืดครึ้ม
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ตัวตั้งเวลา – ตัวตั้งเวลาทำให้
คุณสามารถตั้งช่วงเวลาหน่วงหลัง
จากที่กดชัตเตอร์แล้ว เลือก ปิด,
3 วินาที, 5 วินาที หรือ 10
วินาที ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้คุณ
ถ่ายรูปตนเองได้
คุณภาพ – เลือกจาก
ละเอียดมาก, ละเอียด และ ปกติ
คุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นเท่าใด
ความคมชัดของภาพถ่ายก็มาก
ขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ขนาดไฟล์จะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่ง
หมายความว่าคุณจะสามารถจัด
เก็บภาพถ่ายในหน่วยความจำได้
น้อยลง
รีวิวอัตโนมัติ – หากคุณตั้งค่า
เปิดรีวิวอัตโนมัติ ภาพที่คุณถ่าย
ล่าสุดจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ
เสียงชัตเตอร์ – เลือกเสียงชัต
เตอร์เสียงใดเสียงหนึ่งจากสี่เสียง
แท็กตำแหน่ง – เปิดฟังก์ชันนี้
เพื่อใช้บริการตามพื้นที่ของโทร
ศัพท์ ถ่ายภาพในที่ที่ต้องการและ
แท็กรูปภาพด้วยตำแหน่งที่ถ่าย
ภาพ หากคุณอัปโหลดรูปภาพที่
แท็กไปยังบล็อกที่สนับสนุน
แท็กตำแหน่ง คุณจะเห็นรูปภาพ

นั้นแสดงบนแผนที่
หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้จะใช้ได้
เมื่อเปิดใช้งาน GPS เท่านั้น
รีเซ็ต
– เรียกคืนการตั้งค่าเริ่ม
ต้นของกล้องถ่ายรูป
แตะเมื่อใดก็ตามที่คุณต้อง
การทราบว่าฟังก์ชันนี้ทำงาน
อย่างไร วิธีนี้จะให้คำแนะนำ
อย่างย่อกับคุณ
เคล็ดลับ!
เมือ่ คุณออกจากกล้อง การตัง้
ค่าทัง้ หมดจะกลับสูค
่ า่ เริม
่ ต้น
ยกเว้นขนาดภาพ, คุณภาพ,
ISO และเสียงชัตเตอร์ การตัง้
ค่าทีไ่ ม่ใช่คา่ เริม
่ ต้นจะถูกรีเซ็ต
เช่น โทนสี ตรวจสอบค่าเหล่านี้
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะถ่ายภาพครัง้ ถัดไป
เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่าซ้อน
ทับอยู่บนช่องมองภาพ ดังนั้น
เมื่อคุณเปลี่ยนส่วนประกอบ
ด้านสีหรือคุณภาพของภาพ
คุณจะเห็นดูตัวอย่างของภาพ
ที่เปลี่ยนได้ที่ด้านหลังเมนู
การตั้งค่า

การดูรูปภาพที่บันทึกไว้
1 เข้าดูรูปภาพที่บันทึกไว้ขณะอยู่
ในโหมดกล้องถ่ายรูป
เพียงแตะ
และแตะที่ภาพใดๆ
แล้วคุณจะเห็น ภาพสไลด์
และ เมนู
เคล็ดลับ! กดปุ่มไปทางซ้าย
หรือทางขวาเพื่อดูรูปภาพหรือ
วิดีโออื่น
- แตะเพื่อดูภาพสไลด์
- แตะเพื่อแบ่งปันเนื้อ
หาหรือลบ
แตะ อื่นๆ เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
รายละเอียด –
ตรวจสอบข้อมูลในเนื้อหา
ตั้งค่าเป็น – ตั้งเป็นไอคอน
รายชื่อหรือภาพพื้นหลัง
คร็อป – คร็อปภาพของคุณ
เลื่อนนิ้วของคุณบนหน้าจอ
เพื่อเลือกพื้นที่
หมุนไปทางซ้าย หมุนภาพไปทางซ้าย
หมุนไปทางขวา หมุนภาพไปทางขวา
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กล้องวิดโี อ
ทำความรู้จักกับช่องมองภาพ
ความสว่าง – ตัวเลือกนี้จะกำหนดและควบคุมปริมาณแสงที่เข้าใน
วิดีโอ เลื่อนตัวบ่งชี้ความสว่างบนแถบไปทาง “-” เพื่อลดความสว่าง
หรือไปทาง “+” เพื่อเพิ่มความสว่าง
ซูม – ซูมเข้าหรือซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปุ่มระดับเสียงด้านข้าง
ได้ ก่อนเริ่มต้นถ่ายวิดีโอ คุณควรใช้ฟังก์ชันซูม คุณไม่สามารถควบ
คุมฟังก์ชันซูมระหว่างการถ่ายได้

ตั้งค่า – แตะที่ไอคอนนี้เพื่อ
เปิดเมนูการตั้งค่า โปรดดูที่
การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

โหมดกล้องถ่ายรูป – เลื่อนไอ
คอนนี้เพื่อสลับไปยังโหมดกล้อง
ถ่ายรูป
เริ่มถ่าย
คลังภาพ – คุณสามารถเข้าดูรูป
ภาพและวิดีโอที่บันทึกไว้ขณะอยู่
ในโหมดกล้องถ่ายรูป เพียงแตะ
และคลังภาพของคุณจะป
รากฏบนหน้าจอ

ระยะเวลา – ตั้งค่าจำกัดระยะเวลาสำหรับวิดีโอของคุณ เลือกระหว่าง
ปกติ และ MMS เพื่อจำกัดขนาดสูงสุด หากคุณจะส่งเป็นข้อความ
MMS

เคล็ดลับ! เมื่อเลือกระยะเวลา MMS คุณภาพของวิดีโอจะตั้งค่าเป็น
QCIF และคุณสามารถถ่ายได้เฉพาะวิดีโอสั้นๆ เท่านั้น
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การถ่ายวิดีโอด่วน
1 เลื่อนปุ่มโหมดกล้องถ่ายรูปลง
และไอคอนจะเปลี่ยนเป็น
2 ช่องมองภาพของกล้องวิดีโอ
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3 ถือโทรศัพท์ในแนวนอน แล้ว
หันเลนส์ไปทางวัตถุที่ต้องการ
ถ่ายวิดีโอ
4 กดปุ่มถ่ายภาพหนึ่งครั้งเพื่อเริ่ม
การบันทึก
5 REC จะเปลี่ยนเป็นสีแดงที่ด้าน
ล่างของช่องมองภาพพร้อมทั้ง
ตัวตั้งเวลาเพื่อแสดงระยะเวลา
ของวิดีโอ
6 แตะที่
บนหน้าจอเพื่อหยุดการบันทึก

หลังการถ่ายวิดีโอ
ภาพนิ่งที่แสดงวิดีโอของคุณจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เล่น
แตะเพื่อเล่นวิดีโอ
แบ่งปัน แตะเพือ
่ แบ่งปันวิดโี อโดยใช้
บลูทูธ, อีเมล์,
Gmail™, MMS หรือ
YouTube™

หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้
จ่ายเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลด
ข้อความ MMS ขณะโรมมิ่ง
แตะเพื่อแก้ไขชื่อของ
วิดีโอที่เลือก
แตะเพื่อถ่ายวิดีโออื่นต่อ
วิดีโอปัจจุบันจะถูกบันทึก
แตะเพื่อลบวิดีโอที่คุณเพิ่ง
ถ่ายไว้ และยืนยันโดยการ
แตะ ตกลง ช่องมองภาพจะ
ปรากฏขึ้นอีกครั้ง

แก้ชอ
่ื

แตะเพื่อดูคลังภาพสำหรับ
วิดีโอที่บันทึกไว้

การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
ใช้ช่องมองภาพ แล้วแตะ
เพื่อเปิดตัวเลือกขั้นสูงทั้งหมด
ปรับการตั้งค่ากล้องถ่าย
รูปได้โดยเลื่อนรายการ
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุ่ม
กลับ
ขนาดวิดีโอ –
แตะเพื่อตั้งค่าขนาด
(พิกเซล) ของวิดีโอที่ถ่าย
เลือกขนาดภาพวิดีโอ
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กล้องวิดโี อ
ความสมดุลแสง – สมดุลแสงจะ
ช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนที่เป็นสีขาว
ที่ปรากฏในวิดีโอจะสวยสมจริง
เพื่อให้กล้องของคุณปรับความ
สมดุลแสงได้อย่างถูกต้อง คุณ
อาจจำเป็นต้องกำหนดสภาวะ
แสงก่อน เลือกจาก อัตโนมัติ,
หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึ้ม
เอฟเฟกต์สี – เลือกโทนสีเพื่อใช้
กับรูปภาพมุมมองใหม่
คุณภาพของวิดีโอ – เลือกจาก
ละเอียดมาก, ละเอียด และ
ปกติ
บันทึกเสียง – เลือก ปิดเสียง
เพื่อบันทึกวิดีโอโดยไม่มีเสียง
รีวิวอัตโนมัติ –
รีวิวอัตโนมัติแสดงวิดีโอที่คุณ
บันทึกล่าสุดโดยอัตโนมัติ
– เรียกคืนการตั้งค่าเริ่ม
รีเซ็ต
ต้นของกล้องถ่ายวิดีโอ
แตะเมื่อใดก็ตามที่คุณต้อง
การทราบว่าฟังก์ชันนี้ทำงาน
อย่างไร วิธีนี้จะให้คำแนะนำ
อย่างย่อกับคุณ
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การดูวิดีโอที่บันทึกไว้
1 ในช่องมองภาพ ให้แตะ
2 คลังภาพจะปรากฏบนหน้าจอ
3 แตะที่วิดีโอหนึ่งครั้งเพื่อ
แสดงวิดีโอที่ด้านหน้าสุด
ของคลังภาพวิดีโอจะเริ่มเล่น
โดยอัตโนมัติ

รูปภาพและวิดโี อ
การปรับระดับเสียงขณะ
ดูวิดีโอ
ในการปรับระดับเสียงของวิดี
โอขณะเล่น ให้ใช้ปุ่มปรับระดับ
เสียงที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

การตั้งค่ารูปภาพเป็นพื้น
หลัง
1 แตะที่รูปภาพที่คุณต้องการตั้ง
ค่าเป็นพื้นหลังเพื่อเปิด
2 แตะที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนู
ตัวเลือก
3 แตะ เมนู แล้วแตะ อื่นๆ
แล้วแตะ ตั้งค่าเป็น
แล้วแตะพื้นหลัง
4 ปรับขนาดของพื้นหลังที่คุณ
ต้องการตั้งค่า แล้วแตะ บันทึก
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มัลติมเี ดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดีย
ลงในการ์ดหน่วยความจำเพือ
่ เข้า
ถึงไฟล์รป
ู ภาพและวิดโี อได้อย่าง
ง่ายดาย
แตะ แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
คลังภาพ เปิดรายการของแถบ
แคตาล็อกทีค
่ ณ
ุ เก็บไฟล์มล
ั ติมี
เดียทัง้ หมดได้
หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าได้ติด
ตั้งการ์ดหน่วยความจำลงใน
โทรศัพท์เพื่อบันทึกรูปภาพ
และเข้าใช้รูปภาพทั้งหมดของ
คุณ หากไม่มีการ์ดหน่วย
ความจำ โทรศัพท์จะไม่แสดง
รูปภาพหรือวิดีโอโดยไม่มีภาพ
Picasa ซึ่งอยู่ในอัลบั้ม Picasa

โหมดมุมมอง
แตะคลังภาพ
และมุมมองโฟลเดอร์จะปรากฏขึน
้
แตะโฟลเดอร์ใดๆ
จะเปลีย่ นเป็นโหมดมุมมองกริด
หากคุณแตะภาพ
จะเปลีย่ นโหมดมุมมองเต็ม
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มุมมองตามลำดับเวลา
คลังภาพ ในLG-C660 จะแสดง
มุมมองของรูปภาพและวิดโี อตาม
ลำดับเวลา ในโหมดมุมมองกริด
ให้ลาก
ไปทางขวา และ
วันทีถ่ า่ ยภาพจะปรากฏขึน
้ เริม
่ ต้น
จากล่าสุด หากคุณเลือกวันทีร่ ะบุ
รูปภาพทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ถ่ายในวันนัน
้
จะถูกจัดกลุม
่

เมนูตวั เลือกภาพส่วนตัว
เลือกรูปภาพ แล้วกดปุม
่ เมนู
เพือ
่ ดูตวั เลือกทีส
่ ามารถใช้ได้

การส่งรูปภาพ
1 ในการส่งรูปภาพ
ให้แตะภาพทีค
่ ณ
ุ
ต้องการค้างไว้
2 เลือก แบ่งปัน เลือกจาก
บลูทธ
ู , อีเมล์, Gmail™,
ข้อความ, SNS หรือ Picasa
่ คุณเลือก อีเมล์,
3 เมือ
Gmail™ หรือ ข้อความ
รูปภาพของคุณจะแนบกับ
ข้อความ จากนัน
้ คุณสา
มารถเขียนและส่งข้อความได้
ตามปกติ

เคล็ดลับ!
หากคุณมีแอคเคาท์ SNS
และตัง้ ค่าบนโทรศัพท์ของคุณ
คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพของ
คุณกับชุมชน SNS ได้

การส่งวิดโี อ
1 ในการส่งวิดโี อ ให้แตะวิดโี อที่
คุณต้องการค้างไว้
2 เลือก แบ่งปัน เลือกจาก
บลูทธ
ู , อีเมล์, Gmail™,
ข้อความ หรือ YouTube™
่ คุณเลือก อีเมล์,
3 เมือ
Gmail™ หรือ ข้อความ
วิดโี อของคุณจะแนบกับ
ข้อความ จากนัน
้
คุณสามารถเขียนและ
ส่งข้อความได้ตามปกติ

การใช้รป
ู ภาพ
เลือกรูปภาพทีต
่ อ
้ งการใช้เป็นภาพ
พืน
้ หลังหรือระบุผโู้ ทร
1 แตะค้าง แล้วเลือก ตัง้ ค่าเป็น
จากเมนูอน
่ื ๆ
2 เลือกจาก ไอคอนรายชือ
่ หรือ
พืน
้ หลัง

การสร้างภาพสไลด์
ในโหมดมุมมองเต็ม
คุณสามารถดูภาพสไลด์ เพือ
่
ให้คณ
ุ ไม่ตอ
้ งเปิดและปิดภาพ
แต่ละภาพ
1 แตะและเปิดรูปภาพ แล้วเลือก
ภาพสไลด์

การตรวจสอบรูปภาพ
ของคุณ
คุณสามารถดูขอ
้ มูลรายละเอียด
ของรูปภาพ เช่น ชือ
่ , วันที,่
เวลา, ขนาด และ ประเภท
1 แตะ เมนู > อืน
่ >
รายละเอียด

การโอนไฟล์โดยใช้อป
ุ กรณ์
จัดเก็บข้อมูล USB
ในการโอนไฟล์โดยใช้อป
ุ กรณ์
USB:
่ มต่อโทรศัพท์ LG-C660
1 เชือ
กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย
เคเบิล USB
2 หากคุณไม่ได้ทำการติดตัง้ ไดร
เวอร์แพล็ตฟอร์ม LG Android
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณ
ต้องเปลีย่ นการตัง้ ค่าด้วยตัวเอง
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มัลติมเี ดีย
เลือก ตัง้ ค่า > ทีเ่ ก็บข้อมูล
แล้วเลือก ทีเ่ ก็บข้อมูลเท่านัน
้
3 แตะ เปิดทีเ่ ก็บข้อมูล USB
้ หาทีจ่ ด
ั เก็บ
4 คุณสามารถดูเนือ
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
และโอนไฟล์
หมายเหตุ: คุณต้องติดตัง้ การ์ด
SD ก่อน หากไม่มก
ี าร์ด SD
คุณจะไม่สามารถใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล
USB ได้
หมายเหตุ:
หากคุณติดตัง้ ไดรเวอร์แพล็ต
ฟอร์ม LG Android
คุณจะเห็นป๊อปอัปทีม
่ ี
เปิดใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล USB ทันที

เพลง
โทรศัพท์ LG-C660 มีเครือ
่ งเล่น
เพลงภายในตัวทีใ่ ห้คณ
ุ สามารถ
เล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบทัง้ หมดได้
ในการเข้าใช้งานเครือ
่ งเล่นเพลง
ให้แตะที่ เพลง

การเล่นเพลง
1 บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
เพลง
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2 แตะ เพลง
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
3 เลือกเพลงทีค
4 แตะ
เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
5 แตะ
เพือ
่ ข้ามไปทีเ่ พลงถัดไป
6 แตะ
เพือ
่ ย้อนไปยังช่วง
แรกของเพลงนัน
้ แตะ
สองครัง้ เพือ
่ กลับไปทีเ่ พลง
ก่อนหน้า
หากต้องการเปลีย่ นระดับเสียงใน
ขณะทีฟ
่ งั เพลง ให้กดปุม
่ ปรับระดับ
เสียงขึน
้ และลงทีอ
่ ยูด
่ า้ นข้างขวา
ของโทรศัพท์
แตะเพลงหนึง่ ในรายการ
เพลงค้างไว้
หน้าจอจะแสดงตัวเลือก
เล่น, เพิม
่ ในรายการเพลง,
ใช้เป็นเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์,
ลบ, รายละเอียด และ ค้นหา
หมายเหตุ: ลิขสิทธิข
์ องไฟล์
เพลงจะได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตาม
สนธิสญ
ั ญานานาชาติและกฎหมาย
ลิขสิทธิข
์ องแต่ละประเทศ
ดังนัน
้ อาจจำเป็นทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั
อนุญาตหรือได้สท
ิ ธิใ์ นการทำซ้ำ

หรือคัดลอกเพลง ในกฎหมาย
ของบางประเทศมีขอ
้ ห้ามในการ
คัดลอกสือ
่ ทีม
่ ล
ี ข
ิ สิทธิด
์ ว้ ยตนเอง
ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์
ให้ตรวจสอบกฎข้อบังคับของประ
เทศนัน
้ ๆ เกีย่ วกับการใช้สอ
่ื ต่างๆ

การใช้วท
ิ ยุ
โทรศัพท์ LG-C660
มีคณ
ุ สมบัตวิ ท
ิ ยุ FM ในตัว ดังนัน
้
คุณสามารถค้นหาสถานีทค
่ี ณ
ุ ชืน
่
ชอบและรับฟังวิทยุได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบ
หูฟงั เพือ
่ รับฟังวิทยุ
เสียบหูฟงั เข้าในช่องเสียบหูฟงั

การค้นหาสถานี
คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณ
ค้นหาสถานีวท
ิ ยุได้ โดยการค้นหา
ด้วยตนเองหรือค้นหาอัตโนมัติ
สถานีเหล่านัน
้ จะถูกบันทึกไว้ใน
หมายเลขช่องสถานีทร่ี ะบุไว้
ดังนัน
้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องค้นหา
อีกครัง้ คุณสามารถจัดเก็บได้สงู สุด
48 ช่องสถานีในโทรศัพท์ของคุณ
การปรับตัง้ อัตโนมัติ

1 บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
วิทยุ FM
่ เมนู แล้วแตะ
2 กดปุม
สแกนอัตโนมัติ
่ งสถานีทต
่ี ง้ั ไว้ลว่ ง
3 หากมีชอ
หน้าแล้ว คุณจะเห็นป๊อปอัป
"รีเซ็ตช่องทัง้ หมดและเริม
่
สแกนอัตโนมัต?ิ " หากคุณเลือก
ตกลง ช่องสถานีทต
่ี ง้ั ไว้ลว่ ง
หน้าทัง้ หมดจะถูกลบและจะเริม
่
ต้นการสแกนอัตโนมัติ
4 ระหว่างการสแกนอัตโนมัติ
แตะ หยุดการสแกน
หากคุณต้องการหยุดการสแกน
โดยจะบันทึกเฉพาะช่องสถานี
ทีส
่ แกนพบก่อนหยุดการ
สแกนเท่านัน
้
หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหา
สถานีดว้ ยตนเองได้ดว้ ยการใช้ปม
ุ่
หมุนทีแ่ สดงอยู่
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มัลติมเี ดีย
การรีเซ็ตสถานี
1 กดปุม
่ เมนู และเลือก รีเซ็ต
เพือ
่ รีเซ็ตช่องสถานีทง้ั หมด

การฟังวิทยุ
1 แตะไอคอนลำโพงทางด้านขวา
บนในหน้าจอวิทยุเพือ
่ ฟังวิทยุ
โดยใช้ลำโพง
เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการรับสัญญาณวิทยุ ให้
ยืดสายชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่
เป็นเสาอากาศวิทยุ
คำเตือน:
หากคุณเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ไม่
ได้ผลิตมาเพื่อใช้รับสัญญาณ
วิทยุ การรับสัญญาณวิทยุอาจ
ถูกคลื่นรบกวนได้
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ยูทล
ิ ต
ิ ี
การตั้งเวลาการปลุก
1 บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
นาฬิกา
2 หากคุณต้องการเพิ่มการ
เตือนใหม่ แตะ
3 ตั้งค่าเวลา แล้วแตะ
เพื่อเปิดการเตือน
หลังจากที่กำหนดเวลาแล้ว
โทรศัพท์ LG-C660 จะแสดง
เวลาที่เหลืออยู่ก่อนการส่ง
เสียงปลุก
4 ตั้งค่า ซ้ำ, เสียงเรียกเข้า หรือ
สั่น แล้วเพิ่มป้ายกำกับเพื่อตั้ง
ชื่อการปลุก แตะ เสร็จ
5 กดปุ่ม เมนู เพื่อเพิ่มการเตือน
หรือปรับระยะเวลาเลื่อนหรือ
ระดับเสียงปลุกจากตั้งค่า

การใช้เครื่องคิดเลข
1 บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
เครื่องคิดเลข
2 แตะปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข

3 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการ
(+, –, x หรือ ÷) แล้วตามด้วย
=
4 สำหรับการคำนวณที่ซับซ้อน
กดปุ่ม เมนู แตะที่พาเนล
ขั้นสูง แล้วเลือก Sin, Cos,
Tan, Log และอื่นๆ

การเพิ่มเหตุการณ์ลง
ในปฏิทิน
1 บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
ปฏิทิน
2 ขั้นแรก คุณต้องสร้างแอคเคาท์
Google เพื่อใช้ ปฏิทิน
3 ในการตรวจสอบเหตุการณ์
ให้แตะวันที่ แตะค้างไว้หาก
คุณต้องการเพิ่มเหตุการณ์ใหม่
ในขณะนี้ แตะ เหตุการณ์ใหม่
4 แตะ อะไร
แล้วป้อนชื่อเหตุการณ์ ตรวจ
สอบวันที่และป้อนเวลาที่
เหตุการณ์เริ่มและเสร็จสิ้น
5 แตะที่ ที่ใด แล้วป้อนสถานที่
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ยูทล
ิ ต
ิ ี
6 หากคุณต้องการใส่บันทึก
ลงในเหตุการณ์ของคุณ
ให้แตะ คำอธิบาย
แล้วป้อนรายระเอียด
7 หากคุณต้องการให้ส่งเสียง
เตือนซ้ำ ให้ตั้งค่า การทำซ้ำ
และตั้งค่า เตือนความจำ
หากจำเป็น
8 แตะ เสร็จ
เพื่อบันทึกเหตุการณ์ในปฏิทิน
วันที่ที่มีการบันทึกเหตุการณ์ไว้
จะมีเครื่องหมายกรอบสี่เหลี่ยม
สีในปฏิทินกำกับอยู่ เสียงเตือน
จะดังขึ้นเมื่อถึงเวลาเริ่มต้นของ
เหตุการณ์เพื่อให้คุณไม่พลาด
กำหนดการณ์ต่างๆ

การเปลี่ยนมุมมองปฏิทิน
1 บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
ปฏิทิน กดปุ่ม เมนู
2 เลือกมุมมองปฏิทินของวัน
สัปดาห์ หรือเดือนที่ต้องการ
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Polaris Viewer
Polaris Viewer คือโซลูชันสำนัก
งานบนมือถือระดับมืออาชีพที่ให้
ผู้ใช้ดูเอกสารประเภทต่างๆ ของ
Office รวมถึงไฟล์ Word, Excel
และ PowerPoint ได้อย่างสะดวก
ทุกที่ทุกเวลาด้วยมือถือของคุณ
การจัดการไฟล์
Polaris Viewer
ให้ผู้ใช้มือถือจัดการไฟล์
รวมถึงการคัดลอก การตัด
และการวาง และลบไฟล์และโฟล
เดอร์ได้อย่างสะดวกบนมือถือ
การดูไฟล์
ผู้ใช้มือถือสามารถดูไฟล์ประเภท
ต่างๆ รวมถึงเอกสาร Microsoft
Office และ Adobe PDF ได้ง่ายๆ
บนมือถือ เมื่อดูเอกสารโดยใช้
Polaris Viewer ออบเจกต์และ
เลยเอาต์จะเหมือนกับใน
เอกสารต้นฉบับ

บันทึกเสียง

การส่งรายการบันทึกเสียง

ใช้บันทึกเสียงเพื่อบันทึกเสียง
เตือนความจำหรือไฟล์เสียงอื่นๆ

1 เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
คุณสามารถส่งคลิปเสียงได้
โดยแตะปุ่ม เมนู และ แบ่งปัน
2 เลือกจาก บลูทูธ, อีเมล์,
Gmail™ และ ข้อความ
เมื่อคุณเลือก อีเมล์, Gmail™
และ ข้อความ การบันทึกเสียง
จะถูกเพิ่มในข้อความ จากนั้น
คุณสามารถเขียนและ
ส่งข้อความได้ตามปกติ

การบันทึกเสียงหรือ
เสียงพูด
1 บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
บันทึกเสียง
2 แตะ
เพื่อเริ่มบันทึก
3 แตะ
เพื่อจบการบันทึก
4 กดปุ่ม เมนู และเลือก
ใช้เป็นเสียงเรียกเข้า เพื่อตั้ง
ค่าการบันทึกเป็นเสียงเรียกเข้า
ของโทรศัพท์
หมายเหตุ: แตะ ไปยังรายการ
เพื่อเข้าใช้อัลบั้ม คุณสามารถ
ฟังการบันทึกเสียงที่บันทึกไว้ได้

63

เว็บไซต์
บราวเซอร์
บราวเซอร์
ช่วยให้คุณเข้าถึงโลกของเกมส์
เพลง ข่าว กีฬา ความบันเทิง
และอีกมากมายได้โดยตรงถึงโทร
ศัพท์ของคุณ ได้ทุกที่และทุก
อย่างที่คุณต้องการ
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้
จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเชื่อมต่อบริการ
เหล่านี้และดาวน์โหลดเนื้อหา
โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่า
ใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเครือข่าย
ของคุณ

การใช้ตัวเลือก
กดปุ่ม เมนู เพื่อดูตัวเลือก
หน้าต่างใหม่ –
เปิดหน้าต่างใหม่
บุ๊คมาร์ค – เพิ่ม/
แสดงบุ๊คมาร์ค และ
แสดงไซต์ที่เข้าชมบ่อยสุด
และประวัติ
หน้าต่าง –
แสดงหน้าต่างที่เปิด
อยู่ทั้งหมด
รีเฟรช –
แตะเพื่อรีเฟรชเว็บเพจ
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ส่งต่อ – ไปที่เพจที่ทำการ
เชื่อมต่อหลังจากเพจ
ปัจจุบัน โดยตรงข้ามกับสิ่งที่
เกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มย้อน
กลับซึ่งจะไปยังเพจก่อนหน้า
อื่นๆ
• เพิ่มบุ๊คมาร์ค – เพิ่มเว็บ
เพจปัจจุบันเป็นบุ๊คมาร์ค
• ค้นหาบนหน้า –
หากคุณป้อนตัวอักษร
หรือคำ จะทำเครื่องหมาย
ตัวอักษรหรือคำดังกล่าว
ในเว็บเพจ
• เลือกข้อความ – แตะ
และเลือกบรรทัดที่คุณต้อง
การคัดลอก
แตะค้างที่ช่องป้อนข้อ
ความ แล้ววางข้อความ
• ข้อมูลเพจ –
แสดงข้อมูลเว็บเพจ
• แบ่งปันเพจ – ส่งเว็บเพจ
• ดาวน์โหลด –
แสดงประวัติการ
ดาวน์โหลด
• ตั้งค่า –
ตั้งค่าเว็บบราวเซอร์

เคล็ดลับ!
ในการกลับไปที่เว็บเพจก่อนหน้า
ให้กดปุ่ม กลับ

การเพิ่มและการใช้บุ๊คมาร์ค
1 กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก
บุ๊คมาร์ค
2 แตะรายการแรก เพิ่ม
แล้วป้อนชื่อสำหรับบุ๊คมาร์ค
ตามด้วย URL
3 ในการเข้าใช้งานบุ๊คมาร์ค
เพียงแตะที่บุ๊คมาร์ค คุณจะ
เชื่อมต่อกับเพจที่บุ๊คมาร์คไว้

การเปลี่ยนการตั้งค่า
เว็บบราวเซอร์
กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก ข้อมูล >
ตั้งค่า
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ตัง
้ ค่า
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

หน้าจอ

ในหน้าจอนี้ คุณจะสามารจัดการ
Wi-Fi และบลูทูธ คุณสามารถ
แบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลโทร
ศัพท์มือถือของโทรศัพท์ทาง
USB หรือเป็นฮอตสปอต Wi-Fi
เคลื่อนที่ ตั้งค่า Virtual Private
Network คุณยังสามารถตั้งค่า
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และโหมดเครื่องบินได้
โหมดเครื่องบิน –
หลังจากตั้งค่าโหมดเครื่องบิน
การเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมดจะ
ใช้งานไม่ได้

ความสว่าง –
ปรับความสว่างของหน้าจอ
หมุนจออัตโนมัติ – ตั้งค่าเพื่อ
สลับการวางแนวโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณหมุนโทรศัพท์
แอนิเมชัน –
ตั้งค่าเพื่อแสดงแอนิเมชัน
ไทม์เอาต์หน้าจอ –
ตั้งค่าเวลาไทม์เอาต์หน้าจอ

ตั้งค่าการโทร
เปลี่ยนแปลง ตั้งค่าการโทร,
การส่งต่อสาย, การโอนสาย,
ป้องกันการโทร,
สายเรียกซ้อน, ข้อความเสียง,
FDN ฯลฯ

เสียง
ปรับการตั้งค่าเริ่มต้นของเสียง
การแจ้ง และโหมดสั่น คุณ
ยังสามารถจัดการการโต้ตอบ
ด้วยเสียงและการสัมผัสได้ด้วย
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พิกัดและการป้องกัน
ใช้เครือข่ายไร้สาย –
หากคุณเลือก ใช้เครือข่ายไร้สาย
โทรศัพท์จะกำหนดตำแหน่งโดย
ประมาณจากการใช้เครือข่าย
Wi-Fi และโทรศัพท์เคลื่อนที่
เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้
คุณจะได้รับแจ้งว่าจะยินยอมให้
Google ใช้ตำแหน่งของคุณเมื่อ
ให้บริการเหล่านี้หรือไม่
ใช้ดาวเทียม GPS –
หากคุณเลือก ใช้ดาวเทียม GPS
โทรศัพท์จะกำหนดตำแหน่งด้วย
ความแม่นยำระดับถนน

ตั้งค่าล็อคหน้าจอ – ตั้งค่าแบบ
ปลดล็อคเพื่อป้องกันโทรศัพท์
เปิดชุดหน้าจอที่แนะนำคุณใน
การวาดแบบปลดล็อคหน้าจอ
คุณสามารถตั้ง PIN หรือ รหัสผ่าน
แทน รูปแบบ หรือเว้นไว้เป็น
ไม่มี ได้
เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์หรือเรียก
หน้าจอ คุณจะต้องวาดแบบปลด
ล็อคเพื่อปลดล็อคหน้าจอ
Set up SIM/
RUIM card lock –
ตั้งค่าล็อคซิมการ์ดหรือเปลี่ยน
PIN ของซิมการ์ด
รหัสผ่านที่มองเห็นได้ – เลือก
ให้แสดงรหัสผ่านเมื่อคุณพิมพ์
หรือยกเลิกการเลือกให้ซ่อนรหัส
ผ่านเมื่อคุณพิมพ์
เลือกตัวช่วยอุปกรณ์ –
เพิ่มหรือลบตัวช่วย
ใช้รหัสเฉพาะรักษาความ
ปลอดภัย – ให้คุณเข้าถึงใบรับ
รองความปลอดภัย
ติดตั้งจากการ์ด SD – เลือกติด
ตั้งใบรับรองที่เข้ารหัสจาก
การ์ด SD

ตั้งค่ารหัสผ่าน – ตั้งค่าหรือ
เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับพื้นที่จัด
เก็บรหัสเฉพาะ
ลบพื้นที่จัดเก็บ –
ลบรหัสเฉพาะของเนื้อหาทั้งหมด
และรีเซ็ตรหัสผ่าน

แอปพลิเคชัน
คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชัน
และตั้งค่าช็อตคัทเริ่มต้นแบบ
รวดเร็วได้
แหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก –
การตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อติดตั้ง
แอปพลิเคชัน
ที่ไม่ได้มาจาก Market
เริ่มต้นแบบรวดเร็ว- ตั้งค่าช็อต
คัทแป้นพิมพ์เพื่อเริ่มต้นแอปพลิ
เคชันจัดการแอปพลิเคชัน – จัด
การและลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง
บริการที่กำลังรัน –
ตรวจสอบบริการที่กำลังรัน
การพัฒนา – ตั้งค่าตัวเลือก
สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
การใช้ที่เก็บข้อมูล – ดูที่เก็บข้อ
มูลที่แอปพลิเคชันใช้
การใช้แบตเตอรี่ –
ดูการใช้แบตเตอรี่
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ตัง
้ ค่า
แอคเคาท์และการซิงค์

ภาษาและแป้นพิมพ์

เปิดใช้การซิงโครไนซ์ข้อมูล
แบ็คกราวน์หรือซิงค์อัตโนมัติ
ตรวจสอบหรือเพิ่มแอคเคาท์

ตั้งค่าภาษาและภูมิภาคท้องถิ่น
รวมถึงการตั้งค่าแป้นพิมพ์

ความเป็นส่วนตัว

ใช้การตั้งค่าแปลงข้อความเป็น
เสียงพูดเพื่อกำหนดค่าตัวสัง
เคราะห์แปลงข้อความเป็น
เสียงพูดของ Android
สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้

คุณสามารถรีเซ็ตโทรศัพท์เป็นการ
ตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้ โปรดระวัง
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ

ที่เก็บข้อมูล
เปลี่ยนโหมดการเชื่อมต่อ USB
ตรวจสอบพื้นที่การ์ด SD รวม / ว่าง
แตะ ยกเลิกการเชื่อมต่อการ์ด SD
เพื่อถอดการ์ดออกอย่างปลอดภัย
ลบการ์ด SD หากคุณต้องการลบ
ข้อมูลทั้งหมดจากการ์ด SD

ค้นหา
แตะ Google Search
เพือ่ ปรับการตัง้ ค่าค้นหาโดย Google
ปรับรายการที่ค้นหา
เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ต้องการ
และมีประสิทธิภาพ
เลือกจาก เว็บ, แอปฯ, รายชื่อ,
ข้อความ, เพลง, Twitter และ
ค้นหาด้วยเสียง
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อินพุตและเอาต์พุตเสียง

การช่วยสำหรับการเข้าถึง
ใช้การตั้งค่า
การช่วยสำหรับการเข้าถึง เพื่อ
กำหนดค่าปลั๊กอินช่วยเหลือ
สำหรับการเข้าถึงที่คุณติดตั้ง
ในโทรศัพท์
หมายเหตุ: ต้องใช้พลักอิน
เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเลือกได้

วันที่ & เวลา
ตั้งค่าวันที่, เวลา, โซนเวลา
และรูปแบบ

เกี่ยวกับโทรศัพท์
ดูข้อมูลทางกฎหมาย และตรวจ
สอบสถานะโทรศัพท์และเวอร์ชัน
ซอฟต์แวร์

Wi-Fi
ด้วย Wi-Fi คุณสามารถใช้การเข้า
ถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายใน
พื้นที่ครอบคลุมของจุดเชื่อมต่อ
ไร้สาย (AP)
สนุกสนานกับอินเตอร์เน็ต
ไร้สายโดยใช้ Wi-Fi
ที่ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

การเปิด Wi-Fi
จากหน้าจอหลัก เปิดแถบการแจ้ง
และแตะ
จากเมนู เลือก ตั้งค่า >
ตั้งค่าไร้สายและเครือข่าย >
Wi-Fi

การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
เลือกเครือข่าย Wi-Fi
ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
หากคุณพบ
คุณจะต้องป้อน
รหัสผ่านเพื่อทำการเชื่อมต่อ
เคล็ดลับ!
หากคุณอยู่นอกพื้นที่ครอบคลุม
Wi-Fi และเลือกใช้การเชื่อมต่อ
3G อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เคล็ดลับ!
หากโทรศัพท์ของคุณเข้าสู่โหมด
ปิดเมื่อมีการเชื่อมต่อ
Wi-Fi การเชื่อมต่อ Wi-Fi
จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
ในกรณีนี้
หากโทรศัพท์ของคุณ
สามารถเข้าใช้ 3G ได้
อาจจะทำการเชื่อมต่อกับเครือ
ข่าย 3G โดยอัตโนมัติ
และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การแชร์ USB
คุณสามารถแชร์การเชื่อมต่ออิน
เตอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์ได้
แชร์โทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดย
ใช้สายเคเบิล USB
ตั้งค่า >
ตั้งค่าไร้สายและเครือข่าย >
การปล่อยสัญญาณและฮอต
สปอตแบบพกพา >
การปล่อยสัญญาณผ่าน USB
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
แชร์ USB ให้คลิก วิธีใช้
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Wi-Fi
เคล็ดลับ!
ในการใช้การปล่อยสัญญาณผ่าน
USB คุณต้องติดตั้ง PC Suite
ในคอมพิวเตอร์ก่อน

การปล่อยสัญญาณ Wi-Fi
ใช้ LG-C660 เป็นฮอตสปอต
Wi-Fi เคลื่อนที่
ตั้งค่า >
ตั้งค่าไร้สายและเครือข่าย >
การปล่อยสัญญาณและ
ฮอตสปอตแบบพกพา >
ฮอตสปอต Wi-Fi เคลื่อนที่
หมายเหตุ: โทรศัพท์ LG-C660
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
WEP, WPA/WPA2-PSK และ
802.1x EAP หากผู้ให้บริการ
Wi-Fi หรือผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ของคุณตั้งค่าการเข้ารหัสสำหรับ
การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
ไว้ ต้องป้อนรหัสในหน้าต่าง
ป๊อปอัป หากไม่ได้มีการตั้งค่าการ
เข้ารหัสไว้ หน้าต่างป๊อปอัพนี้จะ
ไม่ปรากฏขึ้น ขอรหัสจากผู้ให้
บริการ Wi-Fi
หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
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การอัปเดตซอฟต์แวร์
อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
มือถือ LG จากอินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้ฟังก์ชันนี้ โปรดดูที่
http://update.lgmobile.com
หรือ
http://www.lg.com/common/
index.jsp →
เลือกประเทศและภาษา
คุณสมบัตินี้ให้คุณอัปเดตเฟิร์มแวร์
ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชันใหม่
ได้อย่างสะดวกจากอินเตอร์เน็ต
โดยไม่ต้องไปที่ศูนย์บริการ
คุณสมบัตน
ิ จ้ี ะใช้งานได้ตอ
่ เมือ
่ LG
ให้บริการเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่
สำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น
เนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์
โทรศัพท์มือถือต้องการให้ผู้ใช้
ดำเนินการอัปเดตอย่างระมัด
ระวัง โปรดตรวจสอบคำแนะนำ
และหมายเหตุที่ปรากฏขึ้นในแต่
ละขั้นตอนก่อนดำเนินการต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสายข้อมูล
USB หรือแบตเตอรี่ระหว่างการ
อัปเกรดอาจทำให้โทรศัพท์มือถือ
ชำรุดเสียหายได้

หมายเหตุ: LG ขอสงวนสิทธิ์ใน
การให้บริการอัปเดตเฟิร์มแวร์
สำหรับบางรุ่นเท่านั้นตามดุลย
พินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
และไม่รับประกันว่าจะมีเฟิร์มแวร์
เวอร์ชันใหม่สำหรับเครื่องทุกรุ่น
อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
มือถือ LG ผ่าน Over-the- Air
(OTA)
คุณสมบัตินี้ให้คุณสามารถอัปเดต
เฟิร์มแวร์โทรศัพท์เป็นเวอร์ชัน
ใหม่อย่างสะดวกผ่าน OTA โดย
ไม่ต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล
USB คุณสมบัตินี้จะใช้งานได้ต่อ
เมื่อ LG ให้บริการเฟิร์มแวร์เวอร์
ชันใหม่สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
เท่านั้น
ครั้งแรก,
คุณสามารถตรวจสอบซอฟต์แวร์
ได้จาก โทรศัพท์ของคุณ:
ตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์
> ซอร์ฟแวร์อัปเดต >
ซอฟท์แวร์เวอร์ชั่น
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การอัปเดตซอฟต์แวร์
DivX Mobile
เกี่ยวกับวิดีโอ DIVX: DivX®
เป็นฟอร์แมตวิดีโอดิจิตอลที่สร้าง
โดย DivX, LLC
บริษัทในเครือของ
Rovi Corporation
อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์
ที่ได้รับการรับรอง DivX
Certified® ว่าสามารถเล่นวิดีโอ
DivX ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
และเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่นๆ
ที่ใช้ในการแปลงไฟล์เป็นวิดีโอ
DivX โปรดไปที่ divx.com
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ONDEMAND: อุปกรณ์ DivX
Certified® นี้ต้องทำการลง
ทะเบียนเพื่อที่จะสามารถเล่นภาพ
ยนตร์ DivX Video-on-Demand
(VOD) ที่ซื้อได้
ในการรับรหัสการลงทะเบีย
นของคุณ ให้ไปที่ส่วน DivX VOD
ในเมนูตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่
vod.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน
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DivX Certified®
สำหรับเล่นวิดีโอ DivX® ไม่เกิน
320x240
DivX®, DivX Certified®
และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็น
เครื่องหมายการค้าของ
Rovi Corporation
หรือบริษัทในเครือ
และใช้โดยได้รับอนุญาต
ประกาศ!
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
ในการขอรับซอร์สโค้ดที่
เกี่ยวข้องตาม GPL, LGPL,
MPL และและใบอนุญาต
โอเพ่นซอร์สอื่นๆ โปรดไป
ที่ http://opensource.lge.
com/ เงื่อนไขใบอนุญาต
การปฏิเสธการรับผิดชอบ
และประกาศที่อ้างอิงถึงทั้ง
หมดสามารถดาวน์โหลดได้
พร้อมกับซอร์สโค้ด

อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านี้มีให้ใช้กับโทรศัพท์ LG-C660
(รายการต่างๆ ที่อธิบายด้านล่างนี้เป็นตัวเลือก)
อะแดปเตอร์
สำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่

สายเคเบิล
ข้อมูล
เชือ่ มต่อโทร
ศัพท์ LG-C660
ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์

แบตเตอรี่

คูม
่ อื การใช้
เรียนรูเ้ พิม่ เติม
เกีย่ วกับโทร
ศัพท์
LG-C660

ชุดหูฟงั
สเตอริโอ

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
• การไม่ปฏิบัติดังกล่าวอาจมีผลให้การรับประกันสิ้นสุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่
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ข้อมูลทางเทคนิค
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C
ศูนย์บริการ LG โดย
บริษท
ั แอลจี
อีเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ่ มสำนักงานใหญ่ต
ากสิน
เลขที่ 72/127 ถ.
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
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การแก้ปญ
ั หา
เนือ
้ หาในบทนีจ
้ ะแสดงถึงปัญหาต่างๆ
ทีค
่ ณ
ุ อาจพบในขณะใช้โทรศัพท์ คุณอาจต้องสอบถามผูใ้ ห้
บริการเพือ
่ แก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปญ
ั หาส่วนใหญ่คณ
ุ
สามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่ได้ใส่ USIM
ข้อผิดพลาด USIM การ์ดในโทรศัพท์
หรือใส่ไม่ถกู ต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซมิ การ์ดอย่าง
ถูกต้อง

ระดับสัญญาณอ่อ
ไม่มกี ารเชือ่ มต่อกับ นภายนอกพืน้ ที่
เครือข่าย GSM
เครือข่าย/ เครือ
ข่ายขาดหาย
ผูใ้ ห้บริการใช้
บริการใหม่

ไปทีบ่ ริเวณใกล้กบั หน้าต่างหรือในทีเ่ ปิด
โล่ง ตรวจสอบพืน้ ทีใ่ ห้บริการกับผูใ้ ห้
บริการ
เครือข่าย
ดูวา่ ซิมการ์ดมีอายุมากกว่า 6~12
เดือนหรือไม่
หากเป็นเช่นนัน้ ให้เปลีย่ นซิมของคุณที่
สำนักงานของผูใ้ ห้บริการเครือข่าย

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลีย่ นรหัส
ป้องกัน คุณต้องยืนยันร
หัสใหม่โดยป้อนรหัสให
ม่อกี ครัง้
รหัสทีค่ ณ
ุ ป้อนทัง้ สองครัง้
ไม่ตรงกัน

รหัสเริม่ ต้นคือ [0000] หากคุณลืมรหัส
โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ตัง้ ค่าแอปพลิ
เคชันไม่ได้

ผูใ้ ห้บริการไม่สนับสนุนหรื
อต้องลงทะเบียน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ
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การแก้ปญ
ั หา
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่สามารถ
โทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการ
โทรออก มีการใส่ซมิ
การ์ดใหม่
ถึงขีดจำกัดค่าโทร
แบบเติมเงิน

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้รบั อนุญาต
ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้ ค่าการจำกัดการ
โทรใหม่โดยใช้รหัส PIN 2

เปิดเครือ่ ง
โทรศัพท์ไม่ได้

กดปุม่ เปิด/ปิดไม่นานพอ
ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
ขัว้ แบตเตอรีส่ กปรก

กดปุม่ เปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อยสองวินาที
เสียบอุปกรณ์ชาร์จให้นานขึน้
ทำความสะอาดขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
ถอดแบตเตอรีแ่ ล้วใส่ใหม่อกี ครัง้

ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมภิ ายนอกร้อน
หรือเย็นเกินไป
มีปญ
ั หาทีข่ ว้ั สัมผัส
ข้อผิดพลาด
เกีย่ วกับ
การชาร์จ

ไม่มกี ระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ชาร์จชำรุด
อุปกรณ์ชาร์จไม่ถกู ต้อง

ตรวจดูให้แน่ใจว่าชาร์จโทรศัพท์ภายใต้
อุณหภูมปิ กติ
ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและการเชือ่ มต่อ
กับโทรศัพท์ ตรวจสอบขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
และทำความสะอาดหากจำเป็น
เสียบปลัก๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟอืน่
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลีย่ นอุปกรณ์ชาร์จใหม่
ใช้อปุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน้
เปลีย่ นแบตเตอรี่

หมายเลขโทร
ศัพท์ใช้โทร
ออกไม่ได้
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กำลังใช้งานฟังก์ชนั
กำหนดหมายเลข
โทรออก

ตรวจสอบการตัง้ ค่าการโทร

ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่สามารถรับ/
ส่ง SMS
และรูปภาพได้

หน่วยความจำเต็ม

ลบข้อความในโทรศัพท์บางส่วนออก

เปิดไฟล์ไม่ได้

ไม่สนับสนุนรูปแบบ
ไฟล์

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทไ่ี ด้รบั การ
สนับสนุน

การ์ด SD
ไม่ทำงาน

สนับสนุนระ
บบไฟล์ FAT 16
เท่านัน้

ตรวจสอบระบบไฟล์ของการ์ด SD
ผ่านตัวอ่านการ์ด หรือฟอร์แมตการ์ด SD
โดยใช้โทรศัพท์

ไม่มเี สียง

อยูใ่ นโหมดสัน่
หรือโหมดปิดเสียง

ตรวจสอบการตัง้ ค่าสถานะของเมนูเสียง
เพือ่ ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยูใ่ นโหมดสัน่
หรือโหมดปิดเสียง

โทรศัพท์
ค้างหรือไม่ทำงาน

ปัญหาซอฟต์
แวร์ชว่ั คราว

ถอดแบตเตอรีแ่ ล้วใส่แบตเตอรี่
เปิดโทรศัพท์
ลองอัปเดตซอฟต์แวร์ผา่ นทางเว็บไซต์
หากโทรศัพท์ลอ็ คและไม่ทำงาน
ให้กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ ง/ล็อค ค้างไว้ 10
วินาทีเพือ่ ปิดเครือ่ ง จากนัน้ กดปุม่ เปิด/
ปิดเครือ่ ง/ล็อค อีกครัง้ ค้างไว้ 3
วินาทีเพือ่ รีบตู โทรศัพท์
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LG-C660 User Guide
This guide helps you to get started using your phone.
If you need more information, please visit www.lg.com.

• Some of the contents present in
this manual may not apply to your
phone and it depends 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 © 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, Gmail,
YouTube, Talk and Market are
trademarks of Google, Inc.
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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
LG-C660 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.
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• 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
1.28 W/kg (10 g) and when
worn on the body is 1.12
W/kg(10 g).
• 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.

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved for
use with this particular phone
model. The use of any other
types may invalidate any
approval or warranty applying
to the phone, and may be
dangerous.
• Do not disassemble this unit.
Take it to a qualified service
technician when repair work is
required.
• Repairs under warranty, at
LG’s option, may include
replacement parts or boards
that are either new or
reconditioned, provided that
they have functionality equal
to that of the parts being
replaced.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.

• The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any
area where you are required
by special regulations. For
example, do not use your
phone in hospitals as it may
affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone
with wet hands while it is
being charged. It may cause
an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not charge a handset near
flammable material as the
handset can become hot and
create a fire hazard.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
• Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
• Do not charge the phone
when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged
in a well ventilated area.
• 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 or moisture.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do
not touch the antenna
unnecessarily.
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• Do not use your device for a
long period of time with any
part of your body in direct
contact with it. During normal
operation, the temperature
of the product may increase,
which may cause your skin to
be harmed or burnt.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile
phone near medical
equipment without requesting
permission. Avoid placing
the phone over pacemakers,
for example, in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
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.
• Pull off the road and park
before making or answering
a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your
vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• When your vehicle is
equipped with an air bag, do
not obstruct with installed or
portable wireless equipment.
It can cause the air bag to fail
or cause serious injury due to
improper performance.
• If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume
is at a reasonable level

so that you are aware of
your surroundings. This is
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.
NOTE: Excessive sound
pressure from earphones can
cause hearing loss.

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
9

Guidelines for safe and efﬁcient use
not touch or attempt to remove.
Stop using your mobile device
until the glass is replaced by an
authorised service provider.

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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In aircraft
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.

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.

Battery information and
care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other
battery systems, there is no
memory effect that could
compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximise the
battery life.
• Do not disassemble or 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 maximise usability.
• Do not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such
as in the bathroom.
• Do not leave the battery
in hot or cold places, 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
authorised LG Electronics
service point or dealer for
assistance.
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Guidelines for safe and efﬁcient use
• 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.
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Important notice
Please check to see whether any
problems you encountered with
your phone are described in this
section before taking the phone
in for service or calling a service
representative.

3 Tap Uninstall, then touch OK
to uninstall the application
you selected.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life
between charges by turning
1. Phone memory
off features you don't need
to run constantly in the
When available space in your
phone memory is less than 10%, background. You can monitor
your phone can not receive new how applications and system
resources consume battery
messages. You need to check
your phone memory and delete
power.
some data, such as applications Extending your battery's life
or messages, to make more
• Turn off radio communications
memory available.
you are not using. If you are
Managing applications
not using Wi-Fi, Bluetooth or
1 On the home screen,
GPS, turn them off.
touch the Applications
• Reduce screen brightness,
tab, then select Settings
and set a shorter screen
> Applications > Manage
timeout.
applications.
• Turn off automatic syncing
2 Once all applications appear,
for Google Mail™, Calendar,
scroll to and select the
Contacts and other
application you want to
applications.
uninstall.
13

Important notice
• Some applications you
downloaded may cause your
battery’s life to be reduced.
Checking the battery charge
level
1 On the home screen, touch
the Applications tab, then
select Settings > About
phone > Status.
2 The battery status (Charging,
Not charging) and level
(percentage of fully charged)
are displayed at the top of the
screen.
Monitoring and controlling what
uses the battery
1 On the home screen, touch
the Applications tab, then
select Settings > About
phone > Battery Use.
2 The top of the screen displays
battery usage time. It tells you
how long it has been since
you last connected to a power
source or, if connected to a
14

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 amount to least.

3. Installing an open
source operating
system
If you install and use an open
source operating system (OS)
on your phone rather than
using the OS provided by the
manufacturer, your phone may
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, only download
applications from trusted
sources, such as Android
Market™. If there are
improperly installed
applications on your phone,
your phone may not work
normally or a serious
error may occur. You must
uninstall those applications
and all their data and
settings from the phone.

4. Using unlock pattern
Set unlock pattern to secure
your phone. This opens a set of
screens that guide you through
how to draw a screen unlock
pattern.
Caution: Create a Gmail account
before setting an unlock pattern.

WARNING: Precautions
to take when using pattern
lock.
It is very important to
remember the unlock pattern
you set. You will not be
able to access your phone
if you use an incorrect
pattern 5 times. You have
5 opportunities to enter
your unlock pattern, PIN or
password. If you have used
all 5 opportunities, you can
try again after 30 seconds.
When you can’t recall your
unlock Pattern, PIN, or Password:
1 If you logged in to your Google
account on the phone but failed
to enter the correct pattern 5
times, tap the Forgot Pattern
button. You are then required to
log in with your Google account
to unlock your phone. If you have
not created a Google account on
the phone or you forgot it, you
have to perform a Hard reset.
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Important notice
2 If you forgot your PIN or
Password, you need to do
Hard Reset.

5. Using hard reset
If it does not restore to the original
condition, use Hard Reset to
initialise your phone.
When the phone is turned off,
Press and hold Home key +
Volume down key + Power key
for over ten seconds. When screen
shows LG logo, release power key.
After screen shows hard reset
screen, release other keys.
Leave you phone over a minute
while it performs hard reset, then
your phone will be turned on.
Caution: If you perform a Hard
reset, all user applications and
user data are deleted. This cannot
be reversed. Remember to back
up any important data before
performing a hard reset.
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6. Connecting to Wi-Fi
networks
To use Wi-Fi on your phone,
access a wireless access point,
or “hotspot.” Some access points
are open and you can simply
connect to them. Others are
hidden or use security features;
you must configure your phone
to be able to connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not
using it to extend the life of your
battery.
Turning Wi-Fi on and
connecting to a Wi-Fi network
1 On the home screen, touch
the Applications tab, then
select Settings > Wireless &
Networks > Wi-Fi Settings.
2 Touch Wi-Fi to turn it on and
begin scanning for available
Wi-Fi networks.
• A list of available Wi-Fi
networks is displayed.
Secured networks are
indicated by a lock icon.

3 Touch a network to connect
to it.
• If the network is open, you
are asked to confirm that
you want to connect to that
network by touching Connect.
• If the network is secure,
you're asked to enter
a password or other
credentials. (Ask your network
administrator for details.)
4 The status bar displays icons
that indicate Wi-Fi status.

WARNING:
Do not insert or remove
the memory card when the
phone is on. Doing so 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, select Applications
> Settings > Storage >
Unmount SD Card.

7. Using a microSD card

8. Opening and switching
applications

Pictures, along with music and
video files, can only be saved to
external memory.
Before using the built-in camera,
you first need to insert a
microSD memory card into your
phone.
Without inserting a memory
card, you cannot save the
pictures and video you take with
the camera.

Multitasking is easy with Android
because you can keep more
than one application running
at the same time. There’s no
need to quit an application
before opening another. Use and
switch between several open
applications. Android manages
each application, stopping and
starting them as needed to
ensure that idle applications
don’t consume resources
17
unnecessarily.

Important notice
Stopping applications
1 On the home screen,
touch the Applications
tab, then select Settings
> Applications > Manage
applications.
2 Scroll to the desired
application and touch Force
Stop to stop it.
TIP Returning to recent apps
Press and hold the Home key.
A screen then displays a list
of the applications you used
recently.

9. Copying LG PC Suite
from SD card
LG PC Suite IV is a program that
helps you connect your mobile
phone to a PC using a USB data
communication cable. Once
connected, you can use the
functions of the mobile phone on
your PC.
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Major functions of LG PC Suite IV
• Create, edit and delete phone
data with ease.
• Synchronise mobile phone
data with PC data (contacts,
calendar, SMS messages,
bookmarks).
• Easily transfer multimedia
files (photos, videos, music)
by simply dragging and
dropping between a PC and
your phone.
• Transfer the SMS messages
from your phone to a PC.
• Software update without
loosing your data.
Installing LG PC Suite from your
microSD memory card
1 Insert your microSD memory
card into your phone. (It may
already be inserted.)

2 Before connecting the USB
data cable, make sure that
Mass storage only mode
is enabled on your phone.
(In the applications menu,
choose Settings, Storage
then select the Mass Storage
Only box.)
3 Use the USB data cable to
connect your phone to the PC.
4 • In the status bar, drag the
USB icon.
• Choose USB Connected and
Turn On USB Storage.
• You can view the mass
storage content on your PC
and transfer files.
5 • Copy the LG PC Suite IV
folder in mass storage to
your PC.
• Run the LGInstaller.exe file
on your PC and follow the
instructions.
* When LG PC Suite IV
installation is completed, disable
Mass Storage Only mode to run
LG PC Suite IV.

NOTE: Do not remove or delete
other program files installed
on your memory card. This
may damage your preinstalled
applications.

10. Connecting your
phone to a computer
using USB
NOTE: To synchronise your
phone with your PC using the
USB cable, you need to install
LG PC Suite onto your PC.
Download the program from the
LG website (www.lg.com). Go
to www.lg.com and select your
region, country and language.
For more information, visit the
various pages of the site. Since
PC Suite is on the SD card, you
can simply copy it to your PC.
LG-C660 does not support:
- LG Air Sync (Web Sync,
R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
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- Java application

Important notice
After installing PC Suite IV, you
can find its user guide in the
Help menu.
1 Use the USB cable to connect
your phone to a USB port
on your computer. Once
connected, you receive
notification that a USB
connection has been made.
2 Open the Notification drawer
and touch USB Connected.
3 Touch Turn On USB Storage
to confirm that you want to
transfer files between your
phone’s microSD card and
the computer.
You receive notification when the
phone connects as USB storage.
Your phone’s microSD card is
mounted as a drive on your
computer. You can now copy files
to and from the microSD card.

20

11. Unlocking the screen
when using a data
connection
Your display goes dark if untouched
for a period of time when using a
data connection. To turn on your
LCD screen, just press unlock key.
Note: When uninstalling PC Suite IV,
USB and Bluetooth drivers are not
automatically removed. Therefore,
you must uninstall them 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.
To disconnect your phone from
the computer, carefully follow your
computer’s instructions for properly
disconnecting USB devices to avoid
losing information on the card.

1 Safely disconnect the USB
device from your computer.
2 Open the Notification drawer
and touch Turn Off USB
Storage.
3 Touch Turn Off in the dialog
that opens.

12. Hold your phone
straight up
Hold your mobile phone straight
up, as you would a regular
phone.
While making/receiving calls or
sending/receiving data, avoid
holding the lower part of the
phone where the antenna is
located. Doing so may affect call
quality.

13. When the screen
freezes
If the screen freezes or the
phone does not respond when
you try to operate it:
Remove the battery, reinsert it,
then turn the phone on. If it still
does not work, please contact
the service centre.

14. Do not connect your
phone when you turn
on/off your PC.
Make sure to disconnect the
data cable between your phone
and PC; leaving it connected
might cause errors on your PC.
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Before using the mobile phone, ﬁrst read!
How to save music/video
files to your phone
Connect your phone to the PC
using the USB cable.
On the home screen, touch and
drag the status bar down. Select
USB Connected > Turn On USB
Storage > Open Folder To View
Files.
If you didn't install LG Android
Platform Driver onto your PC,
you must set it manually.
For more information, refer to
Transferring Files Using USB
Mass Storage Devices.
Save music or video files
from the PC to the phone's
removable storage.
• You can copy or move files
from your PC to your phone's
removable storage using a
card reader.
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• If there is a video file with
a subtitle file (*.smi or *.srt
file with the same name as
the video file), place it in
the same folder to display
subtitles automatically when
playing the video file.
• When downloading music or
video files, copyrights must be
secured. Note that corrupted
files or files with incorrect
extensions may damage your
phone.

Moving contacts from
your old phone to your
new phone
Export your contacts as a CSV
file from your old phone to your
PC using a PC sync program.
1 Download PC Suite IV 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 > More > Import /
Export and select the CSV file
saved to your PC.
3 If the fields in the imported
CSV file are different from
those in PC Suite IV, you
need to map the fields. After
mapping the fields, click OK.
The contacts are then added
to PC Suite IV.
4 If PC Suite IV detects the
connection of your LG-C660
phone (using the USB cable),
click Sync or Sync Contacts
to synchronise the contacts
saved to your PC with your
phone.

* Sending pictures: Run the
Gallery application, then select
Picture > Menu. Click Share,
then select Bluetooth. Check
whether Bluetooth is turned on,
then select Scan For Devices.
Choose the device you want to
send data to from the list.
* Exporting contacts: Run the
Contacts application. Touch the
address you want to export to.
Press Menu and select Share
> Bluetooth. Check whether
Bluetooth is turned on, then
select Scan For Devices.
Choose the device you want to
send data to from the list.

Sending data from your
phone using Bluetooth
Sending data using Bluetooth:
You can use Bluetooth to send
data by running a corresponding
application, not from the
Bluetooth menu as in regular
mobile phones.
23

Before using the mobile phone, ﬁrst read!
* Sending multi-selected
contacts: Run the Contacts
application. To select more
than one contact, press
the Menu key and touch
Multiselect. Select the contacts
you want to send or press the
Menu key and touch Select All
> Share > Bluetooth. Check
whether Bluetooth is turned on,
then select Scan For Devices.
Choose the device you want to
send data to from the list.
* Connecting to FTP (only the
FTP server is supported on
this handset): Select Settings
> Wireless & Networks >
Bluetooth Settings. Select the
Discoverable box; now, you can
search for your phone from
other devices. Find the FTP
service and connect to the FTP
server.
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• If you want to search for this
phone from other devices,
go to Settings > Wireless
& Networks > Bluetooth
settings.
Select the Discoverable box.
The box is cleared after 120
seconds.

Getting to know your phone
To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.
To turn off the phone, press the Power key for 3 seconds, then touch
Power Off.
Earpiece

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

Power/Lock key
- Turns your phone
on/off when you press
and hold 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 the touch screen functionalities. This
can cause the sensor to malfunction.
TIP! Press the Menu key whenever you tap an application to check
what options are available.
TIP! The LG-C660 does not support video calls.
TIP! If your LG-C660 has errors or you cannot turn it on, remove the
battery, reinsert it, then turn it on after 5 seconds.
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Getting to know your phone
Stereo earphone
connector
Volume keys
- On the home screen:
Controls ringer
volume.
- During a call: Controls
your earpiece volume.
- When playing a track:
Controls volume
continuously.

Power/Lock key
- Turns your phone
on/off when you press
and hold the key.
- Turns the screen off
and locks the phone.

Charger, micro USB
cable connector
Microphone

Camera lens

SIM card slot
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Back cover

Battery
microSD
memory card
slot

Installing the SIM card
and battery
1 To remove the back cover,
hold the phone in your hand
firmly. With the other hand,
firmly press your thumb on
the back cover. Now lift off
the battery cover.
2 Slide the SIM card into the
SIM card slot. Make sure the
gold contact area on the card
is facing downwards.
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Getting to know your phone
3 Insert the battery into place
by aligning the gold contacts
on the phone and the battery.

Charging your phone
Insert the charger in the charger
connector on the side of the
phone, then plug it into an
electrical outlet. Your LG-C660
must be charged before you
see .

4 Replace the back cover of the
phone.

NOTE: The battery must be
fully charged initially to improve
battery lifetime.
NOTE: The LG-C660 has an
internal antenna. Be careful not
to scratch or damage this rear
area, as that causes loss of
performance.
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Installing the memory
card
To store multimedia files, such
as images captured using the
built-in camera, you must insert
a memory card into your phone.
To insert a memory card:
NOTE: The LG-C660 supports
memory cards up to 32 GB.
1 Turn the phone off before
inserting or removing a
memory card. Remove the
back cover.

2 Insert the memory card
into the slot. Make sure the
gold contact area is facing
downwards.
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Getting to know your phone
Formatting the memory
card

3 Close the back cover.
WARNING!
Do not insert or remove
the memory card when the
phone is on. Doing so may
damage the memory card as
well as your phone, and the
data stored on the memory
card may be corrupted.

30

Your memory card may already
be formatted. If it isn’t, you must
format it before you can use it.
NOTE: All files on the card are deleted
when you format the card.
1 On the home screen, touch
the Applications tab to open
the Applications menu.
2 Scroll to and touch Settings
> Storage, then select Mass
Storage Only.
3 Unmount the SD card.
4 If you set a pattern lock, input
the pattern lock, then select
Erase SD card. The card is
then formatted and ready
to use.
NOTE: If there is content on
your memory card, the folder
structure may be different after
formatting since all the files will
have been deleted.

Your home screen
Touch-screen tips

Lock your phone

Here are some tips on how to
navigate around your phone.
Touch – To choose a menu/
option or to open an application,
touch it.
Touch and hold – To open an
options menu or grab an object
you want to move, touch and
hold it.
Drag – To scroll through a list
or move slowly, drag across the
touch screen.
Flick – To scroll through a list
or move quickly, flick across the
touch screen (drag quickly and
release).

When you are not using the
LG-C660, 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 battery power.
• If there are any programs
running when you set the
pattern, they may be still
running in Lock mode. It
is recommended to exit all
programs before entering
Lock mode to avoid
unnecessary charges (e.g.,
phone calls, Web access and
data communications).
Setting unlock pattern: You can
draw your own unlock pattern by
connecting dots.
If you set a pattern, the phone's
screen locks. To unlock the
phone, draw the pattern you set
on the screen.
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Note
• To

select an item, touch the
centre of the icon.
• Do not to press too hard; the
touch screen is sensitive enough
to pick up a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you want. Be
careful not to touch any other
keys.

Your home screen
Caution: When you set an unlock
pattern, you need to create your
Gmail account first.
Caution: Precautions to take
when using the Pattern Lock.
It is very important that you
remember the unlock pattern
you set. You have 5 opportunities
to enter your unlock Pattern, PIN
or Password. If you have used all
5 opportunities, you may attempt
again after 30 seconds.

Unlock screen
Whenever your LG-C660 is not
in use, it returns to the lock
screen. Drag your finger from
bottom to top to unlock the
screen.

Silent mode
In the Notification drawer, touch
to change to silent mode.

Home
Simply swipe your finger to the
left or right to view the panels.
You can customise each panel
with widgets, shortcuts (to your
favourite applications), folders
and wallpaper.
NOTE: Some screen images may
be different depending on your
phone provider.
On your LG home screen, you
can view quick keys at the
bottom of the screen. Quick
keys provide easy, one-touch
access to the functions you use
the most.
Touch the Phone icon to
bring up the touch-dial pad to
make a call.
Touch to open contacts.
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Touch the Message icon to
access the messaging menu.
This is where you can create a
new message.
Touch the Applications tab
at the bottom of the screen. You
can then view all your installed
applications.

Adding widgets to your
home screen
You can customise your home
screen by adding shortcuts,
widgets or folders to it. For more
convenience using your phone,
add your favourite widgets to the
home screen.
1 On the home screen, touch
the Menu key and select Add.
Or touch and hold the empty
part of the home screen.
2 On the Add To Home Screen
menu, touch the type of item
you want to add.
3 For example, select Folders
from the list and tap it.

4 You then see a new folder’s
icon on the home screen.
Drag it to the desired location
on the desired panel, then
take your finger off the
screen.
TIP! To add an application icon
to the home screen from the
Applications menu, touch and
hold the application you want
to add.
TIP! To remove an application
icon from the home screen,
touch and hold the icon you
want to remove, then drag it
to
.
TIP! You cannot delete preloaded
applications. (Only their icons
can be deleted from the screen.)
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Your home screen
Returning to recently
used applications
1 Press and hold the Home key.
The screen displays a pop-up
with icons of applications you
used recently.
2 Touch an icon to open its
application. Or, touch the
Back key to return to the
current application.

Viewing the status bar
The status bar uses different
icons to display phone
information, such as signal
strength, new messages, battery
life and active Bluetooth and
data connections.
Below is a table explaining the
meaning of icons you’re likely to
see in the status bar.

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

[Status bar]
Icon

Description
No SIM card
No signal

Ring

Wi-Fi Bluetooth

GPS

Data
connection

Wi-Fi is on and
connected
Wired headset
Call forward
Call hold

Touch and slide the Notification
drawer down with your finger.

Speakerphone
Call mute
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Icon

Description

Icon

Description

Missed call

Upload

Bluetooth on

GPS is acquiring

Bluetooth connected

GPS is on

System warning
Alarm
New voicemail
Airplane mode
Silent
Vibrate
No SD card
Battery fully charged
Battery is charging
Data in
Data out
Data in and out
USB to PC

Entering text
Qwerty keyboard
Shift key – Press once to
capitalise the next letter you
type. Double-press for All Caps.
Number and Symbols
key – Press to change between
character and number/symbol
input.
Enter key
Delete key
Language key – Press
and hold to change the writing
language.
Calendar key – Goes to the
calendar.
Email key – Goes to email.

Download
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Your home screen
Virtual keyboard
Use the virtual keyboard by
holding your phone horizontally.
To display the keyboard, touch a
text field.
Tap to change between
character and number/symbol
mode.
Tap to toggle between
lowercase and uppercase. To
input one capital letter, tap
once. If you tap this key twice,
uppercase is locked.
Touch to change the writing
language. Touch and hold to
select multiple writing language.
Use to enter a space.
Next This key works as the tab
key.
Use to delete text.

Entering accented letters
To enter accented letters:
• Virtual keyboard: Touch and
hold the corresponding letter; you
then see the special character.
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• Qwerty keyboard: Press the
same key repeatedly until
you see the special character
you want.

Entering numbers
Press
to add one number.
If you want to add numbers in a
row, press
twice. To return
to text mode, press
again.

Google account setup
The first time you open the
Google application on your
phone, you are required to sign
in with your existing Google
account. If you do not have a
Google account, you are asked
to create one.

5 Enter and re-enter your
password. Follow the
instructions and enter
the required and optional
information about your
account. Wait while the server
creates your account.

Creating your Google
account

Signing in to your Google
account

1 On the home screen, touch
the Applications tab
to
open the Applications menu.
2 Tap Gmail, then tap Next >
Create to start the Gmail™
setup wizard.
3 Enter your name and
username for your Google
account.
4 Tap Next. Your phone is
now communicating with
Google servers and checking
username availability.

1 Enter your email address and
password, then tap Sign In.
Wait while the system signs
you in.
2 After signing in, you can use
Gmail™ and take advantage of
Google services on your phone.
3 Once you have set up your
Google account on your phone,
your phone automatically
synchronises with your
Google account on the
Web. (This depends on your
synchronisation settings.)
After signing in, you can use other
Google services on your phone.
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Google account setup
IMPORTANT
• Some applications, such as
Calendar, work only with the
first Google Account you add.
If you plan to use more than
one Google Account on your
phone, be sure to sign in to
the one you want to use with
such applications first. When
you sign in, your contacts,
Gmail messages, Calendar
events and other information
from these applications
and services on the Web
are synchronised with your
phone. If you do not sign in
to a Google account during
setup, you are asked to sign
in or create a Google account
the first time you start an
application that requires one,
such as Gmail or Android
Market™.
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• If you have an enterprise
account through your
company or other
organisation, your IT
department may have special
instructions on how to sign in
to that account.

Calls
Making a call
1 Touch
to open the
keypad.
2 Enter the number using the
keypad. To delete a digit,
touch the Clear icon
.
3 Touch the Call icon
to
make a call.
4 To end a call, touch and drag
left the End icon .
TIP! To enter “+” to make
international calls, touch and
hold
.

Calling your contacts
1 Touch
to open your
contacts.
2 Scroll through the contact list
or enter the first letter(s) of
the contact you want to call
by touching Search.
3 In the list, touch the contact
you want to call.
4 Touch the contact from info
tab.

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, drag the
Answer icon
to the right.
Drag the Decline icon
to the
left to reject an incoming call.
Drag the Excuse Message bar
from the bottom if you want to
send one.

Adjusting call volume
To adjust the in-call volume
during a call, use the Volume Up
and Down key on the left side of
the phone.

Making a second call
1 During your initial call, touch
.
Then, select the number you
want to call.
2 Dial the number, or search
your contacts.
3 Touch the Call icon
to
connect the call.

39

Calls
4 Both calls are displayed on
the call screen. Your initial call
is locked and put on hold.
5 Touch
to toggle between
calls. Or touch
to make a
conference call.
6 To end active calls, touch
End Call. If there is no active
call, it ends the Hold Call.
To end all calls at the same
time, press the Menu key and
select End All Calls.
NOTE: You are charged for each
call you make.

Viewing your call logs
On the home screen, touch
and choose the Call Log tab.
View a complete list of all dialled,
received and missed voice calls.
TIP! Touch any single
call log entry to view the
date, time and duration of
the call.
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TIP! Press the Menu
key, then touch Clear Call
Log to delete all the recorded
items.

Call settings
You can configure phone call
settings, such as call forwarding
and other special features
offered by your carrier.
1 From Applications scroll and
touch Settings.
2 Tap Call Settings.

Contacts
Add contacts to your phone and
synchronise them with the contacts
in your Google account or other
accounts that support contact
syncing.

Searching for a contact
On the home screen
1 Touch
to open your
contacts.
2 Touch Search and enter the
contact name using the keypad.

Adding a new contact
1 Touch
, enter the new
contact’s number, then press the
Menu key. Now, touch Add To
Contacts and then Create New
Contact.
2 If you want to add a picture to
the new contact, touch .
Choose from Take a Picture or
Pick from Gallery.
3 Select the contact type by
touching
.
4 Touch a category of contact
information and enter the details
about your contact.

5 Touch Save.

Favourite contacts
You can classify frequently called
contacts as favourites.
Adding a contact to your
favourites
1 Touch
to open your
contacts.
2 Touch a contact to view its
details.
3 Touch the star at the right of
the contact’s name. The star
turns blue.
Removing a contact from your
favourites list
1 Touch
to open your
contacts.
2 Touch the Favourites tab and
choose a contact to view its
details.
3 Touch the blue star at the
right of the contact’s name.
The star turns grey and the
contact is removed from your
favourites.
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Messaging/email
Messaging
Your LG-C660 combines SMS
and MMS into one intuitive,
easy-to-use menu.

Sending a message
1 Touch the
icon, then touch
New Message.
2 Enter a contact name or
number into the To field. As
you enter the contact name,
matching contacts appear.
Touch a suggested recipient.
You can add multiple
contacts.
NOTE: You are charged for
one text message for every
person you send the message
to.
3 Touch Type To Compose
below to start entering your
message.
4 Press the Menu key to open
the Options menu. Choose
from Add Subject, Attach,
Insert Smiley, All Threads.
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5 Touch Send to send your
message.
6 Responses appear on the
screen. As you view and
send additional messages, a
message thread is created.
WARNING: The 160character limit may vary from
country to country depending
on the language and how
the SMS is coded.
WARNING: If an image,
video or audio file is added
to an SMS message, it is
automatically converted into
an MMS message, and you
are charged accordingly.
NOTE: When you get an SMS
during a call, you receive a
notification.

Threaded box

Setting up your email

Messages (SMS, MMS)
exchanged with another party
can be displayed in chronological
order so that you can
conveniently see an overview of
your conversation.

Touch the Applications tab and
select Email. If the email account
is not set up, you need to start
the email setup wizard.

Using emoticons
When writing a new message,
press the Menu key, then choose
Insert Smiley.

Changing your message
settings
Your LG-C660 message settings
are predefined so you can send
messages immediately. You can
change the settings based on
your preferences.

TIP! If an email account is

already set up, the wizard is
not activated.
You can select the mailbox type
between MS Exchange and
Others.

Microsoft Exchange
email account
Email Address – Enter the email
address.
User Name – Enter the
account’s user name.
Password – Enter the account’s
password.
Domain – Enter the account’s
domain (optional).
Server Address – Enter the
server address.
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Messaging/email
Use SSL – Choose whether to
use SSL for Microsoft Exchange.
Sync Contacts – Choose
whether to synchronize Contacts
of the Microsoft Exchange
account.
Sync Calendar – Choose
whether to synchronize Calendar
of the Microsoft Exchange
account.
Touch the Next button to
connect to the server.
The Setup Complete screen
appears and you need to enter
“name” for account display and
your name.
Now the account appears in the
list of accounts.

Other (POP3, IMAP)
email account
Email Address – Enter the email
address.
Password – Enter the account’s
password.
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Choose whether to enable
push email. Once enabled, it
immediately connects to the
server.
The Setup Complete screen
appears and you need to enter
a “name”.
Now the account appears in the
list of accounts.
Accounts screen
The Accounts screen lists your
combined Inbox and each of
your email accounts.
• Touch the Application tab and
select Email. The Account list
screen appears.
TIP! If you want to move the
account icon to your home
screen, click the Add To
Home Screen menu after
touching and holding an
email account in the account
lists. Touch the icon to go to
the Inbox directly.

5 Touch Attach to attach a file
you want to send with your
message.
6 Touch Send.
If you’re not ready to send
Composing and sending
the message, touch the Menu
email
key and then Save As Draft
To compose and send an email
to save it to a Drafts folder.
Touch the draft message in
1 While in the Email application,
the Drafts folder to resume
touch the Menu key and then
working on it. Your message
Compose.
is also saved as a draft if
2 Enter an address for the
you touch the Back key
message’s recipient. As
before sending it. If you aren’t
you enter text, matching
connected to a network,
addresses are offered from
the messages you send
your contacts. Separate
are stored in your Outbox
multiple addresses with
folder until you connect
commas.
to a network. If it contains
3 Touch the Menu key and Add
any pending messages, the
Cc/Bcc to Cc or Bcc other
Outbox is displayed on the
contacts/email addresses.
Accounts screen.
4 Enter the text of the message
body.
You can touch an account to
view its Inbox. The account from
which you send email by default
is indicated with a checkmark.
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Messaging/email
Please note that messages sent
using an Exchange account are
not located on the phone; they
are located on the Exchange
server itself.
If you want to see your sent
messages in the Sent folder (or
with the Sent label), you often
need to open the Sent folder/
label and select Refresh from
the Options menu.
TIP! When a new email
arrives in the Inbox, you
receive notification by
sound or vibration. Tap the
email notification to stop
notification.
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Working with account
folders
Each account has Inbox,
Outbox, Sent and Drafts folders.
Depending on the features
supported by your account’s
service provider, you may have
additional folders.

Adding and editing email
accounts
To add an email account:
1 Touch the Applications tab,
then select Email.
2 Press Menu key > Select
Add account.
3 Enter the information for
adding the account. (Refer to
Setting Up Your Email.)
4 Enter a name to set how you
want your name to appear
in outgoing mail, then touch
Done.

To change account settings:
Open Email, Select Menu key >
Settings.
To change individual account
settings select the account you
want to edit.
Incoming Server – Enter the
incoming email server address.
Port Number – Displays
incoming server port number.
Secure Type – Choose from
TLS, SSL and Off.
Outgoing Server – Enter the
outgoing email server address.
Port Number – Displays
outgoing server port number.
SMTP Secure Type – Choose
from TLS, SSL and Off.
To delete an email account
Open Email, touch and hold
the account you want to delete.
Select delete in the menu that
opens, touch yes confirm delete.
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Camera
Getting to know the viewfinder
Brightness – This defines and controls the amount of light
entering the image. Slide the brightness indicator along the
bar towards “-” for less brightness, or towards “+” for more
brightness.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side
volume keys.

Settings – Touch this icon to
open the Settings menu. See
Using The Advanced Settings.

Video mode – Slide this icon
down to switch to Video mode.
Taking a photo
Gallery – This allows you to
access your saved photos while
in Camera mode. Simply touch,
and your gallery appears on the
screen.

Colour effect – Choose from Off, Mono, Negative, Solarize,
Sepia, and Aqua.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture.
Without inserting a memory card, you cannot take a picture or
save the picture you took.
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TIP! Close all shortcut options
to give a clearer viewfinder
screen. Touch the centre of the
viewfinder once. To display the
options, touch the screen again.

Taking a quick photo
1 Open the Camera application.
2 Holding the phone
horizontally, and point the lens
towards the subject you want
to photograph.
3 Tap in the center of the
screen; a focus box then
appears in the centre of the
viewfinder screen.
4 Position the phone so you
can see the subject in the
focus box.
5 Press the Capture button.

Once you’ve taken the
photo
Your captured photo appears on
the screen.
Share Touch to share your
photo using Bluetooth,
Email, Facebook,
Gmail, Messaging,
Picasa or Twitter.
Set As Touch to use the image
as a contact icon or
wallpaper.
Rename Touch to edit the name
of the selected picture.
Touch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately. Your current
photo is saved.
Touch to view a gallery of
your saved photos.
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Camera
Using the advanced
settings
In the viewfinder, touch
to
open all advanced options.
Change camera settings by
scrolling the list. After selecting
the option, touch the Back key.
Image size – Touch to set the
size (in pixels) of the picture you
take. Select a pixel value from
the numerical options: 3M (2048
x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M
(1280 x 960), VGA (640 x 480),
QVGA (320 x 240).
ISO – The ISO rating determines
the sensitivity of the camera’s
light sensor. The higher the ISO,
the more sensitive the camera
is. This is useful under darker
conditions when you cannot use
the flash. Select from ISO values
of Auto, 400, 200 and 100.
White Balance – Choose from
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent, and Cloudy.
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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 in the photo.
Image Quality – Choose from
Super Fine, Fine, and Normal.
The finer the quality, the sharper
the photo. However, the file size
increases as a result, which
means you can store fewer
photos in the memory.
Auto Review – If you set Auto
Review on, it automatically
shows you the picture you just
took.
Shutter Sound – Select one of
four shutter sounds.
Tag Location – Activate to use
your phone’s location-based
services. Take pictures wherever
you are and tag them with the
location. If you upload tagged
pictures to a blog that supports
geotagging, you can see the
pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only
available when GPS is active.
Reset
– Restore all camera
default settings.
– Touch whenever you
want to know how this function
operates. This provides you with
a quick guide.
TIP! When you exit the
camera, all settings return to
their defaults, except image
size,image quality,ISO and
Shutter sound. Any nondefault settings must be
reset, such as colour tone.
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 see a
preview of the image change
behind the settings menu.

Viewing your saved
photos
1 Access your saved photos
while in Camera mode.
Just touch
and touch
on any photo. You then see
Slideshow and Menu.
TIP! Flick left or right to view
other photos or videos.
- Touch to see a slideshow.
- Touch to share the
contents or delete.
Touch More for more options.
Details – Check
information on the content.
Set As – Set as a contact
icon or wallpaper.
Crop – Crop your photo.
Move your finger across
the screen to select the
area.
Rotate left - Rotates the
image to left.
Rotate right - Rotates the
image to right.
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Video camera
Getting to know the viewfinder
Brightness – This defines and controls the amount of light entering
the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-”
for less brightness, or towards “+” for more brightness.
Zoom – Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume
keys. Before shooting a video, you can use the zoom function. You
cannot control the zoom function while shooting.

Settings – Touch this icon to
open the Settings menu. See
Using The Advanced Settings.

Camera mode – Slide this icon
to switch to Camera mode.
Start shooting
Gallery – This allows you to
access your saved photos and
videos while in Camera mode.
Simply touch, and your gallery
appears on the screen.

Duration – Set a duration limit for your video. Choose between
Normal and MMS to limit the maximum size if you send it in an
MMS message.

TIP! When choosing MMS duration, the video quality is set to
QCIF and you can shoot shorter videos only.
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Shooting a quick video
1 Slide the Camera mode
button down and the icon
changes to .
2 The video camera’s viewfinder
appears on the screen.
3 Holding the phone
horizontally, point the lens
towards the subject you want
to in your video.
4 Press the Capture button
once to start recording.
5 REC turns to red at the bottom
of the viewfinder with a timer
showing the length of the
video.
6 Touch
on the screen to
stop recording.

After shooting a video
A still image representing your
video appears on the screen.
Play Touch to play the video.
Share Touch to share your
video using Bluetooth,
Email, Gmail™, MMS
or YouTube™.

NOTE: Additional charges may
apply when MMS messages are
downloaded while roaming.
Touch to edit the name
of the selected video.
Touch to shoot another
video right away. Your
current video is saved.
Touch to delete the video
you just made, and confirm
by touching Ok. The
viewfinder reappears.

Rename

Touch to view a gallery of
your saved videos.

Using the advanced
settings
Using the viewfinder, touch
to open all the advanced options.
Adjust the video camera setting
by scrolling the list. After
selecting the option, touch the
Back key.
Video Size – Touch to set the
size (in pixels) of the video you
shoot. Choose your video image
size.
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Video camera
White Balance – White balance
ensures that the white areas
in your video are realistic. To
enable your camera to adjust
the white balance correctly,
you may need to determine the
light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny,
Fluorescent and Cloudy.
Colour effect – Choose a colour
tone to use for your new view.
Video Quality – Choose from
Super Fine, Fine and Normal.
Audio Recording – Choose Mute
to record a video without sound.
Auto Review – Auto Review
automatically shows you the
video you just recorded.
Reset
– Restore all video
camera default settings.
– Touch whenever you
want to know how this function
operates. This provides you with
a quick guide.
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Watching your saved
videos
1 In the viewfinder, touch .
2 Your gallery appears on the
screen.
3 Touch a video once to bring
it to the front of the gallery. It
starts playing automatically.

Your photos and videos
Adjusting the volume
when viewing a video
To adjust the volume of a video
while it is playing, use the
volume keys on the left side of
the phone.

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 menu , then touch
more, then touch , Set As
then touch wallpaper.
4 Adjust the size of the
wallpaper you want to set,
then touch save.
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Multimedia
You can store multimedia files
to a memory card to have easy
access to all your image and
video files.
Touch the Applications tab, then
select Gallery. Open a list of
catalogue bars that store all your
multimedia files.
NOTE: Make sure you install a
memory card into the phone
to save photos and access
all your pictures. Without
a memory card, the phone
does not display photos
or videos without Picasa
images, which are in your
Picasa album.

View model
Touch Gallery and Folder view is
displayed.
Touch any folder and it turns
to Grid View mode. If you tap a
photo, it changes into Full View
mode.
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Timeline view
LG-C660 Gallery provides a
timeline view of your photos and
videos. In Grid View mode, drag
to the right and the date
you took your photos is displayed
starting with the latest.

My Images options menu
Select a photo, then press the
Menu key to see the available
options.

Sending a photo
1 To send a photo, touch and
hold the photo you want.
2 Select Share. Choose from
Bluetooth, Email, Gmail™,
Messaging, SNS or Picasa.
3 When you choose Email,
Gmail™ or Messaging,
your photo is attached to a
message; you then write and
send the message normally.

TIP! If you have an SNS account
and set it up on your phone, you
can share your photo with the
SNS community.

Sending a video
1 To send a video, touch and
hold the video you want.
2 Select Share. Choose from
Bluetooth, Email, Gmail™,
Messaging or YouTube™.
3 When you choose Email,
Gmail™ or Messaging,
your video is attached to a
message; you then write and
send the message normally.

Using an image
Choose images to use as
wallpaper or to identify callers.
1 Touch and hold, then select
Set As from More menu.
2 Choose from Contact Icon, or
Wallpaper.

Creating a slideshow
In Full View mode, you can
watch a slideshow so you don’t
have to open and close each
image.
1 Touch and open a photo,
then select Slideshow.

Checking your photo
You can view a photo’s detailed
information, such as Name,
Date, Time, Size and Type.
1 Touch Menu > More >
Details.

Transferring files using
USB mass storage
devices
To transfer files using USB
devices:
1 Connect the LG-C660 to a PC
using a USB cable.
2 If you haven't installed LG
Android Platform Driver on
your PC, you need to change
the settings manually. Choose
Settings > Storage, then
select Mass Storage Only. 57

Multimedia
3 Touch Turn on USB Storage.
4 You can view the mass storage
contents on your PC and transfer
the files.
NOTE: You need to install a SD card
first. Without a SD card, you cannot
use USB mass storage.
NOTE: If you installed LG Android
Platform Driver, you immediately see
a pop-up with Turn On USB Storage.

Music
Your LG-C660 has a built-in
music player that lets you play
all your favourite tracks. To
access the music player, touch
Music.

Playing a song
1 On the home screen, touch
the Applications tab and
select Music.
2 Touch Songs.
3 Select the song you want
to play.
4 Touch
to pause the song.
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5 Touch
to skip to the next
song.
6 Touch
to go back to the
first part of the song. Touch
twice to return to the
previous song.
To change the volume while listening
to music, press the up and down
volume keys on the left side of the
phone.
Touch and hold any song in the list.
It displays Play, Add To Playlist,
Use As Phone Ringtone, Delete,
Details, and Search as options.
NOTE: Music file copyrights may be
protected by international treaties
and national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to
obtain permission or a licence to
reproduce or copy music.
In some countries, national
laws prohibit private copying
of copyrighted material. Before
downloading or copying the file,
check the national laws of the
relevant country concerning the use
of such material.

Using the radio
Your LG-C660 has a built-in FM
radio so you can tune in to your
favourite stations and listen on
the go.
NOTE: You must attach your
headphones to listen to the
radio. Insert them into the
headphone jack.

Searching for stations
You can tune in to radio stations
by searching for them manually
or automatically. They are
then saved to specific channel
numbers, so you don't have to
find them again.
You can store up to 48 channels
on your phone.
Tuning in automatically.
1 On the home screen, touch
the Applications tab and
select FM radio.
2 Press the Menu key, then
touch Auto Scan.

3 If there are preset channels,
you see a pop-up asking
"Reset all channels and start
auto scan?". If you choose
OK, all the preset channels
are deleted and Auto Scan
starts.
4 During auto scanning, touch
Stop if you want to stop
scanning. Only scanned
channels before you stop
scanning are saved.
NOTE: You can also manually
tune in to a station using the
displayed wheel.

Resetting channels
1 Press the Menu key and
choose Reset to reset all the
channels.
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Multimedia
Listening to the radio
1 Touch the speaker Icon which
is at the left top in the radio
screen to listen to radio via
speaker.
TIP! To improve radio
reception, extend the headset
cord, which functions as the
radio antenna.
WARNING:
If you connect a headset not
specifically made for radio
reception, radio reception
may be poor.
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Utilities
Setting your alarm
1 On the home screen, touch
the Applications tab and
select Clock.
2 If you want to add a new
alarm, touch . then touch
add alarm.
3 Input the desired time, then
touch set. Touch
to turn
on/off the alarm. After you set
the time, the LG-C660 lets
you know how much time is
left before the alarm sounds.
4 Set Repeat, Ringtone or
Vibrate, then add a label to
name the alarm. Touch Done.
5 Press the Menu key to add an
alarm, or adjust the snooze
duration or alarm volume
from Settings.

Using your calculator
1 On the home screen, touch
the Applications tab and
select Calculator.
2 Touch the number keys to
enter numbers.

3 For simple calculations, touch
the function you want (+, –, x
or ÷), followed by =.
4 For more complex
calculations, press the Menu
key, touch the Advanced
panel, then choose Sin, Cos,
Tan, Log and so on.

Adding an event to your
calendar
1 On the home screen, touch
the Applications tab and
select Calendar.
2 First, you must create a
Google account to use
Calendar.
3 To check the event, touch
the date. Touch and hold if
you want to add a new event.
Now touch New Event.
4 Touch What, then enter the
event name. Check the date
and enter the time you want
your event to begin and finish.
5 Also, touch Where, then enter
the location.
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Utilities
6 If you want to add a note to
your event, touch Description
and enter the details.
7 If you want to repeat the
alarm, set Repetition, and set
Reminders, if necessary.
8 Touch Done to save the event
to the calendar. A coloured
square in the calendar marks
all days that have saved
events. An alarm sounds at
the event start time to help
you stay organised.

Changing your calendar
view
1 On the home screen, touch
the Applications tab and
select Calendar.
2 Select the calendar view for a
particular day, week or month.
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Polaris Viewer
Polaris Viewer is a professional
mobile office solution that lets
users conveniently view various
types of office documents,
including Word, Excel and
PowerPoint files, anywhere,
anytime, using their mobile
devices.
Managing files
Polaris Viewer provides mobile
users with convenient file
management features, including
copying, cutting and pasting, and
deleting files and folders right on
the device.
Viewing files
Mobile users can now easily
view a wide variety of file types,
including Microsoft Office
documents and Adobe PDF, right
on their mobile devices. When
viewing documents using Polaris
Viewer, the objects and layout
remain the same as in their
original documents.

Voice recorder

Sending the voice

Use the voice recorder to record recording
voice memos or other audio files. 1 Once you have finished
recording, you can send the
Recording a sound or voice
audio clip by touching the
1 On the home screen, touch
Menu key and Share.
the Applications tab and
2 Choose from Bluetooth,
select Voice Recorder.
Email, Gmail™ and
2 Touch
to begin
Messaging. When you
recording.
select Email, Gmail™
and Messaging, the voice
3 Touch
to end recording.
recording is added to the
4 Press the Menu key and
message, then you write and
select Use As ringtone to set
send the message normally.
the recording as the Phone
ringtone.
NOTE: Touch Go To List to
access your album. You can
listen to the saved recording.
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The Web
Browser
Browser gives you a fast, fullcolour world of games, music,
news, sports, entertainment and
much more, right on your mobile
phone. Wherever you are and
whatever you enjoy.
NOTE: Additional charges apply
when connecting to these
services and downloading
content. Check data charges
with your network provider.

Using options
Press the Menu key to view
options.
New Window – Open a new
window.
Bookmark – Add/Show
Bookmark and show Most
Visited Site and History.
Window – Show all your
open windows.
Refresh – Touch to refresh
the Web page.
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Forward – Goes to the page
you connected to after the
current page. This is the
opposite of what happens
when you press the Back
key, which goes to the
previous page.
More
• Add Bookmark – Add the
current Web page as a
bookmark.
• Find On Page – If you
enter a letter or word,
all instances on the Web
page are marked.
• Select Text – Touch and
select the lines you want
to copy. Long touch any
input box, then paste it.
• Page Info – Show the
Web page information.
• Share Page – Send the
Web page.
• Downloads – Show
download history.
• Settings – Set browser
settings.

TIP! To return to the previous
Web page, press the Back key.

Adding and accessing
bookmarks
1 Press the Menu key, then
select Bookmarks.
2 Touch the first item, Add,
then enter a name for the
bookmark followed by its URL
3 To access the bookmark,
simply touch it. You are then
connected to the bookmarked
page.

Changing Web browser
settings
Press the Menu key, then select
More > Settings..
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Settings
Wireless & Networks

Display

Here, you can manage Wi-Fi and
Bluetooth. You can share your
phone’s mobile data connection
via USB or as a portable Wi-Fi
hotspot, set up Virtual Private
Network. Also, you can set
mobile networks and Airplane
mode.
Airplane mode – After setting
Airplane mode, all wireless
connections are disabled.

Brightness – Adjust the screen
brightness.
Auto-Rotate Screen – Set to
switch orientation automatically
when you rotate the phone.
Animation – Set to display an
animation.
Screen Timeout – Set the time
for screen timeout.

Call settings

Use Wireless Networks – If you
select Use Wireless Networks,
your phone determines your
approximate location using Wi-Fi
and mobile networks. When you
select this option, you’re asked
whether you consent to allowing
Google to use your location
when providing these services.
Use GPS Satellites – If you
select Enable GPS Satellites,
your phone determines your
location to street-level accuracy.

Change call settings, Call
forwarding, call divert, call
barring, call waiting, voicemail,
FDN, etc.

Sound
Adjust sound, notification default
settings and vibrate mode. You
can also manage audible and
haptic feedback.
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Location & Security

Set Up Screen Lock – Set an
unlock pattern to secure your
phone. Opens a set of screens
that guide you through drawing
a screen unlock pattern. You can
set PIN or Password instead of
Pattern or leave it as None.
When you turn on your phone
or wake up the screen, you're
asked to draw your unlock
pattern to unlock the screen.
Set up SIM/RUIM card lock –
Set up SIM card lock or change
the SIM PIN.
Visible Passwords – Select
to show passwords as you
type them or deselect to hide
passwords as you type them.
Select Device Administrators –
Add one or more administrators.
Use Secure Credentials – Allows
you to access secure certificates.
Install From SD Card – Choose
to install encrypted certificates
from your SD card.
Set Password – Set or change
the credential storage password.

Clear Storage – Clear
credentials for all content and
reset password.

Applications
You can manage applications
and set up quick launch
shortcuts.
Unknown Sources – Default
setting to install non-Market
applications.
Quick launch- Set keyboard
shortcuts to launch application.
Manage Applications –
Manage and remove installed
applications.
Running Services – Check
currently running services.
Development – Set options for
application development.
Storage Use – View storage
used by applications.
Battery Use – See what has
been using the battery.
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Settings
Accounts & Sync

Language and keyboard

Activate Background data
synchronisation or Auto-sync.
Check or add accounts.

Set local language and region as
well as keyboard settings.

Privacy
You can reset the phone to
factory data settings. Be careful,
as this deletes all your data.

Use the Text-to-Speech settings
to configure the Android textto-speech synthesiser for
applications to use it.

Storage

Accessibility

Change USB connection mode.
Check Total / available SD card
space. Touch Unmount SD Card
for safe removal. Erase SD Card
if you want to delete all data
from the SD card.

Use the Accessibility settings to
configure accessibility plug-ins
you installed on your phone.
Note: Requires additional plugins to become selectable.

Search
Touch Google Search to adjust
Google search settings.
Adjust Searched Items so you
get the information you want
effectively. Choose from Web,
Apps, Contacts, Messaging,
Music, Twitter and Voice
Search.
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Voice Input & Output

Date & Time
Set date, time, time zone and
formats.

About Phone
View legal information, and
check phone status and software
version.

Wi-Fi
With Wi-Fi, you can use highspeed Internet access within the
coverage of the wireless access
point (AP).
Enjoy wireless Internet using WiFi, without extra charges.

Turning on Wi-Fi
From the home screen, open the
Notification drawer and touch
.
From Menu, choose Settings >
Wireless & networks > Wi-Fi
.

Connecting to Wi-Fi
Choose the Wi-Fi network
you want to connect to. If you
see , you need to enter a
password to connect.
TIP!
If you are outside the Wi-Fi
coverage area and choose 3G
connection, additional charges
may apply.

TIP!
If your phone goes into Sleep
mode when connected to
Wi-Fi, the Wi-Fi connection is
automatically disabled.
In this case, if your phone
has access to 3G data, it may
connect to the 3G network
automatically, and additional
charges may apply.

USB tethering
You can share your phone's
Internet connection with your
computer.
Tether your phone to your
computer with a USB cable.
Settings > Wireless & networks
> Tethering & Portable Hotspot
> USB Tethering.
For more information regarding
USB tethering, click Help.
TIP!
To use USB tethering, you first
need to install PC Suite onto
your PC.
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Wi-Fi
Wi-Fi tethering
Use your LG-C660 as portable
Wi-Fi hotspot.
Settings > Wireless & networks
> Tethering & Portable Hotspot
> Portable Wi-Fi Hotspot.
NOTE: The LG-C660 supports
WEP, WPA/WPA2-PSK and
802.1x EAP security. If your WiFi service provider or network
administrator sets encryption
for network security, enter the
key into the pop-up window.
If encryption is not set, this
pop-up window is not shown.
Obtain the key from your Wi-Fi
service provider or network
administrator.
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Software update
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 newer version conveniently
from the internet without the
need to visit a service centre.
This feature is only available if
and when LG makes the newer
version of the firmware available
for your device.
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
your mobile phone.
NOTE: LG reserves the right to
make firmware updates available
only for selective models at its
own discretion and does not
guarantee the availability of the
newer version of the firmware for
all handset models.
LG Mobile Phone Software
update via Over-the-Air (OTA).
This feature allows you to update
the firmware of your phone to
the newer version conveniently
via OTA whitout connecting the
USB data cable.
This feature is only available if
and when LG makes the newer
version of the firmware available
for your device.
First, you can check the software
version on your mobile phone:
Settings > About phone >
Software update > Software
update check.
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DivX Mobile
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a
digital video format created by
DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official
DivX Certified® device that plays
DivX video. Visit divx.com for
more information and software
tools to convert your files into
DivX videos.
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.
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DivX Certified® to play DivX®
video up to 320x240.
DivX®, DivX Certified®
and associated logos are
trademarks of Rovi Corporation
or its subsidiaries and are used
under license.
Notice!
Open Source Software
To obtain the corresponding
source code under GPL,
LGPL, MPL and other open
source licences, please visit
http:// opensource.lge.com/
All referred licence terms,
disclaimers and notices are
available for download with
the source code.

Accessories
These Accessories are available for use with the LG-C660.
(Items described below may be optional.)
Travel
Adapter

Data cable
Connect your
LG-C660 and
PC.

Battery

User Guide
Learn more
about your LGC660.

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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Technical data
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)
Min: -10°C
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-C660
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.5.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, EN62209-2:2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

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

Name
Doo Haeng Lee / Director

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative
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Issued Date
Jun.03. 2011

Troubleshooting
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 to correct yourself.
Message

Possible causes

Possible Corrective Measures

USIM error

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

Make sure that the SIM card is correctly
inserted.

No network
connection/
Loosing
network

Weak Signal
outside of GSM
network area.
Operator applied
new services

Move towards a window or into an
open area. Check the Network Operator
coverage map.
See if the SIM card is older than
6~12month.
If so, change your SIM at the office of your
network provider.

Codes do not
match

To change a
security code,
you will need to
confirm the new
The default code is [0000]. If you forget
code by entering
the code, contact your Service Provider.
it again.
The two codes you
have entered do
not match.

Any
application
cannot be set

Not supported by
Service Provider
or registration
required

Contact your Service Provider.
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Troubleshooting
Message

Possible causes

Possible Corrective Measures

Calls not
available

Dialing error New
SIM card inserted
Prepaid Charge
limit reached

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

Phone cannot
be switched
on

On/Off key pressed
long enough
Battery is not
charged Battery
contacts are dirty

Press the On/Off key down for at least
two seconds.
Keep charger attached for a longer time
Clean the contacts.
Take out the battery and insert again.

Battery is not
charged.

Charge battery.

Outside
Temperature is too
hot or cold

Make sure phone is charging under
normal temperatures.

Contact problem

Check the charger and connection to the
phone. Check the battery contacts and
clean them if necessary.

No voltage

Plug into a different socket.

Charger defective

If the charger does not warm up, replace
it.

Wrong charger
Battery defective

Only use original LG accessories.
Replace battery.

The Fixed Dial
Number function
is on.

Check call settings.

Charging error

Number not
permitted
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Message

Possible causes

Impossible to
receive/ send Memory Full
SMS & Picture

Possible Corrective Measures
Delete some existing messages in the
phone.

Files not open

Unsupported file
format

Check the file format that can be
supported

SD Card not
working

FAT 16 file system
supported only

Check SD card file system via card reader
Or format SD card using phone

No Sound

Vibration or
manner mode

Check the setting status of sound menu
to make sure you are not in vibrate or
silent mode.

Hang up or
freeze

Intermittent
software problem

Take out the battery and insert battery.
Turn on the phone.
Try to do software update service via
WEB site.
If the phone is locked and does not work,
press and hold the Power/Lock key for
10 seconds to turn it off. Then, press the
Power/Lock key again for 3 seconds to
reboot the phone.
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LG Service Center
by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd. 72/127 Somdetprachaw Taksin
Rd., Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Sun 07:00 - 19:00
Call center : 0-2878-5757

