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Chương trình xác nhận thời hạn Bảo hành điện thoại di động của LG
Kính gửi quý khách hàng,
Để bảo vệ quý khách hàng tránh mua phải những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo
quý khách hàng nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG Việt Nam, cũng như tạo sự thuận tiện cho
quý khách, chúng tôi thực hiện chương trình xác nhận thời hạn bảo hành đối với sản phẩm điện thoại di động LG.
Sau khi quý khách mua sản phẩm và sử dụng máy liên tục (khoảng 4 giờ) với cùng một thẻ SIM, tin nhắn chứa số IMEI
sẽ được gửi tự động từ điện thoại của quý khách đến hệ thống của LG. Hệ thống sẽ xác thực sản phẩm chính hãng
thông qua số IMEI, và gửi lại quý khách một tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm với nội dung như sau:
“ Chao mung quy khach den voi dich vu bao hanh thong minh cua LG. Thoi han bao hanh cua may ‘Số IMEI’ tu ngay
‘Thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành’ den ngay ‘Thời điểm hết hạn bảo hành’ ”
Thời điểm quý khách bắt đầu sử dụng máy chính là thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành.
Khách hàng chịu phí chỉ một tin nhắn nhằm mục đích xác thực này, nhưng đổi lại, sản phẩm của quý khách sẽ được
cộng thêm một tháng bảo hành (thời hạn bảo hành 13 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành).
Đối với phụ kiện, chỉ áp dụng thời hạn bảo hành 6 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành.
Khi áp dụng chương trình này, không cần phiếu bảo hành, quý khách vẫn nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối
với sản phẩm điện thoại di động LG trong thời gian bảo hành.

Tiếng Việt

LG-E510 Hướng dẫn sử dụng
Tài liệu hướng dẫn này giúp bạn bắt đầu sử dụng điện thoại.
Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng truy cập www.lg.com.
• Một số nội dung trong hướng dẫn này có thể không áp dụng cho điện thoại
của bạn. Điều này tùy thuộc vào phần mềm điện thoại và nhà cung cấp dịch
vụ của bạn.
• Không nên sử dụng điện thoại này cho người khiếm thị do điện thoại dùng
bàn phím cảm ứng.
• Bản quyền ©2011 LG Electronics, Inc. Giữ toàn quyền. LG và logo LG là
thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn LG và các tổ chức có liên quan của tập
đoàn. Tất cả thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android
Market™ are trademarks of Google, Inc.
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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này.
Không tuân theo các hướng dẫn này có
thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp
luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng
vô tuyến
Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và
Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại
di động LG-E510 này đã được thiết kế
tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn
khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu
này được dựa trên các nguyên tắc khoa
học bao gồm các giới hạn an toàn được

đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi
người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.
• Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô
tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết
đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR.
Các thử nghiệm về SAR được thực hiện
sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn
hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức
năng lượng được xác nhận cao nhất
trong tất cả các dải tần được sử dụng.
• Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR
của các kiểu điện thoại LG khác nhau,
nhưng tất cả chúng đều được thiết kế
7

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp
đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
• Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy
ban quốc tế về bảo vệ phóng xạ không
ion hóa (ICNIRP) là 2 W/kg tính trung
bình trên 10g mô.
• Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại
này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử
dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0.713
W/kg (10 g) và khi đeo trên người là
1.12 W/kg (10 g).
• Thông tin dữ liệu SAR cho những người
sinh sống ở các nước/các vùng đã
thông qua giới hạn SAR được khuyến
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nghị bởi Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử
(IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình
trên một (1) gam mô.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm
CẢNH BÁO
Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện
được chấp thuận cho sử dụng cùng với
kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất
cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực
bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào
áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây
nguy hiểm.

• Không được tháo rời các bộ phận của
điện thoại. Mang đến một chuyên gia
kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần
sửa chữa.
• Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa chọn
của LG, có thể bao gồm các bộ phận
hoặc bảng mạch thay thế hoặc là mới
hoặc được sửa lại, miễn là chúng có
chức năng tương đương với bộ phận
được thay thế.
• Để cách xa các thiết bị điện điện tử như
là tivi, radio và máy tính cá nhân.
• Nên để điện thoại tránh xa những chỗ
nóng như là lò sưởi hoặc bếp.

• Không đánh rơi.
• Không để thiết bị này chịu rung hoặc va
đập cơ học.
• Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được
yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ:
không sử dụng điện thoại trong bệnh
viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng
đến thiết bị y tế nhạy cảm.
• Không sử dụng điện thoại khi tay còn
ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó
có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng
nặng điện thoại của bạn.
9

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
• Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ
cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng
và gây ra hỏa hoạn.
• Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài
của thiết bị (không sử dụng dung môi
như là benzen, chất pha loãng hoặc
rượu).
• Không sạc điện thoại khi đặt trên các
vật dụng mềm.
• Nên sạc điện thoại ở những nơi thông
gió.
• Không để thiết bị này chịu khói hoặc
bụi quá mức.
10

• Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng
hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới
thông tin trên các dải từ.
• Không nhấn lên màn hình bằng các vật
cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
• Không để điện thoại tiếp xúc với chất
lỏng hoặc hơi ẩm.
• Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai
nghe một cách cẩn thận. Không chạm
vào anten một cách không cần thiết.
• Không sử dụng, chạm hoặc cố gắng
tháo máy hoặc sửa chữa màn hình
thủy tinh bị vỡ, mẻ hoặc nứt. Hư hỏng

màn hình thủy tinh do lạm dụng hoặc
sử dụng không đúng không được bảo
hành theo chương trình bảo hành.
• Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử có
thể tạo nhiệt trong quá trình hoạt động
bình thường. Tiếp xúc lâu và trực tiếp
với da khi không có thông gió hợp lý
có thể gây khó chịu hoặc cháy nhỏ. Vì
vậy, hãy sử dụng cẩn thận khi cầm điện
thoại hoặc ngay sau khi sử dụng.

Sử dụng điện thoại hiệu quả
Các thiết bị điện tử
Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu
làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.
• Không sử dụng điện thoại di động của
bạn gần thiết bị y tế nếu không được
phép. Tránh đặt điện thoại gần máy
điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực
của bạn.
• Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây
nhiễu bởi điện thoại di động.
• Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới
tivi, đài, máy tính, v.v.
11

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
An toàn Giao thông
Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện
thoại di động ở những vùng mà bạn lái
xe.
• Không sử dụng điện thoại cầm tay khi
lái xe.
• Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
• Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi
thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu
điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
• Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới
một số hệ thống điện trên xe của bạn
như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
12

• Khi xe bạn được trang bị túi khí, không
làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định
hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc
được. Nó có thể làm túi khí không hoạt
động hoặc gây ra chấn thương nguy
nghiêm trọng do hoạt động không
đúng.
• Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài,
xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải
để có thể nhận biết được những tiếng
động xung quanh. Điều này đặc biệt
cần thiết khi ở gần đường.

Tránh làm hư tai bạn
Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh
hưởng nếu nghe quá to trong thời gian
dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không
bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gần
tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên
đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức
vừa phải.
• Khi sử dụng tai nghe, giảm âm lượng
nếu bạn không nghe thấy người khác
nói gần bạn, hoặc nếu người ngồi cạnh
bạn có thể nghe thấy những gì bạn
đang nghe.

LƯU Ý: Áp suất âm thanh quá mạnh từ tai
nghe trong điện thoại có thể làm hư thính
giác.

Bộ phận làm bằng thuỷ tinh
Một số bộ phận của điện thoại di động
được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh
này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề
mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu
thủy tinh vỡ, không được chạm hoặc tháo
máy. Dừng sử dụng điện thoại di động
cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được
ủy quyền thay thế thủy tinh đó.
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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
Khu vực phá nổ

Trên máy bay

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá
bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và
tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu
trong máy bay.
• Tắt điện thoại di động của bạn trước khi
lên máy bay.
• Không sử dụng điện thoại trên đất nếu
không được phép.

Môi trường có khả năng dễ nổ
• Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp
nhiên liệu.
• Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu
hoặc hoá chất.
• Không vận chuyển hoặc chứa khí,
chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong
khoang xe có điện thoại và các thiết bị
phụ trợ của bạn.
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Trẻ em
Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài
tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm
các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây
nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi Khẩn cấp
Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực
hiện được bằng tất cả các mạng di động.
Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào
điện thoại di động của bạn để thực hiện
các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà
cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông tin và chăm sóc pin
• Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn
trước khi sạc. Không giống các hệ thống
pin khác, không có tác động bộ nhớ có
thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.

• Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc
của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối
đa cho pin.
• Không tháo rời hoặc làm đoản mạch
bộ pin.
• Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của
bộ pin.
• Thay pin khi nó không còn hoạt động ở
mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có
thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi
cần thay thế.
• Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong
một thời gian dài để làm tăng tối đa khả
năng sử dụng.
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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
• Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp
với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó
ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
• Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh,
những điều kiện này có thể làm giảm
hiệu quả của hoạt động của pin.
• Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp
không đúng loại pin.
• Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn
của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi
có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt
thông thường.
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• Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện
thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại
lý được ủy quyền của LG Electronics để
được hỗ trợ.
• Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi
pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện
tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
• Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào
chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử
dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Thông báo quan trọng
Hãy kiểm tra xem các vấn đề bạn gặp
phải với điện thoại có được mô tả trong
phần này không trước khi mang điện
thoại đi bảo hành hoặc gọi điện cho đại
diện bán hàng.

1. Bộ nhớ điện thoại
Khi bộ nhớ trống trên điện thoại nhỏ hơn
10%, điện thoại không thể nhận tin nhắn
mới. Bạn cần kiểm tra bộ nhớ điện thoại
và xóa một số dữ liệu, như ứng dụng hoặc
tin nhắn, để giải phóng bộ nhớ.

Quản lý ứng dụng
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
rồi chọn Cài đặt > Ứng dụng > Quản
lý ứng dụng.
2 Khi tất cả ứng dụng xuất hiện, cuộn
tới và chọn ứng dụng bạn muốn gỡ
cài đặt.
3 Nhấn Gỡ cài đặt rồi bấm OK để gỡ cài
đặt ứng dụng bạn đã chọn.
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2. Tối ưu hóa tuổi thọ pin
Kéo dài tuổi thọ của pin giữa các lần sạc
bằng cách tắt các tính năng bạn không
cần chạy liên tục dưới nền. Bạn có thể
theo dõi cách thức ứng dụng và tài
nguyên hệ thống tiêu thụ pin.
Kéo dài tuổi thọ của pin
• Tắt các giao tiếp vô tuyến nếu bạn
không sử dụng. Nếu bạn không sử
dụng Wi-Fi, Bluetooth hoặc GPS, hãy
tắt chúng.
• Giảm độ sáng màn hình và đặt thời gian
khóa màn hình ngắn hơn.
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• Tắt đồng bộ hoá tự động cho Google
Mail™, Lịch, Danh bạ và các ứng dụng
khác.
• Một số ứng dụng bạn đã tải xuống có
thể làm giảm tuổi thọ của pin.
Kiểm tra mức sạc pin
1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng
dụng, sau đó chọn Cài đặt > Giới thiệu
về điện thoại > Trạng thái.
2 Tình trạng của pin (Đang sạc, Chưa sạc)
và mức pin (phần trăm đã sạc) được
hiển thị ở trên cùng của màn hình.

Theo dõi và kiểm soát những ứng dụng
sử dụng pin
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
rồi chọn Cài đặt > Thông tin về điện
thoại > Sử dụng pin.
2 Thời gian sử dụng pin được hiển thị ở
trên cùng của màn hình. Con số này
cho bạn biết thời gian đã trôi qua kể
từ lúc bạn cắm điện thoại lần cuối
vào một nguồn điện hoặc nếu điện
thoại được cắm vào nguồn điện thì
con số này cho biết thời gian bạn chạy
chương trình lần cuối bằng nguồn

điện từ pin. Phần giữa màn hình liệt kê
các ứng dụng hoặc dịch vụ sử dụng
nguồn điện từ pin, từ mức cao nhất
đến thấp nhất.

3. Cài đặt hệ điều hành nguồn mở
Nếu bạn cài đặt và sử dụng hệ điều hành
(OS) nguồn mở trên điện thoại chứ không
phải OS do nhà sản xuất cung cấp, điện
thoại của bạn có thể hoạt động sai.
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CẢNH BÁO
Nếu bạn cài đặt và sử dụng Hệ điều hành
không phải do nhà sản xuất cung cấp,
điện thoại của bạn sẽ không được bảo
hành nữa.
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CẢNH BÁO
Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của
bạn, chỉ tải xuống các ứng dụng từ nguồn
tin cậy như Android Market. Nếu có các ứng
dụng được cài đặt không đúng cách trên
điện thoại của bạn, điện thoại có thể không
hoạt động bình thường hoặc có thể xảy ra
lỗi nghiệm trọng. Bạn phải gỡ cài đặt các
ứng dụng đó cùng tất cả dữ liệu và cài đặt
của chúng khỏi điện thoại.

4. Sử dụng hình mở khóa
Đặt hình mở khóa để đảm bảo an toàn
cho điện thoại của bạn. Thao tác này mở
hàng loạt các màn hình để hướng dẫn
bạn vẽ hình mở khóa.
Cảnh báo: Tạo tài khoản Gmail trước rồi
mới đặt hình mở khóa.

CẢNH BÁO
Cẩn trọng khi sử dụng khóa máy bằng
hình.
Bạn cần nhớ hình mở khóa bạn đã đặt. Bạn
không thể truy cập điện thoại nếu bạn sử
dụng hình mở khóa sai 5 lần. Bạn có 5 cơ
hội để nhập Hình mở khóa, PIN hoặc mật
khẩu. Nếu bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội, bạn
có thể thử lại sau 30 giây.
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Khi bạn không thể nhớ lại được hình
mở khóa:
Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản
Google trên điện thoại nhưng không
nhập được hình đúng 5 lần, hãy nhấn nút
Quên hình, sau đó bạn sẽ được yêu cầu
đăng nhập bằng tài khoản Google để mở
khóa điện thoại.
Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên
điện thoại hoặc bạn quên tài khoản, bạn
cần khôi phục lại cài đặt gốc.
Cảnh báo: Nếu bạn thực hiện xác lập cứng, tất
cả ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa.
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5. Sử dụng xác lập cứng
Nếu điện thoại không phục hồi về tình
trạng ban đầu, sử dụng xác lập cứng để
khởi động điện thoại.
Khi điện thoại tắt, nhấn và giữ phím Giảm
âm lượng + phím Nguồn trong khoảng
hơn 10 giây. Khi màn hình hiển thị logo
LG, nhả phím Nguồn.
Sau khi màn hình xác lập cứng xuất hiện,
nhả các phím khác.
Để nguyên điện thoại trong ít nhất một
phút trong khi điện thoại thực hiện xác
lập cứng, sau đó điện thoại sẽ được bật.

Cảnh báo: Nếu bạn thực hiện xác lập cứng, tất
cả ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa.
Quá trình này không thể đảo ngược. Hãy nhớ
sao lưu mọi dữ liệu quan trọng trước khi thực
hiện xác lập cứng.

6. Kết nối với mạng Wi-Fi
Để sử dụng Wi-Fi trên điện thoại, bạn truy
cập điểm truy cập không dây hoặc “điểm
phát sóng.” Một số điểm truy cập mở và
bạn có thể kết nối đơn giản vào mạng.
Một số điểm truy cập khác được ẩn hoặc
sử dụng các tính năng bảo mật; bạn phải
cấu hình điện thoại sao cho có thể kết nối
với chúng.

Tắt Wi-Fi khi khi không sử dụng để kéo dài
tuổi thọ của pin.
Bật Wi-Fi và kết nối với mạng Wi-Fi
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
rồi chọn Cài đặt > Không dây & mạng
> Cài đặt Wi-Fi.
2 Bấm Wi-Fi để bật và bắt đầu dò mạng
Wi-Fi có sẵn.
• Danh sách mạng Wi-Fi có sẵn được hiển
thị. Các mạng an toàn có biểu tượng
chiếc khóa.
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3 Bấm vào một mạng để kết nối.
• Nếu mạng mở, bạn sẽ được yêu cầu xác
nhận bạn muốn kết nối vào mạng đó
bằng cách bấm Kết nối.
• Nếu mạng được bảo mật, bạn sẽ được
yêu cầu nhập mật khẩu hoặc thông tin
đăng nhập khác. (Hỏi quản trị mạng để
biết thông tin).
4 Thanh trạng thái hiển thị các biểu
tượng cho biết trạng thái Wi-Fi.
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7. Sử dụng thẻ microSD
Chỉ có thể lưu hình ảnh cùng với các tệp
nhạc và video vào bộ nhớ ngoài.
Trước khi sử dụng máy ảnh tích hợp sẵn,
bạn cần lắp thẻ microSD vào điện thoại
trước tiên.
Nếu bạn chưa lắp thẻ nhớ, bạn không
thể lưu ảnh và video bạn đã quay bằng
máy ảnh.

CẢNH BÁO
Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại
bật. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ
và điện thoại của bạn, đồng thời dữ liệu lưu
trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng. Để tháo
thẻ nhớ an toàn, trong màn hình chủ, bấm
tab Ứng dụng rồi chọn Cài đặt > Bộ nhớ >
Tháo thẻ nhớ SD.

8. Mở và chuyển đổi ứng dụng
Thực hiện đa nhiệm với Android thật dễ
dàng vì bạn có thể chạy đồng thời nhiều
ứng dụng cùng lúc. Không cần thoát
ứng dụng trước khi mở ứng dụng khác.
Sử dụng và chuyển đổi giữa các ứng
dụng đang mở. Android quản lý từng
ứng dụng, dừng và khởi động chúng khi
cần để đảm bảo các ứng dụng không
hoạt động không sử dụng tài nguyên khi
không cần thiết.
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Dừng ứng dụng
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
rồi chọn Cài đặt> Ứng dụng> Quản lý
ứng dụng > chọn Đang chạy.
2 Cuộn đến ứng dụng mong muốn và
bấm Dừng để dừng ứng dụng.
MẸO! Quay lại các ứng dụng gần đây Nhấn
và giữ phím Màn hình chủ. Một màn hình
sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng bạn sử
dụng gần đây.
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9. Sao chép LG PC Suite từ thẻ SD
LG PC Suite IV là một chương trình giúp
bạn kết nối điện thoại di động của mình
với máy tính bằng cáp truyền dữ liệu USB.
Khi đã kết nối, bạn có thể sử dụng các
chức năng của điện thoại di động trên
máy tính.
Chức năng chính của LG PC Suite IV
• Tạo, chỉnh sửa và xóa dữ liệu điện thoại
một cách dễ dàng
• Đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại di động
với dữ liệu trong PC (danh bạ, lịch, tin
nhắn SMS, chỉ mục và nhật ký cuộc gọi)

• Truyền dễ dàng các tệp đa phương tiện
(ảnh, video, nhạc) bằng cách đơn giản là
kéo và thả giữa máy tính và điện thoại
• Truyền các tin nhắn SMS từ điện thoại
sang máy tính
• Cập nhật phần mềm mà không mất
dữ liệu
Cài đặt LG PC Suite từ thẻ nhớ microSD
1 Lắp thẻ nhớ microSD vào điện thoại.
(Thẻ có thể đã được lắp)
2 Trước khi kết nối cáp dữ liệu USB, đảm
bảo bạn đã bật chế độ Chỉ bộ lưu
trữ thứ cấp trên điện thoại của mình.

(Trong menu ứng dụng, chọn Cài đặt
> Bộ nhớ > hộp chọn Chỉ bộ lưu trữ
thứ cấp).
3 Sử dụng cáp dữ liệu USB để kết nối
điện thoại với máy tính.
4 • Trên thanh trạng thái, kéo biểu tượng
USB.
• Chọn USB đã kết nối và Bật bộ lưu
trữ USB. Sau đó nhấn OK để xác nhận
• Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu
trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.
5 • Sao chép thư mục LGPCSuiteIV trong
bộ lưu trữ thứ cấp vào máy tính.
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• Chạy tệp LGInstaller.exe trên máy tính
và làm theo hướng dẫn.
* Khi cài đặt LG PC Suite IV hoàn tất, tắt
chế độ Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp để chạy LG
PC Suite IV.

LG (www.lg.com). Truy cập www.lg.com và chọn
vùng, quốc gia và ngôn ngữ của bạn. Để biết
thêm thông tin, truy cập các trang khác của
trang web. Vì PC Suite nằm trên thẻ microSD
nên bạn có thể sao chép dễ dàng vào máy tính
của mình.

LƯU Ý: Không gỡ hoặc xóa các tệp chương trình
khác được cài đặt trên thẻ nhớ. Điều này có thể
làm hỏng các ứng dụng được cài sẵn.

LG-E510 không hỗ trợ:
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Danh sách công việc trong Lịch
- Ghi nhớ
- Ứng dụng Java
Sau khi cài đặt PC Suite IV, bạn có thể tìm
Hướng dẫn sử dụng trong menu Trợ giúp.

10. Kết nối điện thoại với máy tính
bằng USB
LƯU Ý: Để đồng bộ hóa điện thoại với máy tính
bằng cáp USB, bạn cần cài đặt LG PC Suite trên
máy tính. Tải xuống chương trình từ trang web
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1 Sử dụng cáp USB để kết nối điện thoại
với cổng USB trên máy tính. Khi đã kết
nối, bạn sẽ nhận được thông báo rằng
kết nối USB đã được thiết lập.
2 Mở ngăn thông báo và bấm USB đã
kết nối.
3 Bấm Bật bộ lưu trữ USB sau đó nhấn
OK để xác nhận bạn muốn truyền tệp
giữa thẻ microSD của điện thoại và
máy tính.
Bạn sẽ nhận được thông báo khi điện
thoại kết nối dưới dạng bộ lưu trữ USB.
Thẻ microSD của điện thoại được ghép

kết làm ổ đĩa trên máy tính. Bây giờ,
bạn có thể sao chép tệp đến và từ thẻ
microSD.
LƯU Ý: Khi gỡ cài đặt PC Suite IV, USB và
Bluetooth, các trình điều khiển sẽ không được
xóa tự động. Bạn phải gỡ cài đặt chúng theo
cách thủ công.
MẸO! Để sử dụng lại thẻ microSD trên điện
thoại, bạn cần mở ngăn thông báo và nhấn
Tắt thiết bị lưu trữ USB.

Trong thời gian này, bạn không thể truy
cập thẻ microSD từ điện thoại. Do vậy,
bạn không thể sử dụng ứng dụng dựa
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Thông báo quan trọng
vào thẻ microSD, như Máy ảnh, Thư viện
và Nhạc.
Để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính,
hãy cẩn thận làm theo hướng dẫn trên
máy tính để ngắt kết nối thiết bị USB
đúng cách nhằm tránh mất thông tin
trên thẻ.
1 Mở ngăn thông báo và bấm Tắt bộ lưu
trữ USB.
2 Ngắt kết nối an toàn thiết bị USB khỏi
máy tính.
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11. Mở khóa màn hình khi đang sử
dụng kết nối dữ liệu
Màn hình sẽ tối nếu không được chạm
vào trong khoảng thời gian sử dụng kết
nối dữ liệu. Để bật màn hình LCD, nhấn
phím khóa.

12. Cầm thẳng điện thoại
Giữ thẳng điện thoại, vì bạn đang sử
dụng điện thoại thông thường. LG-E510
có ăng-ten trong. Cẩn thận để không làm
xước hoặc làm hư hỏng mặt sau của điện
thoại vì sẽ làm mất khả năng hoạt động
của ăng-ten.

Khi thực hiện/nhận cuộc gọi hoặc gửi/
nhận dữ liệu, tránh cầm vào phần dưới
của điện thoại vì đó là nơi đặt ăng-ten.
Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến chất
lượng cuộc gọi.

14. Không ngắt kết nối điện thoại
khi bạn bật/tắt máy tính.
Đảm bảo bạn ngắt kết nối cáp dữ liệu
giữa điện thoại và máy tính; việc duy trì
kết nối này có thể gây ra lỗi trên máy tính.

13. Khi màn hình không hoạt động
Nếu màn hình không hoạt động hoặc
điện thoại không phản hồi khi bạn cố
gắng sử dụng:
Tháo rồi lắp lại pin, sau đó bật điện thoại.
Nếu điện thoại vẫn không hoạt động, hãy
liên hệ với trung tâm dịch vụ.
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Làm quen với điện thoại của bạn
Để bật điện thoại, nhấn và giữ phím Nguồn trong 3 giây.
Để tắt điện thoại, nhấn và giữ phím Nguồn trong 3 giây, sau đó bấm Tắt nguồn và OK.
Loa/Ống nghe
Phím Nguồn/Khóa
Bật/tắt điện thoại bằng cách nhấn và giữ phím.
Tắt và khóa màn hình.
Cảm biến trạng thái gần kề
Phím Menu
Kiểm tra các tùy chọn có sẵn.
Phím Màn hình chủ
Trở lại màn hình chủ từ bất cứ màn hình nào
Phím Trở về
Trở lại màn hình trước.
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Phím âm lượng
Trên màn hình chủ: điều khiển âm
lượng chuông.
Ống kính
• Trong khi gọi: điều khiển âm
máy ảnh
lượng trong khi gọi.
• Khi phát bài hát: điều khiển âm
lượng đa phương tiện.

Nắp sau

/8I
+

"I 8I
#N "I
5ZQ N
.JO

Pin

Đầu nối tai nghe stereo

Phím Nguồn/Khóa

Khe thẻ SIM
Khe thẻ nhớ
microSD

Bộ sạc, bộ kết nối
cáp micro USB
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LƯU Ý: Cảm biến trạng thái gần kề
Khi nhận và thực hiện cuộc gọi, cảm
biến trạng thái gần kề tự động tắt đèn
nền và khóa bàn phím cảm ứng bằng
cách cảm biến khi điện thoại ở gần tai.
Cơ chế này giúp kéo dài tuổi thọ của
pin và tránh cho bàn phím cảm ứng vô
tình kích hoạt khi đang gọi.
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CẢNH BÁO
Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc
ngồi lên điện thoại có thể làm hỏng
màn hình LCD và các chức năng của
màn hình cảm ứng. Không đậy nắp
màng phim bảo vệ lên mắt thần của
LCD. Điều này có thể làm bộ cảm biến
hoạt động sai.

Lắp thẻ SIM và pin
1 Để tháo nắp sau, cầm chặt điện thoại
trong tay. Nhấn chặt ngón tay cái của
tay kia lên nắp sau. Bây giờ, hãy nhấc
nắp pin ra.

2 Trượt thẻ SIM vào khe thẻ SIM. Đảm
bảo vùng tiếp xúc màu vàng trên thẻ
quay xuống dưới.

35

Làm quen với điện thoại của bạn
3 Lắp pin bằng cách canh cho các điểm
tiếp xúc màu vàng trên điện thoại và
pin thẳng hàng.

Sạc điện thoại
Lắp bộ sạc, sau đó cắm vào ổ cắm điện.
LG-E510 phải được sạc trước khi bạn thấy
.
LƯU Ý: Pin phải
được sạc đầy lần
đầu tiên để nâng
cao tuổi thọ pin.

4 Đặt lại nắp sau của điện thoại về vị trí.
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Lắp thẻ nhớ
Để lưu trữ các tệp đa phương tiện, như
ảnh chụp bằng máy ảnh tích hợp sẵn, bạn
phải lắp thẻ nhớ vào điện thoại.

Lắp thẻ nhớ:
1 Tắt điện thoại trước khi lắp hoặc tháo
thẻ nhớ. Tháo nắp sau.

LƯU Ý: LG-E510 hỗ trợ thẻ nhớ có dung lượng
lên tới 32 GB.
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Làm quen với điện thoại của bạn
2 Lắp thẻ nhớ vào khe cắm. Đảm bảo
vùng tiếp xúc màu vàng quay xuống
dưới.

CẢNH BÁO
Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại
bật. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ
và điện thoại của bạn, đồng thời dữ liệu lưu
trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng.

Định dạng thẻ nhớ
Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu
thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn phải
định dạng thẻ nhớ trước khi bạn có thể
sử dụng.
LƯU Ý: Tất cả các tệp trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi
bạn định dạng thẻ nhớ.
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1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
để mở menu ứng dụng.
2 Di chuyển và nhấn Cài đặt > Bộ nhớ,
sau đó chọn Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp.
3 Nhấn Tháo thẻ SD và nhấn OK để xác
nhận.
4 Bấm Xóa thẻ nhớ SD, sau đó xác nhận
lựa chọn của bạn.
5 Nếu bạn đặt khóa hình, nhập khóa
hình rồi chọn Xóa tất cả. Thẻ nhớ sau
đó sẽ được định dạng và sẵn sàng sử
dụng.

LƯU Ý: Nếu đã có nội dung trong thẻ nhớ, cấu
trúc thư mục sẽ khác sau khi định dạng vì tất cả
các tệp sẽ bị xoá.
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Màn hình chủ
Mẹo cho màn hình cảm ứng
Sau đây là một số mẹo về cách điều
hướng điện thoại của bạn.
Nhấn – Để chọn menu/tùy chọn hoặc mở
ứng dụng, hãy nhấn nút.
Nhấn và giữ – Để mở menu tùy chọn
hoặc chọn đối tượng bạn muốn di
chuyển, nhấn và giữ đối tượng.
Kéo– Để cuộn qua danh sách hoặc di
chuyển chậm, kéo qua màn hình cảm
ứng.
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Kéo nhanh – Để cuộn qua danh sách
hoặc di chuyển nhanh, kéo nhanh qua
màn hình cảm ứng (kéo nhanh và nhả).
LƯU Ý:

• Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm
giữa của biểu tượng.
• Không nhấn quá mạnh; màn hình cảm
ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được
một lần bấm nhẹ dứt khoát.
• Sử dụng đầu ngón tay để bấm vào tùy
chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không
nhấn bất kỳ phím nào khác.

Khóa điện thoại
Khi bạn không sử dụng LG-E510, nhấn
phím nguồn để khóa điện thoại. Điều này
giúp tránh vô tình nhấn phải nút và tiết
kiệm pin.
Ngoài ra, nếu bạn không sử dụng điện
thoại trong một thời gian, màn hình chủ
hoặc màn hình khác mà bạn đang xem
sẽ được thay thế bằng màn hình khóa để
tiết kiệm pin.
Lưu ý: Nếu có bất kỳ chương trình nào
đang chạy khi bạn đặt hình khóa, chúng
có thể vẫn chạy trong chế độ Khóa. Bạn

nên thoát tất cả chương trình trước khi
vào chế độ Khóa để tránh cước phí không
cần thiết (ví dụ: cuộc gọi điện thoại, truy
cập web và truyền dữ liệu).
Đặt hình mở khóa: bạn có thể vẽ hình mở
khóa riêng bằng cách kết nối các điểm.
Nếu bạn đặt hình, màn hình điện thoại sẽ
khóa. Để mở khóa điện thoại, vẽ hình bạn
đã đặt trên màn hình.
Cảnh báo: Khi bạn đặt hình mở khóa, bạn cần
tạo một tài khoản Gmail trước tiên.
Cảnh báo: Nếu bạn vẽ sai hình liên tiếp hơn 5
lần, bạn không thể mở khóa điện thoại. Trong
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Màn hình chủ
trường hợp đó, thông tin cá nhân và dữ liệu đã
tải xuống của bạn sẽ bị xóa.

Mở khóa màn hình
Khi không sử dụng, điện thoại LG-E510
sẽ trở về màn hình khóa. Kéo ngón tay từ
dưới lên trên để mở khóa màn hình.

Chế độ im lặng
Trong ngăn thông báo, nhấn
thay đổi thành chế độ
.

, để

Màn hình chủ
Chỉ cần trượt ngón tay sang trái hoặc phải
để xem các ngăn. Bạn cũng có thể tùy
chỉnh từng ngăn với các widget, lối tắt
(tới những ứng dụng ưa thích), thư mục
và hình nền.
LƯU Ý: Một số hình ảnh màn hình có thể khác
tùy thuộc vào nhà cung cấp điện thoại của bạn.
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Trên màn hình chủ, bạn có thể thấy các
phím nhanh ở cuối màn hình. Các phím
nhanh mang lại cho bạn khả năng truy
cập một chạm dễ dàng vào các chức
năng hay dùng nhất.
Bấm biểu tượng Điện thoại để mở
bàn phím quay số cảm ứng để thực hiện
cuộc gọi.
Bấm biểu tượng Danh bạ để mở
danh bạ.
Bấm biểu tượng Tin nhắn để truy cập
menu nhắn tin. Đây là nơi bạn có thể soạn
tin nhắn mới.

Bấm tab Ứng dụng ở cuối màn hình.
Sau đó, bạn có thể xem tất cả ứng dụng
đã cài đặt.
Để mở ứng dụng mong muốn, chỉ cần
bấm biểu tượng trong danh sách ứng
dụng.
LƯU Ý: Các ứng dụng tải sẵn có thể khác tùy
thuộc vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà
cung cấp dịch vụ.

Thêm widget vào màn hình chủ
Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chủ bằng
cách thêm lối tắt, widget hoặc thư mục
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vào màn hình. Để thuận tiên hơn khi sử
dụng điện thoại, hãy thêm các widget ưa
thích của bạn vào màn hình chủ.
1 Trên màn hình chủ, nhấn phím Menu
và chọn Thêm. Hoặc bấm và giữ phần
còn trống trên màn hình chủ.
2 Trong menu Chế độ soạn thảo, bấm
vào loại mục bạn muốn thêm.
3 Ví dụ: chọn Thư mục từ danh sách và
nhấn vào thư mục.
4 Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng thư mục
mới trên màn hình chủ. Kéo biểu tượng
44

đến vị trí mong muốn trên ngăn mong
muốn và nhả ngón tay khỏi màn hình.
MẸO! Để thêm một biểu tượng ứng dụng
vào màn hình chủ hoặc menu Ứng dụng,
bấm và giữ ứng dụng bạn muốn thêm.
MẸO! Để xóa biểu tượng ứng dụng khỏi màn
hình chủ, bấm và giữ biểu tượng bạn muốn
xóa, sau đó kéo biểu tượng đó tới .
LƯU Ý: Bạn không thể xóa các ứng dụng được
tải sẵn. (Chỉ có thể xóa biểu tượng của các ứng
dụng này khỏi màn hình).

Quay lại các ứng dụng sử dụng
gần đây
1 Bấm và giữ phím Màn hình chủ. Màn
hình hiển thị một cửa sổ bật lên cùng
với biểu tượng của các ứng dụng bạn
sử dụng gần đây.
2 Bấm vào một biểu tượng để mở ứng
dụng. Hoặc, bấm phím Trở về để quay
lại ứng dụng hiện tại.

Ngăn thông báo
Ngăn thông báo chạy ngang qua phần
đầu của màn hình.

Chuông

Wi-Fi Bluetooth GPS Dữ liệu đã
bật
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Bấm và trượt ngăn thông báo xuống
bằng ngón tay.
Hoặc, trên màn hình chủ, nhấn phím
Menu và chọn Thông báo. Tại đây, bạn có
thể kiểm tra và quản lý âm thanh, Wi-Fi,
Bluetooth và GPS cũng như các thông
báo khác.

Xem thanh trạng thái
Thanh trạng thái sử dụng các biểu tượng
khác nhau để hiển thị thông tin của điện
thoại như cường độ tín hiệu, tin nhắn
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mới, tuổi thọ pin cũng như kết nối dữ liệu
hoặc Bluetooth có đang được bật hay
không.
Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của
các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên
thanh tình trạng.
[Thanh trạng thái]

Biểu Mô tả
tượng

Biểu Mô tả
tượng

Biểu Mô tả
tượng

Không có thẻ SIM

Tai nghe có dây

Bluetooth bật

Không có tín hiệu

Cuộc gọi đang
tiến hành

Kết nối với thiết bị
Bluetooth

Chờ cuộc gọi

Cảnh báo hệ
thống

Chế độ trên máy
bay
Kết nối vào mạng
Wi-Fi
Wi-Fi Direct đang
bật.

Loa

Báo thức đã đặt

Micrô điện thoại
tắt tiếng

Thư thoại mới

Cuộc gọi nhỡ

Chuông báo tắt
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Biểu Mô tả
tượng

Đang tải dữ liệu
xuống

Biểu Mô tả
tượng
On-Screen Phone
đã kết nối

Đang sạc

Đang tải dữ liệu
lên

3 thông báo khác
không hiển thị

Dữ liệu vào và ra

GPS đang dò tìm

Đang đồng bộ
dữ liệu

Điện thoại được
kết nối với máy
tính qua cáp USB

Đang nhận dữ liệu
vị trí từ GPS

Chế độ rung
Đã sạc đầy
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Biểu Mô tả
tượng

Tải về hoàn tất
Gmail mới

Biểu Mô tả
tượng

Biểu Mô tả
tượng

Tin nhắn Google
talk mới

Bật SmartShare

Tin nhắn mới

Yêu cầu chia sẻ
SmartShare

Bài hát đang phát
Sự kiện sắp tới

USB tethering
đang bật

Đài FM đã bật
dưới nền

Điểm phát sóng
Wi-Fi di động
đang bật

Biểu Mô tả
tượng
Cả USB tethering
và điểm phát
sóng di động
đều đang bật

49

Màn hình chủ
Bàn phím ảo
Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng bàn
phím ảo. Bàn phím ảo tự động hiển thị
trên màn hình khi bạn cần nhập văn bản.
Để hiển thị bàn phím theo cách thủ công,
chỉ cần bấm vào trường văn bản nơi bạn
muốn nhập văn bản.
Sử dụng bàn phím & nhập văn bản
Bấm một lần để viết hoa chữ cái tiếp
theo bạn nhập. Nhấn hai lần để viết hoa
tất cả.
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Nhấn để chuyển sang bàn phím
số và ký hiệu. Bạn cũng có thể bấm và giữ
tab này để xem menu Cài đặt.
Nhấn để xem hoặc nhấn và giữ để thay
đổi ngôn ngữ viết.
Nhấn để chèn một biểu tượng diễn
cảm khi soạn tin nhắn.
Nhấn để nhập khoảng trống.
Nhấn để tạo một dòng mới trong
trường tin nhắn.
Nhấn để xóa ký tự đứng trước.
Bấm để ẩn bàn phím ảo.

Nhập chữ có dấu
Khi bạn chọn tiếng Pháp hoặc tiếng Tây
Ban Nha làm ngôn ngữ nhập văn bản,
bạn có thể nhập các ký tự đặc biệt của
tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha (ví
dụ: “á”).
Ví dụ: để nhập "á", bấm và giữ phím "a"
cho tới khi phím phóng to lớn hơn và
hiển thị các ký tự của những ngôn ngữ
khác. Sau đó chọn ký tự đặc biệt mà bạn
muốn.
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Thiết lập tài khoản Google
Khi bạn bật điện thoại lần đầu, bạn có cơ
hội kích hoạt mạng, để đăng nhập vào Tài
khoản Google của bạn và xem cách bạn
muốn sử dụng một số dịch vụ Google.
Để thiết lập tài khoản Google:
* Đăng nhập Tài khoản Google từ màn
hình thiết lập được nhắc.
HOẶC
* Ứng dụng > chọn ứng dụng Google,
như Gmail > chọn Tiếp theo > chọn Tạo
để tạo tài khoản mới.
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Nếu bạn đã có tài khoản Google, nhập
địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó
bấm Đăng nhập.
Khi bạn đã thiết lập tài khoản Google trên
điện thoại, điện thoại sẽ tự động đồng
bộ hóa với tài khoản Google của bạn
trên web.
Danh bạ, thư Gmail, sự kiện Lịch và những
thông tin khác từ các ứng dụng và dịch
vụ trên web này sẽ được đồng bộ hóa với
điện thoại của bạn. (Điều này tùy thuộc
vào cài đặt đồng bộ hóa của bạn).

Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng
Gmail™ và tận dụng các dịch vụ của
Google trên điện thoại.
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Với Wi-Fi, bạn có thể sử dụng truy cập
Internet tốc độ cao trong vùng phủ sóng
của điểm truy cập (AP) không dây.
Tận hưởng Internet không dây với Wi-Fi
mà không phải trả thêm phí.

Bật Wi-Fi
Từ màn hình chủ, mở ngăn thông báo và
bấm
.
Hoặc bấm Ứng dụng > Cài đặt > Không
dây & mạng, sau đó > Wi-Fi
.
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Kết nối với Wi-Fi
Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối. Nếu
bạn thấy , bạn cần nhập mật khẩu để
kết nối.
LƯU Ý:

• Nếu bạn ở ngoài vùng phủ sóng Wi-Fi
và chọn kết nối 3G, bạn có thể phải trả
thêm phí.
• Nếu điện thoại chuyển sang chế độ ngủ
khi được kết nối với Wi-Fi, kết nối Wi-Fi
sẽ được tắt tự động.
• Trong trường hợp đó, nếu điện thoại
truy cập được dữ liệu 3G, nó có thể kết

nối tự động với mạng 3G và bạn có thể
phải trả thêm phí.
• LG-E510 hỗ trợ bảo mật WEP, WPA/
WPA2-PSK và 802.1x EAP. Nếu nhà cung
cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng
đặt mã hóa để bảo mật mạng, bạn
cần nhập khóa vào cửa sổ bật lên. Nếu
không đặt mã hóa, cửa sổ bật lên này
sẽ không hiển thị. Yêu cầu khóa từ nhà
cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị
mạng của mình.

Chia sẻ kết nối dữ liệu của điện
thoại
Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động
của điện thoại với một máy tính qua cáp
USB (USB tethering). Bạn cũng có thể chia
sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại với đồng
thời tối đa năm thiết bị bằng cách đưa
điện thoại của bạn vào điểm phát sóng
Wi-Fi di động.
Khi điện thoại của bạn đang chia sẻ kết
nối dữ liệu, một biểu tượng sẽ xuất hiện
trong thanh trạng thái và dưới dạng một
thông báo tiến trình trong ngăn thông
báo.
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Biểu Mô tả
tượng
USB tethering đang bật
Điểm phát sóng Wi-Fi di động
đang bật
Cả USB tethering và điểm phát
sóng di động đều đang bật
Để có thông tin mới nhất về tethering và
điểm phát sóng di động, bao gồm cả hệ
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điều hành được hỗ trợ và các chi tiết khác,
truy cập http://www.android.com/tether.
LƯU Ý: Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết
nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Kiểm tra
phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Cài đặt USB tethering & điểm phát
sóng Wi-Fi di động
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Cài đặt.
2 Bấm Không dây & mạng và chọn
Tethering & điểm phát sóng di động.
3 Chọn các tùy chọn bạn muốn điều
chỉnh.

USB tethering – Chọn để chia sẻ kết nối
dữ liệu mạng di động của điện thoại với
máy tính của bạn qua kết nối USB.
Điểm phát sóng di động – Chọn để chia
sẻ kết nối dữ liệu mạng di động của điện
thoại dưới dạng chia sẻ Wi-Fi.
Trợ giúp – Mở hộp thoại với thông tin về
USB tethering và điểm phát sóng Wi-Fi di
động cũng như thông tin về địa điểm để
tìm hiểu thêm.

Để chia sẻ kết nối dữ liệu của điện
thoại qua USB
Nếu máy tính của bạn đang chạy
Windows 7 hoặc một phiên bản gần đây
mang hơi hướng của Linux (chẳng hạn
như Ubuntu), thông thường bạn sẽ không
cần phải chuẩn bị máy tính để chia sẻ kết
nối. Nhưng nếu bạn đang chạy các phiên
bản Windows cũ hơn hoặc một hệ điều
hành khác, bạn có thể cần chuẩn bị máy
tính để thiết lập kết nối mạng qua USB.
Để biết thông tin cập nhật nhất về các hệ
điều hành hỗ trợ USB tethering và cách
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cấu hình chúng, truy cập http://www.
android.com/tether.

USB tethering và chia sẻ dữ liệu
Bạn không thể chia sẻ kết nối dữ liệu của
điện thoại và thẻ microSD qua USB cùng
lúc. Nếu bạn đang sử dụng kết nối USB
để kết nối thẻ microSD với máy tính, bạn
phải ngắt kết nối này trước tiên.
1 Sử dụng cáp USB đi kèm với điện thoại
của bạn để kết nối điện thoại với máy
tính.
2 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Cài đặt.
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3 Bấm Không dây & mạng và chọn
Tethering & điểm phát sóng di động.
4 Chọn USB tethering.
• Điện thoại bắt đầu chia sẻ kết nối dữ
liệu mạng di động với máy tính qua
kết nối USB. Một thông báo tiến trình
được thêm vào thanh trạng thái và
ngăn thông báo.
5 Bỏ chọn USB tethering để dừng chia
sẻ kết nối dữ liệu của bạn. Hoặc chỉ cần
ngắt kết nối cáp USB.

Để chia sẻ kết nối dữ liệu của điện
thoại dưới dạng điểm phát sóng
Wi-Fi di động
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Cài đặt.
2 Bấm Không dây & mạng và chọn
Tethering & điểm phát sóng di động.
3 Chọn Điểm phát sóng di động.
• Sau giây lát, điện thoại bắt đầu quảng
bá tên mạng Wi-Fi (SSID) để bạn có thể
kết nối với tối đa năm máy tính hoặc
thiết bị khác. Một thông báo tiến trình

được thêm vào thanh trạng thái và
ngăn thông báo.
• Khi Điểm phát sóng di động được
chọn, bạn có thể thay đổi tên mạng
hoặc đảm bảo an toàn cho mạng.
4 Bỏ chọn Điểm phát sóng di động để
dừng chia sẻ kết nối dữ liệu qua Wi-Fi.

Để đổi tên hoặc đảm bảo an toàn
cho điểm phát sóng di động
Bạn có thể thay đổi tên của mạng Wi-Fi
(SSID) của điện thoại và đảm bảo an toàn
cho mạng Wi-Fi.
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1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Cài đặt.
2 Bấm Không dây & mạng và chọn
Tethering & điểm phát sóng di động.
3 Đảm bảo đã chọn Điểm phát sóng di
động.
4 Bấm Cài đặt điểm phát sóng di động.
5 Bấm Cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi.
• Hộp thoại Cấu hình điểm phát sóng
Wi-Fi mở ra.
• Bạn có thể thay đổi SSID (tên) của mạng
mà các máy tính khác nhìn thấy khi
quét tìm mạng Wi-Fi.
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• Bạn cũng có thể bấm menu Bảo mật
để cấu hình mạng với bảo mật Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2) bằng khóa
chia sẻ trước (PSK).
• Nếu bạn bấm tùy chọn bảo mật WPA2
PSK, một trường mật khẩu sẽ được
thêm vào hộp thoại Cấu hình điểm
phát sóng Wi-Fi. Nếu bạn nhập mật
khẩu, bạn cần nhập mật khẩu đó khi
bạn kết nối với điểm phát sóng của điện
thoại bằng máy tính hoặc thiết bị khác.
Hoặc bấm Mở trong menu Bảo mật để
xóa bảo mật khỏi mạng Wi-Fi.

CHÚ Ý!
Nếu bạn đặt tùy chọn bảo mật là Mở, bạn
không thể ngăn việc sử dụng trái phép các
dịch vụ trực tuyến của những người khác và
bạn có thể phải trả thêm phí. Để tránh việc
sử dụng trái phép, bạn nên giữ tùy chọn
bảo mật hoạt động.

6 Bấm Lưu.

Cho phép Wi-Fi Direct chia sẻ qua
SmartShare
Wi-Fi Direct không thể bật khi sử dụng
các chức năng Wi-Fi khác.
Wi-Fi Direct tự động quét các thiết bị
Wi-Fi Direct lân cận và các thiết bị được
tìm thấy sẽ được liệt kê theo thứ tự đến
và bạn có thể chọn một thiết bị cụ thể
để chia sẻ dữ liệu đa phương tiện qua
SmartShare.
1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng
dụng và chọn Cài đặt.
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2 Nhấn Không dây & mạng và chọn Cài
đặt Wi-Fi Direct.
3 Đảm bảo Wi-Fi Direct được chọn.
4 Chọn thiết bị để kết nối trong danh
sách thiết bị quét được.
Chế độ chủ nhóm bắt buộc – Nhấn để
kích hoạt chế độ chủ nhóm để cho phép
các thiết bị Wi-Fi cũ kết nối bằng cách
quét điện thoại của bạn.
Trong trường hợp này, bạn phải nhập
mật khẩu trong Menu > Nâng cao > Mật
khẩu.
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LƯU Ý: Khi điện thoại của bạn trở thành chủ
nhóm, điện thoại sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn máy
khách. Kết nối Wi-Fi Direct không cung cấp dịch
vụ Internet. Bạn có thể phải chịu phí bổ sung
khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến.
Kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ
mạng.

Sử dụng Wi-Fi Cast
Bạn có thể chia sẻ nhạc, ảnh và nội dung
video giữa những người dùng sử dụng
Điện thoại Android được kết nối qua cùng
mạng Wi-Fi & Wi-Fi Directed.

Chọn trước mạng Wi-Fi & Wi-Fi Directed
và đảm bảo rằng người dùng đã kết nối
với nhau qua cùng mạng.
1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng
dụng và chọn Cài đặt.
2 Nhấn Không dây & mạng và chọn Cài
đặt Wi-Fi Direct.
3 Đảm bảo rằng đã chọn Wi-Fi Direct
và chọn thiết bị để kết nối trong danh
sách thiết bị được quét.
4 Nhấn Kết nối.

LƯU Ý:
Wi-Fi cast được kích hoạt giữa các người dùng.
Đảm bảo đã kết nối cùng một mạng Wi-Fi giữa
những người dùng.
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On-Screen Phone
Cách sử dụng On-Screen Phone
On-Screen Phone cho phép bạn xem màn
hình điện thoại di động từ máy tính thông
qua kết nối USB hoặc Bluetooth.
Bạn cũng có thể dùng chuột hoặc bàn
phím để điều khiển điện thoại di động từ
máy tính.

Biểu tượng On-Screen Phone
Kết nối điện thoại di động với máy
tính hoặc ngắt kết nố.
Xoay cửa sổ On-Screen Phone (chỉ có
trên các ứng dụng hỗ trợ xoay).
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Thay đổi tùy chọn On-Screen Phone.
Thoát chương trình On-Screen Phone.
Thu nhỏ cửa sổ On-Screen Phone.

Tính năng On-Screen Phone
• Truyền và điều khiển thời gian thực:
hiển thị và điều khiển màn hình điện
thoại di động khi đã kết nối với máy
tính.
• Điều khiển chuột: cho phép bạn điều
khiển điện thoại di động của mình bằng
cách sử dụng chuột để bấm và kéo trên
màn hình máy tính.

• Nhập văn bản bằng bàn phím: cho
phép bạn soạn tin nhắn văn bản hoặc
ghi chú bằng bàn phím máy tính.
• Truyền tệp (điện thoại di động sang
máy tính): gửi tệp từ điện thoại di động
(ví dụ: ảnh, video, nhạc và tệp Trình
xem Polaris) sang máy tính. Chỉ cần
bấm chuột phải và kéo để gửi tệp sang
máy tính.
• Truyền tệp (máy tính sang điện thoại
di động): gửi tệp từ máy tính sang điện
thoại di động. Chỉ cần chọn các tệp bạn
muốn truyền, kéo và thả tệp vào cửa sổ
On-Screen Phone. Các tệp bạn gửi được

lưu trữ trên thẻ micro SD.
• Thông báo sự kiện thời gian thực: hiện
một cửa sổ bật lên để thông báo cho
bạn về mọi cuộc gọi đến hoặc tin nhắn
văn bảncũng như báo thức và thông
báo sự kiện.

Cách cài đặt On-Screen Phone trên
máy tính
Nếu bạn cài đặt LG PC Suite IV, chương
trình On-Screen Phone cũng sẽ được tải
xuống máy tính của bạn. Sau đó, bạn có
thể cài đặt On-Screen Phone trên máy
tính.
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Cách kết nối điện thoại di động với
máy tính
Kết nối USB:
1 Mở Trình hướng dẫn Kết nối, chọn "Kết
nối qua cáp USB" và bấm "Tiếp theo".
2 Kết nối điện thoại di động với máy tính
sử dụng cáp USB và bấm "Tiếp theo".
3 Nhập mật khẩu On-Screen Phone và
bấm "Tiếp theo". Mật khẩu mặc định là
“0000”. Bạn có thể thay đổi mật khẩu
trong Cài đặt > Không dây & Mạng >
Cài đặt On-Screen Phone.
4 Bấm "OK" để thoát khỏi cửa sổ.
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LƯU Ý: Đi đến Cài đặt > Bộ nhớ và đảm bảo
rằng đã hủy chọn “Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp".

Kết nối không dây với Bluetooth:
1 Trên điện thoại di động, đi tới Cài
đặt > Không dây & Mạng > Cài đặt
Bluetooth. Chọn Bật Bluetooth và
đánh dấu Có thể phát hiện.
2 Nếu trước đó bạn đã kết nối bằng cáp,
hãy chạy Trình hướng dẫn Kết nối Mới
để tạo kết nối mới.
3 Chạy Trình hướng dẫn Kết nối trên máy
tính, chọn "Kết nối Bluetooth", sau đó
chọn "Tiếp theo".

4 Trình hướng dẫn bắt đầu tìm kiếm
điện thoại di động đã bật Bluetooth.
Khi điện thoại di động bạn muốn kết
nối xuất hiện, bấm "Dừng" để dừng
tìm kiếm.
5 Chọn "LG-E510" từ danh sách thiết bị
và bấm "Tiếp theo". Bạn có thể đổi tên
thiết bị nếu muốn.
6 Nhập mã PIN (ví dụ: "0000") và bấm
"Tiếp theo".
7 Trên điện thoại di động, chấp nhận
yêu cầu và chọn cùng mã PIN, sau đó
bấm "OK".

8 Nhập mật khẩu On-Screen Phone và
bấm "Tiếp theo" (mật khẩu mặc định
là "0000").
9 Nhấn "OK" để thoát.

Để kiểm tra kết nối điện thoại tới
máy tính
Khi đã kết nối các thiết bị, kéo thanh
thông báo nằm ở trên cùng của màn hình
chủ xuống để kiểm tra trạng thái kết nối
On-Screen Phone.
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On-Screen Phone
Để ngắt kết nối điện thoại khỏi
máy tính
Bấm
nằm ở trên cùng bên trái của
cửa sổ On-Screen Phone. Hoặc, kéo thanh
thông báo nằm ở trên cùng của màn hình
chủ xuống và chọn "On-Screen Phone".
Nhấn "Có" trong cửa sổ Ngắt kết nối.
CHÚ Ý: bạn phải khởi động lại điện thoại sau khi
tắt ứng dụng On Screen Phone.
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Cuộc gọi
Thực hiện cuộc gọi

Gọi từ danh bạ

1 Bấm
để mở bàn phím.
2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím.
Để xóa một số, bấm biểu tượng Xóa
.
để thực
3 Bấm biểu tượng Gọi
hiện cuộc gọi.
4 Để kết thúc cuộc gọi, bấm biểu tượng
.
Kết thúc

1 Bấm
để mở danh bạ.
2 Cuộn qua danh sách liên hệ hoặc nhập
(các) chữ cái đầu tiên của số liên lạc
bạn muốn gọi bằng cách bấm Tìm
kiếm.
3 Trong danh sách, bấm số liên lạc bạn
muốn gọi và nhấn số hoặc gọi biểu
tượng để thực hiện cuộc gọi.

MẸO! Để nhập “+” để thực hiện cuộc gọi
quốc tế, bấm và giữ
.

Trả lời và từ chối cuộc gọi
Khi màn hình bị khóa và điện thoại đổ
sang
chuông, kéo biểu tượng Trả lời
bên phải.

69

Cuộc gọi
Kéo biểu tượng Từ chối
sang bên trái
để từ chối cuộc gọi đến. Kéo thanh Tin
nhắn xin lỗi từ phía dưới cùng nếu bạn
muốn gửi tin nhắn này. Nếu người gọi
không xác định, thanh Tin nhắn xin lỗi
không khả dụng.
MẸO! Tin nhắn xin lỗi
Khi bạn từ chối một cuộc gọi, bạn có thể
gửi nhanh một tin nhắn bằng cách bấm Gửi
SMS. Cách này hữu ích nếu bạn muốn trả lời
tin nhắn trong cuộc họp.
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Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi
Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi,
sử dụng phím Âm lượng tăng và giảm ở
cạnh bên trái của điện thoại.

Thực hiện cuộc gọi thứ hai
1 Trong cuộc gọi đầu, nhấn Menu và
chọn .
2 Quay số hoặc tìm số liên lạc.
3 Bấm biểu tượng Gọi
để kết
nối cuộc gọi.
4 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên
màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ
bị khóa và chuyển sang chế độ chờ.

5 Bấm vào số được hiển thị để chuyển
đổi giữa hai cuộc gọi. Hoặc bấm
Hợp nhất cuộc gọi để thực hiện cuộc
gọi hội nghị.
6 Để kết thúc các cuộc gọi đang diễn ra,
bấm Kết thúc.
LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn
thực hiện.

Xem nhật ký cuộc gọi
Trên màn hình chủ, bấm
Nhật ký cuộc gọi.

Xem danh sách đầy đủ tất cả các cuộc
gọi thoại đã gọi, cuộc gọi đã nhận, cuộc
gọi bị nhỡ.
MẸO! Bấm bất kỳ mục nhập nhật ký
cuộc gọi nào để xem ngày giờ và thời lượng
cuộc gọi.
MẸO! Nhấn phím Menu, sau đó
bấm Xóa tất cả để xóa tất cả các mục đã lưu.

và chọn tab
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Cuộc gọi
Cài đặt cuộc gọi
Bạn có thể cấu hình cài đặt cuộc gọi trên
điện thoại, như chuyển tiếp cuộc gọi và
các tính năng đặc biệt khác do nhà cung
cấp dịch vụ cung cấp.
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
để mở menu ứng dụng.
2 Cuộn và bấm Cài đặt.
3 Bấm Cài đặt cuộc gọi và chọn tùy chọn
mà bạn muốn điều chỉnh.
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Danh bạ
Thêm số liên lạc vào điện thoại và đồng
bộ hóa chúng với danh bạ trong tài
khoản Google hoặc tài khoản khác có hỗ
trợ đồng bộ danh bạ.

Tìm kiếm liên hệ
Trên màn hình chủ
1 Bấm
để mở danh bạ.
2 Bấm Tìm kiếm và nhập tên liên hệ
bằng bàn phím.

Thêm liên hệ mới
1 Bấm , nhập số của liên hệ mới, sau
đó nhấn phím Menu. Bấm Thêm vào
danh bạ rồi bấm Liên hệ mới.
2 Nếu bạn muốn thêm ảnh vào liên hệ
mới, bấm . Chọn từ Chụp ảnh hoặc
Chọn từ bộ sưu tập.
3 Chọn loại liên hệ bằng cách bấm
.
4 Bấm danh mục thông tin liên hệ và
nhập thông tin về liên hệ của bạn.
5 Bấm Lưu.
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Danh bạ
Liên hệ ưa thích
Bạn có thể phân loại các liên hệ được gọi
thường xuyên làm liên hệ ưa thích.
Thêm liên hệ vào danh sách ưa thích
của bạn
1 Bấm
để mở danh bạ.
2 Bấm vào một liên hệ để xem chi tiết.
3 Bấm vào ngôi sao phía bên phải của
tên liên hệ. Ngôi sao trở thành màu
vàng.
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Xóa liên hệ khỏi danh sách ưa thích
1 Bấm
để mở danh bạ.
2 Bấm tab Nhóm, chọn Ưa thích nằm ở
trên cùng của danh sách và chọn một
liên hệ để xem chi tiết.
3 Nhấn Dấu sao màu vàng phía bên phải
tên liên hệ. Ngôi sao chuyển sang màu
xám và liên hệ được xóa khỏi danh
sách ưa thích của bạn.

Di chuyển danh bạ từ điện thoại cũ
sang điện thoại mới
Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ điện
thoại cũ sang máy tính bằng chương
trình đồng bộ hóa của máy tính.
1 Tải xuống PC Suite IV từ www.lg.com
và cài đặt trên máy tính. Chạy chương
trình và kết nối điện thoại di động
Android với máy tính bằng cáp USB.
2 Chọn biểu tượng Danh bạ. Tới Menu
> Tệp > Nhập và chọn tệp CSV đã lưu
trên máy tính.

3 Nếu các trường trong tệp CSV được
nhập khác với các trường trong PC
Suite IV, bạn cần ánh xạ các trường đó.
Sau khi ánh xạ các trường, nhấn OK.
Sau đó, danh bạ sẽ được thêm vào PC
Suite IV.
4 Nếu PC Suite IV phát hiện thấy kết
nối của điện thoại LG-E510 (sử dụng
cáp USB), nhấn Đồng bộ hoặc Đồng
bộ danh bạ để đồng bộ hóa danh bạ
được lưu trên máy tính với điện thoại
của bạn.
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Nhắn tin/email
Nhắn tin
Điện thoại LG-E510 kết hợp SMS và MMS
vào trong một menu dễ sử dụng và trực
quan.

Gửi tin nhắn
trên màn hình
1 Nhấn biểu tượng
chủ và nhấn Tin nhắn mới để mở tin
nhắn trống.
2 Nhập tên liên hệ hoặc số điện thoại
vào trường Tới. Khi bạn nhập tên liên
hệ, các liên hệ phù hợp sẽ xuất hiện.
Bạn có thể nhấn vào người nhận được
đề xuất. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.
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LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn văn
bản cho mỗi người bạn gửi tin nhắn đến.

3 Bấm trường Nhập tin nhắn và bắt đầu
soạn tin nhắn của bạn.
4 Nhấn phím Menu để mở menu tuỳ
chọn. Thêm chủ đề, Hủy, Đính kèm và
các mục khác.
5 Bấm Gửi để gửi tin nhắn.
6 Màn hình tin nhắn mở ra, kèm tin nhắn
sau Tên/Số người nhận. Trả lời xuất
hiện trên màn hình. Khi bạn xem và
gửi tin nhắn bổ sung, chuỗi tin nhắn
được tạo.

CẢNH BÁO: Giới hạn 160 ký tự có thể
thay đổi theo quốc gia tùy thuộc vào cách
mã hoá SMS và ngôn ngữ.
CẢNH BÁO: Nếu bạn thêm một hình,
video hoặc tệp âm thanh vào tin nhắn SMS
thì tin nhắn này sẽ tự động được chuyển
đổi thành tin nhắn MMS, và bạn sẽ bị tính
phí tương ứng.
LƯU Ý: Khi bạn nhận được tin nhắn SMS trong
cuộc gọi, sẽ có thông báo bằng chuông.

Hộp chuỗi
Tin nhắn (SMS, MMS) trao đổi với bên
khác có thể được hiển thị theo trình tự
thời gian để bạn có thể xem tổng quan
cuộc hội thoại thuận tiện.

Sử dụng mặt cười
Làm cho tin nhắn trở nên sống động
bằng cách sử dụng mặt cười.
Khi soạn tin nhắn mới, nhấn phím Menu,
sau đó chọn Chèn biểu tượng.
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Nhắn tin/email
Thay đổi cài đặt tin nhắn

Mở Email và Màn hình Tài khoản

Cài đặt tin nhắn của LG-E510 được xác
định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay
lập tức. Bạn có thể thay đổi cài đặt dựa
theo sở thích.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Email để
đọc email từ các dịch vụ khác Google
Mail. Ứng dụng Email hỗ trợ các loại tài
khoản sau: POP3, IMAP và Exchange.
Để mở ứng dụng Email
Từ màn hình chủ, bấm Ứng dụng-> Email
Chọn nhà cung cấp dịch vụ email.
Chương trình hướng dẫn thiết lập mở ra
để giúp bạn thêm tài khoản email. Sau
thiết lập ban đầu, Email hiển thị nội dung
trong Hộp thư đến của bạn (nếu bạn
chỉ có một tài khoản) hoặc màn hình Tài

CẢNH BÁO: Trong chế độ này, thiết bị
Máy khách MMS hướng dẫn người dùng
tạo và gửi tin nhắn với nội dung thuộc về
Miền Nội dung MM Chính. Hướng dẫn này
được cung cấp qua hộp thoại cảnh báo.
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khoản (nếu bạn có nhiều tài khoản).
Màn hình tài khoản
Màn hình Tài khoản liệt kê Hộp thư đến
kết hợp và mỗi tài khoản email.
1 Mở ứng dụng Email. Nếu bạn không
ở trên màn hình Tài khoản, nhấn Phím
Menu và bấm Tài khoản.
2 Chọn nhà cung cấp dịch vụ email.
- Bấm để mở Hộp thư đến kết hợp
của bạn, cùng với các thư đã Nhận ở
tất cả tài khoản của bạn.
- Bấm để mở danh sách các thư có
gắn dấu sao của bạn.

- Bấm biểu tượng thư mục để mở thư
mục của tài khoản.
Bạn có thể bấm một tài khoản để xem
Hộp thư đến của tài khoản đó. Tài khoản
mà bạn gửi email theo mặc định được chỉ
báo bằng dấu chọn.
Để mở Hộp thư đến kết hợp của bạn
Nếu bạn đã cấu hình email để gửi và
nhận email từ nhiều tài khoản, bạn có thể
xem tất cả thư đã gửi cho tất cả tài khoản
trong Hộp thư đến kết hợp.
1 Nhấn Email.
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Nhắn tin/email
2 Nhấn Hộp thư đến kết hợp (trong màn
hình Tài khoản). Thư trong Hộp thư đến
kết hợp được mã hóa bằng màu bên
cạnh trái, theo tài khoản, sử dụng cùng
màu được sử dụng cho tài khoản trên
màn hình Tài khoản.
Chỉ các email gần đây nhất trong tài
khoản của bạn được tải xuống điện thoại.
Để tải xuống các thư email (cũ hơn) khác,
bấm Tải các thư khác ở dưới cùng của
danh sách email.
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Soạn và gửi email
Để soạn và gửi thư
1 Trong ứng dụng Email, nhấn Phím
Menu và nhấn Soạn.
2 Nhập địa chỉ của người nhận thư. Khi
bạn nhập văn bản, địa chỉ phù hợp
được đề xuất từ Danh bạ. Phân tách
nhiều địa chỉ bằng dấu phẩy.
3 Nhấn phím Menu và nhấn Thêm Cc/
Bcc để gửi bản sao email hoặc bản sao
email ẩn địa chỉ cho các liên hệ/địa chỉ
email khác.
4 Nhập nội dung của thư.

5 Nhấn Phím Menu và bấm Thêm tệp
đính kèm để gửi tệp cùng thư.
6 Nhấn nút Gửi.
Nếu chưa sẵn sàng gửi thư, nhấn nút
Lưu dưới dạng nháp để lưu thư trong
thư mục Nháp. Nhấn thư nhấp trong
thư mục Nháp để tiếp tục làm việc
trên thư. Thư của bạn sẽ được lưu dưới
dạng thư nhấp nếu bạn nhấn Phím
Quay lại
trước khi gửi. Nhấn nút
Hủy để hủy bỏ và xóa thư, bao gồm
mọi thư nháp đã lưu. Nếu bạn chưa
kết nối tới mạng, ví dụ như điện thoại
của bạn đang ở chế độ máy bay, thì tin

nhắn bạn muốn gởi sẽ được lưu ở thư
mục Hộp thư đi cho đến khi bạn kết
nối lại tới mạng Nếu hộp thư có chứa
thư đang chờ xử lý, Hộp thư đi được
hiển thị trên màn hình Tài khoản.
Xin lưu ý rằng thư được gửi đi bằng tài
khoản Exchange sẽ không được lưu trên
điện thoại; tuy nhiên chúng được lưu trên
máy chủ Exchange.
Nếu bạn muốn xem thư đã gửi trong thư
mục Đã gửi, bấm phím Menu và bấm Thư
mục sau đó bấm thư mục Đã gửi và chọn
Làm mới từ Menu tùy chọn.
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Nhắn tin/email
MẸO! Khi có email mới đến hộp thư đến,
bạn sẽ nhận được thông báo bằng âm
thanh hoặc rung.

Làm việc với Thư mục tài khoản
Mỗi tài khoản đều có thư mục Hộp thư
đến, Hộp thư đi, Thư đã gửi và Nháp. Tùy
thuộc vào các tính năng do nhà cung cấp
dịch vụ của tài khoản hỗ trợ, bạn có thể
có các thư mục bổ sung.
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Thêm và chỉnh sửa tài khoản email
1 Để thêm tài khoản email, Bấm tab Ứng
dụng và chọn Email.
2 Chọn MS Exchange, Yahoo! hoặc Khác,
và nhập cài đặt tài khoản.
3 Nếu tài khoản email đã được thiết lập,
bạn cần bấm phím Menu sau đó nhấn
Thêm tài khoàn từ Màn hình tài khoản.
4 Nhập tên cho tài khoản, xác nhận cách
bạn muốn tên của mình xuất hiện
trong thư đi, sau đó bấm Xong.

Để thay đổi cài đặt của tài khoản
1 Mở màn hình Tài khoản.
2 Bấm và giữ tài khoản bạn muốn thay
đổi cài đặt. Trong menu mở ra, nhấn
Cài đặt tài khoản.
Để xóa tài khoản email
1 Mở màn hình Tài khoản.
2 Bấm và giữ tài khoản bạn muốn xóa.
3 Bấm Xóa tài khoản trong menu đang
mở.
4 Bấm OK trong hộp thoại để xác nhận
rằng bạn muốn xóa tài khoản.
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Mạng xã hội
Mạng xã hội
Với điện thoại, bạn có thể thưởng thức
mạng xã hội và quản lý tiểu blog trong
các cộng đồng trực tuyến. Bạn có thể cập
nhật trạng thái hiện thời, tải lên ảnh và
xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong
thời gian thực.
Bạn có thể thêm tài khoản Facebook,
Twitter vào điện thoại. Nếu bạn không có
tài khoản, bạn có thể truy cập vào trang
web để tạo.
LƯU Ý: Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết
nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Hãy kiểm
tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.
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Thêm tài khoản của bạn vào điện
thoại
1 Nhấn và giữ phím màn hình chủ. Khi
nhiều Widget xuất hiện, chọn Xã hội+
và bấm
Cài đặt nút. Bạn cũng
có thể truy cập theo cách khác, trên
màn hình chủ, chọn Ứng dụng > Cài
đặt > Tài khoản & đồng bộ > Cài đặt
Xã hội+.
2 Chọn ứng dụng khách Mạng xã hội
bạn muốn sử dụng từ Facebook
dành cho LG, Twitter dành cho LG và
MySpace dành cho LG.

3 Nhập địa chỉ email và mật khẩu của
bạn, sau đó bấm Đăng nhập.
4 Đợi trong khi thông tin của bạn được
xác nhận với cộng đồng.
5 Nếu bạn nhấn vào cộng đồng, bạn có
thể thấy trạng thái hiện thời của cộng
đồng.
MẸO! Nếu bạn thêm widget Mạng xã hội
trên màn hình chủ, widget sẽ hiển thị
trạng thái của bạn khi điện thoại cập nhật
từ mạng.
Bạn cũng có thể truy cập cộng đồng xã hội
trực tiếp bằng cách nhấn vào widget.

Xem và cập nhật trạng thái của bạn
1 Bạn có thể xem và cập nhật nội dung
cộng đồng xã hội bằng widget Xã hội+
bất kỳ lúc nào.
2 Trên widget Xã hội+, chọn dịch vụ
Mạng xã hội bạn muốn đăng nhập.
Sau đó bạn sẽ nhìn thấy trạng thái và
nội dung của mình.
3 Khi bạn nhấn hộp nhập, màn hình sẽ
chuyển để cập nhật trạng thái hiện tại
của bạn với nhận xét hoặc tải lên ảnh.

85

Mạng xã hội
MẸO! Bạn có thể cập nhật trạng thái
và tải ảnh đồng thời lên Facebook dành cho LG,
Twitter dành cho LG và MySpace dành cho LG
bằng cách chọn ô kiểm.
LƯU Ý: Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ
mạng.
MẸO! Bạn có thể đồng bộ hóa thông
tin liên hệ của bạn bè với danh sách liên hệ.
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Xóa tài khoản khỏi điện thoại
Chọn Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ hóa
> Chọn tài khoản bạn muốn xóa > Bấm
Xóa tài khoản.

Máy ảnh
Làm quen với kính ngắm

MẸO! Bạn có thể đóng tất cả tùy chọn lối tắt để
có một màn hình kính ngắm rõ hơn bằng cách
bấm một lần vào giữa kính ngắm. Để hiển thị
các tùy chọn, bấm lại vào màn hình.

Phóng to/thu nhỏ - Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử
dụng phím âm lượng bên cạnh.
Độ sáng - Chức năng này xác định và điều khiển lượng ánh sáng
vào hình ảnh. Trượt chỉ báo độ sáng dọc theo thanh về phía “-” để
giảm độ sáng của ảnh hoặc về phía “+” để tăng độ sáng.
Chế độ cảnh – Chọn từ Tự động, Chân dung, Toàn cảnh
ngang, Thể thao, Ban đêm và Hoàng hôn.
Kích thước hình - Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của hình
bạn chụp.
Cài đặt - Bấm biểu tượng này để mở menu Cài đặt. Xem 'Sử
dụng các cài đặt nâng cao'.
Chế độ video - Trượt biểu tượng này xuống để chuyển sang chế
độ video.
Chụp ảnh
Thư viện - Nhấn để xem ảnh cuối mà bạn đã chụp. Tiện ích này
cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem các ảnh đã lưu từ
chế độ máy ảnh.
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Máy ảnh
Chụp nhanh ảnh
1 Mở ứng dụng Máy ảnh.
2 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng
ống kính về phía đối tượng bạn muốn
chụp ảnh.
3 Ở giữa màn hình kính ngắm, một hộp
tiêu điểm sẽ bắt đầu nhấp nháy khi
máy ảnh cố gắng tập trung vào đối
tượng.
4 Hộp tiêu điểm chuyển sang màu xanh
khi máy ảnh đã tập trung vào đối
tượng.
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5 Nhấn nút chụp ảnh . Bạn có thể
nhấn nút chụp ảnh cho dù hộp tiêu
điểm đã chuyển sang màu xanh hay
chưa.

Khi bạn đã chụp ảnh
Ảnh đã chụp của bạn sẽ xuất hiện trên
màn hình.
Chia sẻ Bấm để chia sẻ ảnh của bạn
bằng SmartShare, Bluetooth,
E-mail, Gmail, Tin nhắn, Picasa,
Xã hội+ hoặc Wi-Fi Cast.

LƯU Ý: bạn có thể phải trả thêm phí khi tải
xuống tin nhắn MMS trong khi chuyển vùng.
MẸO! Nếu bạn có tài khoản SNS và
đã thiết lập tài khoản này trên điện thoại,
bạn có thể chia sẻ ảnh với cộng đồng SNS.

Bấm để sử dụng hình ảnh làm
Hình danh bạ hoặc hình nền.
Đổi tên Bấm để chỉnh sửa tên của ảnh
đã chụp.
Bấm để xóa hình.
Bấm để chụp ngay ảnh khác. Ảnh
hiện tại của bạn đã được lưu.

Đặt làm

Bấm để xem ảnh cuối cùng bạn đã
chụp cũng như thư viện

Sử dụng các cài đặt nâng cao
Trong kính ngắm, bấm
để mở tất cả
các tùy chọn nâng cao.
Thay đổi cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn
qua danh sách. Sau khi chọn tùy chọn,
bấm phím Trở về.
ISO – Xếp hạng ISO xác định độ nhạy của
bộ cảm biến ánh sáng. Xếp hạng ISO càng
cao thì máy ảnh càng nhạy. Điều này rất
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Máy ảnh
hữu ích trong các điều kiện tối khi không
thể sử dụng đèn chớp. Chọn giá trị ISO từ
Tự động, 400, 200 và 100.
Cân bằng trắng – Chọn từ Tự động, Sáng
chói, Nắng, Huỳnh quang và Mây.
Hiệu ứng màu – Chọn tông màu cho ảnh
mới của bạn.
Hẹn giờ – Chức năng hẹn giờ cho phép
bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn nút chụp
ảnh. ChọnTắt, 3 giây, 5 giây. hoặc 10 giây.
Cài đặt này lý tưởng khi bạn muốn có mặt
của mình trong ảnh.
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Chất lượng hình – Chọn giữa Siêu đẹp,
Đẹp và Bình thường. Chất lượng càng
đẹp thì ảnh càng sắc nét. Tuy nhiên, điều
này đồng nghĩa với việc kích thước ảnh
sẽ tăng lên và bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn
trong bộ nhớ.
Tự động xem lại – Nếu bạn bật Tự động
xem lại, máy sẽ tự động hiển thị ảnh bạn
vừa chụp.
Âm chụp ảnh – Chọn một trong bốn âm
màn trập.
Gắn thẻ vị trí - Kích hoạt để sử dụng các
dịch vụ vị trí của điện thoại. Chụp ảnh ở

bất cứ đâu và gắn địa điểm cho ảnh. Nếu
bạn tải các ảnh được gắn thẻ lên một
blog có hỗ trợ gắn thẻ địa lý thì bạn có
thể nhìn thấy ảnh đó được hiển thị trên
bản đồ.

MẸO! Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, một số
cài đặt sẽ trở về mặc định, như cân bằng
trắng, hiệu ứng màu và hẹn giờ. Kiểm tra
các cài đặt này trước khi chụp ảnh tiếp.

LƯU Ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi GPS bật.

MẸO! Menu cài đặt sẽ chồng lên kính ngắm,
vì vậy khi bạn thay đổi các thành phần của
màu hoặc chất lượng hình, bạn sẽ thấy
hình xem trước của thay đổi hình đằng sau
menu Cài đặt.

– Khôi phục tất cả cài đặt mặc định
của máy ảnh.
– Bấm mỗi khi bạn muốn biết cách
hoạt động của chức năng này. Nút này
cung cấp cho bạn một hướng dẫn nhanh.
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Máy ảnh
Xem ảnh đã lưu
Truy cập ảnh đã lưu khi đang ở chế độ
Máy ảnh. Chỉ cần bấm và bấm vào
màn hình. Sau đó, bạn sẽ thấy Trình chiếu
và Menu.
MẸO! Nhấn sang phải hoặc sang trái
để xem các ảnh hoặc video khác.

- Bấm để xem trình chiếu.
- Bấm để chia sẻ nội dung hoặc xóa
ảnh. Bấm Thêm để hiện thêm tùy
chọn.
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Chi tiết – Kiểm tra thông tin về nội
dung.
Đặt làm - Đặt làm hình danh bạ
hoặc hình nền.
Cắt – Cắt ảnh. Di chuyển đầu ngón
tay qua màn hình để chọn một
vùng.
Xoay - Xoay trái hoặc phải.

Máy quay video
Làm quen với kính ngắm

Phóng to/thu nhỏ - Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử
dụng phím âm lượng bên cạnh.
Độ sáng – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào video.
Trượt chỉ báo độ sáng dọc theo thanh về phía “-” để giảm độ sáng
của ảnh hoặc về phía “+” để tăng độ sáng.
Kích thước video - Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của video
bạn ghi.
Thời lượng - Đặt giới hạn thời lượng cho video của bạn. Chọn
giữa Bình thường và MMS để giới hạn kích thước tối đa để gửi
dưới dạng tin nhắn MMS.
Cài đặt - Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem 'Sử
dụng các cài đặt nâng cao'.
Chế độ máy ảnh - Trượt biểu tượng này lên để chuyển sang chế
độ máy ảnh.
Bắt đầu quay
Thư viện - Bấm để xem video cuối mà bạn đã quay. Tiện ích này
cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem các video đã lưu từ
chế độ quay video.
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Máy quay video
Quay nhanh video
1 Trượt nút chế độ Máy ảnh xuống và
biểu tượng chuyển thành .
2 Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất
hiện trên màn hình.
3 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống
kính về phía đối tượng bạn muốn quay
video.
4 Nhấn nút Quay một lần để bắt đầu
quay video.
5 GHI sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của
kính ngắm với thiết bị hẹn giờ cho biết
thời lượng của video.
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6 Bấm

trên màn hình để dừng quay.

Sau khi quay video
Một hình tĩnh thể hiện video của bạn sẽ
xuất hiện trên màn hình.
Phát Bấm để phát video.
Chia sẻ Bấm để chia sẻ video bằng
SmartShare, Bluetooth, E-mail,
Gmail, Nhắn tin, Wi-Fi Cast hoặc
YouTube.
LƯU Ý: Bạn có thể phải trả thêm phí khi tải về tin
nhắn MMS trong khi chuyển vùng.

Bấm để chỉnh sửa tên của video
đã chọn.
Bấm để quay video khác ngay. Video
hiện tại của bạn đã được lưu.
Bấm để xóa video bạn vừa thực hiện.
Xác nhận bằng cách bấm OK. Kính
ngắm xuất hiện trở lại.
Bấm để xem video được ghi lần cuối
cũng như thư viện.

Đổi tên

Sử dụng các cài đặt nâng cao
Sử dụng kính ngắm, bấm
để mở tất
cả các tùy chọn nâng cao. Điều chỉnh cài

đặt máy quay video bằng cách cuộn qua
danh sách. Sau khi chọn tùy chọn, bấm
phím Trở về.
Cân bằng trắng – Cân bằng trắng đảm
bảo vùng màu trắng trong video của bạn
là thực. Để cho phép máy quay video điều
chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có
thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn
từ Tự động, Sáng chói, Nắng, Huỳnh
quang và Mây.
Hiệu ứng màu – Chọn một tông màu để
sử dụng cho giao diện mới của bạn.
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Máy quay video
Chất lượng video – Chọn giữa Siêu đẹp,
Đẹp và Bình thường.
Ghi âm thanh – Chọn Tắt âm để quay
video không có tiếng.
Tự động xem lại – Tự động xem lại tự
động hiển thị cho bạn video mà bạn vừa
quay.
– Khôi phục tất cả cài đặt mặc định
của máy quay video.
– Bấm nếu bạn muốn biết cách hoạt
động của chức năng này. Nút này cung
cấp cho bạn một hướng dẫn nhanh.
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Xem các video đã lưu
1 Trong kính ngắm, bấm .
2 Thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.
3 Bấm vào video một lần để hiển thị
video đó ở phía trước thư viện. Video
bắt đầu phát tự động.

Điều chỉnh âm lượng trong khi xem
video
Để điều chỉnh âm lượng video trong khi
phát, sử dụng các phím âm lượng ở cạnh
bên trái của điện thoại.

Đa phương tiện
Bạn có thể lưu các tệp đa phương tiện vào
thẻ nhớ để có thể truy cập dễ dàng tất cả
các tệp hình ảnh và video của mình.
Bấm tab Ứng dụng và chọn Thư viện. Mở
danh sách các thanh danh mục lưu trữ tất
cả các tệp đa phương tiện của bạn.
LƯU Ý: Đảm bảo rằng bạn cài đặt
thẻ nhớ vào điện thoại để lưu ảnh và truy
cập tất cả hình ảnh của bạn. Nếu không có
thẻ nhớ, điện thoại sẽ không hiển thị ảnh
hoặc video nếu không có hình ảnh Picasa,
nằm trong album web Picasa của bạn.

Chế độ xem
Bấm Thư viện. Giao diện thư mục được
hiển thị.
Bấm vào thư mục bất kỳ và thư mục
chuyển về chế độ giao diện lưới. Nếu bạn
nhấn một ảnh, ảnh này sẽ đổi thành chế
độ xem toàn màn hình.

Giao diện trình tự thời gian
Thư viện LG-E510 cung cấp giao diện
trình tự thời gian của ảnh và video. Trong
chế độ giao diện lưới, kéo
sang
phải và ngày bạn chụp ảnh sẽ được hiển
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Đa phương tiện
thị, bắt đầu với ngày chụp gần nhất. Nếu
bạn chọn một ngày cụ thể, tất cả ảnh bạn
đã chụp vào ngày đo sẽ được nhóm lại.

Sử dụng SmartShare
SmartShare mang lại cách tốt hơn để
thưởng thức nội dung đa phương tiện với
các thiết bị hỗ trợ DLNA (Digital Living
Network Alliance) khác.
* Chia sẻ nội dung đa phương tiện với
các thiết bị DLNA khác (DMS)
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn SmartShare.
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2 Nhấn phím Menu và chọn Cài đặt.
3 Bấm hộp chọn Có thể phát hiện để bật.
4 Bạn có thể thay đổi tên thiết bị, biểu
tượng và chọn loại nội dung chia sẻ.
* Để thiết bị hiển thị (ví dụ: TV) phát nội
dung đa phương tiện từ thư viện nội
dung từ xa (ví dụ: máy tính)
1 Bấm nút trên cùng bên phải để chọn
thiết bị từ danh sách các thiết bị hiển
thị.
2 Bấm nút trên cùng bên trái để chọn
thư viện nội dung từ xa.

3 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung
từ xa.
4 Bấm vào hình thu nhỏ nội dung hoặc
nhấn phím Menu và chọn nút Phát.
Lưu ý: Kiểm tra xem thiết bị của bạn có kết nối
với mạng gia đình bằng kết nối Wi-Fi hay không
để sử dụng ứng dụng này.
Lưu ý: Một số thiết bị hỗ trợ DLNA (ví dụ: TV) chỉ
hỗ trợ tính năng DMP của DLNA sẽ không xuất
hiện trong danh sách thiết bị hiển thị.

Nhạc
LG-E510 của bạn có một máy nghe nhạc
tích hợp cho phép bạn có thể phát tất cả

các bản nhạc ưa thích của mình. Để truy
cập máy nghe nhạc, nhấn Nhạc.

Phát bài hát
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Nhạc.
2 Bấm Bài hát.
3 Chọn bài hát mà bạn muốn phát.
để tạm dừng bài hát.
4 Bấm
5 Bấm
để nhảy tới bài hát tiếp theo.
6 Bấm
để quay lại phần đầu của
bài hát. Bấm
hai lần để trở về bài
hát trước.
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Đa phương tiện
Để thay đổi âm lượng trong khi nghe
nhạc, nhấn phím âm lượng tăng và giảm
ở cạnh bên trái của điện thoại.
Nhấn và giữ bất kỳ bài hát nào trong
danh sách. Thao tác sẽ hiển thị các tùy
chọn Phát, Thêm vào danh sách nhạc, Sử
dụng làm nhạc chuông điện thoại, Xóa,
Chi tiết, Chia sẻ và Tìm kiếm.
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LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc được
bảo hộ theo các công ước quốc tế và luật
bản quyền của các quốc gia.
Do đó, có thể cần xin phép hoặc mua giấy
phép để sao chép nhạc. Luật quốc gia của
một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo
hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân.
Trước khi tải xuống hoặc sao chép tệp, vui
lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia liên
quan về việc sử dụng tài liệu như vậy.

Truyền tệp bằng thiết bị lưu trữ thứ
cấp USB
Để truyền tệp bằng thiết bị USB
1 Kết nối điện thoại LG-E510 tới máy tính
bằng cáp USB.
2 Nếu bạn chưa cài Trình điều khiển LG
Android Platform trên máy tính, bạn
cần thay đổi các cài đặt này theo cách
thủ công. Chọn Cài đặt > Bộ nhớ, sau
đó chọn Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp.
3 Bấm Bật bộ lưu trữ USB.
4 Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu
trữ thứ cấp trên máy tính và truyền tệp.

LƯU Ý: Bạn cần lắp thẻ nhớ SD trước. Không có
thẻ nhớ SD, bạn không thể sử dụng bộ lưu trữ
thứ cấp USB.
LƯU Ý: Nếu bạn chưa cài Trình điều khiển LG
Android Platform, bạn sẽ nhìn thấy ngay một
cửa sổ bật lên yêu cầu Bật bộ lưu trữ USB.

Cách truyền tệp nhạc/video vào
điện thoại
1 Kết nối điện thoại với máy tính bằng
cáp USB. Trong màn hình chủ, bấm và
kéo xuống ngăn thông báo. Chọn USB
đã kết nối > Bật bộ nhớ USB > Chọn
Mở thư mục để xem tệp từ cửa sổ Đĩa
101

Đa phương tiện
có thể tháo rời xuất hiện trong PC.
Nếu bạn chưa cài đặt Trình điều khiển
LG Android Platform trên máy tính, bạn
cần cài đặt theo cách thủ công. Để biết
thêm thông tin, xem 'Truyền tệp bằng
thiết bị lưu trữ thứ cấp USB'.
2 Truyền tệp nhạc hoặc video từ máy
tính sang bộ nhớ có thể tháo rời của
điện thoại.
• Bạn có thể sao chép hoặc di chuyển
tệp từ máy tính sang bộ nhớ có thể
tháo rời của điện thoại bằng đầu
đọc thẻ.
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• Nếu tệp video có kèm tệp phụ đề
(tệp *.srt có tên giống với tên của
tệp video), hãy đặt các tệp này trong
cùng một thư mục để tự động hiển
thị phụ đề khi phát tệp video.
• Khi tải xuống tệp nhạc hoặc video,
bản quyền phải được bảo vệ. Lưu
ý rằng các tệp bị hỏng hoặc tệp có
phần mở rộng không đúng có thể
làm hỏng điện thoại của bạn.

Gửi dữ liệu từ điện thoại bằng
Bluetooth
Gửi dữ liệu bằng Bluetooth Bạn có thể sử
dụng Bluetooth để gửi dữ liệu bằng cách
chạy ứng dụng tương ứng, không phải
từ menu Bluetooth như trên hầu hết các
điện thoại di động khác.
* Gửi ảnh: Chạy ứng dụng Thư viện, sau
đó chọn Ảnh > Menu. Nhấn Chia sẻ,
sau đó chọn Bluetooth. Kiểm tra xem
Bluetooth có đang bật hay không, sau
đó chọn Quét tìm thiết bị. Chọn thiết bị
bạn muốn gửi dữ liệu tới từ danh sách.

* Xuất danh bạ: Chạy ứng dụng Danh
bạ. Bấm vào địa chỉ bạn muốn xuất.
Nhấn phím Menu và chọn Chia sẻ >
Bluetooth. Kiểm tra xem Bluetooth có
đang bật hay không, sau đó chọn Quét
tìm thiết bị. Chọn thiết bị bạn muốn gửi
dữ liệu tới từ danh sách.
* Gửi nhiều số liên lạc được chọn: Chạy
ứng dụng Danh bạ. Để chọn nhiều hơn
một danh bạ chọn phím Menu và chọn
chia sẻ. Chọn số liên lạc bạn muốn gửi
hoặc nhấn tùy chọn Chọn tất cả ở trên
cùng > Chọn Chia sẻ > Bluetooth > Bật
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Bluetooth và chọn Quét tìm thiết bị
>Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu từ
danh sách.
* Kết nối với FTP (điện thoại này chỉ hỗ
trợ máy chủ FTP): chọn Cài đặt > Không
dây & mạng > Cài đặt Bluetooth. Chọn
hộp Có thể phát hiện để bạn có thể tìm
kiếm điện thoại của mình trên các thiết
bị khác. Tìm dịch vụ FTP bạn muốn và
kết nối với máy chủ FTP.
• Nếu bạn muốn tìm kiếm điện thoại này
từ thiết bị khác, tới Cài đặt > Không dây
& mạng > Cài đặt Bluetooth. Chọn hộp
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Có thể phát hiện. Hộp này được xóa sau
120 giây.

Radio
LG-E510 có đài FM tích hợp sẵn để bạn có
thể dò những kênh ưa thích của mình và
nghe trên đường.
LƯU Ý: Bạn phải cắm tai nghe vào để nghe đài.
Cắm tai nghe vào lỗ cắm tai nghe.

Dò kênh
Bạn có thể dò kênh radio cho điện thoại
bằng cách tìm kiếm thủ công hoặc tự
động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các

số kênh cụ thể để bạn không phải dò lại.
Bạn có thể lưu tối đa 48 kênh trên điện
thoại.
Dò kênh tự động
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Đài FM.
2 Nhấn phím Menu, sau đó bấm Tự
động dò.
3 Nếu có các kênh cài trước, bạn sẽ thấy
một cửa sổ bật lên yêu cầu "Xác lập
lại tất cả các kênh và bắt đầu quét tự
động?". Nếu bạn chọn OK, tất cả các
kênh cài trước sẽ bị xóa và Tự động
quét bắt đầu.

4 Trong khi quét tự động, bấm Dừng
nếu bạn muốn dừng quét. Chỉ các
kênh đã quét sẽ được lưu trước khi bạn
dừng quét.
GHI CHÚ: bạn cũng có thể dò kênh bằng tay

Xác lập lại các kênh
Nhấn nút Menu và chọn Xóa hết các
kênh để xác lập lại kênh hiện tại hoặc
chọn Xác lập lại tất cả các kênh để xác
lập lại tất cả các kênh.
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Nghe đài
1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng
dụng tab và chọn Đài FM.
2 Nhấn số kênh của đài mà bạn muốn
nghe.
3 Bấm Nghe qua để đặt chế độ loa hoặc
tai nghe khi nghe đài.
4 Bấm biểu tượng
để điều chỉnh
âm thanh.
MẸO! Để cải thiện chất lượng thu
sóng đài, hãy kéo dài dây tai nghe vì dây này
có chức năng như một ăng-ten.
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CẢNH BÁO
Nếu bạn kết nối tai nghe không dành riêng
để nhận sóng thì khả năng nhận sóng có
thể kém.

Tiện ích
Đặt báo thức
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Đồng hồ báo thức.
2 Nếu bạn muốn thêm báo thức mới,
bấm
và chọn Thêm báo thức.
3 Đặt giờ để bật báo thức. Sau khi bạn
đặt thời gian, LG-E510 sẽ cho bạn biết
bao lâu nữa báo thức kêu.
4 Đặt Lặp lại, Chuông báo hoặc Rung
và thêm nhãn để đặt tên cho báo thức.
Bấm Xong.

LƯU Ý: để thay đổi cài đặt báo thức trên màn
hình danh sách báo thức, nhấn phím Menu
và chọn Cài đặt. Bạn có thể điều chỉnh các tùy
chọn bên dưới: Báo thức ở chế độ im lặng, Âm
báo thức, Thời gian báo lại và Thao tác với nút
bên cạnh.

Sử dụng máy tính
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Máy tính.
2 Nhấn các phím số để nhập số.
3 Đối với các phép tính đơn giản, bấm
chức năng bạn muốn (+, –, x hoặc ÷),
sau đó bấm =.
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4 Đối với các phép tính phức tạp hơn,
nhấn phím Menu, bấm bảng Nâng
cao, sau đó chọn sin, cos, tan, log v.v.

Thêm một sự kiện vào lịch
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Lịch.
2 Để chọn sự kiện, bấm ngày. Bấm và giữ
nếu bạn muốn thêm sự kiện mới. Bấm
Sự kiện mới.
3 Bấm Sự kiện và nhập tên sự kiện. Chọn
ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt
đầu và kết thúc sự kiện.
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4 Đồng thời, bấm Địa điểm và nhập địa
điểm.
5 Nếu bạn muốn thêm ghi chú cho sự
kiện, bấm Mô tả và nhập chi tiết.
6 Nếu bạn muốn lặp lại báo thức, đặt
Lặp lại và đặt Lời nhắc, nếu cần.
7 Bấm Xong để lưu sự kiện vào lịch. Một
hình vuông màu trong lịch sẽ đánh
dấu tất cả các ngày có sự kiện đã lưu.
Báo thức sẽ kêu vào lúc bắt đầu sự kiện
để bạn không bị lỡ sự kiện.

Thay đổi giao diện lịch
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Lịch. Nhấn phím Menu.
2 Chọn giao diện lịch cho một ngày, một
tuần hoặc một tháng nhất định.

Polaris Viewer
Polaris Viewer là một giải pháp văn phòng
di động chuyên nghiệp cho phép người
dùng xem nhiều loại tài liệu văn phòng
một cách tiện lợi, bao gồm các tệp Word,
Excel và PowerPoint, mọi nơi, mọi lúc
bằng các thiết bị di động của họ.

Quản lý tệp
Trình xem Polaris cung cấp cho người
dùng di động tính năng quản lý tệp
thuật tiện, bao gồm tính năng sao
chép, di chuyển, đổi tên và xóa tệp và
thư mục ngay trên thiết bị và gửi tệp
từ thiết bị.
Xem tệp
Người dùng di động giờ đây có thể xem
dễ dàng nhiều loại tệp khác nhau, bao
gồm các tài liệu Microsoft Office và Adobe
PDF ngay trên thiết bị di động của họ. Khi
xem tài liệu bằng Polaris Viewer, các đối
109

Tiện ích
tượng và bố cục vẫn giữ nguyên như tài
liệu gốc.

Máy ghi âm
Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi
nhớ thoại hoặc các tệp âm thanh khác.

Ghi âm thanh hoặc giọng nói
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Máy ghi âm.
để bắt đầu ghi âm.
2 Bấm
để kết thúc ghi âm.
3 Bấm
4 Bấm
để nghe bản ghi âm.
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LƯU Ý: bấm
để truy cập album của bạn.
Bạn có thể nghe bản ghi âm đã lưu.
Lưu ý: thời gian ghi có thể khác thời gian thực.

Gửi bản ghi âm thoại
1 Khi bạn đã kết thúc ghi âm, bạn có
thể gửi clip âm thanh bằng cách bấm
Chia sẻ.
2 Chọn từ Bluetooth, Email, Nhắn tin
trong Gmail và Wi-Fi Cast. Khi bạn
chọn Email, Gmail và Nhắn tin, bản
ghi âm thoại sẽ được thêm vào thư,
sau đó bạn soạn và gửi thư như bình
thường.

Trang Web
Trình duyệt
Trình duyệt cung cấp cho bạn một thế
giới thân thiện, đa sắc màu về các trò
chơi, nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và
nhiều hơn nữa, ngay trên điện thoại di
động của bạn. Dù bạn ở đâu và bạn thích
bất cứ thứ gì.
LƯU Ý: bạn có thể phải trả thêm phí khi kết nối
tới các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Kiểm
tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Sử dụng thanh công cụ web
Bấm để trở về một trang.
Bấm để đi tới một trang tới trang bạn
đã kết nối sau trang hiện tại. Điều
này ngược lại với những gì diễn ra
khi bạn nhấn phím Trở về, sẽ đưa
bạn trở lại một trang.
Bấm để hiển thị tất cả cửa sổ đang
mở.
Bấm để thêm cửa sổ mới.
Bấm để thay đổi cài đặt trình duyệt
web.
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Trang Web
Thêm/hiển thị chỉ mục và hiển thị
Trang web truy cập nhiều nhất, Đọc
sau và Lịch sử.

Sử dụng tùy chọn
Nhấn phím Menu để xem các tùy chọn.
Đọc sau – Thêm trang web hiện tại
làm bookmark.
Thêm nguồn cấp dữ liệu RSS – Thêm
trang web hiện tại vào nguồn cấp dữ
liệu RSS.
Chia sẻ trang – Cho phép bạn chia sẻ
trang web với những người khác.
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Tìm trên trang – Cho phép bạn tìm
chữ cái hoặc từ trên trang web hiện
tại.
Chọn văn bản – cho phép bạn sao
chép mọi văn bản trên trang web.
Thêm
• Trang chủ: Đi tới Trang chủ.
• Đặt làm trang chủ: Đặt trang web hiện
tại làm Trang chủ.
• Thêm phím tắt vào màn hình chủ:
Thêm lối tắt của trang web hiện tại vào
màn hình chủ.

• Thông tin trang: Hiển thị thông tin
trang web.
• Tải xuống: Hiển thị lịch sử tải xuống.
MẸO Để quay lại trang web trước,
nhấn phím Trở về.
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Cài đặt
Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng,
sau đó cuộn tới và bấm Cài đặt.

Không dây & mạng
Tại đây, bạn có thể quản lý Wi-Fi và
Bluetooth. Bạn cũng có thể thiết lập
mạng di động và chuyển sang chế độ
trên máy bay.
Chế độ trên máy bay – Sau khi chuyển
sang chế độ trên máy bay, tất cả các kết
nối không dây sẽ bị tắt.
Wi-Fi – Nhấn để chọn: Bật Wi-Fi để kết nối
với mạng Wi-Fi có sẵn.
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Cài đặt Wi-Fi – Cho phép bạn thiết lập
và quản lý điểm truy cập không dây. Đặt
thông tin mạng, hoặc thêm mạng Wi-Fi.
Có thể truy cập màn hình cài đặt Wi-Fi
nâng cao từ màn hình cài đặt Wi-Fi. Nhấn
phím Menu và bấm Nâng cao.
Cài đặt Wi-Fi Direct – Đặt tên thiết bị WiFi Direct và quét tìm thiết bị khác. Hoặc là
chủ nhóm để cho phép các thiết bị Wi-Fi
cũ kết nối.

MẸO! Cách lấy địa chỉ MAC
Để thiết lập kết nối trong một số mạng
không dây có bộ lọc MAC, bạn có thể cần
phải nhập địa chỉ MAC của điện thoại LGE510 vào thiết bị định tuyến.
Bạn có thể tìm địa chỉ MAC trong giao diện
người dùng sau: Bấm Ứng dụng > Cài đặt >
Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi và nhấn
phím Menu. Sau đó, chọn Nâng cao > Địa
chỉ MAC.

Bluetooth – Nhấn để kiểm tra: Bật
Bluetooth để kết nối với thiết bị
Bluetooth.
Cài đặt Bluetooth – Đặt tên thiết bị & chế
độ phát hiện, quét tìm thiết bị khác. Hoặc,
kiểm tra danh sách các thiết bị Bluetooth
bạn đã cấu hình trước đó và các thiết bị
được dò thấy trong lần điện thoại dò thiết
bị Bluetooth mới nhất.
Tethering & điểm phát sóng di động –
Bạn có thể cấu hình cài đặt USB tethering
và điểm phát sóng Wi-Fi di động.
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Cài đặt
Cài đặt VPN – Hiển thị danh sách Mạng
Riêng Ảo (VPN) bạn đã đặt cấu hình trước
đó. Cho phép bạn thêm các loại VPN khác
nhau.
Mạng di động – Đặt tùy chọn cho chuyển
vùng dữ liệu, chế độ mạng & nhà điều
hành mạng, tên điểm truy cập (APN), v.v.
Cài đặt trên màn hình điện thoại – Cho
phép bạn thay đổi mật khẩu On-Screen
Phone (mật khẩu mặc định là "0000").
On-Screen Phone cho phép bạn xem màn
hình điện thoại di động từ máy tính thông
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qua kết nối USB hoặc Bluetooth. Bạn cũng
có thể dùng chuột hoặc bàn phím để điều
khiển điện thoại di động từ máy tính.

Cài đặt cuộc gọi
< Số quay số cố định >
Chọn Số quay số cố định để bật và soạn
danh sách các số có thể được gọi đi từ
điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2,
mã này có sẵn từ nhà điều hành của bạn.
Chỉ những số trong danh sách quay số cố
định mới có thể được gọi đi từ điện thoại
của bạn.

< Thư thoại >
Dịch vụ thư thoại – Cho phép bạn chọn
dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch
vụ.
Cài đặt thư thoại – Nếu bạn đang sử
dụng dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp
dịch vụ, tùy chọn này cho phép bạn nhập
số điện thoại dùng để nghe và quản lý
thư thoại.
< Cài đặt cuộc gọi khác >
Tin nhắn xin lỗi – Khi bạn từ chối một
cuộc gọi, bạn có thể gửi nhanh một tin

nhắn nhờ sử dụng chức năng này. Chức
năng này rất hữu ích nếu bạn cần từ chối
một cuộc gọi trong khi đang họp.
Chuyển tiếp cuộc gọi – Chọn chuyển
hướng tất cả cuộc gọi, khi điện thoại bận,
khi không trả lời hoặc khi bạn bị mất tín
hiệu.
Chặn cuộc gọi – Chọn khi nào bạn muốn
chặn cuộc gọi. Nhập mật khẩu chặn cuộc
gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành
mạng về dịch vụ này.
Từ chối cuộc gọi – Cho phép bạn đặt
chức năng từ chối cuộc gọi. Chọn từ Tắt,
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Từ chối số trên danh sách hoặc Từ chối
tất cả cuộc gọi.
Cước cuộc gọi – Xem phí được tính cho
cuộc gọi của bạn. (Dịch vụ này tùy thuộc
vào mạng; một số nhà điều hành không
hỗ trợ chức năng này)
Thời lượng cuộc gọi – Xem thời lượng
của tất cả cuộc gọi bao gồm tất cả cuộc
gọi, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến và cuộc
gọi cuối.
Cài đặt bổ sung – Tuỳ chọn này thay đổi
các cài đặt sau:
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ID người gọi: Chọn hiển thị số của bạn
khi gọi đi.
Cuộc gọi chờ: Nếu cuộc gọi chờ được kích
hoạt, điện thoại sẽ thông báo cho bạn về
cuộc gọi đến khi bạn đang đàm thoại (tùy
thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng).

Âm thanh
< Bình thường >
Chế độ im lặng - Cho phép bạn tắt tất
cả âm thanh (kể cả nhạc chuông thông
báo) trừ âm thanh từ nhạc, video và báo
thức bạn đã đặt. Bạn phải tắt tiếng của

phương tiện và báo thức trong chính các
ứng dụng.
Rung – Cho phép bạn đặt điện thoại rung
khi nhận cuộc gọi đến.
Âm lượng – Cho phép bạn đặt âm lượng
cho nhạc chuông, phương tiện và báo
thức. Nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này
để sử dụng âm lượng cuộc gọi đến cho
thông báo, bạn có thể đặt riêng âm lượng
cho cuộc gọi đến và thông báo.
< Cuộc gọi đến >
Nhạc chuông điện thoại – Cho phép
bạn đặt nhạc chuông mặc định cho cuộc
gọi đến.

< Thông báo >
Nhạc chuông thông báo – Cho phép bạn
đặt nhạc chuông mặc định cho thông
báo.
< Phản hồi >
Âm báo cảm ứng – Cho phép bạn đặt
điện thoại phát âm báo khi sử dụng bàn
phím quay số để quay số.
Chọn âm thanh – Cho phép bạn đặt điện
thoại phát tiếng khi bạn nhấn nút, biểu
tượng và các mục trên màn hình khác
phản ứng với sự chạm của bạn.
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Âm khóa màn hình – Cho phép bạn đặt
điện thoại phát tiếng khi bạn khóa và mở
khóa màn hình.
Phản hồi chạm – Cho phép điện thoại
của bạn rung khi nhấn phím mềm và khi
có các tương tác giao diện ngườ dùng
nhất định.

Hiển thị
Độ sáng – Điều chỉnh độ sáng màn hình.
Tự động xoay màn hình – Đặt để chuyển
hướng tự động khi bạn xoay điện thoại.
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Ảnh động – đặt để hiển thị ảnh động.
Thời gian chờ màn hình – đặt thời gian
chờ màn hình.

Vị trí & bảo mật
Sử dụng mạng không dây – nếu bạn
chọn Sử dụng mạng không dây, điện
thoại sẽ xác định vị trí tương đối của bạn
bằng mạng Wi-Fi và mạng di động. Khi
bạn chọn tùy chọn này, điện thoại sẽ hỏi
xem bạn có đồng ý cho phép Google sử
dụng vị trí của bạn khi cung cấp các dịch
vụ này hay không.

Sử dụng vệ tinh GPS – nếu bạn chọn Sử
dụng vệ tinh GPS, điện thoại sẽ xác định
vị trí của bạn ở mức đường phố.
Thiết lập khóa màn hình – Đặt hình mở
khóa để đảm bảo an toàn cho điện thoại
của bạn. Mở hàng loạt các màn hình để
hướng dẫn bạn vẽ hình mở khóa. Bạn có
thể đặt PIN hoặc mật khẩu thay cho hình
hoặc cứ để là Không.
Khi bạn bật điện thoại hoặc mở màn hình,
bạn được yêu cầu vẽ hình mở khóa để mở
khóa màn hình.

Thiết lập khóa thẻ SIM/RUIM – thiết lập
khóa thẻ SIM/RUIM hoặc thay đổi PIN của
SIM/RUIM.
Mật khẩu hiển thị – Chọn để hiển thị mật
khẩu khi bạn nhập hoặc bỏ chọn để ẩn
mật khẩu khi bạn nhập.
Chọn quản trị viên thiết bị – Thêm một
hoặc nhiều quản trị viên.
Sử dụng các thông tin xác thực bảo mật
– Cho phép bạn truy cập các chứng chỉ
an toàn.
Cài đặt từ thẻ SD – Chọn để cài đặt các
chứng chỉ mã hóa từ thẻ SD của bạn.
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Đặt mật khẩu – Đặt hoặc thay đổi mật
khẩu bộ nhớ thông tin xác thực.
Xóa bộ nhớ – Xóa thông tin xác thực cho
tất cả nội dung và đặt lại mật khẩu.

Ứng dụng
Bạn có thể quản lý ứng dụng và thiết lập
lối tắt khởi chạy nhanh.
Nguồn không xác định – Cài đặt mặc
định để cài đặt các ứng dụng phi thương
mại.
Quản lý ứng dụng – Quản lý và xóa ứng
dụng đã cài đặt.
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Dịch vụ đang chạy – Kiểm tra các dịch vụ
hiện đang chạy.
Sử dụng bộ nhớ – Xem bộ nhớ mà các
ứng dụng sử dụng.
Sử dụng pin – Xem ứng dụng nào đã sử
dụng pin.
Phát triển – Đặt tùy chọn để phát triển
ứng dụng.

Tài khoản & đồng bộ
< Cài đặt đồng bộ chung >
Dữ liệu nền – Cho phép các ứng dụng
đồng bộ hoá dữ liệu trong nền, cho dù

bạn có đang làm việc tích cực với dữ liệu
đó hay không. Bỏ chọn cài đặt này có thể
tiết kiệm pin và giảm (nhưng không loại
bỏ) sử dụng dữ liệu.
Tự động đồng bộ – Cho phép các ứng
dụng đồng bộ hóa, gửi và nhận dữ liệu
theo kế hoạch riêng.
< Quản lý tài khoản >
Danh sách tất cả các tài khoản Google và
các tài khoản khác mà bạn đã thêm vào
điện thoại.
Nếu bạn bấm vào một tài khoản trong
màn hình này, màn hình tài khoản đó sẽ
mở ra.

Quyền riêng tư
Nếu bạn chọn Xác lập lại dữ liệu gốc, điện
thoại sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn
khỏi bộ nhớ trong của điện thoại, bao gồm
cả thông tin về tài khoản Google, mọi tài
khoản khác, dữ liệu và các cài đặt hệ thống/
ứng dụng của bạn cũng như mọi ứng dụng
đã tải xuống và giấy phép DRM. Xác lập lại
điện thoại không xóa các cập nhật phần
mềm hệ thống bạn đã tải xuống hoặc các
tệp trên thẻ nhớ microSD, như nhạc hoặc
ảnh. Nếu bạn xác lập lại điện thoại bằng cách
này, bạn được nhắc nhập lại cùng thông tin
như khi bạn khởi động Android lần đầu.
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Bộ nhớ
< Chế độ kết nối USB >
Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp – chỉ có thể sử
dụng điện thoại của bạn làm thiết bị lưu
trữ thứ cấp nếu bạn cắm thẻ nhớ. Bạn có
thể đặt Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp làm cài đặt
mặc định của chế độ kết nối USB.
< Thẻ SD >
Kiểm tra tổng dung lượng trống trên thẻ
SD. Bấm Tháo thẻ SD để tháo an toàn.
Xóa thẻ SD nếu bạn muốn xóa tất cả dữ
liệu khỏi thẻ SD.
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< Bộ nhớ trong >
Kiểm tra dung lượng còn trống.

Ngôn ngữ & bàn phím
Đặt ngôn ngữ bản địa và vùng cũng như
cài đặt bàn phím.

Nhập & xuất giọng nói
< Nhập giọng nói >
Cài đặt nhận diện giọng nói – Sử dụng
Cài đặt nhận diện giọng nói để cấu hình
tính năng nhập giọng nói của Android.

• Ngôn ngữ: mở màn hình mà ở đó bạn
có thể đặt ngôn ngữ bạn sử dụng giọng
nói để nhập liệu.
• Tìm kiếm an toàn: Mở hộp thoại
nơi bạn có thể đặt bộ lọc Google
SafeSearch để chặn một số kết quả.
• Chặn từ khiếm nhã: khi bỏ chọn, nhận
diện giọng nói của Google sẽ nhận diện
và phiên âm các từ mà nhiều người cho
là khiếm nhã mỗi khi bạn nhập dữ liệu
bằng giọng nói. Khi được chọn, nhận
dạng giọng nói của Google thay thế các
từ phiên âm bằng trình giữ chỗ có chứa
biểu tượng (#).

< Xuất giọng nói >
Cài đặt văn bản thành giọng nói – Sử
dụng Cài đặt văn bản thành giọng nói để
đặt cấu hình bộ tổng hợp văn bản thành
giọng nói của Android để các ứng dụng
có thể sử dụng tính năng này.
LƯU Ý: nếu bạn chưa cài đặt dữ liệu tổng hợp lời
nói thì chỉ Cài đặt dữ liệu thoại là sẵn có.

• Nghe ví dụ mẫu: Phát đoạn mẫu ngắn
của trình tổng hợp lời nói bằng các cài
đặt hiện tại của bạn.
• Luôn sử dụng cài đặt của tôi: chọn để
sử dụng các cài đặt trên màn hình thay
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cho các cài đặt tổng hợp lời nói có trong
ứng dụng khác.
• Công cụ mặc định: mở hộp thoại để
thiết lập ứng dụng văn bản thành giọng
nói bạn muốn sử dụng nếu bạn cài đặt
nhiều ứng dụng.
• Cài đặt dữ liệu thoại: Nếu điện thoại
chưa cài dữ liệu tổng hợp giọng nói, cần
kết nối điện thoại với Android Market
và chương trình sẽ hướng dẫn quá trình
tải xuống và cài đặt dữ liệu. Cài đặt này
không có nếu dữ liệu đã được cài.
• Tốc độ giọng nói: Mở hộp thoại để
chọn tốc độ trình tổng hợp nói.
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• Ngôn ngữ: Mở hộp thoại để chọn ngôn
ngữ của văn bản mà bạn muốn trình
tổng hợp giọng nói đọc. Tùy chọn này
đặc biệt hữu ích khi sử dụng kết hợp với
Luôn sử dụng cài đặt của tôi để đảm
bảo văn bản được nói chính xác trong
nhiều ứng dụng.
• Pico TTS: Cấu hình cài đặt Pico TTS.

Khả năng truy cập
Sử dụng cài đặt Khả năng truy cập để cấu
hình plug-in truy cập mà bạn đã cài đặt
trên điện thoại.

LƯU Ý: yêu cầu plug-in bổ sung.

Ngày & giờ
Sử dụng cài đặt Ngày & giờ để đặt ưu tiên
của bạn về cách hiển thị ngày. Bạn cũng
có thể sử dụng các cài đặt này để đặt giờ
và múi giờ riêng thay vì lấy giờ hiện tại từ
mạng di động.

Thông tin về điện thoại
Xem thông tin pháp lý và kiểm tra trạng
thái của điện thoại cũng như phiên bản
phần mềm.
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Cập nhật phần mềm
Cập nhật phần mềm điện thoại
Cập nhật phần mềm điện thoại di động
LG từ Internet
Để biết thêm thông tin về sử dụng chức
năng này, vui lòng truy cập http://update.
lgmobile.com hoặc http://www.lg.com/
common/ index.jsp J chọn quốc gia và
ngôn ngữ.
Tính năng này cho phép bạn cập nhật
phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên
bản mới hơn một cách thuận tiện từ
Internet mà không cần đến trung tâm
bảo hành. Tính năng này chỉ có nếu và khi
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LG tạo ra phiên bản phần mềm cơ sở mới
hơn cho thiết bị của bạn.
Vì cập nhật phần mềm cơ sở dành cho
điện thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn
toàn của người dùng về thời gian của quá
trình cập nhật, vui lòng đảm bảo kiểm tra
các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi
bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc
tháo rời cáp dữ liệu USB hoặc pin trong
quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng
điện thoại di động của bạn.
LƯU Ý: LG bảo lưu quyền tạo ra bản cập nhật
phần mềm cơ sở cho các kiểu được lựa chọn

của riêng hãng và không đảm bảo tính sẵn có
của phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho tất
cả kiểu điện thoại.

Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động
LG qua Môi trường không dây (Over-theAir - OTA)
Tính năng này cho phép bạn cập nhật
phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên
bản mới hơn một cách tiện lợi qua OTA
mà không cần kết nối cáp dữ liệu USB.
Tính năng này chỉ có nếu và khi LG tạo ra
phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho
thiết bị của bạn.

Trước tiên, bạn có thể kiểm tra phiên bản
phần mềm trên điện thoại di động: Cài
đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật
phần mềm > Kiểm tra cập nhật phần
mềm ngay bây giờ.
Bạn cũng có thể trì hoãn cập nhật trong 1
giờ, 4 giờ, 8 giờ hoặc 24 giờ. Trong trường
hợp này, ứng dụng sẽ thông báo để bạn
cập nhật khi đến giờ. Bạn cũng có thể sắp
xếp lại cập nhật thủ công.
LƯU Ý: Tính năng này phụ thuộc vào nhà cung
cấp dịch vụ mạng, vùng hoặc quốc gia.
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Cập nhật phần mềm
DivX Mobile
GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX: DivX® là một
định dạng video kỹ thuật số do DivX, LLC,
một công ty con của Tập đoàn Rovi, chế
tạo. Đây là thiết bị DivX Certified® chính
thức phát video DivX. Truy cập divx.com
để biết thêm thông tin và công cụ phần
mềm để chuyển đổi các tệp của bạn sang
video DivX.
GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO-ONDEMAND: Thiết bị DivX Certified® này
phải được đăng ký để phát các phim DivX
Video-on-Demand (VOD) đã mua. Để lấy
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mã đăng ký, tìm mục DivX VOD trong
menu thiết lập thiết bị. Truy cập vod.divx.
com để biết thêm thông tin về cách hoàn
tất đăng ký.
DivX Certified® để phát video DivX® ở độ
phân giải tới 320x240.
DivX®, DivX Certified® và các logo liên kết
là thương hiệu của Tập đoàn Rovi hoặc
các công ty con của Tập đoàn và được sử
dụng theo giấy phép.

Thông báo:
Phần mềm nguồn mở
Để nhận mã nguồn tương ứng theo giấy
phép nguồn mở GPL, và giấy phép khác, vui
lòng truy cập http://opensource.lge.com/
Tất cả điều khoản giấy phép, tuyên bố từ
chối trách nhiệm và thông báo liên quan
đều có sẵn để tải xuống kèm mã nguồn.
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Phụ kiện
Các phụ kiện này có sẵn để sử dụng với LG-E510. (Các mục được mô tả bên dưới có thể là tuỳ chọn.)
Bộ sạc du lịch

Pin

Cáp dữ liệu
Kết nối LG-E510 và máy tính.
LƯU Ý:
• Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
• Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
• Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.
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Tai nghe stereo

Hướng dẫn sử dụng
Tìm hiểu thêm về LG-E510.

Dữ liệu kỹ thuật
Nhiệt độ môi trường
Tối đa: +55°C (xả), +45°C (sạc)
Tối thiểu: -10°C
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Sửa lỗi
Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại
của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng hầu hết
các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.
Tin nhắn
Lỗi SIM

Nguyên nhân
Không có thẻ SIM trong
điện thoại hoặc lắp thẻ
không đúng.

Tín hiệu yếu hoặc bạn
Không có kết nằm ngoài vùng phủ
nối mạng/ sóng của mạng.
Mất mạng Nhà điều hành áp dụng
các dịch vụ mới.
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Biện pháp khắc phục
Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực thoáng.
Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà điều hành mạng.
Kiểm tra xem thẻ SIM đã được sử dụng hơn 6~12 tháng
hay chưa. Nếu như vậy, hãy đổi SIM tại chi nhánh gần
nhất của nhà điều hành mạng. Liên hệ với nhà cung cấp
dịch vụ.

Tin nhắn

Nguyên nhân
Để thay đổi mã bảo mật,
bạn sẽ cần phải xác nhận
mã mới bằng cách nhập
Các mã
không khớp lại mã đó.
Hai mã mà bạn đã nhập
không khớp với nhau.
Không thể
Không được nhà cung
đặt bất kỳ
cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc
ứng dụng
yêu cầu đăng ký.
nào

Biện pháp khắc phục
Mã mặc định là [0000].
Nếu bạn quên mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch
vụ.

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
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Sửa lỗi
Tin nhắn
Không thể
gọi

Không thể
bật điện
thoại
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Nguyên nhân
Lỗi quay số
Lắp thẻ SIM mới.
Đã đạt đến giới hạn cước
phí trả trước.
Phím On/Off được bấm
quá nhanh.
Pin chưa được sạc.
Điểm tiếp xúc của pin bị
bẩn.

Biện pháp khắc phục
Mạng mới không được phép.
Kiểm tra các hạn chế mới.
Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn
bằng PIN2.
Nhấn phím On/Off trong ít nhất hai giây.
Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo sạc trên màn hình.
Vệ sinh điểm tiếp xúc của pin.

Tin nhắn

Nguyên nhân
Pin chưa được sạc.
Nhiệt độ bên ngoài quá
nóng hoặc quá lạnh.
Vấn đề về tiếp xúc

Lỗi sạc pin

Số không
được phép

Không có điện áp
Lỗi bộ sạc
Bộ sạc không đúng
Lỗi pin
Chức năng số quay cố
định đang bật.

Biện pháp khắc phục
Sạc pin.
Đảm bảo điện thoại đang sạc ở nhiệt độ bình thường.
Kiểm tra bộ sạc và kết nối với điện thoại. Kiểm tra điểm
tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần.
Cắm bộ sạc vào ổ cắm khác.
Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.
Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
Thay pin.
Kiểm tra menu Cài đặt và tắt chức năng.
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Sửa lỗi
Tin nhắn
Không thể
nhận / gửi
SMS & ảnh
Không mở
được tệp
Thẻ SD
không hoạt
động
Màn hình
không bật
khi tôi nhận
cuộc gọi.
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Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Bộ nhớ Đầy

Xóa một số tin nhắn khỏi điện thoại.

Định dạng tệp không
được hỗ trợ

Kiểm tra định dạng tệp có thể được hỗ trợ.

Chỉ hỗ trợ hệ thống tệp
FAT16, FAT32

Kiểm tra hệ thống tệp của thẻ SD qua đầu đọc thẻ hoặc
định dạng thẻ SD sử dụng điện thoại.

Sự cố với cảm biến tình
trạng gần kề

Nếu bạn sử dụng băng dính hay hộp bảo vệ, hãy kiểm
tra xem liệu phần băng dính hay hộp đó có che khu vực
xung quanh cảm biến không. Đảm bảo khu vực xung
quanh cảm biến được sạch sẽ.

Tin nhắn
Không có
âm thanh

Nguyên nhân
Chế độ rung

Treo hoặc
Sự cố phần mềm không
không hoạt
ổn định
động

Biện pháp khắc phục
Kiểm tra tình trạng cài đặt của menu âm thanh để đảm
bảo bạn không ở chế độ rung hoặc im lặng.
Tháo pin rồi lắp lại pin và bật điện thoại.
Thử thực hiện cập nhật phần mềm qua trang web.

1.Tắt điện thoại.
Điện thoại
2.Tháo nắp sau.
bị hóa và
Khởi động lại điện thoại 3.Tháo pin và lắp lại.
không hoạt
4.Đóng nắp sau.
động.
5.Bật lại điện thoại.
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简体中文

LG-E510 用户手册
本手册有助于您开始使用您的新手机。
如果需要更多信息，请访问 www.lg.com。
• 此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商
提供的服务而令实际情况有所不同,这并不会另行通知。
• 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
• 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc。保留所有权利。 LG
和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。 所有其他
商标是其各自所有者的财产。
• Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™
和 Android Market™ 是 Google, Inc. 的商标。

确认 LG MC 产品的保修期
尊贵的客户：
为防止您在市场上买到假冒或私带产品，以及确保客户可以获得 LG 产品的纯正保修服务并使这一
“LG MC 产品保修期”
产品保修期”的规定。
过程更加方便，LGEVN Co., Ltd. 将知会您关于“LG
购买 LG MC 产品并连续用同一张 SIM 卡使用其（约 4 小时）后，包含 IMEI 码的消息将自动
从您的 MC 发送至 LG 系统。LG 系统将根据 IMEI 码确认正版产品，并回复您一则消息以确认
您的 MC 的保修期。回复消息的内容如下所示：
“欢迎使用 LG 智能保修服务。 ‘IMEI No’ 的保修期为活动保修服务日期到保修期的最后
一天”
您开始使用 MC 的那一刻就是活动保修服务日期。
客户必须为发送给 LG 系统的确认消息付款，客户 MC 的保修期将延长一个月。这意味着保修期
将是从活动保修服务日期开始的 13 个月，而非以前的 12 个月。
对于配件，LGEVN 仅承认从购买之日起的 6 个月保修期，而从非序列号上的生产日期开始的 9
个多月。
在没有保修卡的情况下使用此程序时，客户仍可在保修期内获得 LG MC 产品的最佳纯正保修服务。
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关于安全有效使用手机的准则
请阅读以下简单的准则。 违反这些
准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下
无线电波暴露和“特定吸收
率”(SAR) 信息。 此款 LG-E510
型手机已设计为遵守有关适用的无
线电波暴露安全要求。 此要求基于
相关的科学准则，其中包括为确保
所有人员（无论年龄和健康状况）
安全而设计的安全裕量。
• 无线电波暴露准则采用一种称
为“特定吸收率”或 SAR 的测量
8

单位。 SAR 测试是在所有用到的
频带中以手机的最高认可功率电
平进行发射时使用标准化方法执
行的。
• 不同的 LG 手机型号可能有不同
的 SAR 能级，但它们均符合相关
的无线电波暴露准则。
• 国际非游离辐射防护委员会
(ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：
每 10 克重的人体组织吸收的能
量平均值不超过 2 W/Kg。
• 由 DASY4 对该型号手机进行的测
试，人耳能够承受的 SAR 最大值

为 0.713 W/kg（10 克），戴在
产品保养和维护
身体上时，其值为 1.12 W/kg（
警告
10 克）。
仅使用经核准为用于此特定手机
• 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议
型号的电池、充电器和配件。
的 SAR 上限值为：每 1 克重的
使用任何其它类型可能导致适用
人体组织吸收的能量平均值不超过
于此手机的许可或保修失效，并
1.6W/kg，此 SAR 数据适用于各个
可能造成危险。
国家/地区的居民。
• 不要拆解本机。 当需要维修时，
请将手机送往合格的服务技术人
员处。
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关于安全有效使用手机的准则
• 保修（由 LG 决定）可能包括使
用新的或返修的更换部件或板，只
要其功能与更换的部件等效。
• 远离诸如电视、收音机或个人计算
机之类的电器。
• 远离诸如暖气片或厨灶之类的热
源。
• 小心不要让手机摔落。
• 不要让手机受到机械振动或撞击。
• 在任何有特殊条例要求的区域关
闭手机。 例如，请勿在医院使用
手机，因为它可能影响敏感的医
疗装置。
10

• 手机充电时，请勿用湿手操作手
机。 这可能会导致电击或手机严
重受损。
• 请勿在靠近易燃物体的位置充电，
因为手机可能因加热而引发火灾。
• 使用干布清洁手机外壳（不要使
用如苯、稀释剂或酒精之类的溶
剂）。
• 如果手机置于柔软物体之上，请不
要充电。
• 应将手机放在完全通风的位置充
电。

• 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使
用或存放手机。
• 不要将手机放在信用卡或卡式车
票旁边，它可能会影响磁条上的
信息。
• 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能
会损坏手机。
• 不要将手机暴露在液体或潮气中。
• 谨慎使用诸如耳机之类的配件。
在不必要的情况下，不要触摸天
线。
• 请勿使用、触摸或试图取下或修复
破碎或破裂的玻璃。 由于滥用或

误用造成的玻璃显示屏损坏不在保
修范围内。
• 当身体有部分与手机直接接触时，
请勿使用手机时间过长。 正常使
用过程中，本产品温度会不断升
高，这可能会导致皮肤灼伤。

有效的手机操作
电子设备
所有手机都可能受到干扰，这种干
扰会对性能造成影响。
• 在未经允许的情况下，不得在医
疗装置附近使用手机。 不要将手
11
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机放在心脏起搏点上，即胸前的
口袋内。
• 手机可能会对某些助听器造成干
扰。
• 微弱的干扰可能会影响电视、收音
机、个人计算机等。

行车安全
查阅有关在驾驶时使用手机的本地
法律法规。
• 不要在驾驶时使用手持式手机。
• 将注意力完全集中在驾驶上。
• 如果行驶条件需要，请在拨打或
12

接听电话之前将车辆驶离道路并
停车。
• 射频能量可能影响车辆内的电子
系统，例如立体声音响、安全设
备等。
• 当车辆配备气囊时，不要让安装的
便携式的无线设备阻挡气囊。 这
样做可能因性能不当而导致气囊无
法释放或导致严重受伤。
• 如果您在外出时使用耳机收听音
乐，请确保将音量设置为合理的音
量级别，以便注意周围的情况。
在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力
如果您长时间置于高音环境中，那
么您的听力可能会遭到伤害。 因
此，我们建议您在开机或关机时不
要将手机置于耳边。 同时，我们还
建议您将音乐和通话音量设置为合
理的音量级别。
• 使用耳机时，如果您不能听到附
近的人说话，或者坐在您旁边的
人能听到您在听的内容，则将音
量调低。

备注：
备注：耳机声音压力过大可能导
致听力受损。

玻璃部分
手机部分为玻璃制。 如果手机摔落
到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃
会破碎。 如果玻璃破碎，请勿触
摸或尝试取出玻璃碎片。 停止使
用手机，在授权的服务提供商处更
换玻璃。
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关于安全有效使用手机的准则
爆破区域

在飞机上

不要在正进行爆破的地区使用手
机。 请依照有关限制，并遵守任何
规章或规定。

无线设备可能对飞机造成干扰。
• 登机前，请关机。
• 未经机务人员允许，不得在地面上
使用手机。

易爆环境
• 不要在加油站内使用手机。
• 不要在靠近燃料或化学制品处使
用手机。
• 不要在放有手机和配件的车厢内
运输或存放可燃气体、液体或爆
炸品。
14

儿童
将手机放在儿童接触不到的安全地
方。 手机中包含细小零件，如果脱
落可能导致窒息危险。

紧急电话
并非在所有手机网络中均可使用紧
急电话。 因此，您不应仅依赖于手
机的紧急呼叫功能。 请向本地的服
务提供商核准。

电池信息及保养
• 您无需在再次充电前对电池进行完
全放电。 与其它电池系统不同，
本机电池不具有可能影响电池性能
的记忆效应。
• 只能使用 LG 电池和充电器。 LG
充电器设计为最大程度地延长电池
使用寿命。

• 不要拆解电池组或将其短路。
• 保持电池组的金属触点清洁。
• 当电池不再提供合乎要求的性能
时，请更换电池。 在需要更换之
前，电池组可以反复充电数百次。
• 如果很长一段时间都没用过电池，
请将电池再次进行充电以保持最佳
使用状态。
• 不要将电池充电器暴露在直射阳光
下，也不要在诸如浴室之类的高湿
环境中使用。
• 不要将电池存放在过热或过冷的地
方，这可能损害电池的性能。
15

关于安全有效使用手机的准则
• 如果用不适当的电池进行替换，可
能会有爆炸危险。
• 请按制造商的说明处置用过的电
池。 如果可能，请循环使用电
池。 不要象处理家用废物一样处
理电池。
• 如果要更换电池，请将其携带至
LG Electronics 授权服务点或经
销商处以寻求帮助。
• 手机充好电后，请务必将充电器
从墙上插座拔下，以避免不必要
的耗电。
16

• 实际的电池寿命将取决于网络配
置、产品设置、使用方式、电池和
环境条件。

重要注意事项
请检查以查看本节是否介绍了您手
机遇到的任何问题，然后再将手机
拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存
当手机内存的可用空间小于 10%
时，您的手机无法收到新信息。 您
需要检查手机内存并删除一些数据
（如应用程序或信息），以有更多
内存可用。
管理应用程序
1 在主屏中，点触应用程序
应用程序选项
设置 > 应用程序 >
卡，然后选择设置
管理应用程序。
管理应用程序

2 所有应用程序都显示后，请滚动
并选择要卸载的应用程序。
3 轻触卸载
卸载，然后点触确定
确定可卸载
所选应用程序。

2. 优化电池使用寿命
通过禁用无需在后台持续运行的功
能来延长电池的使用寿命。 您可以
监视应用程序和系统资源如何消耗
电池电量。
延长电池的使用寿命
• 关闭未使用的无线电通信。 如果
不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将
其关闭。
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重要注意事项
• 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待
机时间。
• 关闭 Google Mail™、日历、联系
人及其他应用程序的自动同步。
• 您下载的一些应用程序可能会缩短
电池的使用寿命。
检查电池电量水平
1 在主屏上，点触应用程序
应用程序选项
设置 > 关于手机
卡，然后选择设置
状态。
> 状态
2 电池状态（正在充电、未在充
电）和电量（充电百分比）显示
在屏幕顶部。
18

监视并控制使用电池的项目
1 在主屏中，点触应用程序
应用程序选项
设置 > 关于手机 >
卡，然后选择设置
电量使用情况。
电量使用情况
2 电池使用时间显示在屏幕顶部。
它告诉您自上次连接到电源以来
的时间，或者连接到电源后在电
池电源上运行的时间。 屏幕上列
出了使用电池电源的应用程序或
服务，从最大量到最小量。

3. 安装开源操作系统
如果在手机上安装开源操作系统
(OS)，而不使用制造商提供的操作
系统，则手机可能无法正常工作。
警告
如果安装并使用非制造商提供
的操作系统，您的手机不再享
受保修。

警告
为保护您的手机和个人数据，请
只从信任的来源（如 Android
Market™）下载应用程序。 如
果手机上存在未正确安装的应用
程序，您的手机可能无法正常工
作，甚至可能发生严重错误。
您必须从手机中卸载那些应用程
序及其所有数据和设置。
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4. 使用解锁图样
设置保护手机的解锁图样。 这将打
开一组屏幕，指导您如何绘制屏幕
解锁图样。
注意：先创建 Gmail 帐户，再设置
注意：
解锁图样。
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警告
使用图样锁定时的预防措施。
请务必记住您设置的解锁图样。
如果有 5 次使用不正确的图
样，您将无法访问您的手机。
您有 5 次机会输入解锁图样、
PIN 或密码。 如果您用完 5 次
机会，需等待 30 秒方可再次
尝试。

在无法调用解锁图样时：
如果您在手机上登录 Google 帐户
并尝试输入正确图样 5 次均失败，
请轻触“忘记图样”按钮。 随后，
您需要使用 Google 帐户登录才能
将手机解锁。
如果未在手机上创建 Google 帐户
或者忘记了该帐户，则需要执行恢
复出厂设置。
注意：如果执行硬重置，所有用户
注意：
应用程序和用户数据都将被删除。
在执行硬重置之前，记得备份任何
重要数据。

5. 使用硬重置
如果未恢复到原始条件，请使用硬
重置初始化手机。
音量调低
当手机关机时，同时按住音量调低
键 + 电源键 10 秒钟以上。 当屏
电源键。
幕显示 LG 徽标时，释放电源
在屏幕显示硬重置屏幕后，释放其
他按键。
执行硬重置时请至少在 1 分钟内
不要执行任何操作，随后，手机会
开机。
注意：如果执行硬重置，所有用户
注意：
应用程序和用户数据都将被删除。
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此操作无法撤消。 在执行硬重置之
前，记得备份任何重要数据。

6. 连接 WLAN 网络
要在手机上使用 WLAN，您可以访问
无线接入点或“热点”。一些接入
点已打开，您只需连接即可。 其
他接入点处于隐藏状态或使用安全
功能，因此您必须配置手机才能进
行连接。
禁用不使用的 WLAN，以延长电池使
用寿命。
22

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络
1 在主屏中，点触应用程序
应用程序选项
设置 > 无线和网络
卡，然后选择设置
> WLAN 设置。
设置
2 点触 WLAN 将其打开，开始扫描
可用的 WLAN 网络。
• 将显示可用的 WLAN 网络列表。
锁图标表示受到安全保护的网络。
3 点触某个网络进行连接。
• 如果网络已打开，系统会要求您点
连接确认连接到该网络。
触连接
• 如果网络安全，系统会要求您输入
密码或其他凭据。 （请咨询网络
管理员获取详细信息）

4 状态栏显示了可指明 WLAN 状态
的图标。

7. 使用 microSD 卡
图片以及音乐和视频文件只能保存
到外部存储器。
使用内置相机之前，您需要先将
microSD 存储卡插入手机中。
如果未插入存储卡，您将无法保存
使用相机拍摄的照片和视频。

警告
请勿在手机开机时插入或取出存
储卡。 这样做可能会损坏存储卡
以及手机，并且存储卡上存储的
数据也可能会损坏。 要安全取出
存储卡，请在主屏中点触应用程
序选项卡，然后选择设置 > 存储
卡和手机内存> 卸载 SD 卡。
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8. 打开和切换应用程序
多任务可在 Android 中轻松实现，
因为您可同时运行多个应用程序。
打开其他应用程序之前无需退出当
前应用程序。 使用多个打开的应
用程序，并在这些应用程序之间切
换。 Android 管理各个应用程序、
根据需要停止和启动应用程序，从
而确保闲置应用程序不会不必要地
耗费资源。
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停止应用程序
1 在主屏中，点触应用程序
应用程序选项
设置 > 应用程序 >
卡，然后选择设置
管理应用程序 > 正在运行。
正在运行
2 滚动到所需应用程序，然后点触
停止以停止该应用程序。
停止
提示！ 返回到最近的应用程序并
按住“主页”键。 屏幕将显示您
最近使用的应用程序列表。

9. 安装 LG PC Suite
LG PC Suite IV 是一种可帮助您使
用 USB 数据通信电缆将手机连接到
PC 的程序。 连接后，可在 PC 上
使用手机的功能。
LG PC Suite IV 的主要功能
• 轻松创建、编辑和删除手机数据
• 将手机数据与 PC 数据（联系人、
日历、短信和书签）同步
• 通过简单的拖放操作在 PC 和手
机之间轻松地传输多媒体文件（照
片、视频和音乐）

• 将短信从手机传输到 PC
• 软件更新而不丢失任何数据
您可以从 LG 网站(http://www.
lg.com) 下载您的手机安装程式和
使用资讯。
* LG PC Suite IV 安装完成后，禁
用仅大容量存储模式以运行 LG PC
Suite IV。
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10. 使用 USB 将手机连接到计
算机
备注：
备注：要使用
USB 数据线将手机
与 PC 同步，需要在 PC 上安装
LG PC Suite。 从 LG 网站 (www.
lg.com) 下载程序。 转到 www.
lg.com 并选择您的地区、国家/地
区和语言。 有关详细信息，请访问
网站的各个页面。 由于 PC Suite
位于 microSD 卡上，因此您可以轻
松将其复制到 PC。
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LG-E510 不支持：
- LG Air Sync（Web Sync、右
键单击）
- 日历中的待办事项
- 备忘录
- Java 应用程序
安装 PC Suite IV 后，您可以
在“帮助”菜单中找到用户手册。
1 使用 USB 数据线将手机连接到
计算机上的 USB 端口。 连接
后，您将收到已建立 USB 连接
的通知。

2 打开通知抽屉，并点触 USB 已
连接。
3 点触打开
打开 USB 存储设备以确认要
存储设备
在手机的 microSD 卡和计算机之
间传输文件。
当手机作为 USB 存储设备进行连
接时，您会收到通知。 您手机的
microSD 卡已作为计算机的驱动器
安装。 现在，您可以将文件复制到
microSD 卡，也可以从 microSD 卡
中复制文件。

备注：
备注：卸载
PC Suite IV 时，不
会自动删除 USB 和蓝牙驱动程序。
您必须手动卸载它们。
提示！ 要再次在手机上使用
microSD 卡，您需要打开通知
关闭 USB 存储
抽屉，然后点触关闭
设备。
设备
在此期间，无法从手机访问
microSD 卡，因此也不能使用依赖
microSD 卡的应用程序（如相机、
图片库和音乐）。
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要断开手机与计算机的连接，请仔
细按照计算机的说明正确地断开
USB 设备的连接，从而避免丢失卡
上的信息。
1 安全地断开电脑上的 USB 设备。
关闭 USB
2 打开通知抽屉，并点触关闭
存储设备。
存储设备
3 在打开的对话框中点触关闭
关闭。

12. 向上持握手机

11. 使用数据连接时解锁屏幕

13. 屏幕冻结时

使用数据连接时，如果您一段时间
内未触摸屏幕，则屏幕将变黑。 要
打开 LCD 屏幕，点触即可。

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机
无响应：
卸下电池，将它重新插入，然后打

将手机向普通电话一样向上持握。
LG-E510 具有内置天线。 请注意不
要刮伤或损坏手机背面，否则会导
致性能损失。
拨打/接听电话或发送/接收数据
时，避免持握天线所处的手机下
部。 这样做可能会影响通话质量。

开手机。 如果这仍不起作用，请联
系服务中心。

14. 不要在 PC 开机/关机时连接
手机。
确保断开手机和 PC 之间的数据
线；保持连接可能会导致 PC 出
错。
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开始了解您的手机
要将手机开机，请按住电源键 3 秒。
关机和确定
确定。
要将手机关闭，请按住电源键 3 秒，然后依次点触关机
扬声器/听筒
电源/锁定键
按住此键可开/关机。
关闭并锁定屏幕。
近程传感器
菜单键
检查可用的选项。
主页键
从任何屏幕返回主页。
返回键
返回上一个屏幕。
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立体声耳机连接器

电源/锁定键

音量键
在主屏上：控制铃声音量。
• 在通话过程中：控制听筒音
相机镜
量。
• 播放曲目时：连续控制音量。 头

后盖

/8I
+

"I 8I
#N "I
5ZQ N
.JO

电池

SIM 卡插槽
microSD 存储卡插
槽

充电器，Micro
USB 数据线接口

31

开始了解您的手机
备注：近程传感器
备注：近程传感器
接听及拨打电话时，若手机位于耳
旁，一旦感应到物体，此传感器将自
动关闭背景灯并锁定轻触式键盘。
这样有助于延长电池寿命，并避免键
盘在通话期间无意激活。
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警告
在手机上放置重物或坐在手机上可
能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏
的功能。 不要在 LCD 的进程传感
器上使用保护膜。 这可能会影响传
感器的感应度。

安装 SIM 卡和电池
1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。
用另一只手的拇指用力按后盖。
然后，卸下电池盖。

2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。
确保卡的金色接触区域面朝下。
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开始了解您的手机
3 对齐手机和电池上的金色接触区
域以插入电池。

4 盖上手机的后盖。
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充电
滑开侧面的充电器连接器盖。 插入
充电器，然后插入电流插座。 必须
。
为 LG-E510 充电，直至看到
备注：
备注：第一次
充电时必须为
电池完全充
电，这样可以
延长电池使用
寿命。

安装存储卡
要存储更多媒体文件（如使用内置
相机拍摄的图像），您必须将存储
卡插入手机中。

插入存储卡：
1 关闭手机，然后插入或取出存储
卡。 卸下后盖。
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开始了解您的手机
2 将存储卡插入插槽。 确保金色接
触区域面朝下。

36

警告
请勿在手机开机时插入或取出存
储卡。 这样做可能会损坏存储
卡以及手机，并且存储卡上存储
的数据也可能会损坏。

格式化存储卡
如果已格式化存储卡，您可以开始
使用。 如果没有，您必须先对其进
行格式化才能使用。
备注：格式化卡时，卡上的所有文
备注：
件将被删除。
1 在主屏中，点触应用程序
应用程序选项卡
以打开应用程序菜单。
2 滚动并点触设置 > 存储卡和手机
内存，然后选择仅大容量存储。
3 点触卸载
卸载 SD 卡。
卡
4 点触清除
清除 SD 卡，然后确认选
卡
择。

5 如果设置了图样锁定，请输入图
清除全部内
样锁定，然后选择清除全部内
容。 存储卡完成格式化，现在，
您可以使用了。
备注：如果存储卡中包含内容，由
备注：
于格式化后将删除所有文件，所以
文件夹结构会有所不同。
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主屏
触摸屏提示
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以下是关于如何浏览手机的一些提
示。
点触 - 要选择菜单/选项或打开应
用程序，请点触它。
点触并按住 - 要打开选项菜单或
选中要移动的对象，请点触并按住
它。
拖动 – 要滚动浏览列表或慢慢移
动，请在触摸屏上拖动。
轻弹 – 要滚动浏览列表或快速移
动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动
然后释放）。

备注：
• 要选择项目，请点触图标中心位
置。
• 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅
需点触即可。
• 使用指尖点触所需选项。 请注意
不要触碰到其它键。

锁定手机
不使用 LG-E510 时，按电源键可锁
定手机。 这有助于防止意外按键和
节省电池电量。
此外，如果一段时间不使用手机，
主屏或者您正在查看的其他屏幕将
替换为锁定屏幕以节省电池电量。
如果在您设置图样时有任何程序在
运行，则它们仍可在锁定模式中运
行。 建议在进入锁定模式前退出
所有程序以避免不必要的费用（例
如，打电话、Web 访问和数据通
信）。

设置解锁图样：
设置解锁图样：您可以通过连接的
点来绘制自己的解锁图案。如果设
置了图样，则手机的屏幕被锁定。
要将手机解锁，请在屏幕上绘制您
设置的图样。
注意：设置解锁图样时，需要先创
注意：
建 Gmail 帐户。
注意：如果一行中有不止 5 个图样
注意：
绘制错误，则无法将手机解锁。 这
种情况下，您的个人信息和下载的
数据将被删除。
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主屏
解锁屏幕

主页

LG-E510 未使用时，将返回锁定屏
幕。 从下到上移动手指以解除屏
幕锁定。

向左或向右轻轻滑动手指以查看面
板。 您可以使用小工具、快捷方式
（用于您喜爱的应用程序）、文件
夹和墙纸自定义每个面板。
备注：一些屏幕图像可能因手机提
备注：
供商而不同。
在主屏中，您可以查看屏幕底部的
快速键。 通过快速键，您点触一次
即可轻松进入经常使用的功能。
点触手机
手机图标可打开触摸屏拨
号键盘，以拨打电话。

静音模式
从通知抽屉中，点触
。
为
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以使其变

点触联系人
联系人图标可打开联系
人。
点触信息
信息图标可访问信息菜
单。 您可以在此处创建新信息。
点触屏幕底部的应用程序
应用程序选项
卡。 然后，您可以查看安装的所有
应用程序。
要打开所需应用程序，从应用程序
列表中点触相应图标即可。
备注：根据手机软件或服务提供商
备注：
的不同，预加载的应用程序将有所
不同。

将小工具添加到主屏
您可以通过将快捷方式、小工具或
文件夹添加到主屏来自定义主屏。
为更方便地使用手机，请在主屏上
添加您喜爱的小工具。
1 在主屏中，按菜单
菜单键，选择添
加。 或点触并按住主屏的空白
部分。
编辑模式菜单上，点出您要添
2 在编辑模式
加的项目类型。
3 例如，从列表中选择文件夹
文件夹并轻
触它。
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主屏
4 接着，您将在主屏上看到新文件
夹的图标。 将其拖动到所需面
板的所需位置，然后在屏幕上松
开手指。

备注：
备注：您无法删除预加载的应用程
序。 （只可以从屏幕上删除其图
标）

提示！ 要将应用程序图标添加到
应用程序菜单上点触
主屏，请在应用程序
并按住要添加的应用程序。

1 点触并按住主页
主页键。 屏幕将显示
一个弹出窗口，其中列出了您最
近使用的应用程序图标。
2 点触某个图标以打开其应用程
返回键以返回到
序。 或者，点触返回
当前应用程序。

提示！ 要从主屏上删除应用程序
图标，请点触并按住要删除的图
。
标，然后将其拖到
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返回到最近使用的应用程序

通知抽屉
通知抽屉在屏幕顶部运行。
铃声

WLAN

蓝牙

GPS

数据
启用

请使用手指点触并滑动通知抽屉。
菜单键，然后选
或者，在主屏中按菜单
通知。 您可以在此处检查和管理
择通知
声音、WLAN、蓝牙和 GPS 以及其
他通知。
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主屏
查看状态栏
状态栏使用不同的按钮显示手机信
息，例如信号强度、新信息、电池
使用寿命以及活动的蓝牙和数据连
接。
下表说明了您可能在状态栏中看到
的不同图标的涵义。
[状态栏]
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图标 说明
无 SIM 卡
无信号
飞行模式
已连接到 WLAN
网络

图标 说明

图标 说明

正在通话

系统警告

呼叫保持

已设置闹钟

扬声器

新语音邮件

手机麦克风
静音

铃声静音

未接来电

振动模式

WLAN Direct
已开启。

蓝牙开启

电池已充满电

有线耳机

已连接到蓝牙
设备

电池正在充电
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主屏
图标 说明
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图标 说明

图标 说明

数据传进和
传出

正在从 GPS 接
收位置数据

新 Gmail

手机已通过
USB 数据线与
PC 连接

屏幕手机已连接

新信息

正在下载数据

还有 3 个通知
未显示

正在播放歌曲

正在上载数据

数据正在同步

GPS 正在采集

下载完成

新 Google
Talk 信息

近期事件
在后台打开 FM
收音机

图标 说明
SmartShare
开
SmartShare
共享请求

图标 说明
USB 绑定和便
携式热点均已
激活

USB 绑定已
激活
便携式 WLan
热点已激活
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主屏
屏上键盘
您可以使用屏上键盘输入文本。 屏
上键盘在您需要输入文本时自动在
屏幕上显示。 要手动显示键盘，只
需点触要输入文本的文本字段。
使用键盘并输入文本
轻触一次以使键入的下一字母变
为大写字母。 轻触两次表示全部为
大写字母。
轻触以切换为数字和符号键
盘。 您也可以点触并按住此选项卡
以查看“设置”菜单。
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轻触以查看，或按住以更改编
写语言。
轻触以在写信息时插入图释。
轻触以输入空格。
轻触以在信息字段新建一行。
轻触以删除上一字符。
轻触以隐藏屏上键盘。

输入带注音的字母
当选择法语或西班牙语作为文本输
入语言时，您可以输入特殊的法语
或西班牙语字符（如“á”）。
例如，要输入“á”，请点触并按
住“a”键，直到放大键变大并显示
其他语言的字符。 然后，选择所需
特殊字符。
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Google 帐户设置
首次打开手机时，您有机会激活移
动网络，登录到 Google 帐户，并
决定要如何使用某些 Google 服
务。
设置您的 Google 帐户：
*从提示的设置屏幕登录到 Google
帐户。
或者
* “应用程序” > 选择 Google 应
用程序（如 Gmail）> 选择“创
建”以创建新帐户。
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如果您具有 Google 帐户，请输入
您的电子邮件地址和密码，然后点
触“登录”。
一旦在手机上设置了 Google 帐
户，您的手机将自动与网络上的
Google 帐户同步。
您的联系人、Gmail 信息、日历事
件和来自网络上这些应用程序和服
务的其他信息将与您的手机同步 （
具体取决于您的同步设置）。
登录后，您可在手机上使用 Gmail™
收发邮件和利用 Google 服务。

WLAN
使用 WLAN，您可在无线接入点
(AP) 覆盖区内高速访问互联网。
使用 WLAN 尽情享受无线互联网，
而且无需额外付费。

打开 WLAN
从主屏中打开“通知抽屉”，并点
。
触
应用程序 > 设置 > 无线
或者点触应用程序
和网络 > WLAN
。

连接到 WLAN
选择要连接的 WLAN 网络。 如果看
，则需要输入密码才能连接。
到
备注：
• 如果不在 WLAN 覆盖区域内并选
择 3G 连接，则可能会产生额外
费用。
• 如果手机在连接到 WLAN 后进入睡
眠模式，将自动禁用 WLAN 连接。
• 这种情况下，如果手机具有 3G
数据的访问权，则它可自动连接
到 3G 网络，并且可能产生额外
费用。
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WLAN
• LG-E510 支持 WEP、WPA/WPA2-PSK
和 802.1x EAP 安全。 如果您的
WLAN 服务提供商或网络管理员为
网络安全设置了加密，您应在弹出
窗口中输入密钥。 如果未设置加
密，不会显示此弹出窗口。 您可
以从您的 WLAN 服务提供商或网
络管理员处获得密钥。
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转接到便携式 WLAN 热点，一次将
您手机的数据连接与最多五个设备
进行共享。
当手机共享其数据连接时，状态栏
中将出现一个图标，同时通知抽屉
中将出现持续的通知。
图标 说明

共享您手机数据连接

USB 绑定已激活

您可以通过 USB 数据线（USB 绑
定）将您手机的移动数据连接与一
台电脑共享。 您也可以将您的手机

便携式 WLan 热点已激活

USB 绑定和便携式热点均
已激活
有关绑定和便携式热点的信息，包
括支持的操作系统及其他详细信
息，请访问 http://www.android.
com/tether。
备注：连接并使用在线服务时可能
备注：
要花费额外的费用。 查看网络提供
商要求的数据付费。

USB 绑定和便携式 WLAN 热点设置
1 在主屏上点触应用程序
应用程序选项卡，
设置。
然后选择设置
2 点触无线和网络
无线和网络，然后选择绑定
绑定
与便携式热点。
与便携式热点
3 选择您要调整的选项。
USB 绑定 – 勾选以通过 USB 连接
将手机的移动网络数据连接与您的
电脑进行共享。
便携式WLAN热点 – 勾选以将您的
手机网络数据连接共享为 WLAN 热
点。。
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WLAN
帮助 – 打开一个对话框，上面显
示有关 USB 绑定与便携式 WLAN 热
点以及有关在哪可以了解更多的信
息。

通过 USB 共享您手机的数据连接
如果您的电脑运行 Windows 7 或
部分 Linux 风格的最新分发（例
如 Ubuntu），通常无需准备电脑进
行绑定。 但是如果运行的是较早版
本的 Windows 或其他操作系统，
则可能先准备您的电脑，才能通过
USB 建立网络连接。 如需获得有关
哪种操作系统支持 USB 绑定以及
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如何配置它们的最新信息，请访问
http://www.android.com/tether。

USB 绑定和数据共享
您不能同时通过 USB 共享手机的数
据连接和 microSD 卡。 如果您正
在使用 USB 连接来将 microSD 卡
接入您的电脑，将必须先将其断开
连接。
1 使用手机附带的 USB 数据线将手
机连接到电脑。
2 在主屏上点触应用程序
应用程序选项卡，
设置。
然后选择设置

3 点触无线和网络
无线和网络，然后选择绑定
绑定
与便携式热点。
与便携式热点
4 勾选 USB 绑定。
绑定
• 手机将开始通过 USB 连接将其移
动网络数据连接与您的电脑进行共
将添加到
享。 持续的通知
状态栏和通知抽屉中。
5 取消勾选 USB 绑定可停止共享您
绑定
的数据连接。 或者只需断开 USB
数据线的连接。

将手机的数据连接共享为便携式
WLAN 热点
1 在主屏上点触应用程序
应用程序选项卡，
设置。
然后选择设置
2 点触无线和网络，然后选择绑定
与便携式WLAN热点。
3 勾选便携式WLAN热点。
• 片刻之后，手机将开始广播其
WLAN 网络名称 (SSID)，这样您将
可以通过其连接最多八台电脑或其
将添
他设备。 持续的通知
加到状态栏和通知抽屉中。
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WLAN
• 勾选便携式热点
便携式热点之后，您可以更改
其网络名称或确保其安全。
4 取消勾选便携式热点
便携式热点以停止通过
WLAN 共享您的数据连接。

重命名或确保您的便携式热点安全
您可以更改手机 WLAN 网络名称
(SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络
的安全。
应用程序选项卡，
1 在主屏上点触应用程序
设置。
然后选择设置
2 点触无线和网络
无线和网络，然后选择绑定
绑定
与便携式热点。
与便携式热点
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3 确保已勾选便携式热点
便携式热点。
便携式热点设置。
4 点触便携式热点设置
配置 WLAN 热点。
热点
5 点触配置
• 此时将打开配置
配置 WLAN 热点对话
热点
框。
• 您可以更改网络 SSID（名称），
这将是其他电脑在扫描 WLAN 网
络时看到的名称。
• 您也可以点触安全性
安全性菜单来为网
络配置 WLAN 保护访问 2 (WPA2)
安全性以及预共享密钥 (PSK)。
• 如果点触 WPA2 PSK 安全性选
配置
项，则密码字段将会添加到配置

WLAN 热点对话框中。
热点
如果输入
密码，您将需要在将手机的热点与
电脑或其他设备连接时输入密码。
打开，以
或者在安全性菜单中点触打开
安全性。
从 WLAN 网络中删除安全性
注意！
如果将安全性选项设为开放
开放，则
不可避免其他人在未经授权的情
况下使用在线服务并可能产生额
外收费。 为避免未授权使用，
最好保持激活安全性选项。
6 点触保存。
保存。

启用 WLAN Direct，通过
SmartShare 共享
使用其他 WLAN 功能时，无法启用
WLAN Direct。
WLAN Direct 自动扫描附近的 WLAN
Direct 设备，搜索到的设备将按
搜索顺序列出，您可以选择特定设
备以通过 SmartShare 共享多媒体
数据。
1 在主屏上点触应用程序
应用程序选项卡，
设置。
然后选择设置
2 点触无线和网络
无线和网络，然后选择 WLAN
Direct 设置。
设置
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WLAN
3 请确保已选中 WLAN Direct。
Direct
4 在扫描到的设备列表中选择要连
接的设备。
强制群组用户模式 – 点触以激活
群组用户模式，该模式允许您通过
扫描手机连接合法的 WLAN 设备。
在这种情况下，您必须输入已通过
菜单 > 高级 > 密码所设置的密
密码
码。
备注：当手机设置为群组用户模式
备注：
时，将比用作客户端时消耗更多电
池电量。 WLAN Direct 连接不提供
互联网服务。 连接并使用在线服务
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时可能要花费额外的费用。 查看网
络提供商要求的数据付费。

使用 WLAN Cast
您可在使用 Android 手机并通过相
同 WLAN 及 WLAN Directed 网络连
接的用户之间共享音乐、图片和视
频内容。
请预先检查您的 WLAN 及 WLAN
Directed 网络，并确保用户之间连
接的是同一网络。
1 在主屏上点触应用程序
应用程序选项卡，
设置。
然后选择设置

2 点触无线和网络
无线和网络，然后选择 WLAN
Direct 设置。
设置
3 请确保已选中 WLAN Direct，然
Direct
后在扫描到的设备列表中选择要
连接的设备。
4 点触连接
连接。
备注：
用户之间的 WLAN Cast 已激活。
确保用户之间连接至相同的 WLAN
网站。
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屏幕手机
如何使用屏幕手机
屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连
接从 PC 查看手机屏幕。
您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC
控制手机。

屏幕手机图标
将手机连接至 PC 或断开连
接。
旋转屏幕手机窗口（仅在应用
程序支持旋转功能时可用）。
更改屏幕手机首选项。
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退出屏幕手机程序。
最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机功能
• 实时传输和控制：在连接至 PC
时显示并控制您的手机。
• 鼠标控制：允许您使用鼠标在 PC
屏幕上单击或拖动来控制您的手
机。
• 使用键盘输入文本：允许您使用电
脑键盘撰写短信或便笺。
• 文件传输（手机到 PC）：从手机
发送文件（例如照片、视频、音

乐和 Polaris Viewer 文件）到
PC。 只需右键单击并拖动即可将
文件发送到 PC。
• 文件传输（PC 到手机）：从 PC
发送文件到手机。 只需选择您要
传输的文件并将其拖放到屏幕手机
窗口即可。 您发送的文件存储在
micro SD 卡上。
• 实时事件通知：以弹出窗口提示的
方式通知您有来电或短信/彩信，
以及闹钟和事件通知。

如果在 PC 上安装屏幕手机
如果安装 LG PC Suite IV，则屏幕
手机程序也会下载到 PC 上。 随后
您便可在 PC 上安装屏幕手机。

如何将手机连接至 PC
USB 连接：
1 打开连接向导，选择“USB 数据
线连接”并单击“下一步”。
2 使用 USB 数据将手机连接至
PC，然后单击“下一步”。
3 输入屏幕手机密码并单击“下一
步”。 默认密码为“0000”。
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屏幕手机
您可以在设置
设置 > 无线和网络 >
屏幕手机设置中更改密码。
屏幕手机设置
4 单击“确定”退出窗口。
备注：转到设置 > 存储，并确定
备注：转到
存储
已取消选择“仅大容量存储”复选
框。
通过蓝牙无线连接：
1 在手机上，转到设置
设置 > 无线和网
络 > 蓝牙设置。
蓝牙设置 选择打开蓝牙
打开蓝牙
可检测性。
并选择可检测性
2 如果您以前使用数据线进行过连
接，则运行“新建连接向导”创
建新的连接。
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3 在电脑上运行连接向导，选
择“蓝牙连接”，然后选择“下
一步”。
4 向导将开始搜索已启用蓝牙的手
机。 您希望连接的手机出现时，
单击“停止”以停止搜索。
5 从设备列表中选择“LG-E510”，
然后单击“下一步”。 如果需
要，可以重命名设备。
6 输入 PIN 码（例如“0000”）并
单击“下一步”。

7 在您的手机上，接受请求并选中
相同的 PIN 码，然后点触“确
定”。
8 输入屏幕手机密码并单击“下一
步”（默认密码为“0000”）。
9 点触“确定”退出。

检查手机到 PC 的连接
设备一旦建立连接，请将主屏上方
的通知栏向下拖动以检查屏幕手机
连接状态。

断开手机与 PC 的连接
单击“屏幕手机”窗口左上角的
。 或者，将主屏上方的通知
栏向下拖动，然后选择“屏幕手
机”。 在“断开连接”窗口中点
触“是”。
备注：关闭屏幕手机服务后，必须
备注：
重新启动手机。
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拨打电话

呼叫联系人

1 点触
以打开键盘。
2 使用键盘输入号码。 要删除一个
清除按钮
。
数字，请点触清除
3 点触通话
通话图标
以拨打
电话。
4 要结束通话，请点触结束
结束图标
。

1 点触
可以打开电话本。
2 滚动浏览联系人列表，或点触搜
索输入您要呼叫的联系人的首
字母。
3 在列表中，点触您要呼叫的联
系人。

提示！ 要输入“+”以拨打国际
。
电话，请点触并按住

当手机响铃时，将接听
接听图标
拖
到右侧。
拒绝图标
拖到左侧以拒接来
将拒绝
借口信息，请从底
电。 如果要发送借口信息

接听和拒绝电话

部拖动借口信息栏。 如果主叫未
借口信息栏不可用。
知，则借口信息
提示！ 借口信息
拒绝通话时，您可以通过点触发
送信息快速发送一条信息。 此
选项有助于在会议时回复信息。

调节音量
要在通话期间调节通话音量，请使
用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话
1 在第一个通话过程中，按菜单
。
键，然后点触
2 拨号或搜索联系人。
3 点触通话
通话图标
以连接
通话。
4 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。
初始呼叫被锁定，通话方进入保
持状态。
5 点触显示的数字可在不同的通话
合并通话
间切换。 或点触
进行多方通话。
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6 要结束当前通话，请点触结束
结束。
要同时结束所有通话，请向下滑
结束通话。
动通知栏，然后选择结束通话
备注：您需要对每通电话付费。
备注：

查看通话记录
在主屏上，点触
并选择通话记
通话记
录选项卡。
查看所有已拨电话、已接来电和未
接语音电话的完整列表。
提示！ 点触任意通话记
录条目，以查看通话日期、时间
和时长。
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提示！ 按菜单
菜单键，然后
全部删除以删除所有记录
点触全部删除
条目。

通话设置
您可以配置通话设置（例如呼叫转
移）以及运营商提供的其他特殊功
能。
1 在主屏中，点触应用程序
应用程序选项卡
以打开应用程序菜单。
2 滚动并点触设置
设置。
3 轻触通话设置
通话设置，然后选择要调整
的选项。

联系人
在手机上添加联系人，并将其与
Google 帐户或其他支持联系人同步
的帐户中的联系人同步。

搜索联系人
在主屏中
1 点触
可以打开电话本。
搜索，使用键盘输入联系人
2 点触搜索
姓名。

添加新联系人
，输入新联系人的号
1 点触
菜单键。 点触添加至
添加至
码，然后按菜单
联系人，然后点触新建联系人
联系人
新建联系人。

2 如果您要为新联系人添加图片，
。 从拍照
拍照或从“图片
从“图片
请点触
库”中选择。
以选择联系人类型。
3 点触
4 点触联系人信息类别，并输入有
关联系人的详细信息。
5 点触保存
保存。

收藏夹联系人
您可以按收藏夹归类经常呼叫的联
系人。
将联系人添加到收藏夹
1 点触
可以打开电话本。
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联系人
2 点触联系人以查看其详细信息。
3 点触联系人姓名右侧的星号。 星
号变为金色。
从收藏夹列表中删除联系人
可以打开电话本。
1 点触
2 点触“群组”选项卡，选择列表
顶部的“收藏夹”，然后选择要
查看其详细信息的联系人。
3 点触联系人姓名右侧的黄色星
号。 星号变为灰色，联系人已从
收藏夹中删除。
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将旧手机上的电话本移至新手机
使用 PC 同步程序将联系人作为
CSV 文件从旧手机导出到 PC。
1 从 www.lg.com 下载 PC Suite
IV，并将其安装在 PC 上。 运行
程序，并使用 USB 数据线将您的
Android 手机连接到电脑。
联系人图标。 转到菜单
菜单 >
2 选择联系人
文件 > 导入，然后选择在 PC 中
保存的 CSV 文件。
3 如果导入的 CSV 文件中的字段与
PC Suite IV 中的不同，则您需
要映射字段。 在映射字段后，单

击“确定”。 随后，电话本将被
添加到 PC Suite IV 中。
4 如果 PC Suite IV 检测到 LGE510 手机的连接（使用 USB 数
据线），请单击“同步”或“同
步联系人”以将 PC 中保存的联
系人与手机同步。
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信息/电子邮件
信息
LG-E510 将短信和彩信结合到一个
直观易使用的菜单中。

发送信息
1 点触主屏上的
图标，然后点
触写信息打开空白信息。
2 在收件人
收件人字段中输入联系人姓名
或电话号码。 随着您输入联系人
姓名，匹配的联系人将会显示。
您可以点触建议的收件人。 您可
以添加多个联系人。
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备注：
备注：您将按每个收件人每条文本
信息付费。
3 点触下面的“输入内容”以开始
输入信息。
4 按菜单
菜单键打开“选项”菜单。 从
添加主题、附
以下选项选择：添加主题
发送、插入表情符号
插入表情符号和更
加、发送
多。
5 点触发送
发送发送信息。
6 信息屏幕将会打开，您的信息显
示在您的名称后面。 屏幕上会显
示回复。 当您查看并发送附加信
息时，将创建信息会话。

警告：
警告：160
个字符的限制在
不同国家/地区有所不同，具体
取决于短信编码方式和语言。
警告：如果在短信中添加图
警告：
像、视频或音频文件，则短信将
自动转换为彩信，您需要支付相
应费用。

线程框
与另一方交换的信息（短信、彩
信）将以时间顺序显示，以便您方
便查看对话概述。

使用笑脸
使用笑脸让您的信息更具趣味性。
菜单键，然后选择
写新信息时，按菜单
插入表情符号。
插入表情符号

备注：
备注：在通话期间收到短信时，手
机将发出通知铃声。
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更改信息设置

打开电子邮件和帐户屏幕

LG-E510 已预定义信息设置，因
此，您可以立即发送信息。 您可以
根据喜好更改设置。

您可以使用电子邮件
电子邮件应用程序读
取 Google Gmail 外其他服务的
电子邮件。 电子邮件应用程序支
持以下帐户类型：POP3、IMAP 和
Exchange。
打开电子邮件应用程序
电子邮件。
从主屏点触电子邮件
选择电子邮件服务提供商。
此时会打开设置向导，帮助您添加
电子邮件帐户。 进行初始设置
后，电子邮件将显示您的收件箱的

警告：在这种模式下，彩信
警告：
客户端设备将引导用户创建并发
送内容属于核心 MM 内容域的
信息。 此指南将通过警告对话
框提供。
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内容（如果只有一个帐户）或帐户
屏幕（如果有多个帐户）。
帐户屏幕
帐户屏幕列出了您的合并的收件箱
以及您的每个电子邮件帐户。
1 打开电子邮件
电子邮件应用程序。 如果您
菜单
不在“帐户”屏幕上，请按菜单
帐户。
键，然后点触帐户
2 选择电子邮件服务提供商。
- 点触以打开您的“合并的收
件箱”，此处将包含发送到
您所有帐户的信息。

- 点触以仅打开已加星标的邮
件的列表。
- 点触文件夹图标以打开帐户
的文件夹。
您可以点触帐户以查看其收件箱。
您用于发送电子邮件的默认帐户将
以勾选符号表示。
要打开您合并的收件箱
如果您已将电子邮件配置为从多个
帐户收发电子邮件，则可以在全并
的收件箱中查看发送到您所有帐户
的所有邮件。
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1 点触电子邮件
电子邮件。
合并的收件箱（在“帐
2 点触合并的收件箱
户”屏幕中）。 合并的收件箱
将按帐户在左侧采取颜色编码的
方式区分，每个帐户使用的颜色
与您在帐户屏幕中使用的颜色完
全一样。
只有帐户最近的电子邮件才会下载
到您的手机中。 要下载更多（更早
的）电子邮件，请点触电子邮件列
载入更多邮件。
表底部的载入更多邮件
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撰写和发送电子邮件
要撰写和发送邮件
1 在电子邮件
电子邮件应用程序中，按菜单
菜单
撰写。
键，然后点触撰写
2 输入邮件目标收件人的地址。 输
入文字时，匹配的地址从您的联
系人中提供。 用逗号分隔多个
地址。
菜单键并点触添加抄送/密送
添加抄送/密送
3 按菜单
地址以便抄送或密送给其他联系
地址
人/电子邮件地址。
4 输入邮件的正文。

5 按菜单
菜单键，然后点触添加附件
添加附件以
随邮件一同发送文件。
6 点触发送
发送。
如果暂不发送邮件，请点触“保
存至草稿箱”按钮，将其保存
在“草稿箱”文件夹中。 在“草
稿箱”文件夹中点触草稿箱邮件
以继续编辑邮件。 如果在发送
返回键
，您的邮件
前点触了返回
舍弃
也会被另存为草稿。 点触舍弃
按钮以舍弃或删除邮件，包括任
何已保存的草稿。 如果未连接
至网络，例如如果您以飞行模式

工作，您发送的邮件将存储到您
的发件箱文件夹中，直到重新连
接至网络。 如果包括任何未发送
的邮件，发件箱就会显示在帐户
屏幕上。
请注意，使用 Exchange 帐户发送
的邮件将不会储存在手机上；但它
们会储存在 Exchange 服务器上。
如果要查看已发送文件夹（或带已
发送标签）中的已发送邮件，则通
常需要打开已发送文件夹/标签并从
选项菜单中选择刷新。
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提示！ 当新电子邮件到达“收
件箱”时，您将收到声音或振动
通知。 轻触电子邮件通知可停
止通知。

使用帐户文件夹
每个帐户均具有收件箱、发件箱、
已发送和草稿箱文件夹。 取决于您
帐户的服务提供商支持的功能，您
可能具有其他文件夹。

添加或编辑电子邮件帐户
添加电子邮件帐户
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1 按菜单
菜单键，然后点触添加帐户
添加帐户。
2 选择 MS Exchange 或“其他”，
然后输入帐户设置。
3 如果已经成立了一个电子邮件帐
户，您需要触摸菜单键，然后点
击添加帐户帐户屏幕。
4 输入帐户的名称，确认您希望您
的名称在外发邮件中显示的方
完成按钮。
式，然后点触完成
更改帐户的设置
1 打开帐户屏幕。
2 点触并按住您要更改其设置的帐
户。 在打开的菜单中，点触帐
户设置。
户设置

删除电子邮件帐户
1 打开帐户屏幕。
2 点触并按住您要删除的帐户。
删除帐户。
3 在打开的菜单中点触删除帐户
确定按钮，以确
4 在对话框中点触确定
认您要删除帐户。

社交网络
通过手机，您可以利用社交网络并
管理联机社区中的微型博客。 您可
以更新您的当前状态，上载照片，
并查看朋友的实时状态更新。

您可以将您的 Facebook 和
Twitter 帐户添加到手机。 如果
没有帐户，您可以访问其站点进行
设置。
备注：连接并使用在线服务时可能
备注：
要花费额外的费用。 查看网络提供
商要求的数据付费。

将您的帐户添加到手机
1 在主屏上，选择要使用的任何
SNS 应用程序。
2 如果没有帐户，请点触“立即注
册”并输入详细信息。
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3 输入您在社区上设置的电子邮件
登录。
地址和密码，然后轻触登录
4 正在检查您的社区的详细信息，
请稍候。
5 检查您的社区是否已打开
打开。 如果
轻触您的社区，您可以看到社区
的当前状态。
提示！ 如果在主屏上添加社交
网络小工具，则小工具将向您显
示手机从网络进行更新的时间。
您也可以通过点触小工具来直接
访问社区。
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查看和更新状态
1 选择要访问的社区。
2 您可以看到社区的当前状态。
3 您可使用备注或通过上传照片来
更新自己的状态。
备注：具体取决于网络服务。
备注：
提示！ 您可只在 SNS 中
使用好友的信息或将所有数据与
联系人同步。

在手机上删除帐户
选择设置
设置 > 帐户与同步 > 选择要
删除帐户。
删除的帐户 > 点触删除帐户

相机
了解取景器

提示！ 关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕
看起来干净利落。 点触一次取景器中心即
可。 要显示选项，请再次点触屏幕。

缩放 - 放大或缩小。 或者，您可以使用侧音量键。
亮度 - 此选项定义并控制进入图像的光量。 沿滚动
条滑动亮度指示器，“-”降低图像亮度，“+”调高
图像亮度。
场景模式 - 从以下选项中选择：自动、肖像、风景、
自动、肖像、风景、
运动、夜间和日落
运动、夜间
日落。
图像大小 - 点触可设置所拍照片的尺寸（以像素为
单位）。
设置 - 点触此图标可以打开“设置”菜单。 请参
阅“使用高级设置”。
视频模式 - 向下滑动此图标可切换到视频模式。
拍照
我的文档 - 点触以查看最近拍摄的照片。 您可以访
问“我的文档”并查看相机模式下保存的照片。
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相机
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快速拍照

拍照后

1 打开相机
相机应用程序。
2 水平拿稳手机，并将镜头对准您
要拍摄的物体。
3 在取景器屏幕中间位置有一个对
焦框开始闪动，这是对焦框在尝
试对物体进行对焦。
4 对好焦后，对话框变为绿色。
5 按下拍摄按钮。 无论对焦框是
否为绿色，您都可以按下拍摄
按钮。
按钮。
6 按下拍摄

拍摄的照片将显示在屏幕上。
点触可以使用
共享
SmartShare、蓝牙、电子邮
件、Gmail、信息、Picasa
或 Social+ 共享照片。
备注：漫游时如果下载了彩信，可
备注
能会额外收费。
提示！ 如果有 SNS 帐户
并在手机上设置了该帐户，您可
以向 SNS 社区共享您的照片。

点触以将图像用作联系人
联系人
图标或墙纸
图标
墙纸。
重命名 点触以编辑刚拍摄照片的
名称。
点触可以删除图像。
点触可以立即拍摄其他照片。
这将保存您的当前照片。
点触可以查看保存的图像库。
设定为

使用高级设置
在取景器中点触
级选项。

以打开所有高

通过滚动列表，更改相机设置。 选
返回键。
择选项后，点触返回
ISO - ISO 确定相机的光照传感器
的感光性。 ISO 越高，相机感光
性能越好。 在您无法使用闪光灯
而光线较差的条件下，此功能很有
自动、400、
400、
用。 选择 ISO 值：自动
200 和 100
100。
白平衡 - 从以下选项中选择：自
动、白炽灯
白炽灯、日光
日光、荧光灯
荧光灯和阴
天。
色彩效果 - 选择新照片的色彩效
果。
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定时器 - 自拍器允许您设置按下拍
关、33 秒、
秒
摄按钮后的延迟。 选择关
5 秒 或 10 秒。
秒 如果要为自己拍
摄照片，此功能是理想之选。
图像质量 - 从超精细
超精细、精细
精细和标
准中选择。 质量越精细，照片越清
晰。 但是，同时文件更大，这意味
着手机内存可保存的照片数更少。
自动查看 – 如果将“自动查
“自动查
看”设置为开启，它将自动向您显
看”
示刚刚拍摄的照片。
快门声音 - 从四种快门声音中选
择一种。
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标签位置 - 激活以使用手机基于
位置的服务。 拍照并添加所在位置
以对其进行标记。 如果将标记过的
图片上传到支持相片定位功能的博
客，您可以在地图上看到此照片。
备注：此功能仅在激活了 GPS 时
备注：
可用。
- 恢复所有相机默认设置。
- 无论您何时想要了解此功能
如何操作，均可点触该选项。 这将
为您提供快速指南。

提示！ 退出相机时，部分设置
将返回默认值，如白平衡、色
调、计时器和场景模式。 拍摄
下一张照片之前，请先查看。
提示！ 设置菜单层叠在取景器
之上，因此，当您更改图像颜色
或质量时，您将在“设置”菜单
下预览到图像更改效果。

查看保存的照片
在相机
相机模式下访问保存的照片。 点
即可，然后点触屏幕。 随
触
幻灯片和菜单
菜单。
后，您将看到幻灯片
提示！ 向左或向右轻弹以
查看其他照片或视频。
- 点触可查看幻灯片。
- 点触可共享内容或删除照
更多可获得更多
片。 点触更多
选项。
详细信息 – 检查内容相关
信息。
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相机
设置为 - 设置为联系人图标
或墙纸。
裁切 - 裁切照片。 使用手
指移过屏幕以选定区域。
旋转 - 向左或向右旋转。
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摄像机
了解取景器

缩放 - 放大或缩小。 或者，您可以使用侧音量键。
亮度 - 此选项定义并控制进入视频的光量。 沿滚动
条滑动亮度指示器，“-”降低视频亮度，“+”调高
视频亮度。
视频大小 - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为
单位）。
长度 - 设置视频的长度限制。 从标准和彩信中选择，
以限制彩信最大大小。
设置 - 点触此图标可以打开“设置”菜单。 请参
阅“使用高级设置”。
相机模式 - 向上滑动此图标以切换到相机模式。
开始录制
我的文档 - 点触以查看最近录制的视频。 您可以访
问“我的文档”并查看摄像机模式下保存的视频。
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摄像机
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快速摄像

拍摄视频后

1 向下滑动相机
相机模式按钮，图标将
。
更改为
2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
3 水平拿稳手机，将镜头对准您要
摄像的物体。
4 点触录制
按钮一次以开始
录制。
5 REC 将显示在取景器底部，计时
器将显示视频长度。
6 点触屏幕上的
停止录制。

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图
像。
播放
点触以播放视频。
共享
点触可以通过
SmartShare、蓝牙、电
子邮件、Gmail、信息或
子邮件、Gmail、信息
YouTube 共享视频。
备注：漫游时如果下载了彩信，可
备注
能会额外收费。
重命名 点触以编辑选定视频的名
称。

点触可以立即拍摄另一段视
频。 这将保存您的当前视
频。
点触可删除刚拍摄的视频。
是确认。 取景器将重新
点触是
出现。
点触可查看您保存的视频的图
片库。

使用高级设置
从取景器中点触
以打开所有高
级选项。 滚动列表以调节摄像机设
返回键。
置。 选择选项后，点触返回
白平衡 - 白平衡确保视频中的任
何白色区域显示真实。 要正确调整
相机的白平衡，您需要确定光照条
自动、白炽灯
白炽灯、日光
日光、荧光
荧光
件。 从自动
灯或阴天
阴天中选择。
色彩效果 - 选择要对新视图使用的
色彩效果。
图像质量 - 从超精细
超精细、精细
精细和标准
标准
中选择。
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摄像机
录音 - 选择静音
静音以录制视频而不录
制声音。
自动查看 - 自动查看将向您显示刚
录制的视频。
- 恢复所有摄像机默认设置。
- 如果要了解此功能如何操
作，请点触该选项。 这将为您提供
快速指南。
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观看保存的视频
1 在取景器中，点触
。
2 您的图片库将显示在屏幕上。
3 点触视频一次，将其调到“我的
文档”前方。 它自动开始播放。

观看视频时调节音量
要在播放视频时调节音量，请使用
手机左侧的音量键。

多媒体
您可以将多媒体文件保存在存储卡
中，以便轻松访问所有图像和视频
文件。
应用程序选项卡，然后选择我
点触应用程序
的文档。 打开存储所有多媒体文件
的文档
的目录栏列表。
备注：
备注：请确保在手机上安
装一个存储卡，以便保存照片和
访问您的所有图片。 如果没有
存储卡，手机不会显示任何照片
或视频，并且您的 Picasa 相册
中也不会有任何 Picasa 图像。

视图模式
点触图片库
图片库。 此时将显示文件夹
视图。
点触任何文件夹都将返回网格视图
模式。 如果轻触照片，它将更改为
完整视图模式。

时间线视图
LG-E510 图片库
图片库提供了照片和视频
的时间线视图。 在网格视图模式
将显示您拍摄
中，向右拖动
的照片的日期，其中从最新的照片
开始。 如果选择特定日期，在该日
拍摄的所有照片将分组显示。

89

多媒体
使用 SmartShare
SmartShare 为您提供了一种与其
他启用了 DLNA（数字生活网络联
盟）的设备共享多媒体内容的更好
方法。
* 与其他 DLNA 设备 (DMS) 共享您
的媒体内容
1 在主屏上点触应用程序
应用程序选项卡，
SmartShare。
然后选择 SmartShare
2 按菜单
菜单键，然后选择设置
设置。
3 点触“可检测性”勾选框以打
开。
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4 您可以更改设备名称，单击图标
并选择共享内容类型。
* 允许您的图像生成设备（如 TV）
播放来自远程内容库（如 PC）的多
媒体内容
1 点触右上角的按钮，从图像生成
设备列表中选择设备。
2 点触右上角的按钮，选择一个远
程内容库。
3 您可以浏览远程内容库。
4 点触内容缩略图或按菜单
菜单键，然
后选择“播放”按钮。

注意：
注意：要使用此应用程序，请检查
您的设备已通过 WLAN 连接到主网
络。
注意：部分启用了 DLNA 的设备（
注意：
如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功
能，将不会显示在图像生成设备列
表中。

音乐
LG-E510 拥有内置的音乐播放器，
因此，您可以播放所有喜爱的曲
目。 要访问音乐播放器，请点触
音乐。
音乐

播放歌曲
1 在主屏中点触应用程序
应用程序选项卡，
音乐。
然后选择音乐
2 点触歌曲
歌曲。
3 选择您要播放的歌曲。
以暂停歌曲。
4 点触
以跳到下一首歌曲。
5 点触
以返回到歌曲的开头。
6 点触
两次以返回到上一首
点触
歌曲。
要在聆听音乐时更改音量，请按手
机左侧的上下音量键。
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多媒体
点触并按住列表中的任何歌曲。 它
播放、添加到播放列表、用
将显示播放、添加到播放列表、用
作手机铃声、删除、详细信息、共
享和搜索
搜索选项。
备注：音乐文件的版权可能受国
备注：
际条约和国家版权法保护。
因此，可能需要获得许可或许
可证才能复制音乐。 在某些国
家，国际法禁止私人复制版权所
有的材料。 在下载或复制文件
之前，请检查相应国家/地区关于
使用此类材料的国家/地区立法。
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使用 USB 大容量存储设备传输
文件
使用 USB 设备传输文件
1 使用 USB 数据线将 LG-E510 连
接到 PC。
2 如果您未在 PC 上安装 LG
Android 平台驱动程序，则需要
设置 > 存
手动更改设置。 选择设置
储，然后选择仅大容量存储
仅大容量存储。
3 点触打开
打开 USB 存储设备。
存储设备
4 您可以在 PC 中查看大容量存储
内容，然后传输文件。

备注：
备注：您需要首先安装
SD 卡。 没
有 SD 卡，您不能使用 USB 大容
量存储。
注意：如果安装了 LG Android 平
注意：
台驱动程序，将立即看到含“打开
USB 存储设备”的弹出窗口。

则需要手动设置它。 有关详情，
请参阅“使用 USB 大容量存储设
备传输文件”。
2 将音乐或视频文件从 PC 保存到
手机的可移动存储设备。
• 您可以使用读卡器将文件从 PC
复制或移到手机的可移动存储
如何将音乐/视频文件保存到手机
设备。
1 使用 USB 数据线将手机连接到
• 如果存在视频文件和子标题文
PC。 在主屏中，点触并向下拖动
件（名称与视频文件相同的
状态栏。 选择 USB 已连接 > 打
*.srt 文件），请将它放置在
开 USB 存储设备 > 打开文件夹
同一文件夹中，以便在播放视频
以查看文件。 如果未在电脑上安
文件时自动显示子标题。
装 LG Android 平台驱动程序，
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多媒体
• 下载音乐或视频文件时，必须保
护版权。 请注意，损坏的文件
或带有错误扩展名的文件可能会
损坏手机。

使用蓝牙从手机发送数据
使用蓝牙发送数据 与大多数手机
不同，您可以通过不从蓝牙菜单运
行对应的应用程序，使用蓝牙发送
数据。
发送图片：运行“图片库”应用
* 发送图片
图片 > 菜单
菜单。
程序，然后选择图片
共享，然后选择蓝牙
蓝牙。 检查
单击共享
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蓝牙是否开启，然后选择扫描查
扫描查
找设备。 从列表中选择您要向其
找设备
发送数据的设备。
导出联系人：运行“联系人”应
* 导出联系人
用程序。 点触您要导出到的地
菜单键，然后选择共享
共享 >
址。 按菜单
蓝牙。 检查蓝牙是否开启，然后
蓝牙
扫描查找设备。 从列表中选
选择扫描查找设备
择您要向其发送数据的设备。
发送多个选定联系人：运行“联
* 发送多个选定联系人：
系人”应用程序。 要选择多个联
菜单键，然后点触
系人，请点触菜单
共享 > 多选。
多选 选择要发送的联

系人，或者按菜单
菜单键，并点触全
选 > 共享 > 蓝牙
蓝牙。 检查蓝牙
扫描查找设
是否开启，然后选择扫描查找设
备。 从列表中选择您要向其发送
数据的设备。
* 连接到 FTP（仅在此手机上支持
FTP 服务器）：选择设置
服务器）：
设置 > 无线
和网络 > 蓝牙设置
蓝牙设置。 选择可检
可检
测性框；现在，您可以从其他设
测性
备搜索您的手机。 查找 FTP 服
务，并连接到 FTP 服务器。
• 如果要从其他设备搜索此手机，
设置 > 无线和网络 > 蓝
请转到设置

牙设置 选择可检测性
牙设置。
可检测性框。 120
秒后，该框将取消选定。

收音机
LG-E510 内置了 FM 收音机，因此
您在路上也能转到喜爱的电台并收
听无线广播。
备注：您必须连接耳机才能收听无
备注：
线广播。 将耳机插入耳机插孔。

搜索电台
您可以手动或自动微调收音机电
台。 它们将保存为特定频道编号，
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多媒体
这样，您就不用再次查找。 您可以
在手机中最多保存 48 个频道。
自动微调
1 在主屏上点触应用程序
应用程序选项卡，
收音机
然后选择 FM 收音机。
2 按菜单
菜单键，然后点触自动扫描
自动扫描。
3 如果有预设频道，您将看到一个
显示“重置所有频道并开始自动
扫描？”的弹出窗口。 如果选
择“确定”，将删除所有预设频
自动扫描。
道并启动自动扫描
4 在自动扫描期间，若要停止扫
停止。 停止扫描前，
描，请点触停止
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仅保存已扫描的频道。
备注：
备注：您还可以使用显示的转盘手
动微调电台。

重置频道
按菜单
菜单键并选择重置频道
重置频道以重设当
重置所有频道以重
前频道，或选择重置所有频道
设所有频道。

收听收音机
点触收听方式
收听方式设置是使用扬声器还
是耳机来收听无线广播。

提示！ 要提高收音机接收
质量，请伸展耳机线，它具有收
音机天线的功能。
警告
如果连接的耳机不是专门面向收
音机接收设计的，则收音机接收
质量可能较差。
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实用工具
设置闹钟
1 在主屏中点触应用程序
应用程序选项卡，
闹钟。
然后选择闹钟
2 如果要添加新闹钟，请点触
，然后选择添加闹钟
添加闹钟。
3 设置时间，然后点触
以打开
闹钟。 在设置时间后，LG-E510
将让您得知闹钟响铃之前的剩余
时间。
4 设置重复、铃声
重复、铃声或振动
振动，然后添
完成。
加标签以命名闹钟。 点触完成
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备注：
备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹
菜单键，然后选择设
钟设置，点触菜单
静音
置。 您可以调整下列选项：静音
模式也响闹钟、休眠持续时间和侧
模式也响闹钟、休眠持续时间
键操作。
键操作

使用计算器
1 在主屏中点触应用程序
应用程序选项卡，
计算器。
然后选择计算器
2 点触数字键输入数字。
3 对于简单的计算，请点触所需的
功能（+、-、x 或 ÷），然后
点触 =。

4 对于更复杂的计算，请按菜单
菜单
高级面板然后选择
键，点触高级
Sin、Cos、Tan、Log 等等。

将事件添加到日历中
1 在主屏中点触应用程序
应用程序选项卡，
日历。
然后选择日历
2 要查看活动，请点触日期。 如果
要添加新活动，请点触并按住。
新建活动。
点触新建活动
3 点触内容
内容，然后输入事件名称。
查看日期并输入活动开始和结束
的时间。

4 也可以点触位置
位置，然后输入位
置。
5 如果您要为事件添加备注，请点
说明，然后输入详细信息。
触说明
6 如果要重复闹钟，请设置重复
重复，
提醒。
必要时设置提醒
7 点触完成
完成，将活动保存在日历
中。 日历中带颜色的方框将标记
具有已保存活动的所有日期。 在
活动开始时间会有闹钟提醒，以
便您进行安排。
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实用工具
更改日历视图
1 在主屏中点触应用程序
应用程序选项卡，
日历。 按菜单
菜单键。
然后选择日历
2 选择特定日期、星期或月份的日
历视图。

Polaris Viewer
Polaris Viewer 是专业的移动办
公解决方案，让用户可使用移动设
备随时随地方便地查看各种类型
的办公文档，如 Word、Excel 和
PowerPoint 文件。
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管理文件
Polaris Viewer 可向移动用户提供
方便的文件管理功能，包括在设备
上复制、剪切和粘贴以及删除文件
和文件夹。
查看文件
现在，移动用户可在移动设备上
轻松查看各种文件类型，包括
Microsoft Office 文档和 Adobe
PDF。 使用 Polaris Viewer 查
看文档时，对象和布局与原始文档
相同。

录音机
使用录音机录制录音机或其他音频
文件。

录制声音或语音
1 在主屏中点触应用程序
应用程序选项卡，
语音备忘录。
然后选择语音备忘录
2 点触
开始录音。
3 选择
结束录音。
收听录音。
4 点触
备注：点触
备注
可访问相册。 您
可以收听保存的录音。

注意：
注意：可用录制时间以实际时间为
准。

发送录音
1 录音完成后，您可以点触共享
共享发
送音频剪辑。
2 从蓝牙、电子邮件、Gmail
蓝牙、电子邮件、Gmail 和
信息中选择。 选择电子邮件、
信息
电子邮件、
Gmail 和信息
信息时，录音将添加到
邮件中，您可以照常撰写和发送
邮件。
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网络
浏览器
浏览器为您提供了一个涵盖游戏、
音乐、新闻、体育、娱乐等更多内
容的缤纷世界，您可以快速、直接
地通过手机访问。 随时随地、不
受限制。
备注：连接这些服务并下载内容
备注：
时，可能会产生额外费用。 查看网
络提供商要求的数据付费。
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使用 Web 工具栏
点触可返回到上一页。
点触可前进到当前页的下一
返回键的效
页。 这正好与按返回
果相反，按“返回”键将转到
上一页。
点触可显示所有打开的窗口。
点触可添加新窗口
点触可更改 Web 浏览器设置。
添加/显示书签以及显示显示访
显示访
问最多的站点、稍后读取和历
问最多的站点、稍后读取
史记录。
史记录

使用选项
按菜单
菜单键可查看选项。
稍后读取 - 将当前网页添加
为书签。
添加 RSS 源 - 将当前网页添
加到 RSS 源。
分享网页 - 您可以与其他人分
享网页。
在页面上查找 - 您可以在当前
网页中查找字母或词语。
选择文本 - 您可以复制网页中
的任意文本。

更多
• 主页：
主页：转到主页。
设置主页：将当前页面设置成主
• 设置主页：
页。
• 在主页上添加快捷方式：
在主页上添加快捷方式：将当前网
页的快捷方式添加到主屏上。
• 页面信息：
页面信息：显示网页信息。
• 下载：
下载：显示下载历史记录。
提示 要返回上一个网页，
返回键。
请按返回
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设置
在主屏中点触应用程序
应用程序选项卡，然
设置。
后滚动并点触设置

无线和网络
在这里，您可以管理 WLAN 和蓝
牙。 您也可以设置移动网络以及切
换为飞行模式。
飞行模式 - 切换为飞行模式之后，
将禁用所有无线连接。
WLAN - 点触以勾选：可打开 WLAN
并连接至可用 WLAN 网络。
WLAN 设置 - 允许您设置和管理无
线接入点。 设置网络通知，或添加
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WLAN 网络。 从 WLAN 设置屏幕可
菜单
访问高级 WLAN 设置屏幕。 按菜单
高级。
键然后点触高级
WLAN Direct 设置 - 设置 WLAN
Direct 设备名，然后扫描其他设
备。 或者，转到群组用户模式，允
许连接合法的 WLAN 设备。

提示！ 如何获取 MAC 地
址
要使用 MAC 筛选器在某些无线
网络中建立连接，您需要在路由
器中输入 LG-E510 的 MAC 地
址。
您可以在以下用户界面中找到
应用程序 > 设
MAC 地址：点触应用程序
置 > 无线和网络 > WLAN 设
置，然后按菜单
菜单键。 然后，选
高级 > MAC 地址。
地址
择高级

蓝牙 - 点触以勾选：打开蓝牙以连
接蓝牙设备。
蓝牙设置 - 设置设备名称和可检测
模式，扫描其他设备。 或者，检查
您之前配置的蓝牙设备以及手机上
次扫描蓝牙设备时检测到的那些设
备的列表。
绑定 – 您可以配置 USB 绑定与便
携式 WLAN 热点的设置。
VPN 设置 - 显示您之前配置的虚拟
专用网 (VPN) 的列表。 允许您添
加不同类型的 VPN。
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设置
移动网络 - 为数据漫游、网络模式
和运营商、接入点名称 (APN) 等项
设置选项。
屏幕手机设置 - 允许您更改屏幕手
机密码（默认密码为“0000”）。
屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙
连接从 PC 查看手机屏幕。 您也
可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控
制手机。

通话设置
<固定拨号>
固定拨号打开并汇集一个号码
选择固定拨号
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列表，可从手机拨打此列表中的号
码。 您需要提供 PIN2 码，此密码
由运营商提供。 仅可以使用手机拨
打此号码列表中的号码。
<语音信箱>
语音信箱服务 - 允许您选择运营商
的语音信箱服务。
语音信箱设置 - 如果当前在使用运
营商的语音信箱服务，此选项使您
可以输入用于收听和管理语音信箱
的号码。

<其他通话设置>
借口信息 - 拒绝通话时，您可使用
此功能快速发送一条信息。 此选项
可用于在会议时拒接来电。
来电转接 - 选择是转接所有通话、
线路忙时转接、无人接听时转接，
或无法接通时转接。
呼叫限制 - 选择何时限制呼叫。
输入呼叫限制密码。 请与您的网
络运营商联系，了解有关此服务的
信息。
拒接来电 - 允许您设置拒接来电功
关、拒接来
能。 从以下选项选择：关、拒接来

电列表 拒接所有来电。
电列表或拒接所有来电
通话费用 - 查看通话的相关费用。
（此服务取决于网络；某些运营商
不支持此功能）
通话时间 - 查看所有通话的时
间，包括“全部”、“已拨电
话”、“已接来电”和“最后通
话”。
附加设置 - 此菜单允许您更改以
下设置：
来电显示 - 选择是否要在拨出电话
时显示您的号码。
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来电等待 - 如果启用了呼叫等待功
能，在通话过程中，手机将提醒您
有新来电（取决于网络提供商）。

声音
<常规>
静音模式 - 允许您将所有声音（包
括通话和通知铃声）静音，音乐、
视频和已设置的闹钟的声音除外。
若要使媒体和闹钟静声，您必须在
各自的应用程序中操作。
振动 - 允许您将手机设置为在接到
来电时振动。
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音量 - 允许您为铃声、媒体和闹钟
设置音量。 如果取消勾选为通知使
用来电音量的选项，您可以分别为
来电和通知设置各自的音量。
<来电>
手机铃声 - 允许您设置默认来电
铃声。
<通知>
通知铃声 - 允许您设置默认通知
铃声。
<反馈>
屏幕按键音 - 允许您将手机设置为
在使用拨号盘拨号时播放音调。

操作音选择 - 允许您将手机设置为
在点触按钮、图标和其他可响应点
触的屏上项目时播放声音。
屏幕锁定提示音 - 允许您将手机
设置为在锁定和解锁屏幕时播放声
音。

显示
亮度 - 调整屏幕亮度。
自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机
时自动切换方向。
动画 - 设置为显示动画。
屏幕超时 - 设置屏幕超时的时间。

位置和安全
使用无线网络 - 如果选择“使用
“使用
无线网络”，您的手机将使用 WLAN
无线网络”，
和移动网络确定您的大概位置。 选
择此选项时，您将被询问在提供这
些服务时是否允许 Google 使用您
的位置。
使用 GPS 卫星 - 如果选择“使用
“使用
GPS 卫星”，您的手机将确定您的
卫星”，
位置并精确到街道级别。
设置屏幕锁定 - 设置解锁图案以确
保您的手机安全。 打开一组屏幕，
它们可指导您绘制屏幕解锁图样。
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您可设置 PIN 或密码
密码，而不要使用
图案或保持其值为无
图案
无。
在您打开手机或唤醒屏幕时，系统
将要求您画出解锁图样以解除屏幕
锁定。
设置 SIM/RUIM 卡锁定 - 设置
SIM/RUIM 卡锁定或更改 SIM/RUIM
PIN。
可见的密码 - 选择该选项可在您键
入时显示密码，而取消选择则在您
键入时隐藏密码。
选择设备管理员 - 添加一个或多个
管理员。
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使用安全凭据 - 允许您访问安全
证书。
从 SD 卡安装 - 选择从 SD 卡安装
加密的证书。
设置密码 - 设置或更改凭据存储
密码。
清除存储 - 清除所有内容的凭据并
重置密码。

应用程序
您可以管理应用程序以及设置快速
启动快捷方式。

未知源 – 将设置默认为非 Market
应用程序的安装。
管理应用程序 - 管理和删除安装的
应用程序。
正在运行的服务 - 检查当前正在运
行的服务。
存储空间使用情况 - 查看应用程序
所用的存储空间。
电量使用情况 - 查看耗电情况。
开发 - 设置应用程序开发的选项。

数据同步
<常规同步设置>
背景数据 - 允许应用程序在后台
同步数据，无论您当前是否正在操
作它们。 取消勾选此设置可节省
电池电量并减少（而非消除）数据
使用。
自动同步 - 允许应用程序根据自己
的计划同步、发送和接收数据。
<管理帐户>
所有 Google 帐户及已添加到手机
的其他帐户的列表。
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如果点触此屏幕中的某个帐户，将
会打开其帐户屏幕。

输入与首次启动 Android 时相同类
型的信息。

隐私

存储

如果选择重设出厂数据，将清除手
机内存汇总的所有个人数据，包括
有关 Google 帐户及其它帐户的信
息、您的系统/应用程序数据和设
置，以及下载的应用程序和 DRM 许
可。 重置手机不会擦除您已下载的
任何系统软件更新或 microSD 卡上
的任何文件，如音乐或照片。 如果
以此方式重置手机，将提示您重新

<USB 连接模式>
仅大容量存储 - 插入存储卡时，您
的手机可用作大容量存储设备。 您
仅大容量存储设置为 USB 连接
可将仅大容量存储
模式的默认设置。
<存储卡>
卸载
检查 SD 卡总可用空间。 点触卸载
SD 卡以安全移除。
卡
如果要删除 SD
清除 SD 卡。
卡
卡上的所有数据，请清除
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<内部存储>
选择可用空间。

区域和文本
设置本地语言和区域以及键盘设
置。

语音输入与输出
<语音输入>
语音识别程序设置 - 使用语音识
语音识
别程序设置配置 Android 语音输
别程序设置
入功能。

• 语言：
语言：打开一个屏幕，在此可以设
置您在通过讲话的方式输入文字时
使用的语言。
SafeSearch：打开一个对话框，在
• SafeSearch：
此，您可以设置是否需要 Google
SafeSearch 筛选器屏蔽某些搜索
结果。
屏蔽攻击性言论：取消勾选时，
• 屏蔽攻击性言论：
Google 语音识别将在您以口头方
式输入文本时识别和抄写许多人认
为具有攻击性的言论。 勾选时，
Google 语音识别将用由井号 (#)
组成的占位符替代文字记录中的那
些字眼。
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<语音输出>
文字转语音设置 - 您可以使用文字
文字
转语音设置来配置 Android 文本转
转语音设置
语音合成器，通过该应用程序来时
用此功能。
备注：如果未安装语音合成器数
备注：
则只有安装语音数据设置可
据，则只有安装语音数据设置
用。
• 聆听示例：
聆听示例：使用您的当前设置播放
语音合成器的简短示例。
• 总是使用我的设置：
总是使用我的设置：勾选以使用该
屏幕上的设置替代其他应用程序中
提供的语音合成器设置。
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• 默认引擎：
默认引擎：如果安装了多个文本至
语音应用程序，则会打开一个对话
框，在此可以设置您要使用的文本
至语音应用程序。
安装语音数据：如果您的手机未
• 安装语音数据：
安装语音合成器数据，请连接至
Android Market，系统将引导您完
成下载和安装数据的过程。 如果
数据已经安装，则此设置不可用。
语速：打开一个对话框，在此可以
• 语速：
选择您希望合成器发音的速率。
• 语言：
语言：打开一个对话框，在此可以
选择您希望合成器读出的语言。

该选项在结合总是使用我的设置一
总是使用我的设置一
起使用时尤为有用，这样可以确保
起使用时尤为有用，
文本在不同的应用程序中均可正
确发音。
• Pico TTS：配置
TTS：
Pico TTS 设
置。

辅助功能
使用辅助功能
辅助功能可配置您在手机上安
装的辅助功能插件。
备注：需要额外的插件。
备注：

日期和时间
使用日期和时间
日期和时间设置，以设置日期
显示方式的首选项。 您还可使用这
些设置来设置自己的时间和时区，
而非从移动网络获取当前时间。

关于手机
查看法律信息，检查手机状态和软
件版本。
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软件更新
手机软件更新
从互联网的 LG 手机软件更新
有关使用此功能的详细信息，请访
问 http://www.lg.com。
此功能帮助您方便地从互联网将手
机固件更新为最新版本，而无需访
问服务中心。 仅当 LG 提供可供
手机使用的固件新版本时，此功能
可用。
由于手机固件更新要求用户在更新
过程期间保持全部注意力，因此，
在继续执行操作之前，请留意每一
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个步骤中出现的所有说明和提示。
请注意，在升级过程中移除 USB 数
据线或取出电池将严重损坏您的手
机。
备注：LG 保留根据自行判断决定固
备注：
件更新仅可用于指定型号的权利，
不保证所提供的固件更新版本可供
所有手机型号使用。
通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机
软件更新
此功能允许您通过空中下载 (OTA)
方便地将手机的固件更新为最新版

本，而无需连接 USB 数据线。 仅
当 LG 提供可供手机使用的固件新
版本时，此功能可用。
首先，您可以在手机上检查软件版
设置 > 关于手机 > 软件更新
本：设置
> 现在检查更新。
现在检查更新
备注：此功能具体取决于网络服务
备注：
提供商、所在区域或国家/地区。

DivX 移动
®
关于 DIVX 视频：DivX
视频：
是由
DivX, LLC（Rovi Corporation 的
子公司）开发的一种数码视频格

式。 本手机是播放 DivX 视频的
DivX Certified® 官方设备。 有关
详细信息以及要获取将文件转换为
DivX 格式的工具，请访问 divx.
com。
关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播
VIDEO-ON-DEMAND：
放购买的 DivX Video-on-Demand
(VOD) 电影，必须先注册此 DivX
Certified® 设备。 要获取您的注
册码，请在设备安装目录下找到
DivX VOD 部分。 转到 vod.divx.
com 以获取有关如何完成注册的详
细信息。
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DivX Certified® 可播放高 达
320x240 的 DivX® 视频
DivX®、DivX Certified® 及相关徽
标是 Rovi Corporation 或其子公
司的商标，使用必须经过许可。
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备注：
打开源软件
要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他
开源证书下的相应源代码，请访
问 http://opensource.lge.com/
可使用源代码下载所有相关许可
条款、声明和通知。

配件
以下配件可与 LG-E510 一起使用。 （以下配件为可选配件
以下配件为可选配件。）
旅行适配器

电池

数据线
连接 LG-E510 和 PC。

立体声耳机

用户手册
了解更多关于 LG-E510 的
信息。

备注：
• 务必使用正品 LG 配件。
• 否则可能导致保修失效。
• 配件可能根据国家/地区有所不同。
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技术参数
外部环境
最高温度：
+55°C（放电），
+45°C（充电）
最低温度：-10°C
最低温度：
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故障排除
本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。 有些问题可能需要
您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。
信息

可能原因
可行解决措施
手机中没有安装 SIM
SIM 卡错
卡或 SIM 卡插入不正 请确保正确插入 SIM 卡。
误
确。
将手机移到窗边或开放的区域中。 检查网络运
信号弱，或者您在运
没有网络 营商网络范围之外。 营商覆盖地图。
连接/网络
检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。
运营商应用了新服务
断开
如果超过，请在最近的网络提供商处更换 SIM
。
卡。 请与服务提供商联系。
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故障排除
信息
代码不匹
配
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可能原因
要更改安全码，您需
要在此输入以确认新
代码。
两次输入的代码不匹
配。

可行解决措施
默认代码为 [0000]。
如果忘记代码，请联系您的服务提供商。

任何应用
程序均无
法设置

服务提供商不支持或
需要注册。

请与服务提供商联系。

无法拨打
电话

拨号错误
已插入新 SIM 卡。
达到预付费上限。

新网络未获得授权。
查看新的限制。
与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

信息
手机无法
打开

充电错误

可能原因
按开/关键时间过短。
电池未充电。
电池触点脏。
电池未充电。
外部温度太热或太冷。
触点问题
无电压
充电器故障
错误充电器
电池故障

可行解决措施
请按开/关键至少两秒钟。
为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。
清洁电池触点。
为电池充电。
确保手机在正常温度下充电。
检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点
，如果需要，请清洁。
将充电器插入其它插座。
如果充电器不发热，请替换。
请仅使用原装 LG 配件。
替换电池。
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信息
不允许输
入号码
无法接收
/发送短信
和图片
未打开的
文件
存储卡不
起作用
我收到来
电时，屏
幕未打开
。
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可能原因
已打开固定拨号功能
。

可行解决措施
检查“设置”功能表并关闭该功能。

内存已满

删除手机中的部分信息。

不受支持的文件格式

检查支持的文件格式。

仅支持 FAT 16、
FAT32 文件格式

通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格
式化 SD 卡。

近程传感器问题

如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖
住近程传感器周围的区域。 确保近程传感器周
围的区域干净。

信息

可能原因

无声音

振动模式

挂机或死
机

间歇性软件问题

电话锁定并
重新启动手机
且未工作。

可行解决措施
检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或
静音模式下。
卸下电池，将它再次插入并将手机开机。
尝试通过网站执行软件更新。
1.
2.
3.
4.
5.

关机。
卸下电池盖。
安装电池。
关闭插槽盖。
重新开机。
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English

LG-E510 Quick Reference Guide
This guide will help you understand your new mobile phone.
It will provide you with useful explanations of features on your phone.
• Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This
depends on your phone’s software and your service provider.
• This handset is not recommended for the visually impaired because of its
touch screen keyboard.
• Copyright ©2011 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™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and
Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

CONFIRM WARRANTY PERIOD FOR LG MC PRODUCT
Dear our valued customers,
To protect you from buying false or hand-carrying products in the market, as well as to ensure that customer can receive
genuine warranty service for LG products, and to make it more convenient for you, LGEVN Co., Ltd. would like to announce
you about regulation on “Warranty Period for LG MC Product”.
After you buy a LG MC product and use it continuously (for around 4 hours) with the same SIM card, a message including
the IMEI No will be automatically sent from your MC to LG system. Basing on the IMEI No, LG system will confirm genuine
product, and reply you by a message to confirm warranty period for your MC. The content of the replied message as below:
“Welcome to LG smart warranty service. The warranty period of ‘IMEI No’ is from ‘activated warranty service date’ to ‘the last
date of warranty period’”
The moment you start using the MC is the activated warranty service date.
Customer will have to pay for a message sent to LG system with confirming purpose, and in return, the warranty period
of customer’s MC will be extended one extra month. It means the warranty period will be 13 months from the activated
warranty service date instead of 12 months as before.
As for accessories, LGEVN only apply warranty period of 6 months from purchase date but not over 9 months from
production date on Serial No.
When applying the program, without warranty card, customers still receive the best genuine warranty service for LG MC
product within its warranty period.

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 and hold the Power key for 3 seconds, then touch Power off and OK.
Speaker/Receiver
Power/Lock key
Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
Turn off and lock the screen.
Proximity sensor
Menu key
Check what options are available.
Home key
Return to home from any screen.
Back key
Return to the previous screen.

Stereo earphone connector

Power/Lock key
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Getting to know your phone
Volume keys
On the home screen: control ringer
volume.
• During a call: control your earpiece
volume.
• When playing a track: control
volume continuously.

Back cover
Camera
lens
/8I
+

"I 8I
#N "I
5ZQ N
.JO

Battery

SIM card slot
microSD memory
card slot
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Charger, micro USB
cable connector

NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the
proximity sensor automatically turns
the backlight off and locks the touch
keypad by sensing when the phone is
near your ear. This extends battery life
and prevents the touch keypad from
activating unintentionally during calls.

WARNING
Placing a heavy object on the phone
or sitting on, it can damage its LCD
and touch screen functions. Do
not cover the protective ﬁlm on the
LCD’s proximity sensor. This may
cause the sensor to malfunction.
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Getting to know your phone
Unlock screen
Whenever your LG-E510 is not in use, it
returns to the lock screen. Drag your finger
from bottom to top to unlock the screen.

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.
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In your 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 screen dialpad to make a call.
Touch the Contacts icon to open your
contacts.
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.

To open the desired application, simply touch
the icon in the applications list.
NOTE: preloaded applications may differ
according to your phone’s software or your
service provider.
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Camera
Getting to know the
viewfinder

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.
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Zoom - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.
Brightness - this defines and controls the amount of sunlight entering
the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to
lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.
Scene mode - choose from Auto, Portrait, Landscape, Sports,
Night and Sunset.
Image size - touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
Settings - touch this icon to open the Settings menu.
Video mode - slide this icon down to switch to video mode.
Taking a photo
Gallery - touch to view the last photo you captured. This enables you
to access your gallery and view saved photos from within camera
mode.

Video camera
Getting to know the
viewfinder

Zoom - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.
Brightness - this defines and controls the amount of sunlight entering
the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to
lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.
Video size - touch to set the size (in pixels) of the video you record.
Duration - set a duration limit for your video. Choose between Normal
and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
Settings - touch this icon to open the settings menu.
Camera mode - slide this icon up to switch to camera mode.
Start recording
Gallery - touch to view the last video you recorded. This enables you
to access your gallery and view your saved videos from within video
mode.
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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.

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

• Turn off automatic syncing for Google
Mail™, Calendar, Contacts and other
applications.
• Some applications you have downloaded
may cause your battery life to be reduced.
Checking the battery charge level
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
About phone > Status.
2 The battery status (Charging, Not
charging) and level (percentage charged)
is displayed at the top of the screen.
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Important notice
Monitoring and controlling what uses
the battery
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
About phone > Battery use.
2 Battery usage time is displayed at the
top of the screen. It tells you how long it
has been since you last connected to a
power source or, if connected to a power
source, how long you were last running
on battery power. The body of the screen
lists applications or services using battery
power, from greatest amount to least.
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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.
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Important notice
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.
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When you cannot recall your unlock
pattern:
If you logged in to your Google account on
the phone but failed to enter the correct
pattern 5 times, tap on the Forgotten 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.
Caution: If you perform a hard reset, all user
applications and user data are deleted.

5. Using the 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 the Volume down key + Power key
for over ten seconds. When the screen
shows the LG logo, release the Power key.
After the screen shows the hard reset
screen, release the other keys.
Leave your phone for at least a minute while
it performs the 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.

6. Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your phone, you need to
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.
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Important notice
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 In 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.
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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.

7. Using a microSD card
Pictures, along with music and video files,
can only be saved to external memory.
Before using the built-in camera, you first
need to insert a microSD memory card into
your phone.
If you don't insert a memory card, you
cannot save the pictures and video you take
with the camera.

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, in the
Home screen, touch the Applications
tab, then select Settings > Storage >
Unmount SD Card.
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Important notice
8. Opening and switching
applications
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 unnecessarily.
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Stopping applications
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
Applications > Manage applications >
select Running.
2 Scroll to the desired application and touch
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 an
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.
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 and call log)

• Easily transfer multimedia files (photos,
videos, music) by simply dragging and
dropping between a PC and your phone
• Transfer SMS messages from your phone
to a PC
• Software update without losing 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
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applications menu, choose Settings >
Storage > Mass storage only check 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. Then touch OK to
confirm
• You can view the mass storage content
on your PC and transfer files.
5 • Copy the LGPCSuiteIV folder in mass
storage to your PC.
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• Run the LGInstaller.exe file on your PC
and follow the instructions.
* When LG PC Suite IV installation is
complete, 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 microSD card, you can
simply copy it to your PC.

LG-E510 does not support:
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar

- Memo
- Java application
After installing PC Suite IV, you can find the
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 will receive a notification
that a USB connection has been made.
2 Open the notification drawer and touch
USB connected.
3 Touch Turn on USB storage then touch
OK to confirm that you want to transfer
files between your phone’s microSD card
and the computer.
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You will receive a 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.
NOTE: when uninstalling PC Suite IV, USB
and Bluetooth, drivers are not automatically
removed. You must uninstall them manually.
TIP! To use the microSD card on your
phone again, you need to open the
notiﬁcation drawer and touch Turn off
USB storage.
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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 Open the notification drawer and touch
Turn Off USB Storage.
2 Safely disconnect the USB device from
your computer.

While making/receiving calls or sending/
receiving data, avoid holding the lower part
of the phone where the antenna is located.
Your display goes dark if untouched for a
period of time when using a data connection. Doing so may affect call quality.
To turn on your LCD screen, Press lock key. 13. When the screen freezes

11. Unlocking the screen when
using a data connection

12. Hold your phone straight up
Hold your mobile phone straight up, as you
would a regular phone. The LG-E510 has an
internal antenna. Be careful not to scratch
or damage the back of the phone, as that
causes loss of performance.

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.
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14. Do not connect your phone
when you turn on/off your
PC.
Make sure you disconnect the data cable
between your phone and PC; leaving it
connected might cause errors on your PC.
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