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ในการดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับเต็มล่าสุด ให้ไปที่ www.lg.com
ในคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป

โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทาง LG
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบจากตลาดลักลอบ
นำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่าง
เป็นทางการ เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึ่งข้อความพร้อมด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง บริษัท LG โดยอัตโนมัติ นับตั้ง
แต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริ่มใช้บริการ ทั้งนี้ LG จะเป็น ผู้ชำระค่าบริการ SMS สำหรับ
โปรแกรมตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับสิทธิพิเศษ ท่านจะได้ รับสิทธิใน
การต่อระยะเวลาการรับประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ทันทีที่
โทรศัพท์ของคุณ ได้รับการตรวจสอบและรับรอง คุณจะได้รับข้อความรับรอง
“โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์ จากบริษัท LG” โดยทุกหมายเลข IMEI
ที่ส่งถึงบริษัท LG สามารถการันตีได้ว่า จะได้รับสิทธิการ รับประกันสินค้า อันเนื่อง
จากข้อบกพร่องจากมาตรฐานในขั้นตอน การผลิต โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐาน
ในการซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

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

• ข้อมูลบางอย่างในคู่มือเล่มนี้อาจไม่สามารถ
ใช้ได้กับโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์
ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ หรือผู้ให้บริการของคุณ
• โทรศัพท์รุ่นนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้พิการทางสายตา
เนื่องจากมีแป้นพิมพ์บนหน้าจอสัมผัส
• ลิขสิทธิ์ ©2012 LG Electronics, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
LG และโลโก้ LG เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของ LG Group และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นสมบัติของเจ้า
ของนั้นๆ
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Google Talk™ และ Android Market™
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.

ไทย

LG-P940 คู่มือการใช้
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สารบัญ

สารบั ญ
5 คำแนะนำเพือ
่ ความปลอ 26 การปรับแต่งการออก
แบบหน้าจอหลัก
ดภัยและการใช้งานอย่า
งมีประสิทธิภาพ
26 การกลับไปที่แอปพลิเ

33 การทำงานกับโฟลเดอ
ร์แอคเคาท์

11 เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทร
ศัพท์ของคุณ

34 เว็บไซต์บราวเซอร์

11 ก่อนเริม
่ ใช้โทรศัพท์
โปรดอ่านข้อมูลนี!้
17 ส่วนประกอบอุปกรณ์
19 การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่
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20 การชาร์จโทรศัพท์
20 การใช้การ์ดหน่วยความจำ
22 การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ

คชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด

26 แถบการแจ้ง
27 การดูแถบสถานะ
28 แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
29 การป้อนตัวอักษรที่ใช้
สำหรับเน้นเสียง

30 การตัง้ ค่าแอคเคาท์
Google
31 เครือข่ายสังคม

22 การรักษาความปลอดภัยการล็
อคหน้าจอ

31 การดูและอัปเดตสถา
นะของคุณ

24 หน้าจอหลักของคุณ

31 การลบแอคเคาท์ออกจ
ากโทรศัพท์ของคุณ

24 เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส

32 อีเมล์

24 หน้าจอหลัก
25 การปรับแต่งหน้าจอหลัก
25 การปรับแต่งการออกแบบแอ
ปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก

32 การจัดการแอคเคาท์อี
เมล์
32 หน้าจอแอคเคาท์อีเมล์

33 การเขียนและส่งอีเมล์

34 การใช้แถบเครื่องมือเว็บ
34 การใช้ตัวเลือก

35 มัลติมเี ดีย
35 คลังภาพ
35 แก้ไขภาพ
36 เพลง
36 วิทยุ FM
37 NFC
38 HDMI

40 เชือ
่ มต่อ
40 บลูทธู
41 Wi-Fi
42 Wi-Fi Direct
43 การใช้ SmartShare

สารบัญ

45 การแบ่งปันเครือข่ายโท
รศัพท์เคลื่อนที่

52 เพื่อนสนิท

60 การถ่ายวิดีโอด่วน

46 GPS

52 อิมปอร์ตหรือเอ็กซ์ปอ
ร์ตรายชื่อ

60 หลังการถ่ายวิดีโอ

46 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย
สายเคเบิลข้อมูลคอมพิวเตอร์์

53 การย้ายรายชื่อจากอุปก
รณ์เก่าไปยังอุปกรณ์ใหม่

48 การเชื่อมต่อ VPN

54 ข้อความ

50 การโทร

54 การส่งข้อความ

50 การโทรออก

54 กล่องเธรด

50 การโทรออกโดยใช้รายชื่อ

54 การใช้สไมลีย์

50 การรับสายและการปฏิเสธส
ายเรียกเข้า

55 การเปลี่ยนการตั้งค่าข้
อความมัลติมีเดีย

50 การปรับระดับเสียงสายส
นทนา

56 กล้องถ่ายรูป

50 การใช้สายที่สอง

56 ทำความรู้จักกับช่อง
มองภาพ

51 การดูบันทึกการโทร

57 การถ่ายภาพด่วน

51 ตั้งค่าการโทร

57 เมื่อคุณถ่ายภาพแล้ว

52 รายชือ
่

57 การใช้การตั้งค่าขั้นสูง

52 การค้นหารายชือ
่

59 กล้องวิดโี อ

52 การเพิ่มรายชื่อใหม่

59 ทำความรู้จักกับช่องม
องภาพ

60 การใช้การตั้งค่าขั้นสูง
60 การปรับระดับเสียงข
ณะดูวิดีโอ

61 ยูทล
ิ ต
ิ ี
61 การตั้งเวลาการปลุก
61 การใช้เครื่องคิดเลข
61 การเพิ่มเหตุการณ์ลง
ในปฏิทน
ิ
61 การเปลี่ยนมุมมองปฏิทิน
62 Polaris Office

63	LG On-Screen
Phone 2.0
63 ไอคอน On-Screen Phone
2.0
63 คุณสมบัติ On-Screen
Phone 2.0
64 การติดตั้ง On-Screen Phone
ในคอมพิวเตอร์
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สารบัญ

64 การเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณ
กับคอมพิวเตอร์
65 การตรวจสอบการเชื่อมต่อ
On-Screen Phone
66 การยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศั
พท์กับคอมพิวเตอร์

67 ตัง้ ค่า
67 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
68 ตั้งค่าการโทร
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75 เกี่ยวกับโทรศัพท์

76 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(LG PC Suite)
77 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกั
บคอมพิวเตอร์
79 การซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุ
ณกับคอมพิวเตอร์
79 การย้ายรายชื่อจากอุปกรณ์เก่
าไปยังอุปกรณ์ใหม่

69 เสียง

80 การส่งเนื้อหามัลติมีเดียจากอุ
ปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์

70 หน้าจอ

81 สำรองและเรียกคืน

70 ท่าทางการเคลื่อนไหว
70 พิกัดและการป้องกัน

84 อัปเดตซอฟต์แวร์โ
ทรศัพท์

71 แอปพลิเคชัน

84 เครื่องหมายการค้า

71 แอคเคาท์และการซิงค์

86 อุปกรณ์เสริม

72 ความเป็นส่วนตัว

87 ข้อมูลทางเทคนิค

73 ที่เก็บ
73 ภาษาและคีย์บอร์ด
73 อินพุตและเอาต์พุตเสียง
74 การช่วยสำหรับการเข้าถึง
74 เชื่อมต่อ
75 วันที่และเวลา

88 การแก้ปญ
ั หา
91 คำถามทีพ
่ บบ่อย

โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจ
ทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความถี่
วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate) โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น
LG-P940 นี้ ได้รับการออกแบบตรงตาม
ข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยในการใช้
งานสำหรับการรับพลังงานคลื่นความถี่
วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่าเผื่อ
ไว้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการใช้
วิธีการที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่องโทร
ศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและมีการ
รับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่ง
สัญญาณดังกล่าวได้กระทำในทุกย่าน
ความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่

• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่น
จะได้รับการออกแบบให้อยู่ภายในข้อ
กำหนดการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
• ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย
International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ย
ตามเนื้อเยื่อหนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้
ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคือ 0.564 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ
0.762 วัตต์/กก. (10 กรัม)
• โทรศัพท์นี้ตรงตามมาตรฐานการดูด
กลืนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF)
เมื่อใช้งานตามปกติโดยถือแนบกับ
หู หรือขณะวางห่างจากร่างกาย
อย่างน้อย 1.5 ซม. เมื่อใช้กล่อง
โทรศัพท์สำหรับพกพา คลิปยึดเข็ม
ขัดหรือที่ใส่โทรศัพท์ เพื่อการใช้งาน
แบบพกติดตัว อุปกรณ์เหล่านั้นไม่
ควรเป็นโลหะและควรให้โทรศัพท์อยู่
ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 ซม.
โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องมีการเชื่อมต่อ
เครือข่ายที่มีคุณภาพสำหรับการส่ง
ไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ ในบางครั้ง
การส่งไฟล์ข้อมูลหรือการส่งข้อความ
อาจล่าช้าจนกว่าจะเชื่อมต่อเครือข่าย
ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างดังกล่าว
ข้างต้น จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสิ้น

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำเพื ่ อ ความปลอด
ภั ย และการใช้ ง านอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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การดูแลและการบำรุงรักษา
เครือ
่ งโทรศัพท์
คำเตือน:
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ
และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับ
รองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่า
นั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการ
รับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่อง
โทรศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มี
ความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
• การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันเป็น
การตัดสินใจของ LG ซึ่งอาจรวมถึง
การเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือแผงวงจรที่เป็น
ของใหม่หรือของที่ปรับสภาพ โดยมี
ประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่า
ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยน
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่ง
• ความร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มี
การสั่นสะเทือนหรือการกระแทก

• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบัง
คับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้าม
ใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนื่องจาก
อาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทรศัพท์
ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ
เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำให้
ติดไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอก
เครื่องโทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย
เช่น เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพื้น
ผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการ
ถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่น
หรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิตหรือ
บัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะ
อาจทำความเสียหายต่อข้อมูลในแถบ
แม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะ
อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของ
เหลวหรือความชื้น

การทำงาน อย่างมีประสิทธิ
ภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่ง
คลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์
ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเสีย
ก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนือ
เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น

• โทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครื่องอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่อง
ช่วยฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับ
การรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
พื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
อย่างเต็มที่
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผล
กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิดในรถของคุณ เช่น วิทยุติด
รถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึ่งขัดขวางการทำงานของถุงลม
ซึ่งอาจทำให้ถุงลมไม่ทำงาน หรือ
อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรง
เนื่องจากการทำงานผิดปกติของ
ถุงลมนิรภัยได้
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• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้อง
เสาอากาศโดยไม่จำเป็น
• ห้ามใช้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือ
ซ่อมแซมแก้วที่แตก มีรอยแตก
หรือร้าว ความเสียหายของหน้าจอ
แก้วเกิดขึ้นจากการใช้งานโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องจะไม่ครอบ
คลุมภายใต้การรับประกัน
• โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็ก
ทรอนิกส์ที่มีความร้อนในระหว่างการ
ทำงานปกติ การสัมผัสกับผิวโดยตรง
เป็นระยะเวลานานโดยไม่มีการระบาย
อากาศหรือมีไม่เพียงพออาจทำให้รู้
สึกไม่สบายหรือเกิดแผลไหม้เล็กน้อย
ได้ ดังนั้น ผู้ใช้ต้องระมัดระวังเมื่อถือ
โทรศัพท์ในระหว่างหรือทันทีหลังจาก
การใช้การ
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• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยู่ข้าง
นอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่ที่
ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณยังสามารถ
ได้ยินเสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำลาย
ได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน
ดังนั้น เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรเปิด
หรือปิดเครื่องใกล้กับหูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียงเพลง
และระดับเสียงสายสนทนาไว้ในระดับ
ที่เหมาะสม
• เมื่อใช้หูฟัง ให้ลดระดับเสียงลงหาก
คุณไม่ได้ยินเสียงพูดของคนข้างๆ
หรือคนข้างๆ
คุณได้ยินสิ่งที่คุณกำลังฟัง
หมายเหตุ: แรงดันเสียงที่มากเกิน
ไปจากหูฟังสามารถทำให้สูญเสีย
การได้ยินได้

ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำมา
จากวัสดุแก้ว ซึ่งส่วนที่เป็นแก้ว
นี้สามารถแตกได้หากโทรศัพท์
ตกลงบนพื้นแข็ง หรือถูกกระแทก
หากส่วนที่เป็นแก้วนี้แตก อย่าสัมผัส
หรือพยายามดึงออก ให้หยุดใช้โทรศัพท์
จนกว่าส่วนที่เป็นแก้วนี้จะได้รับการ
เปลี่ยนโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิง
หรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลว
ที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโดย
สารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่น
รบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อน
ขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องบินจอดที่
พื้นก่อนได้รับการอนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครื่อง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจาก
มือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่ง
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียว
ในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้
บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่
ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่นเนื่อง
จากไม่มี Memory Effect ประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง

• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จของ
LG เท่านั้น เครื่องชาร์จของ LG ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่
ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที เมื่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึง
ระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรี่
นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้ง
จนกว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้
ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการใช้
งาน
• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสง
แดดโดยตรงหรือใช้ในสภาพที่มีความ
ชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากาศ
ที่ร้อนหรือเย็น เนื่องจากประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้
อย่าทิ้งเป็นขยะในครัวเรือน
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บนเครือ
่ งบิน
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• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG
Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่
โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้
พลังงานสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้น
อยู่กับการกำหนดค่าเครือข่าย,
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบ
การใช้, แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม

ก่อนเริม
่ ใช้โทรศัพท์
โปรดอ่านข้อมูลนี!้
โปรดตรวจสอบเพื่อดูว่าปัญหาที่คุณพบ
ในโทรศัพท์ของคุณมีการอธิบายไว้ใน
ส่วนนี้หรือไม่ ก่อนที่จะโทรศัพท์ไปขอ
รับการบริการหรือติดต่อตัวแทนฝ่าย
บริการ

1. หน่วยความจำโทรศัพท์
เมื่อพื้นที่ว่างในหน่วยความจำโทรศัพท์
น้อยกว่า 1MB โทรศัพท์จะไม่สามารถ
รับข้อความใหม่ได้ คุณต้องตรวจสอบ
หน่วยความจำโทรศัพท์
และลบข้อมูลบางอย่าง เช่น แอปพลิ
เคชันหรือข้อความเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างใน
หน่วยความจำ
การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน:
1. แอปพลิเคชัน >
ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน
>จัดการแอปพลิเคชัน
2. เมื่อแอปพลิเคชันทั้งหมดปรากฏขึ้น ใ
ห้เลื่อนและเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้
องการยกเลิกการติดตั้ง
3. แตะ ถอนการติดตั้ง

2. การยืดอายุแบตเตอรี่
ยืดอายุแบตเตอรี่ระหว่างการชาร์จ
แต่ละครั้งได้โดยการปิดคุณสมบัติที่คุณ
ไม่ต้องการให้ทำงานอย่างต่อเนื่องใน
แบ็คกราวด์ คุณสามารถตรวจสอบวิธีการ
ใช้ไฟแบตเตอรี่ของแอปพลิเคชันและ
ทรัพยากรระบบได้
การยืดอายุแบตเตอรี่ของโทรศัพท์:
ปิดการสื่อสารทางสัญญาณวิทยุที่คุณ
ไม่ใช้   ปิด Wi-Fi, บลูทูธ หรือ NFC
หากคุณไม่ได้ใช้งาน
• ลดความสว่างหน้าจอและตั้งค่าเวลา
ปิดหน้าจอให้สั้นลง
• ปิดการซิงค์อัตโนมัติของ
Google Mail™, ปฏิทิน, รายชื่อ
และแอปพลิเคชันอื่นๆ
• แอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดบาง
แอปพลิเคชันอาจลดกำลังไฟแบต
เตอรี่
การตรวจสอบระดับกำลังไฟแบต
เตอรี่:
• แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า >
เกี่ยวกับโทรศัพท์ > สถานะ
สถานะแบตเตอรี่
(กำลังชาร์จหรือไม่ชาร์จ)
และระดับ (เปอร์เซ็นต์ที่ชาร์จ)
จะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ
การตรวจสอบและควบคุมการใช้
กำลังไฟแบตเตอรี่:
• แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า
> เกี่ยวกับโทรศัพท์ >

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

เริ ่ ม ทำความรู ้ จ ั ก กั บ
โทรศั พ ท์ ข องคุ ณ
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การใช้แบตเตอรี่
เวลาใช้งานของแบตเตอรี่จะแสดงอยู่ที่
ด้านบนของหน้าจอ โดยแสดงระยะเวลา
นับจากที่คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์กับแหล่ง
จ่ายไฟครั้งสุดท้าย หรือหากเชื่อมต่ออยู่
ในขณะนี้ จะแสดงระยะเวลานับจากที่
โทรศัพท์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ครั้ง
สุดท้าย หน้าจอจะแสดงรายการแอปพลิ
เคชันหรือบริการที่ใช้กำลังไฟแบตเตอรี่
โดยเรียงลำดับตามปริมาณที่ใช้จาก
มากไปน้อย

3. กอ
่ นการติดตัง้ แอปพลิ
เคชันและ OS โอเพ่นซอร์ส



คำเตือน:
หากคุณติดตั้งและใช้ OS
อื่นนอกเหนือจากของผู้ผลิต
อาจทำให้โทรศัพท์ของคุณทำงาน
ผิดปกติได้ นอกจากนั้น โทรศัพท์
ของคุณจะไม่ได้รับความคุ้ม
ครองตามการรับประกัน

อน:
คเพืำเตื
่อปกป้องโทรศัพท์และข้อมูล

ส่วนตัว ให้ดาวน์โหลดแอปพลิ
เคชันเฉพาะจากแหล่งที่เชื่อถือ
ได้ เช่น Android Market™
เท่านั้นหากมีการติดตั้งแอปพลิ
เคชันไม่ถูกต้องในโทรศัพท์
อาจทำงานไม่ปกติหรือเกิดข้อ
ผิดพลาดร้ายแรง คุณต้องถอน
การติดตั้งแอปพลิเคชันเหล่า
นั้น และข้อมูลและการตั้งค่าที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจาก
โทรศัพท์

4. การใช้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถ
แก้ไขสู่สภาพเดิมได้ ให้ใช้ Hard
Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นของโทรศัพท์
1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่มต่อไปนี้ค้างไว้พร้อมกัน
(เป็นเวลานานกว่า 10 วินาที):
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง/ล็อค +
ปุ่มกล้องถ่ายรูป + ลดระดับ
เสียง
3. โทรศัพท์จะเปิดขึ้นและรีเซ็ตค่า
จากโรงงานทันที

Hard Reset แอปพลิเคชันของ
ผู้ใช้, ข้อมูลผู้ใช้ และใบอนุญาต
DRM ทั้งหมดจะถูกลบ โปรด
อย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้
ก่อนทำ Hard Reset

5. การเปิดและการสลับแอพ
พลิเคชัน
มัลติทาสกิ้งเป็นเรื่องง่ายใน Android
เนื่องจากคุณสามารถใช้งานมากกว่า
หนึ่งแอปพลิเคชันพร้อมกันโดยไม่จำ
เป็นต้องปิดแอปพลิเคชันก่อนเปิดแอป
พลิเคชันอื่น การใช้และสลับระหว่าง
แอปพลิเคชันต่างๆ ที่เปิดอยู่ Android
จะจัดการแต่ละแอปพลิเคชัน การหยุด
และเริ่มต้นตามที่ต้องการ เพื่อให้แอป
พลิเคชันที่ไม่ได้ทำงานไม่ใช้ทรัพยากร
โดยไม่จำเป็น
การหยุดแอปพลิเคชัน:
1. แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า >
แอปพลิเคชัน > บริการที่กำลังรัน
2. เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการ
และแตะ หยุด เพื่อหยุด

เคล็ดลับ! ในการกลับไปยัง
แอปพลิเคชันก่อนหน้า ให้กดปุ่ม
หน้าจอหลัก ค้างไว้ หน้าจอจะ
แสดงรายการแอปพลิเคชันที่
คุณใช้งานล่าสุด

6. ตด
ิ ตัง้ ซอฟต์แวร์คอมพิว
เตอร์ (LG PC Suite)
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ "LG PC
Suite" เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเชื่อม
ต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
ผ่านสายเคเบิลการสื่อสารข้อมูล USB
และ Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อแล้ว
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันของอุปกรณ์
ของคุณบนคอมพิวเตอร์ได้

ด้วยแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์
"LG PC Suite" คุณจะ
สามารถ...
• จัดการและเล่นเนื้อหามีเดียของ
คุณ (เพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ)
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ส่งเนื้อหามัลติมีเดียไปยังอุปกรณ์
ของคุณ
• ซิงโครไนซ์ข้อมูล (กำหนดการ
รายชื่อ บุ๊คมาร์ค) ในอุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
• สำรองข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆ
ในอุปกรณ์ของคุณ

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

ำเตือน:
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• อัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณ
• สำรองข้อมูลและเรียกคืนอุปกรณ์
ของคุณ
• เล่นเนื้อหามัลติมีเดียในคอมพิวเตอร์ข
องคุณจากอุปกรณ์อื่น
คุณสามารถใช้เมนู วิธีใช้ จากแอป
พลิเคชันเพื่อค้นหาวิธีการใช้งาน
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ "LG PC
Suite" ของคุณได้

การติดตัง
้ แอปพลิเคชันคอมพิว
เตอร์ "LG PC Suite"
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ “LG PC
Suite” สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไ
ซต์ของ LG
1. ไปที่ www.lg.com
และเลือกประเทศที่คุณต้องการ
1. ไปที่ การสนับสนุน >
การสนับสนุนโทรศัพท์มือถือ >
เลือกรุ่น (LG-P940)
2. คลิก PC Sync จาก ดาวน์โหลด
และคลิก ดาวน์โหลด WINDOW
PC Sync Download เพื่อดาวน์
โหลดแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ LG
PC Suite

ข้อกำหนดของระบบสำหรับแอป
พลิเคชันคอมพิวเตอร์ LG PC
Suite
• ระบบปฏิบัติการ: Windows XP 32
บิต(Service pack 2), Windows
Vista 32 บิต/64 บิต, Windows 7 32
บิต/64 บิต
• CPU: โปรเซสเซอร์ 1GHz หรือสูงกว่า
• หน่วยความจำ: 512MB RAM
หรือสูงกว่า
• กราฟิกการ์ด: ความละเอียดหน้าจอ
1024 x 768 สี 32 บิต หรือสูงกว่า
• HDD: พื้นที่ว่าง 100 MB หรือมาก
กว่า (อาจต้องใช้พื้นที่ว่างบนฮาร์ด
ดิสก์มากขึ้น โดยขึ้นอยู่กับปริมาณ
ข้อมูลที่จัดเก็บ)
• ซอฟต์แวร์ที่ต้องการ:
ไดรเวอร์ในตัวของ LG
หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB
ในตัวของ LG
• ไดรเวอร์ USB ในตัวของ LG
จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ LG
และคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะติดตั้งโดย
อัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”

ข้อมูลจากอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์สาม
ารถซิงโครไนซ์ได้ง่ายๆ ด้วยซอฟต์แวร์
"LG PC Suite" เพื่อความสะดวกของคุณ
ความสะดวกของคุณ สามารถซิงโคร
ไนซ์รายชื่อ กำหนดการ และบุ๊คมาร์ค
ได้ด้วย
ขั้นตอนจะมีดังต่อไปนี้:
1. เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
(ใช้สายเคเบิล USB หรือการ
เชื่อมต่อ Wi-Fi)
2. หลังจากการเชื่อมต่อ ให้เรียก
ใช้โปรแกรมและเลือกส่วน
อุปกรณ์จากประเภททางด้าน
ซ้ายของหน้าจอ
3. คลิก [ข้อมูลส่วนตัว] เพื่อเลือก
4. ทำเครื่องหมายที่ช่องเนื้อหา
เพื่อซิงโครไนซ์ และคลิก
ที่ปุ่ม ซิงค์

8. ทำการถ่ายโอนเพลง
ภายถ่ายและใช้อป
ุ กรณ์
จัดเก็บข้อมูล USB
หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB
ในตัวของ LG
• ไดรเวอร์ USB ในตัวของ LG
จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ LG
และคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะติดตั้งโดย
อัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”
1. แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า >
ที่เก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบสื่อ
เก็บข้อมูล (หากคุณต้องการถ่าย
โอนไฟล์เข้าสู่หรือออกจากการ์ด
หน่วยความจำ ให้ใส่การ์ดหน่วย
ความจำลงในโทรศัพท์)
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิว
เตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
3. รายการโหมดการเชื่อมต่อ USB
จะปรากฏขึ้น และเลือกตัวเลือก
ที่เก็บข้อมูล
4. เปิดโฟลเดอร์หน่วยความจำที่
ถอดได้บนคอมพิวเตอร์ คุณ
สามารถดูเนื้อหาที่จัดเก็บบน
คอมพิวเตอร์ของคุณ และโอนไฟล์
5. คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์
ไปยังโฟลเดอร์ไดรฟ์

เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

7. การซิงโครไนซ์โทรศัพท์
ของคุณกับคอมพิวเตอร์
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6. เลือกตัวเลือก ชาร์จเท่านั้น
เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์

9. ถอ
ื โทรศัพท์ตง้ั ขึน
้
ถือโทรศัพท์มือถือแนวตั้งเหมือนกับ
โทรศัพท์ทั่วไป โทรศัพท์ LG-P940
มีเสาอากาศภายใน รวมถึงการระมัด
ระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วนหรือ
ความเสียหายที่ด้านในฝาด้านหลัง
เนื่องจากเป็นเสาอากาศ NFC
ในขณะทำการโทรออก/รับสาย
หรือทำการส่ง/รับข้อมูล ให้หลีก
เลี่ยงการถือบริเวณส่วนล่างของ
โทรศัพท์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการ
ติดตั้งเสาอากาศไว้ การทำดังกล่าว
ส่งผลกับคุณภาพการโทร

10. เมือ
่ หน้าจอค้าง
หากหน้าจอค้างหรือโทรศัพท์ไม่
ตอบสนองเมื่อคุณพยายามใช้งาน:
ถอดแบตเตอรี่ ใส่กลับเข้าไป
แล้วเปิดโทรศัพท์
หรือ
กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง/ล็อค
ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อปิด
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
โปรดติดต่อศูนย์บริการ

ปุม
่ กล้องถ่ายรูป

เลนส์กล้องถ่ายรูปตัวใน

ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ปุม
่ ล็อค
• เปิดหรือปิดเครือ
่ งโดยกดปุม
่
นีค
้ า้ งไว้
• กดครูห
่ นึง่ เพือ
่ ล็อค/
ปลดล็อคหน้าจอ

ปุม
่ หน้าหลัก
กลับไปยังหน้าจอหลักจาก
หน้าจอใดๆ

ปุม
่ กลับ
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

หูฟง
ั
เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ

ปุม
่ เมนู
• ตรวจสอบว่ามีตวั เลือก
อะไรบ้าง

ปุม
่ ค้นหา

คำแนะนำเพื่อ้จความปลอดภั
และการใช้
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ส่วนประกอบอุปกรณ์
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หมายเหตุ: เซนเซอร์รับสัญญาณ
เมื่อรับสายหรือโทรออก เซนเซอร์รับสัญญาณจะปิดไฟหน้าจอโดยอัตโนมัติ
และล็อคหน้าจอสัมผัสโดยการรับรู้เมื่อโทรศัพท์อยู่ใกล้หู วิธีนี้จะช่วยยืดอายุ
การใช้งานแบตเตอรี่ และป้องกันไม่ให้คุณเปิดใช้หน้าจอสัมผัสโดยไม่ได้ตั้ง
ใจขณะโทรศัพท์
คำเตือน: การวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนโทรศัพท์หรือการนั่งทับอาจ
ทำให้จอ LCD และการทำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้ อย่าปิด
เซนเซอร์รับสัญญาณLCD ด้วยฟิล์มป้องกัน เนื่องจากอาจทำให้เซนเซอร์
ทำงานผิดปกติได้
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ช่องเสียบชุดหูฟง
ั
พอร์ตอุปกรณ์ชาร์จ/USB
ปุม
่ เปิด/
ปิดเครือ
่ ง/ปุม
่ ล็อค
เลนส์กล้องด้านหน้า

ปุม
่ ปรับระดับเสียง
• ในหน้าจอหลัก:
ควบคุมระดับเสียงกริง่
• ระหว่างการใช้สาย:
ควบคุมระดับเสียงหูฟงั
• ขณะเล่นแทร็ค: ควบคุม
ระดับเสียงต่อเนือ
่ ง

ไมโครโฟน
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ฝาครอบด้านหลัง
ช่องเสียบซิมการ์ด
เลนส์กล้องด้านหลัง
ช่องใส่การ์ด microSD
ลำโพง

แบตเตอรี่

ก่อนที่จะเริ่มสำรวจโทรศัพท์เครื่อง
ใหม่ของคุณ คุณจะต้องตั้งค่าโทรศัพท์
ในการใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่:
1. ในการถอดฝาครอบด้านหลัง ให้จับ
โทรศัพท์ไว้อย่างมั่นคงด้วยมือข้าง
เดียว ใช้มือข้างหนึ่งของคุณ ดึงฝา
ครอบด้านหลังออกด้วยนิ้วหัวแม่มือ
ของคุณตามที่แสดงไว้ในภาพ

2. เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องเสียบซิม
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง

3. ใส่แบตเตอรี่ให้เข้าที่โดยวางหน้า
สัมผัสสีทองบนโทรศัพท์ให้เป็น
แนวเดียวกับแบตเตอรี่ (1) และค่อยๆ
กดลงจนกว่าจะแน่นเข้าที่ (2)

คำแนะนำเพื่อ้จความปลอดภั
และการใช้
เริ
บโทรศัพท์ยข
องคุณ งาน
อย่่มาทำความรู
งมีประสิทธิักภกัาพ

การใส่ซม
ิ การ์ดและแบตเตอรี่
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4. วางฝาครอบด้านหลังบนช่องใส่แบต
เตอรี่ (1) และกดลงจนกระทั่งแน่น
เข้าที่ (2)

การชาร์จโทรศัพท์
เลื่อนและเปิดฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จที่ด้านบน เสียบอุปกรณ์ชาร์จ
และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ต้องชาร์จจน
เต็มเมื่อเริ่มต้นใช้งานเพื่อยืดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่

การใช้การ์ดหน่วยความจำ
โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วย
ความจำ microSDTM หรือ
microSDHCTM ความจุสูงสุด 32GB
การ์ดหน่วยความจำเหล่านี้ออกแบบ
มาโดยเฉพาะสำหรับโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กมากอื่นๆ
และเหมาะสำหรับจัดเก็บไฟล์มีเดีย
เช่น เพลง โปรแกรม วิดีโอ และ
ภาพถ่ายสำหรับใช้กับโทรศัพท์ของคุณ
ในการใส่การ์ดหน่วยความจำ:
ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสี
ทองคว่ำลง
การถอดการ์ดหน่วยความอย่าง
ปลอดภัย:
แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูล
> ยกเลิกการต่อเชื่อมการ์ด SD

คำเตือน:อย่าใส่หรือถอดการ์ด
หน่วยความจำเมื่อโทรศัพท์ของคุณ
เปิดอยู่ การทำดังกล่าวอาจทำให้
การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์
ของคุณเสียหายได้ และข้อมูลที่
จัดเก็บในการ์ดหน่วยความจำอาจ
เสียหาย
การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ:
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจฟอร์แมต
แล้ว หากยังไม่ได้ฟอร์แมต คุณต้อง
ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำก่อนจึง
จะสามารถใช้งานการ์ดได้

หมายเหตุ: ไฟล์ทั้งหมดในการ์ด
หน่วยความจำจะถูกลบออกเมื่อ
ฟอร์แมต
1. บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอพพลิเคชัน
เพื่อเปิดเมนูแอปพลิเคชัน
2. เลื่อนและแตะ ตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูล
3. แตะ ยกเลิกการเชื่อมต่อการ์ด SD
4. แตะ ลบการ์ด SD > ลบการ์ด SD
> ลบทุกสิ่ง
5. หากคุณตั้งค่าล็อคแบบ
ให้ป้อนข้อมูลล็อคแบบ แล้วเลือก
ลบทุกสิ่ง
หมายเหตุ: หากมีข้อมูลอยู่ในการ์ด
หน่วยความจำของคุณ โครงสร้าง
โฟลเดอร์อาจจะแตกต่างไปจ
ากเดิมภายหลังการฟอร์แมต
เนื่องจากไฟล์ทั้งหมดถูกลบออก

คำแนะนำเพื่อ้จความปลอดภั
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หมายเหตุ:
• ใช้งานเฉพาะการ์ดหน่วยค
วามจำที่ใช้งานร่วมกันได้กั
บโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น
การใช้การ์ดหน่วยความที่ไม่
สามารถใช้งานร่วมกันได้ อาจ
ทำให้การ์ดและข้อมู
ลที่จัดเก็บไว้บนการ์ด
รวมถึงโทรศัพท์เสียหายได้
• ขนาดไฟล์ที่สนับสนุนโดย FAT32
สามารถใช้กับความจุน้อยกว่า
4GB
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การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ
หากคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์ชั่วขณะหนึ่ง
หน้าจอจะปิดและล็อคโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
จะช่วยป้องกันการแตะโดยไม่ตั้งใจและ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
ในขณะที่คุณไม่ได้ใช้งาน LG-P940
ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง/ล็อค
เพื่อล็อคโทรศัพท์ของคุณ หากมี
โปรแกรมกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะ
ที่คุณตั้งค่าหน้าจอล็อค โปรแกรม
เหล่านั้นอาจจะยังคงทำงานอยู่ใน
โหมดล็อค ขอแนะนำให้ปิดโปรแกรม
ทั้งหมดก่อนจะเริ่มใช้งานโหมดล็อค
เพื่อป้องกันการเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ
เป็น (เช่น การโทรเข้า/ออก,
การเข้าใช้เว็บ และการสื่อสารข้อมูล)
ในการทำให้โทรศัพท์ของคุณใช้งาน
ได้ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง/ล็อค
หน้าจอล็อคจะปรากฏ แตะและเลื่อน
ล็อคหน้าจอขึ้นเพื่อปลดล็อคหน้าจอ
หลักของคุณหน้าจอสุดท้ายที่คุณดู
จะเปิดขึ้น
เคล็ดลับ!
ในการทำให้โทรศัพท์ของคุณใช้งา
นได้ คุณสามารถใช้ปุ่มลดระดับเสี
ยงขณะที่หน้าจอปิดอยู่

การรักษาความปลอดภัยการ
ล็อคหน้าจอ
คุณสามารถล็อคหน้าจอเพื่อให้คุณเพียง
คนเดียวที่สามารถปลดล็อคเพื่อเข้าถึง
โทรศัพท์ของคุณได้
การตั้งค่าแบบการปลดล็อค, PIN
หรือรหัสผ่านเป็นครั้งแรก:
• แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า >
พิกัดและการป้องกัน >
ตั้งค่าล็อคหน้าจอ > รูปแบบ, PIN
หรือรหัสผ่าน
เมื่อตั้งค่าแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนได้ใน
เมนู เปลี่ยนล็อคหน้าจอ
หมายเหตุ:
ข้อควรระวังเมื่อใช้ล็อคหน้าจอ
• สิ่งสำคัญคือต้องจำแบบปลดล็อค
Pin และรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้ให้ได้
คุณจะไม่สามารถเข้าใช้โทรศัพท์
ของคุณได้ หากคุณใช้แบบ
Pin และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 5
ครั้ง คุณมีโอกาสเพียง 5 ครั้ง
ในการป้อนแบบการปลดล็อค
PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
หากคุณทำการป้อนทั้งหมด 5
ครั้งแล้ว คุณสามารถลองใหม่ได้
อีกครั้งหลังจากผ่านไป 30 วินาที
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ในกรณีที่คุณลืม รูปแบบ, PIN หรือ
รหัสผ่าน การปลดล็อคของคุณ:
• หากคุณลืมรูปแบบ:
หากคุณล็อกอินแอคเคาท์ Google
ในโทรศัพท์แต่ป้อนรูปแบบไม่ถูกต้อง
5 ครั้ง ให้แตะปุ่ม ลืมแบบ  จากนั้น
คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยแอคเคาท์
Google ของคุณเพื่อปลดล็อคโทร
ศัพท์ หากคุณไม่ได้สร้างแอคเคาท์
Google บนโทรศัพท์ หรือคุณลืม
คุณต้องทำการ Hard Reset
• หากคุณลืม PIN หรือ รหัสผ่าน:
หากคุณลืม PIN หรือรหัสผ่าน
คุณต้องทำการ Hard Reset
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หน้าจอหลักของคุณ
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หน้ า จอหลั ก ของคุ ณ
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
เคล็ดลับต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธี
นาวิเกตโทรศัพท์ของคุณ
แตะ – ในการเลือกเมนู/ตัวเลือก
หรือเปิดแอปพลิเคชัน ให้แตะที่เมนู/
ตัวเลือกนั้น
แตะค้างไว้ – ในการเปิดเมนูตัวเลือก
หรือจับวัตถุที่คุณต้องการย้าย ให้แตะ
วัตถุที่คุณต้องการย้ายค้างไว้
ลาก – ในการเลื่อนดูรายการหรือเคลื่อน
ที่ช้าๆ ให้ลากผ่านหน้าจอ
ลากนิ้ว – ในการเลื่อนดูรายการหรือ
เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ให้ตวัดนิ้วผ่าน
หน้าจอสัมผัส (ลากอย่างเร็วแล้วปล่อย)
หมายเหตุ:
• ในการเลือกรายการ
ให้แตะที่กลางไอคอน
• ไม่ต้องออกแรงกดมาก หน้าจอ
สัมผัสไวต่อการสัมผัสที่เบาและ
แน่นอน
• ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัส
ที่ตัวเลือกที่ต้องการ
ระวังอย่าแตะโดนปุ่มอื่นๆ

หน้าจอหลัก
เพียงเลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือ
ขวาเพื่อดูพาเนล นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถปรับแต่งพาเนลด้วย Widget,
ปุ่มลัดไปยังแอปพลิเคชัน โฟลเดอร์
และภาพพื้นหลังที่ใช้บ่อย

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอบางภาพ
อาจแตกต่างกันตามผู้ให้บริการ
ในหน้าจอหลัก คุณสามารถดูปุ่มด่วนได้
ที่ด้านล่างหน้าจอ ปุ่มด่วนจะทำให้
สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันที่ใช้บ่อยได้
อย่างง่ายดายด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว
แตะไอคอน โทรศัพท์ เพื่อแสดงปุ่ม
หมายเลขแบบสัมผัสสำหรับใช้โทรออก
แตะไอคอน รายชื่อ เพื่อเปิดรายชื่อ

เคล็ดลับ! ในการเพิ่มไอคอนแอป
พลิเคชันในหน้าจอหลัก จากเมนู
แอปพลิเคชัน ให้แตะค้างไว้ที่แอป
พลิเคชันที่คุณต้องการเพิ่ม

การปรับแต่งการออกแบบแอป
พลิเคชันจากหน้าจอหลัก

หน้าจอหลักของคุณ

แตะไอคอน ข้อความ
เพื่อเข้าใช้เมนูข้อความ นี่คือที่ซึ่ง
คุณสามารถสร้างข้อความใหม่ได้
แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
ด้านล่างหน้าจอ คุณสามารถดู
แอปพลิเคชันที่ติดตั้งทั้งหมดได้
ในการเปิดแอปพลิเคชัน เพียงแตะ
ไอคอนในรายการแอปพลิเคชัน

การปรับแต่งหน้าจอหลัก
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอหลัก
ของคุณโดยเพิ่ม Widget, ช็อตคัท,
โฟลเดอร์ หรือวอลเปเปอร์ เพื่อให้
ใช้โทรศัพท์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ให้เพิ่ม
Widget ที่ใช้บ่อยในหน้าจอหลัก
การเพิ่มรายการในหน้าจอหลัก:
1. หน้าจอหลัก > เมนู
> เพิ่ม
หรือ
แตะค้างไว้บนส่วนที่ว่างของหน้า
จอหลัก
2. ในเมนู โหมดแก้ไข ให้เลือกราย
การที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคุณ
จะเห็นรายการที่เพิ่มบนหน้าจอหลัก
3. ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
แล้วปล่อยนิ้ว
การลบรายการจากหน้าจอหลัก:
• หน้าจอหลัก > แตะที่ไอคอนที่ต้อง
การลบค้างไว้ > ลากไปยัง
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คุณสามารถแก้ไขไอคอนแอปพลิเคชัน
บนหน้าจอหลักตามความต้องการของ
คุณได้
1. แตะค้างไว้ที่แอปพลิเคชันที่จะปรับ
แต่ง จากนั้นไอคอนการแก้ไขจะ
ปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของไอคอน
แอปพลิเคชัน
2. แตะไอคอนการแก้ไขและเลือก
การออกแบบไอคอนที่ต้องการ

หน้าจอหลักของคุณ
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การปรับแต่งการออกแบบหน้า
จอหลัก

การกลับไปทีแ
่ อปพลิเคชันที่
เพิง่ ใช้ลา่ สุด

คุณสามารถปรับแต่งการออกแบบห
น้าจอหลักได้โดยการดาวน์โหลดแ
อปพลิเคชัน Launcher และธีมจาก
LG SmartWorld หรือ Android
Market
1. เลือก หน้าจอหลัก > แอปพลิเคชัน
> LG SmartWorld หรือ Android
Market
2. เลือก Launcher และธีมที่มี
‘Launcher หรือธีม’ เป็นคำหลัก
3. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน
Launcher และธีมที่ต้องการ
4. คุณสามารถเปลีย
่ นแปลงค่าเริม
่ ต้นของ
Launcher ที่ดาวน์โหลดได้โดยเลือก
หน้าจอหลัก > แอปพลิเคชัน
> ตัวเลือกหน้าหลัก
หลังจากติดตั้งสำเร็จแล้ว

1. แตะปุ่มหน้าหลักค้างไว้
หน้าจอจะแสดงป๊อปอัปโดยมีไอคอน
ของแอปพลิเคชันที่คุณเพิ่งใช้ล่าสุด
2. แตะไอคอนเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน
หรือแตะปุ่ม กลับ
เพื่อกลับไปที่
แอปพลิเคชันปัจจุบันของคุณ

หมายเหตุ:
• LG SmartWorld จะให้คุณตั้งค่า
แอคเคาท์และไซน์อินเพื่อใช้งาน
• LG SmartWorld
อาจไม่สามารถใช้งานได้
โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ โทรศัพท์
ผู้ให้บริการ แผนบริการ
และเวอร์ชันซอฟต์แวร์

แถบการแจ้ง
แถบการแจ้งอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

เสียง/สัน
่ / Wi-Fi
เงียบ

บลูทธู

NFC เปิดใช้ขอ้ มูลแล้ว

แตะและเลื่อนแถบการแจ้งลงด้วยนิ้วมือ
หรือ ในหน้าจอหลัก กดปุ่ม เมนู
แล้วเลือก การแจ้งเตือน  ในหน้าจอนี้
คุณสามารถตรวจสอบเสียง/สั่น/เงียบ,
Wi-Fi, บลูทูธ, NFC, เครื่องเล่นเพลง
ฯลฯ

แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพื่อแสดงข้อมูลโทรศัพท์ เช่น
ความแรงของสัญญาณ, ข้อความใหม่,
อายุแบตเตอรี่, Wi-Fi, บลูทูธ หรือ NFC
ที่ใช้งาน และการเชื่อมต่อข้อมูล

ไอคอน รายละเอียด
สายไม่ได้รับ
เปิดบลูทูธ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ
เปิด NFC แล้ว

ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ที่ปรากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน รายละเอียด

คำเตือนระบบ
ตั้งปลุก
ข้อความเสียงใหม่

ไม่มีซิมการ์ด

ปิดเสียงเรียกเข้า

ไม่มีสัญญาณ

โหมดสั่น

โหมดเครื่องบิน

ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

กำลังชาร์จแบตเตอรี่

เปิด Wi-Fi Direct

ข้อมูลเข้าและออก

ชุดหูฟังแบบใช้สาย

โทรศัพท์เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

กำลังใช้สาย
พักสาย
ลำโพง
ปิดโมโครโฟนโทรศัพท์

หน้าจอหลักของคุณ

การดูแถบสถานะ

กำลังดาวน์โหลดข้อมูล
กำลังอัปโหลดข้อมูล
กำลังดาวน์โหลดข้อมูล
แบบความเร็วสูง
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หน้าจอหลักของคุณ

ไอคอน รายละเอียด
กำลังอัปโหลดข้อมูล
แบบความเร็วสูง
กำลังรับสัญญาณ GPS
กำลังรับข้อมูลตำแหน่ง
จาก GPS
เชื่อมต่อ On-Screen Phone
3 การแจ้งยังไม่ได้ดู
กำลังซิงค์ข้อมูล
ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น
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Gmail ใหม่
ข้อความ Google Talk ใหม่
ข้อความใหม่
กำลังเล่นเพลง
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
เปิดวิทยุ FM ในแบ็คกราวด์
กำลังใช้งาน Portable Wi-Fi
hotspot
กำลังใช้งานทั้งการปล่อย
สัญญาณผ่าน USB และ
Portable hotspot

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
คุณสามารถป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์
บนหน้าจอได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
จะปรากฏบนหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณจำเป็นต้องป้อนข้อความ ในการทำ
ให้แป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นด้วยตนเอง
เพียงแตะฟิลด์ข้อความที่คุณต้องการ
ป้อนข้อความ
การใช้ปุ่มกด และ การป้อนข้อความ
แตะหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนตัวอักษรถัด
ไปที่คุณพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แตะสอง
ครั้งเพื่อเปลี่ยนทุกตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
แตะเพื่อสลับเป็นแป้นพิมพ์
ตัวเลขและสัญลักษณ์ คุณสามารถแตะ
แท็บนี้ค้างไว้เพื่อดูเมนูตั้งค่าได้
EN แตะเพื่อดูหรือแตะค้างเพื่อเปลี่ยน
ภาษาที่ใช้เขียน
แตะ หรือสัมผัสค้างไว้ เพื่อแทรก
อีโมติคอนขณะเขียนข้อความ
แตะเพื่อเว้นวรรค
แตะเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ในฟิลด์
ข้อความ
แตะเพื่อลบตัวอักษรก่อนหน้า
แตะเพื่อซ่อนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อคุณเลือกภาษาฝรั่งเศสหรือสเปน
เป็นภาษาที่ใช้ป้อนข้อความ คุณสามารถ
ป้อนตัวอักษรพิเศษของภาษาฝรั่งเศส
หรือสเปนได้ (เช่น "á")
ตัวอย่างเช่น ในการป้อน "á" ให้แตะปุ่ม
"a" ค้างไว้จนกว่าปุ่มซูมเข้าจะขยาย
ใหญ่ขึ้นและแสดงตัวอักษรจากภาษา
อื่นๆ แล้วเลือกตัวอักษรพิเศษ
ที่คุณต้องการ

หน้าจอหลักของคุณ

การป้อนตัวอักษรทีใ่ ช้สำหรับ
เน้นเสียง
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การตั้งค่าแอคเคาท์ Google
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การตั ้ ง ค่ า แอคเคาท์
Google
เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก
คุณจะมีโอกาสเปิดการใช้เครือข่าย
เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google
และเลือกวิธีการใช้บริการ Google
ที่คุณต้องการ
การตั้งค่าแอคเคาท์ Google
ของคุณ:
• ลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google
จากหน้าจอตั้งค่าที่แสดง
หรือ
• แอปพลิเคชัน > เลือกแอปพลิเคชัน
Google เช่น Gmail > เลือก สร้าง
เพื่อสร้างแอคเคาท์ใหม่
หากคุณมีแอคเคาท์ Google ให้ป้อน
อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ
จากนั้นแตะ ลงชื่อเข้าใช้
เมื่อคุณตั้งค่าแอคเคาท์ Google
บนโทรศัพท์ โทรศัพท์ของคุณจะ
ซิงโครไนซ์กับแอคเคาท์ Google
บนเว็บโดยอัตโนมัติ
รายชื่อ, ข้อความ Gmail,
เหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ
และข้อมูลอื่นๆ จากแอปพลิเคชันเหล่า
นี้และบริการบนเว็บจะซิงโครไนซ์กับ
โทรศัพท์ของคุณ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า
การซิงโครไนซ์ของคุณ)

หลังจากไซน์อิน คุณจะสามารถใช้
Gmail™ และใช้ประโยชน์จากบริการ
ต่างๆ ของ Google บนโทรศัพท์
ของคุณ

ด้วยโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถใช้
งานเครือข่ายสังคมและจัดไมโคร
บล็อกของคุณในชุมชนออนไลน์
ได้ คุณสามารถอัปเดตสถานะปัจจุบัน
อัปโหลดรูปภาพ และดูการอัปเดต
สถานะของเพื่อนได้ตามเวลาจริง
คุณสามารถเพิ่มแอคเคาท์
Facebook, Twitter และ
Myspace บนโทรศัพท์ของคุณได้
หากคุณไม่มีแอคเคาท์ สามารถเยี่ยม
ชมไซต์เหล่านั้นได้เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์
หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อและใช้
บริการออนไลน์อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม โปรดสอบถามข้อมูลการ
คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเครือ
ข่ายของคุณ
1. ในหน้าจอหลัก ให้เลือกแอปพลิเคชัน
SNS ที่คุณต้องการใช้
2. หากคุณยังไม่มีแอคเคาท์ ให้แตะลงท
ะเบียนทันทีและป้อนรายละเอียด
3. ป้อนอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านที่คุ
ณตั้งค่าบนชุมชนของคุณ แล้วแตะ
ล็อกอิน
4. โปรดรอซักครู่ กำลังตรวจสอบรายละเ
อียดของคุณกับชุมชนของคุณ
5. ตรวจสอบว่าชุมชนถูก เปิด
หากคุณแตะชุมชนของคุณ คุณสามาร
ถดูสถานะปัจจุบันของชุมชนได้

เคล็ดลับ! หากคุณเพิ่ม Widget
เครือข่ายสังคมบนหน้าจอหลัก
Widget จะแสดงสถานะเมื่อโทรศัพ
ท์ของคุณอัปเดตจากเครือข่าย
คุณสามารถเข้าใช้ชุมชนโดยตรงไ
ด้โดยแตะที่ Widget

เครือข่ายสังคม

เครื อ ข่ า ยสั ง คม

การดูและอัปเดตสถานะ
ของคุณ
1. เลือกชุมชนที่ต้องการเข้าใช้
2. คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันของชุมช
นของคุณได้
3. คุณสามารถอัปเดตสถานะด้วยความเห็
นหรือการอัปโหลดรูปภาพได้
หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ้นกับบริการ
เครือข่าย
เคล็ดลับ! คุณสามารถใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับเพื่อนได้ใน SNS เท่านั้น
หรือซิงค์ข้อมูลทั้งหมดกับรายชื่อ

การลบแอคเคาท์ออกจากโทร
ศัพท์ของคุณ
เลือก แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า >
แอคเคาท์และการซิงค์ > เลือก
แอคเคาท์ที่คุณต้องการลบ > แตะ
ลบแอคเคาท์
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อีเมล์

อี เ มล์
คุณสามารถใช้แอพพลิเคชัน อีเมล์
เพื่ออ่านอีเมล์จากบริการอื่นๆ
นอกเหนือจาก Google Mail ได้
แอปพลิเคชันอีเมล์
รองรับประเภทแอคเคาท์ต่อไปนี้:
POP3, IMAP และ Exchange
ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบของคุณ
สามารถให้การตั้งค่าแอคเคาท์ที่
คุณต้องการได้

การจัดการแอคเคาท์อเี มล์
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เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน อีเมล์ เป็นครั้ง
แรก วิซาร์ดตั้งค่าจะเปิดขึ้นเพื่อช่วย
เหลือคุณในการตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์
การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล์อื่น:
1. แอปพลิเคชัน > อีเมล์ >
ในหน้าจอแอคเคาท์ แตะ
เมนู > เพิ่มแอคเคาท์
หลังจากการตั้งค่าครั้งแรก
อีเมล จะแสดงเนื้อหาต่างๆ
ในถาดเข้าของคุณ ถ้าคุณเพิ่มแอค
เคาท์มากกว่าหนึ่งแอคเคาท์ คุณ
สามารถสลับไปมาระหว่างแอคเคาท์
เหล่านั้นได้
การเปลี่ยนการตั้งค่าของแอคเคาท์
อีเมล์:
1. แอปพลิเคชัน > อีเมล์ >
ในหน้าจอแอคเคาท์ แตะ เมนู >
ตั้งค่า

การลบแอคเคาท์อีเมล์:
1. แอปพลิเคชัน > อีเมล์
> ในหน้าจอแอคเคาท์
แตะ เมนู > ตั้งค่า >
แตะแอคเคาท์ที่คุณต้องการลบ >
ลบแอคเคาท์
2. แตะปุ่ม นำออก ในกล่องโต้ตอบเพื่อ
ยืนยันว่าคุณต้องการลบแอคเคาท์นั้น

หน้าจอแอคเคาท์อเี มล์
คุณสามารถแตะที่แอคเคาท์เพื่อดู
ถาดเข้า แอคเคาท์ที่คุณใช้สำหรับส่ง
อีเมล์ตามค่าเริ่มต้นจะมีเครื่องหมายถูก
เลือกไว้อยู่
– แตะเพื่อเปิดถาดเข้ารวม ซึ่งมี
ข้อความที่ส่งถึงแอคเคาท์ของคุณ
ทั้งหมด ข้อความใน ถาดเข้ารวม
จะมีรหัสสีแสดงอยู่ทางด้านซ้าย
แบ่งตามแอคเคาท์ โดยสีที่ใช้จะ
เป็นสีเดียวกับที่ใช้กับแอคเคาท์ใน
หน้าจอ แอคเคาท์
– แตะไอคอนโฟลเดอร์เพื่อ
เปิดโฟลเดอร์แอคเคาท์
อีเมล์ล่าสุดในแอคเคาท์เท่านั้นที่จะ
ถูกดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ของคุณ
ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมล์
เพิ่มเติม (ก่อนหน้า) ให้แตะ
โหลดอีเมล์เพิ่มเติม ที่ด้านล่าง
ของรายการอีเมล์

แต่ละแอคเคาท์ประกอบด้วยโฟลเดอร์
ถาดเข้า, ถาดออก, ส่งแล้ว และ ร่าง
ทั้งนี้คุณอาจมีโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือ
จากนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ผู้ให้บริการ
แอคเคาท์ของคุณสนับสนุน

เคล็ดลับ! เมื่อถาดเข้ามีอีเมล์ใหม่
เข้ามา คุณจะได้รับแจ้งด้วยเสียง
พร้อมการสั่น

อีเมล์

การทำงานกับโฟลเดอร์แอค
เคาท์

การเขียนและส่งอีเมล์
การเขียนและส่งข้อความ
1. ในขณะที่อยู่ในแอปพลิเคชัน อีเมล์
ให้แตะที่
เพื่อ เขียนข้อความ
2. ป้อนแอดเดรสของผู้รับที่ต้องการ
ส่งข้อความ เมื่อคุณป้อนตัวอักษร
แอดเดรสที่ตรงกันจากรายชื่อของ
คุณจะแสดงขึ้น คั่นแอดเดรสแต่ละ
แอคเคาท์ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค
3. เพิ่ม Cc/Bcc และเพิ่มไฟล์สิ่งที่แนบ
หากต้องการ
4. ป้อนตัวอักษรในข้อความ
5. แตะปุ่ม ส่ง
หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเปิดใช้งาน
โหมดเครื่องบิน ข้อความที่คุณต้องก
ารส่งจะถูกเก็บในโฟลเดอร์ ถาดออก
จนกว่าจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกค
รั้ง หากมีข้อความที่กำลังรอส่งอยู่
ถาดออก จะปรากฏบนหน้าจอ
แอคเคาท์
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เว็บไซต์

เว็ บ ไซต์ บราวเซอร์
บราวเซอร์ ช่วยให้คุณเข้าถึงโลกของ
เกมส์ เพลง ข่าว กีฬา ความบันเทิง และ
อีกมากมายได้โดยตรงถึงโทรศัพท์ของ
คุณ ได้ทุกที่และทุกอย่างที่คุณต้องการ
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้
จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเชื่อมต่อบริการ
เหล่านี้และดาวน์โหลดเนื้อหา โปรด
สอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้จ่ายกับ
ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
Using options
Using
Press theoptions
Menu key to view options.
the Menu
Read
it laterkey– to
Addview
theoptions.
การใช้Press
แถบเครื
่ bookmark.
งมื
อเว็
บcurrent web
page as
aอ
Read
it later
– Add the current web
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111
• ตั้งค่า: แสดงการตั้งค่าเบราว์เซอร์
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คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียลง
ในการ์ดหน่วยความจำเพื่อเข้าถึงไฟล์
รูปภาพและวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

คลังภาพ
แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือก คลังภาพ เปิดรายการของ
แถบแคตตาล็อกที่คุณเก็บไฟล์มัลติ
มีเดียทั้งหมดได้

มุมมองตามลำดับเวลา
คลังภาพ ใน LG-P940 จะแสดง
มุมมองของรูปภาพและวิดีโอตาม
ลำดับเวลา ในโหมดมุมมองกริด
ให้ลาก
ไปทางขวา
และวันที่ถ่ายภาพจะปรากฏขึ้น
โดยเริ่มจากล่าสุด หากคุณเลือกวันที่
ระบุ รูปภาพทั้งหมดที่คุณถ่ายในวันนั้น
จะถูกจัดกลุ่ม

แก้ไขภาพ
คุณสามารถแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟก
ต์ต่างๆ ได้
1. แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือก แก้ไขภาพ
2. เลือกภาพที่ต้องการแก้ไข
3. เลือกตัวเลือกการแก้ไขที่ต้องการและ
แก้ไขภาพได้ตามต้องการ

แก้ไขภาพโดยใช้ เลือก, หมุน และ
ปรับขนาด
ใช้ฟิลเตอร์ที่แตกต่างกัน 19
ประเภท
ปรับภาพโดยใช้ ระดับอัตโนมัต,ิ
ความสมดุลสี, ความสว่าง,
ความเข้มสี, ความสว่างสี และ
ความอิ่มตัวของสี
ใช้ขอบที่แตกต่างกัน 18 ประเภท
รวมภาพที่เลือกปัจจุบันและภาพอื่นๆ
บันทึกภาพที่แก้ไข
ทำสิ่งที่คุณยกเลิกไปแล้วอีกครั้ง
เลิกทำ: ย้ายไปยังขั้นตอนก่อนหน้าก่
อนแก้ไขภาพ
ย้ายไปยังเมนูก่อนหน้า
4. ปรับภาพตามต้องการโดยใช้เอฟเฟ
กต์ต่างๆ
5. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้เลือก
บันทึก
หมายเหตุ:
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งา
นได้ โดยขึ้นอยู่กับความละเอียด
ของรูปภาพและรูปแบบไฟล์
• คุณสามารถเข้าใช้คุณสมบัตินี้ได้
จากแอปพลิเคชันคลังภาพ ไปที่
คลังภาพ และเลือกภาพ > เมนู
> เพิ่มเติม > แก้ไข

มัลติมีเดีย

มั ล ติ ม ี เ ดี ย
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มัลติมีเดีย

เพลง
โทรศัพท์ LG-P940 มีเครื่องเล่นเพลง
ภายในตัวที่ให้คุณสามารถเล่น
เพลงที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้
ในการเข้าใช้งานเครื่องเล่นเพลง
ให้แตะที่ เพลง

การเล่นเพลง
1. ในหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน
และเลือก เพลง
2. แตะ เพลง
3. เลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น
แตะเพือ
่ หยุดการเล่นไว้ชว่ั คราว
แตะเพือ
่ เริม
่ เล่นต่อ
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แตะเพือ
่ ข้ามไปทีแ
่ ทร็คถัดไปใน
อัลบัม
้ รายการเล่น หรือสับเปลีย
่ น
แตะเพือ
่ ข้ามไปทีแ
่ ทร็คก่อนหน้าใน
อัลบัม
้ รายการเล่น หรือสับเปลีย
่ น
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าโหมดซ้ำ
แตะเพือ
่ เล่นรายการเพลงปัจจุบน
ั ใน
โหมดสับเปลีย
่ น
แตะเพือ
่ ดูรายการเพลงปัจจุบน
ั
แตะเพือ
่ ดูเนือ
้ เพลง ตัวเลือกนีใ้ ช้ได้
เมือ
่ เพลงมีเนือ
้ เพลงมาด้วยเท่านัน
้
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นแปลงระดับเสียง
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าเอฟเฟกต์เสียงแบบ
เวอร์ชวลเซอร์ราวน์ขณะเชือ
่ มต่อ
กับแจ็คหูฟงั

ในการปรับระดับเสียงระหว่างฟังเพลง ใ
ห้กดปุ่มเพิ่มและลดระดับเสียงที่ด้านซ้า
ยของโทรศัพท์ หรือแตะปุ่มระดับเสียง
ซอฟต์แวร์และเลื่อนปุ่มเลื่อนในหน้าจอ
เครื่องเล่น
แตะเพลงหนึ่งในรายการเพลงค้างไว้
หน้าจอจะแสดง เล่น,
เพิ่มในรายการเพลง,
ใช้เป็นเสียงเรียกเข้า, ลบ,
แบ่งปัน, ค้นหา และ รายละเอียด
ขึ้นมาเป็นตัวเลือก
หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ของไฟล์เพลง
จะได้รับความคุ้มครองตามสนธิ
สัญญานานาชาติและกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ ดังนั้น
อาจจำเป็นที่ต้องได้รับอนุญาต
หรือได้สิทธิ์ในการทำซ้ำหรือ
คัดลอกเพลง ในกฎหมายของ
บางประเทศมีข้อห้ามในการคัด
ลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง
ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์
ให้ตรวจสอบกฎข้อบังคับของ
ประเทศนั้นๆเกี่ยวกับการ
ใช้สื่อต่างๆ

วิทยุ FM
โทรศัพท์ LG-P940 มีคุณสมบัติวิทยุ FM
ในตัว ดังนั้น คุณสามารถค้นหาสถานีที่
คุณชื่นชอบและรับฟังวิทยุได้ตลอดเวลา

การค้นหาสถานี
คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณค้นหา
สถานีวิทยุได้ โดยการค้นหาด้วยตนเอง
หรือค้นหาอัตโนมัติ สถานีเหล่านั้นจะถูก
บันทึกไว้ในหมายเลขช่องสถานีที่ระบุไว้
ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องค้นหาอีกครั้ง
คุณสามารถจัดเก็บได้สูงสุด 48 ช่อง
สถานีในโทรศัพท์ของคุณ
การปรับตั้งอัตโนมัติ
1. บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน
และเลือก
วิทยุ FM
2. กดปุ่ม เมนู แล้วแตะ สแกนอัตโนมัติ
3. หากมีช่องสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว
คุณจะเห็นป๊อปอัป "รีเซ็ตช่องทั้งหมด
และเริ่มสแกนอัตโนมัติ?"
หากคุณเลือก ตกลง ช่องสถานีที่ตั้ง
ไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะถูกลบและจะ
เริ่มต้น สแกนอัตโนมัติ
4. ระหว่างการสแกนอัตโนมัติ แตะ หยุด
หากคุณต้องการหยุดการสแกน โดยจ
ะบันทึกเฉพาะช่องสถานีที่สแกนพบก่
อนหยุดการสแกนเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหา
สถานีด้วยตนเองได้ด้วยการใช้ปุ่ม
หมุนบนหน้าจอ

มัลติมีเดีย

หมายเหตุ: คุณต้องใช้ชุดหูฟัง
เพื่อรับฟังวิทยุ เสียบชุดหูฟังเข้า
ในช่องเสียบหูฟัง

เคล็ดลับ! ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรับสัญญาณวิทยุ ให้ยืดสาย
ชุดหูฟังซึ่งทำหน้าที่เป็นเสา
อากาศวิทยุหากคุณเชื่อมต่อชุดหู
ฟังที่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อใช้รับ
สัญญาณวิทยุ การรับสัญญาณ
วิทยุอาจถูกคลื่นรบกวนได้

NFC
โทรศัพท์ LG-P940 ของคุณสามารถ
ใช้ NFC ได้ NFC (Near Field
Communication) คือเทคโนโลยีการ
เชื่อมต่อไร้สายที่ให้การสื่อสารแบบสอง
ทางระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยจะทำงานในระยะสองสามเซนติเมตร
คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหากับแท็ก NFC
หรืออุปกรณ์อื่นได้โดยการแตะกับอุกรณ์
ของคุณ หากคุณแตะแท็ก NFC กับ
อุปกรณ์ของคุณ จะแสดงเนื้อหาของ
แท็กในอุปกรณ์ของคุณ
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หมายเหตุ: ระมัดระวังอย่าให้
เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหาย
ที่ด้านในฝาด้านหลัง
เนื่องจากเป็นเสาอากาศ NFC

การใช้การอ่านแท็ก

111ในการอ่านแท็กบริการ ให้แตะแท็ก
บริการหรืออุปกรณ์ NFC อื่นกับฝา
ด้านหลังของอุปกรณ์ของคุณ
222เมื่อพบแท็กหรืออุปกรณ์แล้ว
จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในการเปิดหรือปิด NFC

จากหน้าจอหลัก ให้แตะและเลื่อนแถบ
การแจ้งลงด้วยนิ้วของคุณ และเลือก
ไอคอน NFC
เพื่อเปิด
หมายเหตุ: ขณะเปิดใช้งานโหมด
Flight จะสามารถใช้งานแอปพลิ
เคชัน NFC ได้
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การใช้งาน NFC

ในการใช้ NFC ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
คุณเปิดอุปกรณ์ของคุณและเปิดใช้งาน
การตั้งค่า NFC ในกรณีที่ปิดใช้งาน
เอาไว้

การใช้การเขียนแท็ก
1. เปิดแอปพลิเคชัน NFC
2. เลือกแท็บ ใหม่
และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ:
รายชื่อ, URL, บันทึก, การโทร,
ข้อความตัวอักษร และ นัดหมาย
3. ป้อนข้อมูลเพื่อเขียนลงในแท็กหรือ
อุปกรณ์ และเลือก แบ่งปัน
4. แตะด้านหลังอุปกรณ์ของคุณกับ
แท็กหรืออุปกรณ์เพื่อแบ่งปัน

HDMI
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) คืออินเตอร์เฟซเสียง/วิดีโอข
นาดกะทัดรัดสำหรับส่งข้อมูลดิจิตอลแบ
บไม่บีบอัด หากโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่
อกับทีวี/จอภาพผ่านสาย HDMI คุณสาม
ารถดูไฟล์ภาพและวิดีโอผ่านทีวี/จอภาพ
เมื่อเครื่องเล่นวิดีโอหรือโปรแกรมดูภาพ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ:
อาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการเล่นไฟ
ล์มีเดีย ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
กับโทรศัพท์ อาจเล่นไฟล์ได้ไม่ถูก
ต้องเมื่อใช้สายเคเบิลหรืออุปกรณ์ที่
ไม่ได้รบ
ั การรับรองจาก HDMI แนว
ตำแหน่งของภาพที่ตั้งค่าในโทรศัพ
ท์จะถูกนำไปใช้กับภาพที่แสดงในอุ
ปกรณ์ดว
้ ย วิดโี อทีไ
่ ด้รบ
ั การป้องกัน
เช่น DRM(digital rights
management) จะแสดงเฉพาะใ
นโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น หากโ
ทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับทีวี/
จอภาพด้วยความละเอียด HDMI
ต่ำ การเล่นวิดีโอความละเอียดสูง/
การดูตัวอย่างในกล้องถ่ายรูปอาจไ
ม่แสดงบนทีวี/จอภาพ

มัลติมีเดีย

เมื่อใช้อุปกรณ์ของคุณกับอะ
แดปเตอร์ MHL จะทำให้คุณ
สามารถดูวิดีโอและมีเดียอื่นๆ
ที่คุณมีอยู่ในโทรศัพท์บนทีวี HD
ที่สามารถทำงานร่วมกันได้
หมายเหตุ: สาย Universal HDMI
และอะแดปเตอร์ MHL ไม่ได้ให้มา
พร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ
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เชื ่ อ มต่ อ
บลูทธ
ู
คุณสามารถใช้บลูทูธเพื่อส่งข้อมูลโดย
การเรียกใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
ไม่ใช่จากเมนูบลูทูธเหมือนในโทรศัพท์
มือถือรุ่นอื่นๆ ส่วนใหญ่
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เคล็ดลับ! ด้วย LG-P940 คุณ
สามารถสนุกสนานกับบลูทูธความ
เร็วสูงได้ หากอุปกรณ์ที่คุณต้อง
การแบ่งปันไฟล์สนับสนุนบลูทูธ
ความเร็วสูงด้วย ไฟล์จะถูกส่งผ่าน
เครือข่ายความเร็วสูงโดยอัตโนมัติ
ในการส่งข้อมูลด้วยบลูทูธความ
เร็วสูง ก่อนใช้โปรดตรวจดูว่า
Wi-Fi เป็น ปิด แล้วในอุปกรณ์
ของคุณ การตั้งค่าบลูทูธความเร็ว
สูงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ โปรดตรวจสอบการตั้งค่า
ของอุปกรณ์กับผู้ให้บริการ

หมายเหตุ:
•  LG ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ
สำหรับการสูญหาย การสกัด
กั้น หรือการนำข้อมูลที่ส่งหรือ
รับผ่านคุณสมบัติการสื่อสาร
ไร้สายด้วยบลูทูธไปใช้ในทาง
ที่ผิด
•  คุณต้องแน่ใจเสมอว่าได้แบ่ง
ปันและรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่
เชื่อถือได้และปลอดภัย ในกรณี
ที่มีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์
ระยะการทำงานอาจลดลง
•  อุปกรณ์บางรุ่น โดยเฉพาะรุ่น
ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบหรือ
อนุญาตโดย Bluetooth SIG
อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกัน
กับอุปกรณ์ของคุณได้
การเปิดบลูทูธและการจับคู่โทรศัพท์
ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ
1. แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า >
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > แตะ บลูทูธ
เพื่อเปิด
2. ไปที่ การตั้งค่า >
สแกนหาอุปกรณ์
3. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วย
จากรายการ
เมื่อจับคู่สำเร็จแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้น ถ้าอุปกรณ์ที่คุณ
ต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายการ ให้ตรวจ

หมายเหตุ: วิธีการเลือกตัวเลือก
อาจแตกต่างกันตามประเภทข้อมูล
3. ค้นหาและจับคู่อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน
บลูทูธ
รับข้อมูลด้วยคุณสมบัติไร้สายบลูทูธ
1. ในโหมดรอรับสาย
เปิดรายการแอปพลิเคชันแล้วเลือก
ตั้งค่า > ระบบไร้สายและเครือ
ข่าย > ตั้งค่าบลูทูธ > ค้นหาได้
อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ จะสามารถค้นหา
อุปกรณ์ของคุณได้เป็นเวลา 120
วินาที
2. เมื่อเครื่องแสดงข้อความ ให้ป้อน
PIN สำหรับคุณสมบัติไร้สายบลูทูธ
และเลือก ตกลง (หากจำเป็น)
3. เลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันว่าคุณต้อง
การรับข้อมูลจากอุปกรณ์ ข้อมูลที่ได้
รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์บลูทูธ

หมายเหตุ: หากคุณได้รับรายชื่อ
คุณสามารถบันทึกรายชื่อลงใน
สมุดโทรศัพท์ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
: แตะ รายชื่อ
> กด
>
เพิ่มเติม > อิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ต
ดูที่หน้า 52
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สอบว่าอุปกรณ์เป้าหมายได้รับการตั้งค่า
เป็น ค้นหาได้ แล้วสแกนอีกครั้ง
ส่งข้อมูลด้วยคุณสมบัติไร้สายบลูทูธ
1. เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น
รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน
บันทึก หรือไฟล์มีเดีย
จากแอปพลิเคชันที่เหมาะสม
หรือดาวน์โหลด
2. เลือกตัวเลือกการส่งด้วยบลูทูธ

Wi-Fi
เรียนรู้เพื่อใช้คุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย
ของโทรศัพท์เพื่อเปิดใช้งานและเชื่อม
ต่อเครือข่ายไร้สายในท้องถิ่น (WLAN)
ที่ใช้ได้กับมาตรฐาน
IEEE 802.11 b/g/n คุณสามารถเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
ได้ทุกที่ที่มีจุดเชื่อมต่อหรือฮอตสปอต
เปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN
ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการ
แอปพลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า >
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่า Wi-Fi
> Wi-Fi
หมายเหตุ: WLAN ที่เปิดใช้งาน
และทำงานบนพื้นหลังจะใช้
พลังงานแบตเตอรี่ หากต้อง
การสำรองพลังงานแบตเตอรี่
ให้เปิดใช้งาน WLAN เฉพาะ
เมื่อจำเป็น
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ค้นหาและเชื่อมต่อกับ WLAN
1. ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการ
แอปพลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า >
ระบบไร้สายและเครือข่าย >
ตั้งค่า Wi-Fi อุปกรณ์จะค้นหา
WLAN ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
2. เลือกเครือข่ายจาก เครือข่าย
Wi-Fi
3. ป้อนรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย
(หากจำเป็น)
4. เลือก เชื่อมต่อ เพิ่ม WLAN
ด้วยตัวเอง
1. ในโหมดรอรับสาย
เปิดรายการแอปพลิเคชันแล้ว
เลือก ตั้งค่า > ระบบไร้สายและ
เครือข่าย > ตั้งค่า Wi-Fi >
เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi
2. ป้อน SSID สำหรับเครือข่าย
และเลือกประเภทการรักษา
ความปลอดภัย
3. ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยตาม
ประเภทการรักษาความปลอดภัย
ที่เลือก
4. เลือก บันทึก
เชื่อมต่อกับ WLAN ด้วย Wi-Fi
Protected Setup (WPS)
ด้วยการใช้ WPS คุณจะสามารถเชื่อม
ต่อกับเครือข่ายที่มีการรักษาความ
ปลอดภัยได้
ในการเชื่อมต่อกับ WLAN ด้วยปุ่ม WPS
1. ในโหมดรอรับราย เปิดรายการ

แอปพลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า >
ระบบไร้สายและเครือข่าย
ตั้งค่า Wi-Fi
2. เลือก กดปุ่มการเชื่อมต่อ
3. กดปุ่ม WPS บนจุดเชื่อมต่อภาย
ใน 2 นาที
ในการเชื่อมต่อกับ WLAN ด้วยปุ่ม WPS
1. ในโหมดรอรับสาย
เปิดรายการแอปพลิเคชันแล้วเลือก
ตั้งค่า > ระบบไร้สายและเครือ
ข่าย > ตั้งค่า Wi-Fi
2. เลือกเครือข่ายที่มีไอคอน WPS
ระบุไว้ และเลือก WPS PIN
3. บนจุดเชื่อมต่อ ป้อน PIN
และกดปุ่มเริ่ม

Wi-Fi Direct
เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติ WLAN Direct
เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สองเครื่อง
ด้วย WLAN โดยไม่ต้องใช้งาน
จุดเชื่อมต่อ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ
อุปกรณ์ WLAN อื่น
1. ในโหมดรอรับสาย
เปิดรายการแอปพลิเคชันและเลือก
ตั้งค่า > ระบบไร้สายและเครือข่าย
> ตั้งค่า Wi-Fi Direct > ตกลง >
Wi-Fi Direct
2. กด เมนู
> สแกน
3. เลือกอุปกรณ์แล้วเลือก เชื่อมต่อ
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นยอมรับการ

หมายเหตุ:
โหมด Forced G/O (Forced
Group owner) – แตะเพื่อเปิด
ใช้โหมดเจ้าของกลุ่ม ซึ่งจะทำให้
อุปกรณ์ Wi-Fi รุ่นเก่าสามารถ
เชื่อมต่อได้ด้วยการสแกนหา
โทรศัพท์ของคุณ ในกรณีนี้ คุณ
จะต้องป้อนรหัสผ่านที่ตั้งไว้ใน
เมนู > ขั้นสูง > รหัสผ่าน

การใช้ SmartShare
SmartShare ใช้เทคโนโลยี DLNA
(Digital Living Network Alliance)
เพื่อแบ่งปันเนื้อหาดิจิตอลผ่านเครือ
ข่ายไร้สาย
อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องต้องผ่านการ
รับรอง DLNA
ในการสนับสนุนคุณสมบัตินี้
การเปิด SmartShare
และอนุญาตให้แบ่งปันเนื้อหา
1. แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก SmartShare
2. กดปุ่ม เมนู และเลือก ตั้งค่า
3. แตะช่องทำเครื่องหมาย ค้นหาได้
เพื่อเปิด

• แตะ รับคำขอเสมอ หากคุณต้อง
การยอมรับคำขอแบ่งปันจาก
อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
• แตะ รับไฟล์ หากคุณต้องการ
อนุญาตให้อุปกรณ์อื่นอัปโหลด
ไฟล์ไปยังโทรศัพท์ของคุณได้
โดยอัตโนมัติ
4. ในส่วนแบ่งปันเนื้อหา ให้แตะเพื่อ
เลือกประเภทของเนื้อหาที่คุณต้อง
การแบ่งปัน เลือกจาก รูปภาพ,
วิดีโอ และ เพลง
5. SmartShare เปิดใช้งานแล้ว
และพร้อมแบ่งปันเนื้อหา
การแบ่งปันเนื้อหาจากไลบรารีเนื้อ
หาระยะไกลกับอุปกรณ์อื่น
ให้อุปกรณ์แสดงผลของคุณ (เช่น ทีวี)
เล่นเนื้อหามัลติมีเดียจากไลบรารีเนื้อหา
ระยะไกลของคุณ (เช่น คอมพิวเตอร์)
หมายเหตุ: ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าตั้งค่าฟังก์ชัน
DLNA ในอุปกรณ์ของคุณ
(เช่น ทีวีและคอมพิวเตอร์)
อย่างถูกต้องแล้ว
1. แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก
SmartShare
2. แตะปุ่มบนขวาหรือเลือกอุปกรณ์จาก
รายการอุปกรณ์แสดงผล
3. แตะปุ่มบนซ้ายและเลือกอุปกรณ์ของ
ไลบรารีเนื้อหาระยะไกล

เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อจะถือว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์
4. ในการเลิกใช้งานคุณสมบัติ WLAN
Direct เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ
Wi-Fi Direct
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4. คุณสามารถเรียกดูไลบรารีเนื้อหาได้
5. แตะภาพขนาดเล็กของเนื้อหา
หรือกดปุ่ม เมนู และเลือกปุ่ม เล่น
การแบ่งปันเนื้อหาจากโทรศัพท์ของ
คุณกับอุปกรณ์แสดงผลของคุณ
(เช่น ทีวี)
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ตั้งค่าอุปกรณ์แสดงผลของคุณ
อย่างถูกต้องแล้ว
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1. ขณะเรียกดูรูปภาพหรือวิดีโอโดยใช้
แอปพลิเคชัน คลังภาพให้แตะค้าง
ไว้เพื่อเลือกหลายไฟล์
จากนั้นคุณจะสามารถเลือกไฟล์
หลายไฟล์เพื่อแบ่งปันได้
2. แตะ แบ่งปัน บนเมนู และเลือก
SmartShare
3. SmartShare จะเริ่มทำงานโดย
อัตโนมัติด้วยไฟล์ที่เลือก
4. เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์
แสดงผลเพื่อเล่นไฟล์
หมายเหตุ: ทำตามขั้นตอนเดียว
กันนี้เพื่อใช้เครื่องเล่นเพลง
กล้องถ่ายรูป และเครื่องเล่น
วิดีโอเพื่อแบ่งปันเนื้อหา
หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของ
คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่บ้านแล้ว
โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อใช้
แอพพลิเคชันนี้ อุปกรณ์

DLNA บางประเภท (เช่น ทีวี)
สนับสนุนคุณสมบัติ DMP ของ
DLNA เท่านั้น และจะไม่ปรากฏใน
รายการอุปกรณ์แสดงผล อุปกรณ์ของ
คุณอาจไม่สามารถเล่นเนื้อหาบาง
ประเภทได้
การดาวน์โหลดเนื้อหาจากไลบรารี
เนื้อหาระยะไกล
1. แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก SmartShare
2. แตะปุ่มบนซ้ายและเลือกอุปกรณ์ของ
ไลบรารีเนื้อหาระยะไกล
3. คุณสามารถเรียกดูไลบรารีเนื้อหาได้
4. แตะภาพขนาดเล็กของเนื้อหา
แล้วแตะ ปุ่มเมนูดาวน์โหลด
หมายเหตุ:
ไม่สนับสนุนเนื้อหาบางประเภท
การอัปโหลดเนื้อหาจากโทรศัพท์ของ
ฉันไปยังไลบรารีเนื้อหาระยะไกล
หมายเหตุ: ตรวจดูว่าใส่การ์ด SD
ถูกต้อง และเลือกรับไฟล์ใน
เมนูตั้งค่าแล้ว
1. แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก SmartShare
2. แตะปุ่มบนซ้ายและเลือกโทรศัพท์
ของฉัน
3. คุณสามารถเรียกดูไลบรารีเนื้อหาได้
4. แตะภาพขนาดเล็กของเนื้อหาค้างไว้
แล้วแตะ ปุ่มเมนูอัปโหลด

การแบ่งปันเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ
่ นที่
เรียนรู้วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้
เป็นโมเด็มไร้สายหรือจุดเชื่อมต่อไร้สาย
สำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
และแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
ของอุปกรณ์ของคุณ
แบ่งปันเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของอุปกรณ์ของคุณด้วย WLAN
1. ในโหมดรอรับสาย
เปิดรายการแอปพลิเคชันแล้วเลือก
ตั้งค่า > ระบบไร้สายและเครือข่าย
> Portable hotspot
2. เลือก Portable Wi-Fi hotspot
settings > ตกลง
3. เลือก Portable Wi-Fi hotspot
เพื่อเปิดใช้งานฮอตสปอต WLAN
4. เลือก Configure Wi-Fi hotspot
เพื่อปรับแต่งฮอตสปอต WLAN:
SSID เครือข่าย - ดูและแก้ไขชื่อ
อุปกรณ์ที่จะแสดงบนอุปกรณ์ภาย
นอก

การรักษาความปลอดภัย เลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย
แบ่งปันเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของอุปกรณ์ของคุณด้วย USB
1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์
โดยใช้สายเคเบิล USB
2. รายการโหมดการเชื่อมต่อ USB
จะปรากฏขึ้น
3. เลือก การปล่อยสัญญาณผ่าน
USB เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการ
ปล่อยสัญญาณผ่าน USB อุปกรณ์
ของคุณจะแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือ
ข่ายโทรศัพท์มือถือบนคอมพิวเตอร์
ของคุณ ในการหยุดการแบ่งปันเครือ
ข่ายโทรศัพท์มือถือ ให้ยกเลิกการ
เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัด
จาก การปล่อยสัญญาณผ่าน
USB(เลือกตัวเลือก ชาร์จเท่านั้น เพื่อ
ยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์)
หมายเหตุ: วิธีการแบ่งปันสำหรับ
การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจแตกต่าง
กันในแต่ละระบบปฏิบัติการคอม
พิวเตอร์

เชื่อมต่อ

5. เลือกอุปกรณ์ของไลบรารีเนื้อหา
ระยะไกลที่จะอัปโหลด
หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่ใช้ DLNA
บางประเภทไม่สนับสนุนฟังก์ชัน
อัปโหลด DMS และจะไม่มีการอัป
โหลด ไม่สนับสนุนเนื้อหาบางประเภท
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GPS
อุปกรณ์ของคุณมีตัวรับสัญญาณระบบ
กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
ติดตั้งเอาไว้ เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งาน
บริการตำแหน่ง ในการรับสัญญาณ
GPS ให้ได้ดียิ่งขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้งาน
โทรศัพท์ของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:
• ระหว่างอาคาร ในอุโมงค์
หรือทางใต้ดิน หรือภายในอาคาร
ในระหว่างที่สภาพอากาศเลวร้าย
ภายในสนามพลังแรงดันไฟฟ้า
สูง หรือสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้า
• ห้ามแตะบริเวณเสาอากาศภายในหรือ
ใช้มือหรือวัตถุอื่นปิดบริเวณนี้ไว้ขณะ
ใช้งานฟังก์ชัน GPS
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้งานได้
โดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
เปิดใช้งานบริการตำแหน่ง
คุณต้องเปิดใช้งานบริการตำแหน่ง
เพื่อรับข้อมูลตำแหน่งและค้นหาแผนที่
1. ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการ
แอปพลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า >
ตำแหน่งและระบบป้องกัน
2. ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งาน
บริการตำแหน่ง:
ใช้เครือข่ายไร้สาย - ตั้งค่าเพื่อใช้
WLAN และ/หรือเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในการค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใช้ดาวเทียม GPS ตั้งค่าเพื่อใช้ดาวเทียม GPS

ในการค้นหาตำแหน่งของคุณ

การเชือ
่ มต่อคอมพิวเตอร์ดว้ ย
สายเคเบิลข้อมูลคอมพิวเตอร์์
เรียนรู้วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลข้อมูลใน
โหมดการเชื่อมต่อ USB ด้วยการเชื่อม
ต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
คุณจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่
และออกจากอุปกรณ์ของคุณได้โดย
ตรง และใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(LG PC Suite)

ซิงค์โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิว
เตอร์
ในการซิงโครไนซ์โทรศัพท์กับคอม
พิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB คุ
ณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอ
ร์ (LG PC Suite) ในคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ LG
(www.lg.com)
1. ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อเชื่อมต่
อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์
2. รายการ โหมดการเชื่อมต่อ USB
จะปรากฏขึ้น และให้เลือก PC
software
3. เริ่มใช้งานโปรแกรม LG PC Suite
จากคอมพิวเตอร์
โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB
ในตัวของ LG
• ไดรเวอร์ USB ในตัวของ LG
จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ LG
และคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะติดตั้งโดย
อัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”
เชื่อมต่อโดยใช้เป็นอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์โดยใช้เป็นดิสก์แบบถอดได้
และเข้าถึงไฟล์ไดเรกทอรี หากคุณใส่
การ์ดหน่วยความจำลงในอุปกรณ์ คุณจะ
สามารถเข้าถึงไฟล์ไดเรกทอรีของการ์ด
หน่วยความจำได้โดยการใช้อุปกรณ์เป็น
ที่อ่านการ์ดหน่วยความจำ
1. แอปพลิเคชัน >
ตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูล
เพื่อตรวจสอบสื่อเก็บข้อมูล (หากคุณ
ต้องการถ่ายโอนไฟล์เข้าสู่หรือออกจา
กการ์ดหน่วยความจำ ให้ใส่การ์ดหน่ว
ยความจำลงในโทรศัพท์)
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดย
ใช้สายเคเบิล USB
3. รายการโหมดการเชื่อมต่อ USB
จะปรากฏขึ้น และเลือกตัวเลือก
ที่เก็บข้อมูล

4. เปิดโฟลเดอร์หน่วยความจำที่ถอด
ได้บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูเนื้อ
หาที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
และโอนไฟล์
5. คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง
โฟลเดอร์ไดรฟ์
6. เลือกตัวเลือก ชาร์จเท่านั้น
เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์
ทำการถ่ายโอนเพลง ภาพถ่าย
และใช้โหมดที่เก็บข้อมูล USB
1. แอปพลิเคชัน >
ตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูล
เพื่อตรวจสอบสื่อเก็บข้อมูล (หากคุณ
ต้องการถ่ายโอนไฟล์เข้าสู่หรือออก
จากการ์ดหน่วยความจำ ให้ใส่การ์ด
หน่วยความจำลงในโทรศัพท์)
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์
โดยใช้สายเคเบิล USB
3. รายการโหมดการเชื่อมต่อ USB
จะปรากฏขึ้น และเลือกตัวเลือก
ที่เก็บข้อมูล
4. เปิดโฟลเดอร์หน่วยความจำที่ถอด
ได้บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูเนื้อ
หาที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
และโอนไฟล์
5. คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง
โฟลเดอร์ไดรฟ์
6. เลือกตัวเลือก ชาร์จเท่านั้น
เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์

เชื่อมต่อ

(LG PC Suite) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ในการยกเลิกการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์
ให้คลิกที่ไอคอนอุปกรณ์ USB
บนแถบงาน Windows และคลิก
ที่ตัวเลือกเพื่อถอดอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลอย่างปลอดภัย จากนั้นจึง
ถึงสายเคเบิลข้อมูลออกจาก
คอมพิวเตอร์ มิฉะนั้น คุณอาจสูญ
เสียข้อมูลทีจ
่ ัดเก็บไว้บนการ์ดหน่วย
ความจำ หรือทำให้การ์ดหน่วย
ความจำเสียหายได้

การเชือ
่ มต่อ VPN
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คุณสามารถสร้างเครือข่ายส่วนตัวเสมือน
(VPN) และเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว
ของคุณได้อย่างปลอดภัยผ่านเครือข่าย
สาธารณะ เช่น อินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ: อุปกรณ์ของคุณควรมี
การกำหนดค่าสำหรับการเข้า
ถึงอินเตอร์เน็ตเอาไว้แล้ว หากคุณ
มีปัญหาในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
คุณจะต้องแก้ไขการเชื่อมต่อ
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูล
การเชื่อมต่อที่ควรป้อน
ให้สอบถามจากผู้ให้บริการของคุณ

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN
1. ในโหมดรอรับสาย
เปิดรายการแอปพลิเคชันแล้วเลือก
ตั้งค่า > ตั้งค่าการเชื่อมต่อ >
ตั้งค่า VPN > เพิ่ม VPN
2. เลือกประเภท VPN
3. ปรับแต่งข้อมูลการเชื่อมต่อ
หมายเหตุ: ตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน
อาจแตกต่างกันตามประเภท VPN
• ชื่อ VPN - ป้อนชื่อของเซิร์ฟเวอร์
VPN
• ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ VPN - ป้อน IP
แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ VPN
• เปิดใช้งานการเข้ารหัส ตั้งค่าเพื่อเข้ารหัสเซิร์ฟเวอร์ VPN
• ตั้งค่าคีย์ใช้ร่วมล่วงหน้า IPSec ป้อนคีย์ preshared
• เปิดใช้งาน L2TP ลับ ตั้งค่าเพื่อใช้รหัสผ่านลับ L2TP
• ตั้งค่า L2TP ลับ - ป้อนรหัสผ่าน
ลับ L2TP
• ตั้งค่าใบรับรองผู้ใช้ - เลือก
ใบรับรองผู้ใช้ที่เซิร์ฟเวอร์ VPN
จะใช้ในการระบุตัวคุณ คุณสามารถ
อิมปอร์ตใบรับรองจากเซิร์ฟเวอร์
VPN หรือดาวน์โหลดจากเว็บ
• ตั้งค่าใบรับรอง CA เลือกใบรับรอง Certificate
Authority (CA) ที่เซิร์ฟเวอร์ VPN

เชื่อมต่อ

จะใช้ในการระบุตัวคุณ คุณสามารถ
อิมปอร์ตใบรับรองจากเซิร์ฟเวอร์
VPN หรือดาวน์โหลดจากเว็บ
• โดเมนการค้นหา DNS - ป้อน
แอดเดรสเซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน (DNS)
4. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้กด
> บันทึก
เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว
1. ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการ
แอปพลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า >
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่า VPN
2. เลือกเครือข่ายส่วนตัวที่จะเชื่อมต่อ
3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วเลือก
เชื่อมต่อ
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การโทร

การโทร
การโทรออก
1. แตะ
เพื่อเปิดแป้นพิมพ์
2. ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
ในการลบตัวเลข ให้แตะ
3. แตะ
เพื่อโทรออก
4. ในการวางสาย ให้แตะไอคอน
วางสาย
เคล็ดลับ! ในการป้อน “+”
เพื่อโทรออกต่างประเทศ
ให้แตะค้างไว้ที่
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การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
1. แตะ
เพื่อเปิด รายชื่อ
2. เลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนอักษรสอง
สามตัวแรกของรายชื่อที่คุณต้อง
การโทรโดยแตะ ค้นหา
3. ในรายชื่อ ให้แตะรายชื่อที่คุณต้อง
การโทรออก

การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้าในสถานะ
ล็อค ให้ลาก
ไปทางขวาเพื่อรับสายเรียกเข้า

ลากไอคอน
ไปทางซ้ายเพื่อปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
ลากแถบ ข้อความขอโทษ จากด้านล่าง
หากคุณต้องการส่ง
เคล็ดลับ! ข้อความขอโทษ
คุณสามารถส่งข้อความได้อย่าง
รวดเร็วโดยใช้ฟังก์ชันนี้ ตัวเลือกนี้
จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้อง
การตอบกลับข้อความในระหว่าง
การประชุม

การปรับระดับเสียงสายสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการ
ใช้สาย ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นและ
ลงทางด้านซ้ายของโทรศัพท์

การใช้สายทีส
่ อง
1. ในระหว่างการโทรสายแรก
ให้แตะ ปุ่มตัวเลข
และหมุนหมายเลข นอกจากนี้
คุณสามารถค้นหาได้โดยแตะ รายชื่อ
และเลือกหมายเลขที่คุณต้อง
การออก
2. แตะ
เพื่อโทรออก
3. สายสนทนาทั้งสองสายจะแสดงอยู่
ในหน้าจอการโทรสายสนทนาแรก
จะล็อคและพักสายไว้

หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้
จ่ายในการโทรออกแต่ละสายด้วย

ตัง้ ค่าการโทร
คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่า
โทรศัพท์ เช่น การส่งต่อสาย
และคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ
จากผู้ให้บริการ
1. บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอพพลิเคชัน
เพื่อเปิดเมนูแอปพลิเคชัน
2. เลื่อนแล้วแตะ ตั้งค่า
3. แตะ ตั้งค่าการโทร และเลือก
ตัวเลือกที่คุณต้องการปรับ

การโทร

4. แตะหมายเลขที่แสดงเพื่อสลับสลาย
หรือแตะที่
รวมสาย
เพื่อทำการประชุมสาย
5. ในการวางสายที่ใช้ ให้แตะ
วางสาย หรือกดปุ่ม หน้าหลัก
และเลื่อนแถบการแจ้งลง และ
เลือก วางสาย

การดูบน
ั ทึกการโทร
บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
และเลือกแท็บ บันทึกการโทร
ดูรายการสายที่โทรออก ได้รับ ไม่ได้รับ
และโทรด้วยเสียงทั้งหมด
เคล็ดลับ!
•  แตะที่รายการบันทึกการ
โทรใดๆ เพื่อดูวันที่, เวลา
และระยะเวลาในการโทร
•  กดปุ่ม เมนู จากนั้นแตะ
ลบทั้งหมด เพื่อลบรายการ
ที่บันทึกไว้ทั้งหมด
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รายชื่อ

รายชื ่ อ

เพือ
่ นสนิท

เพิ่มรายชื่อในโทรศัพท์และ
ซิงโครไนซ์กับรายชื่อในแอคเคาท์
Google หรือแอคเคาท์อื่นที่สนับสนุน
การซิงโครไนซ์รายชื่อ

คุณสามารถแยกผู้ติดต่อที่โทรหาบ่อยๆ
ไว้ในกลุ่มรายการโปรด
การเพิ่มรายชื่อเป็นเพื่อนสนิท
1. แตะ
เพื่อเปิด รายชื่อ
2. แตะที่รายชื่อเพื่อดูรายละเอียด
3. แตะดาวทางด้านขวาของชื่อ กรอบ
ไอคอนดาวจะกลายเป็นสีขาว
การลบรายชื่อออกจากรายชื่อ
เพื่อนสนิท
1. แตะ
เพื่อเปิด รายชื่อ
2. แตะที่แท็บ กลุ่ม
เลือก รายการโปรด
ที่ด้านบนสุดของรายการ แล้วเลือก
รายชื่อที่ต้องการดูรายละเอียด
3. แตะที่กรอบดาวสีขาวทางด้านขวา
ของชื่อ ดาวจะเปลี่ยนเป็นสีเทา
และรายชื่อจะถูกลบออกจากรายชื่อ
เพื่อนสนิท

การค้นหารายชือ
่
ในหน้าจอหลัก
1. แตะ
เพื่อเปิด รายชื่อ  
2. แตะ ค้นหา และป้อนชื่อโดยใช้
แป้นพิมพ์

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
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1. แตะ
ป้อนหมายเลขของรายชื่อใหม่
แล้วกดปุ่ม เมนู   แตะแท็บ
เพิ่มในรายชื่อ และ
สร้างรายชื่อใหม่
2. หากคุณต้องการเพิ่มรูปภาพให้
กับรายชื่อใหม่ ให้แตะพื้นที่ภาพ
เลือกจาก ถ่ายภาพ หรือ
เลือกจากคลังภาพ
3. เลือกประเภทรายชื่อโดยแตะ
4. แตะชนิดของข้อมูลรายชื่อ และป้อน
รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ
5. แตะ บันทึก

อิมปอร์ตหรือเอ็กซ์ปอร์ต
รายชือ
่
ในการอิมปอร์ต/
เอ็กซ์ปอร์ตไฟล์รายชื่อ (ในรูปแบบ
vcf) จากหน่วยความจำที่จัดเก็บ
(ที่เก็บข้อมูลภายใน/
การ์ดหน่วยความจำ) หรือ SIM หรือ
USIM การ์ดไปยังอุปกรณ์ของคุณหรือ
ออกจากอุปกรณ์ของคุณ

ในอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น
6. หากรายชื่อในอุปกรณ์และราย
ชื่อใหม่จากคอมพิวเตอร์ไม่เหมือน
กัน ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการ
อิมปอร์ตจากคอมพิวเตอร์
7. คลิกปุ่ม [ตกลง] เพื่ออิมปอร์ตรายชื่อ
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ลงในอุปกรณ์

รายชื่อ

1. แตะ
เพื่อเปิด รายชื่อ
2. กด
> อื่นๆ > อิมปอร์ต/
เอ็กซ์ปอร์ต
3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการใน
การอิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ต
หากคุณมีมากกว่าหนึ่งแอคเคาท์
เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม
รายชื่อ
4. เลือกไฟล์รายชื่อเพื่ออิมปอร์ต/
เอ็กซ์ปอร์ต แล้วเลือก ตกลง
เพื่อยืนยัน

การย้ายรายชือ
่ จากอุปกรณ์
เก่าไปยังอุปกรณ์ใหม่
เอ็กซ์ปอร์ตรายชื่อของคุณเป็นไฟล์ CSV
จากอุปกรณ์เก่าไปยังคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรม PC Sync
1. ติดตั้งแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์
"LG PC Suite" บนคอมพิวเตอร์
เรียกใช้โปรแกรมและเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดย
ใช้สายเคเบิล USB
2. จากด้านบนสุดของหน้าจอ เลือก
อุปกรณ์ > อิมปอร์ตข้อมูลส่วนตัว
> อิมปอร์ตรายชื่อ
3. จะมีป๊อบอัปสำหรับการเปิดไฟล์ราย
ชื่อปรากฏขึ้น
4. เลือกไฟล์รายชื่อและคลิก เปิด
5. ป๊อบอัปสำหรับการอิมปอร์ตรายชื่อ
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ ไปยังรายชื่อ
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ข้อความ

ข้ อ ความ

เธรดข้อความจะถูกสร้างขึ้น

โทรศัพท์ LG-P940
ของคุณได้ผสมผสาน SMS และ MMS
ไว้ในเมนูที่ใช้ง่ายเพียงเมนูเดียว

คำเตือน:การจำกัดตัวอักษรที่ 160
ตัวอักษรอาจจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศขึ้นอยู่กับภาษาและ
วิธีการเข้ารหัส SMS

การส่งข้อความ
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1. แตะไอคอน
บนหน้าจอหลักและแตะ
ข้อความใหม่ เพื่อเปิดข้อความเปล่า
2. ป้อนรายชื่อหรือหมายเลขของรายชื่อ
ในฟิลด์ ถึง
ขณะที่คุณป้อนรายชื่อ รายชื่อที่ตรง
กันจะปรากฏขึ้น คุณสามารถแตะ
ผู้รับที่แนะนำได้ คุณสามารถเพิ่มราย
ชื่อหลายรายการได้
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้
จ่ายสำหรับข้อความตัวอักษรใน
การส่งข้อความให้กับผู้รับทุกคน
3. แตะฟิลด์ป้อนข้อความ
และเริ่มต้นเขียนข้อความ
4. กดปุ่ม เมนู
เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
เลือกจาก เพิ่มเรื่อง, แนบ, ส่ง และ
อื่นๆ  
5. แตะที่ ส่ง เพื่อส่งข้อความ
6. หน้าจอจะเปิดขึ้น พร้อมมีชื่อ/
หมายเลขผู้รับตามด้วยข้อความ
การตอบกลับปรากฏบนหน้าจอ ข
ณะที่คุณดูและส่งข้อความเพิ่มเติม

คำเตือน:หากมีการใส่รูปภาพ,
วิดีโอ หรือไฟล์เสียงลงในข้อความ
SMS ข้อความดังกล่าวจะถูกแปลง
เป็นข้อความ MMS โดยอัตโนมัติ
ซึ่งคุณจะเสียค่าใช้จ่ายตามนั้น

กล่องเธรด
ข้อความ (SMS, MMS) ที่แลกเปลี่ยน
กับบุคคลอื่นสามารถแสดงเรียงตาม
ลำดับเวลาเพื่อให้คุณสามารถดูภาพ
รวมของการสนทนาได้อย่างสะดวก

การใช้สไมลีย์
ทำให้ข้อความของคุณสนุกสนานมาก
ขึ้นด้วยการใช้สไมลีย์
เมื่อเขียนข้อความใหม่ ให้กดปุ่ม เมนู
แล้วเลือก แทรกสไมลีย์

การตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์
LG-P940 จะได้รับการกำหนดค่าไว้
ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น
คุณสามารถส่งข้อความได้
ทันที คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า
โดยอิงตามความต้องการของคุณ
แตะไอคอน ข้อความ
บนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะปุ่ม เมนู
และแตะ ตั้งค่า

ข้อความ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ
มัลติมเี ดีย
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กล้ อ งถ่ า ยรู ป
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ

ส
 ลับเลนส์ – สลับไปมาระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปที่ด้านหลังและ
เลนส์กล้องถ่ายรูปที่ด้านหน้า
ซูม – ซูมเข้าหรือซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปุ่มระดับเสียงด้านข้างได้
ความสว่าง – ตัวเลือกนี้จะกำหนดและควบคุมปริมาณแสงที่เข้าในภาพ
แฟลช – ให้คุณเปิดแฟลชเมื่อถ่ายภาพในสภาพแวดล้อมที่มืด
ตั้งค่า – แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าขั้นสูง
โ หมดวิดีโอ – เลื่อนไอคอนนี้ลงเพื่อสลับไปยังโหมดวิดีโอ
ถ
 ่ายภาพ – บันทึกภาพถ่าย
คลังภาพ – แตะเพื่อดูภาพถ่ายล่าสุดที่คุณถ่าย คุณสามารถเข้าดูคลังภาพ
และดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้ภายในโหมดกล้องถ่ายรูป
หมายเหตุ: ความจุของหน่วยความจำอาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับภาพที่ถ่
ายหรือสภาพของการถ่าย

1. เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
คุณสามารถกดปุ่ม กล้องถ่ายรูป
ได้โดยตรง
2. ถือโทรศัพท์ แล้วหันเลนส์ไปทาง
วัตถุที่ต้องการถ่ายภาพ
3. แตะนิ้วของคุณบนเป้าหมายที่ปรากฏ
บนหน้าจอและช่องโฟกัสจะปรากฏขึ้น
4. เมื่อช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดงว่า
กล้องได้จับโฟกัสที่วัตถุแล้ว
5. แตะไอคอน ถ่ายภาพ
เพื่อบันทึกภาพถ่าย

เมือ
่ คุณถ่ายภาพแล้ว
แตะ
เพื่อดูภาพถ่ายล่าสุดที่คุณถ่าย
  แตะ เมนู > แตะ แบ่งปัน
เพื่อแบ่งปันภาพถ่ายด้วย
SmartShare, บลูทูธ, อีเมล,
Gmail, ข้อความ, Picasa,
Social+
เคล็ดลับ! หากคุณมีแอคเคาท์ SNS
และตั้งค่าบนโทรศัพท์ของคุณ
คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพของ
คุณกับชุมชน SNS ได้
  แตะ เมนู > เพิ่มเติม >
ตั้งเป็น แตะเพื่อใช้ภาพถ่ายเป็น
ไอคอนรายชื่อ หรือ พื้นหลัง
แก้ไข   แตะ เมนู > เพิ่มเติม > แก้ไข
แตะเพื่อแก้ไขภาพถ่าย

  แตะค้างไว้บนหน้าจอดู และแตะ
ลบ และยืนยันโดยการแตะ
ยืนยันการลบ

  แตะเพื่อไปยังหน้าจอช่องมองภาพ

กล้องถ่ายรูป

การถ่ายภาพด่วน

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ในช่องมองภาพ ให้แตะ
เพื่อเปิด
ตัวเลือกขั้นสูงทั้งหมด
– เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของ
กล้องถ่ายรูป
แตะเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทราบ
ว่าฟังก์ชันนี้ทำงานอย่างไร วิธีนี้จะให้คำ
แนะนำอย่างย่อกับคุณ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปโดย
การเลื่อนรายการ หลังจากเลือกตัวเลือก
ให้แตะปุ่ม กลับ
– โฟกัสเฉพาะจุด
– เลือกความละเอียดภาพ
หากคุณเลือกความละเอียดสูง
ขนาดไฟล์จะเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า
คุณจะสามารถจัดเก็บรูปภาพในหน่วย
ความจำได้น้อยลง
– ค้นหาการ
ตั้งค่าสีและแสงสว่างที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เลือกจาก
อัตโนมัต,ิ ภาพบุคคล, ทิวทัศน์ และ
พระอาทิตย์ตก
– ISO กำหนดความไวของเซนเซอร์
แสงในกล้อง ISO ที่มากขึ้น ความไว
ของกล้องก็มากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับสภาพแวด
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ล้อมที่มืดในขณะที่คุณไม่สามารถใช้
แฟลชได้
–
ปรับปรุงคุณภาพสีในสภาพแสงต่างๆ
– ถ่ายภาพในเวลา 2-3 วินาทีหลัง
จากคลิกที่ชัตเตอร์ ตัวเลือกนี้เหมาะสม
ในกรณีที่คุณต้องการถ่ายรูปตนเอง
– เลือกโหมดช็อตที่คุณต้องการ
– ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบภาพ
ถ่ายหลังจากการบันทึกภาพได้
– เปิดฟังก์ชันนี้เพื่อใช้บริการตามพื้น
ที่ของโทรศัพท์ ถ่ายภาพในที่ที่ต้องการ
และแท็กรูปภาพด้วยตำแหน่งที่ถ่ายภาพ
หากคุณอัปโหลดรูปภาพที่แท็กไปยัง
บล็อกที่สนับสนุนแท็กตำแหน่ง คุณจะ
เห็นรูปภาพนั้นแสดงบนแผนที่
หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้จะใช้ได้
เมื่อเปิดใช้งาน GPS เท่านั้น
ทีเ่ ก็บข้อมูล – เลือกที่เก็บข้อมูลเพื่อจัด

เก็บภาพ

เคล็ดลับ! เมื่อคุณออกจากกล้อง
การตั้งค่าบางส่วนจะกลับสู่ค่าเริ่ม
ต้น เช่น ความสมดุลแสง ตัวตั้งเวลา
และโหมดภาพ ตรวจสอบค่าเหล่านี้
ก่อนที่คุณจะถ่ายภาพครั้งถัดไป

เคล็ดลับ! เมนูการตั้งค่าซ้อนทับอยู่
บนช่องมองภาพ ดังนั้นเมื่อคุณ
เปลี่ยนส่วนประกอบด้านสีหรือคุณ
ภาพของภาพ คุณจะเห็นดูตัวอย่าง
ของภาพที่เปลี่ยนได้ที่ด้านหลังเมนู
การตั้งค่า

ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ

ส
 ลับเลนส์ – สลับไปมาระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปที่ด้านหลังและเลนส์กล้อง
ถ่ายรูปที่ด้านหน้า
ซ
 ูม – ซูมเข้าหรือซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปุ่มระดับเสียงด้านข้างได้
ความสว่าง – ตัวเลือกนี้จะกำหนดและควบคุมปริมาณแสงที่เข้าในวิดีโอ
แฟลช – ให้คุณเปิดแฟลชเมื่อบันทึกวิดีโอในสภาพแวดล้อมที่มืด
ตั้งค่า – แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าขั้นสูง
โหมดกล้องถ่ายรูป – เลื่อนไอคอนนี้ขึ้นเพื่อสลับไปยังโหมดกล้องถ่ายรูป
บันทึก – เริ่มการบันทึก
คลังภาพ – แตะเพื่อดูวิดีโอล่าสุดที่คุณบันทึก คุณสามารถเข้าดูคลังภาพ
และดูวิดีโอของคุณที่บันทึกไว้จากภายในโหมดวิดีโอ
หมายเหตุ: ฟังก์ชันซูมจะใช้ไม่ได้เมื่อบันทึกวิดีโอ

กล้องวิดีโอ

กล้ อ งวิ ด ี โ อ
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การถ่ายวิดโี อด่วน

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง

1. เลื่อนปุ่มโหมด กล้องถ่ายรูป ลง
และไอคอนจะเปลี่ยนเป็น
2. ช่องมองภาพของกล้องวิดีโอ
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3. ถือโทรศัพท์ แล้วหันเลนส์ไปทาง
วัตถุที่ต้องการถ่ายวิดีโอ
4. กดปุ่มบันทึก หนึ่งครั้งเพื่อเริ่ม
การบันทึก
5. REC จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของช่อง
มองภาพพร้อมทั้งตัวตั้งเวลาเพื่อ
แสดงระยะเวลาของวิดีโอ
6. แตะที่
บนหน้าจอเพื่อหยุดการบันทึก
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ใช้ช่องมองภาพ แล้วแตะ
เพื่อเปิด
ตัวเลือกขั้นสูงทั้งหมด
– เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของ
กล้องถ่ายวิดีโอ
– แตะเมื่อคุณต้องการทราบว่า
ฟังก์ชันนี้ทำงานอย่างไร วิธีนี้จะให้
คำแนะนำอย่างย่อกับคุณ
ปรับการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปได้โดย
เลื่อนรายการ หลังจากเลือกตัวเลือก
ให้แตะปุ่ม กลับ
– แตะเพื่อตั้งค่าขนาด (พิกเซล)
ของวิดีโอที่บันทึก
–
ปรับปรุงคุณภาพสีในสภาพแสงต่างๆ
– เลือก ปิดเสียง เพื่อบันทึกวิดีโอ
โดยไม่มีเสียง
– รีวิวอัตโนมัติแสดงวิดีโอที่คุณ
บันทึกล่าสุดโดยอัตโนมัติ
ทีเ่ ก็บข้อมูล – เลือกที่เก็บข้อมูลเพื่อบัน
ทึกวิดีโอ

วิดีโอที่คุณบันทึกจะปรากฏขึ้นบน
แกลเลอรี แตะ
เพื่อดูวิดีโอล่าสุด
ที่คุณบันทึก
  แตะเพื่อเล่นวิดีโอ
  แตะบนหน้าจอดูค้างไว้
และแตะเพื่อ แบ่งปัน วิดีโอด้วย
SmartShare, บลูทูธ, อีเมล์,
Gmail, ข้อความ หรือ YouTube
  แตะเพื่อไปยังหน้าจอช่องมองภาพ
  แตะค้างไว้บนหน้าจอดู และแตะ
ลบ และยืนยันโดยการแตะ
ยืนยันการลบ

การปรับระดับเสียงขณะ
ดูวด
ิ โี อ
ในการปรับระดับเสียงของวิดีโอขณะเล่น
ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านซ้ายมือ
ของหน้าจอ

การตัง้ เวลาการปลุก
1. แอปพลิเคชัน > ตั้งปลุก/นาฬิกา
>
> การเตือนใหม่
2. ตั้งเวลา ระยะเวลาเลื่อน, สั่น,
เสียงปลุก และ Puzzle lock แล้วเ
พิ่มป้ายกำกับเพื่อตั้งชื่อการปลุก แตะ
บันทึก
3. หลังจากที่บันทึกการปลุกแล้ว
โทรศัพท์ LG-P940 จะแสดงเวลาที่
เหลืออยู่ก่อนการส่งเสียงปลุก

การใช้เครือ
่ งคิดเลข
1. แอปพลิเคชัน > เครื่องคิดเลข
2. แตะปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข
3. สำหรับการคำนวณอย่างง่าย ให้แตะ
ที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการ (+, –, x
หรือ ÷) แล้วตามด้วย =
4. สำหรับการคำนวณที่ซับซ้อน กดปุ่ม
เมนู แตะที่ พาเนลขั้นสูง แล้วเลือก
sin, cos, tan, log และอื่นๆ

การเพิม
่ เหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ
1. แอปพลิเคชัน > ปฏิทิน
2. ในการตรวจสอบเหตุการณ์
ให้แตะวันที่ แตะปุ่ม เมนู หากคุณ
ต้องการเพิ่มเหตุการณ์ใหม่ แตะ
เหตุการณ์ใหม่
3. แตะ อะไร แล้วป้อนชื่อเหตุการณ์
ตรวจสอบวันที่และป้อนเวลาที่เหตุ
การณ์เริ่มและเสร็จสิ้น
4. แตะ ที่ใด แล้วป้อนสถานที่
5. หากคุณต้องการใส่บันทึกลงในเหตุ
การณ์ของคุณ ให้แตะ คำอธิบาย
แล้วป้อนรายระเอียด
6. ถ้าคุณต้องการให้ส่งเสียงเตือน
ซ้ำ ให้ตั้งค่า การทำซ้ำ และตั้งค่า
เตือนความจำ ถ้าจำเป็น
7. แตะ บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์
ในปฏิทิน

การเปลีย
่ นมุมมองปฏิทน
ิ
1. แอปพลิเคชัน > ปฏิทิน
2. ที่ด้านบนของหน้าจอ คุณจะพบกับ
ประเภทมุมมองต่างๆ ของปฏิทิน
(วัน สัปดาห์ เดือน นัดหมาย)

ยูทิลิตี

ยู ท ิ ล ิ ต ี
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Polaris Office
Polaris Office คือโซลูชันสำนักงานบน
มือถือระดับมืออาชีพที่ให้ผู้ใช้ดูเอกสาร
ประเภทต่างๆ ของ Office รวมถึงไฟล์
Word, Excel และ PowerPoint ได้อย่าง
สะดวกทุกที่ทุกเวลาด้วยมือถือของคุณ
การจัดการไฟล์
Polaris Office ให้ผู้ใช้มือถือจัดการไฟล์
รวมถึงการคัดลอก การตัด และการวาง
และลบไฟล์และโฟลเดอร์ได้อย่าง
สะดวกบนมือถือ
การดูไฟล์
ผู้ใช้มือถือสามารถดูไฟล์ประเภทต่า
งๆ รวมถึงเอกสาร Microsoft Office
และ Adobe PDF ได้ง่ายๆ บนมือถือ
เมื่อดูเอกสารโดยใช้ Polaris Office
ออบเจกต์และเลยเอาต์จะเหมือนกับ
ในเอกสารต้นฉบับ

LG On-Screen Phone 2.0 ให้คุณ
สามารถดูหน้าจอโทรศัพท์จากคอม
พิวเตอร์ผ่าน USB
หรือการเชื่อมต่อบลูทูธหรือ Wi-Fi
คุณยังสามารถควบคุมโทรศัพท์จาก
คอมพิวเตอร์โดยใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์

ไอคอน On-Screen Phone
2.0
 เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับคอม
พิวเตอร์ หรือยกเลิกการเชื่อมต่อ
 หมุนหน้าต่าง On-Screen Phone
(ต้องใช้แอพพลิเคชันที่รองรับการ
หมุน)
 เริ่มต้น LG Home Panorama
หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า
On-Screen Phone
 ออกจากโปรแกรม On-Screen
Phone
 ย่อหน้าต่าง On-Screen Phone
 ย่อหน้าต่าง On-Screen Phone

คุณสมบัติ On-Screen
Phone 2.0
• การถ่ายโอนและการควบคุม
แบบเรียลไทม์: แสดงและควบคุม
หน้าจอโทรศัพท์เมื่อเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์
• การควบคุมเมาส์: ให้คุณควบคุม
โทรศัพท์ด้วยการใช้เมาส์คลิกและ
ลากบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
• ป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์: ให้คุณ
สร้างข้อความหรือบันทึกโดยใช้แป้น
พิมพ์คอมพิวเตอร์
• ถ่ายโอนไฟล์
(โทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์):
ส่งไฟล์จากโทรศัพท์ (เช่น คลังภาพ
เครื่องเล่นวิดีโอ เพลง และ
Polaris Office) ไปยังคอมพิวเตอร์
เพียงแค่คลิกขวาแล้วลากเพื่อส่ง
ไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์
• ถ่ายโอนไฟล์ (คอมพิวเตอร์ไปยัง
โทรศัพท์): ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์
ไปยังโทรศัพท์ เพียงแค่เลือกไฟล์
ที่คุณต้องการถ่ายโอน แล้วลากและ
วางไฟล์ลงในหน้าต่าง On-Screen
Phone ไฟล์ที่คุณส่งจะถูกจัดเก็บ
โฟลเดอร์ OSP
• การแจ้งเตือนเหตุการณ์แบบเรียล
ไทม์: ป๊อปอัปข้อความเพื่อแจ้งคุณเมื่อ
มีสายเรียกเข้าหรือเมื่อมีข้อความมาถึง
ตลอดจนแจ้งเมื่อถึงเวลาปลุกและแจ้ง
เตือนเหตุการณ์

LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone
2.0
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• LG Home Panorama:
จะแสดงพื้นที่ทำงานทั้งหมดของ
LG Home คุณสามารถจัดเรียงไอคอน
Widget ได้ง่ายๆ
และรันแอปพลิเคชันได้โดย
ดับเบิลคลิกช็อตคัต
หมายเหตุ: โปรดตรวจดูว่า LG
Home เป็น Launcher เริ่มต้น LG
Home Panorama จะสนับสนุน
การใช้งานเฉพาะบนหน้าหลัก LG
Widget บางรายการจะไม่สามารถ
เริ่มทำงานได้

การติดตัง้ On-Screen
Phone ในคอมพิวเตอร์
1. เยี่ยมชมหน้าหลัก LG (www.lg.com)
และเลือกประเทศที่คุณต้องการ
2. ไปที่ การสนับสนุน > การสนับ
สนุนโทรศัพท์มือถือ >
เลือกรุ่น (LG-P940) > คลิก
OSP ( On-Screen Phone
) เพื่อดาวน์โหลด จากนั้น
คุณสามารถติดตั้ง On-Screen Phone
ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชือ
่ มต่อโทรศัพท์ของคุณ
กับคอมพิวเตอร์
On-Screen Phone 2.0
จะมีการเชื่อมต่อ USB,
บลูทูธ และ Wi-Fi
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำบนวิซาร์ด
การเชื่อมต่อของโปรแกรม OSP
หมายเหตุ:
•  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าคุณเลือกกล่องทำเครื่อง
หมาย On-Screen Phone
ใน ตั้งค่า > การเชื่อมต่อ >
On-Screen Phone
•  โปรดทราบว่าแบตเตอรี่อาจ
หมดเร็วขึ้นเนื่องจากการใช้
กระแสไฟหากเชื่อมต่อ
On-Screen Phone
ผ่าน Wi-Fi
•  เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์
มือถือของคุณกับคอมพิว
เตอร์ด้วยฮอตสปอตเคลื่อน
ที่ และใช้อินเตอร์เน็ตบน
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จะ
สลับเป็นเครือข่าย 3G โดย
อัตโนมัติ และอาจมีค่าใช้จ่าย
ในการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มเติม
โดยขึ้นอยู่กับแผนข้อมูล
ของคุณ

การเชือ
่ มต่อ USB:
1. เปิดแอปพลิเคชัน On-Screen Phone
คลิกวิซาร์ดการเชื่อมต่อ และเลือก
“การเชื่อมต่อผ่านสายเคบิล USB”
และคลิก “ถัดไป”
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดย
ใช้สายเคเบิล USB แล้วคลิก "ถัดไป"
3. ป้อนรหัสผ่าน On-Screen Phone
แล้วคลิก "ถัดไป" รหัสผ่านเริ่มต้นคือ
"0000" คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน
ใน ตั้งค่า > เชื่อมต่อ >
เปลี่ยนรหัสผ่าน
4. คลิก "ตกลง" เพื่อออกจากหน้าต่าง

การเชือ
่ มต่อไร้สายด้วยบลูทธ
ู :
1. ในโทรศัพท์ ให้ไปที่ ตั้งค่า >
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่าบลูทูธ
เลือกบลูทูธเพื่อเปิดและเลือก
ค้นหาได้
2. หากคุณเคยเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิล
มาก่อนหน้านี้ ให้รันวิซาร์ดการเชื่อม
ต่อใหม่เพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่

3. รันวิซาร์ดการเชื่อมต่อในคอมพิว
เตอร์ โดยเลือก "การเชื่อมต่อบลูทูธ"
แล้วเลือก "ถัดไป"
4. วิซาร์ดจะเริ่มต้นค้นหาโทรศัพท์ที่
ใช้บลูทูธ เมื่อโทรศัพท์ที่คุณต้อง
การเชื่อมต่อปรากฏขึ้น ให้คลิก
"หยุด" เพื่อหยุดการค้นหา
5. เลือก "LG-P940"
จากรายการอุปกรณ์ แล้วคลิก
"ถัดไป" คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ
อุปกรณ์หากต้องการ
6. ป้อนรหัส PIN (เช่น "0000")
แล้วคลิก "ถัดไป"
7. ที่โทรศัพท์ ให้ตอบรับคำขอ
จากนั้นป้อนรหัส PIN รหัสเดียวกัน
แล้วแตะ "ตกลง"
8. ป้อนรหัสผ่าน On-Screen Phone
แล้วคลิก "ถัดไป" (รหัสผ่านเริ่มต้น
คือ "0000")
9. แตะ "ตกลง" เพื่อออก

การตรวจสอบการเชือ
่ มต่อ
On-Screen Phone
เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว ให้ลากแถบ
สถานะที่ด้านบนของหน้าจอหลักลง
มาเพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ
On-Screen Phone

LG On-Screen Phone 2.0

•  การเชื่อมต่อไร้สายผ่าน Wi-Fi
อาจไม่สามารถใช้งานได้
สมบูรณ์ โดยขึ้นอยู่กับการ
กำหนดค่าหรือสภาวะของ
เครือข่ายของคุณ
•  การซูมหน้าจอโทรศัพท์อาจ
ทำให้โทรศัพท์ช้าลง
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การยกเลิกการเชือ
่ มต่อ
โทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์
คลิก
ที่ด้านบนซ้ายของหน้าต่าง
On-Screen Phone หรืออีกวิธีหนึ่งคือ
ให้ลากแถบการแจ้งที่ด้านบนของหน้า
จอหลักลงมา แล้วเลือก "เชื่อมต่อ
On-Screen Phone" เลือกเมนู
“Disconnect On-Screen Phone”
และแตะ “ยกเลิกการเชื่อมต่อ”
ในกล่องโต้ตอบยกเลิกการเชื่อมต่อ

ในหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน
แล้งเลื่อนและ
แตะ ตั้งค่า

ตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
ในหน้าจอนี้ คุณจะสามารจัดการ Wi-Fi
และบลูทูธ คุณยังสามารถตั้งค่าเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสลับไปยังโหมด
เครื่องบินได้ด้วย
โหมดเครื่องบิน – หลังจากสลับไปยัง
โหมดเครื่องบิน การเชื่อมต่อเครือข่าย
ทั้งหมดจะใช้งานไม่ได้
Wi-Fi – เปิด Wi-Fi
เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่
ตั้งค่า Wi-Fi – ให้คุณสามารถ
ตั้งค่าและจัดการจุดเชื่อมต่อ
ไร้สาย ตั้งค่าการแจ้งเครือข่าย
หรือเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi หน้าจอตั้งค่า
Wi-Fi ขั้นสูงจะเข้าใช้จากหน้าจอตั้งค่า
Wi-Fi กดปุ่ม เมนู และแตะ ขั้นสูง
ตั้งค่า Wi-Fi Direct – เลือก
กล่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้
งาน Wi-Fi Direct ตั้งชื่อ Wi-Fi Direct
และสแกนหาอุปกรณ์อื่นๆ

เคล็ดลับ! การดู MAC แอดเดรส
ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้
สายบางเครือข่ายด้วยฟิลเตอร์
MAC คุณจำเป็นต้องป้อน MAC
แอดเดรสของ LG-P940
ลงในเราเตอร์
คุณสามารถค้นหา MAC
แอดเดรสได้ในเมนูสำหรับผู้ใช้
ต่อไปนี้: แตะ แอปพลิเคชัน >
ตั้งค่า > ตั้งค่าการเชื่อมต่อ >
ตั้งค่า Wi-Fi และกดปุ่ม เมนู  
แล้วเลือก ขั้นสูง > MAC แอดเดรส
• บลูทูธ – เปิดหรือปิดคุณสมบัติไร้
สายบลูทูธ
ดูที่หน้า 40
• การตั้งค่าบลูทูธ
- ชื่ออุปกรณ์: ตั้งชื่อบลูทูธสำหรับ
อุปกรณ์ของคุณ
- ค้นหาได้: ตั้งค่าให้อุปกรณ์บลูทูธ
อื่นๆสามารถมองเห็นอุปกรณ์
ของคุณได้
- ค้นหาอุปกรณ์: ตั้งค่าให้อุปกรณ์
บลูทูธอื่นๆ
สามารถมองเห็นอุปกรณ์ของคุณได้

ตั้งค่า

ตั ้ ง ค่ า
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ตั้งค่า

หมายเหตุ:
กดเมนูเพื่อเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่าการโอนรายชื่อ
• ส่งเป็นไฟล์เดียว:
ส่งรายชื่อในรูปแบบ nested
vCard การดำเนินการนี้อาจลด
เวลาในการโอนรายชื่อได้ แต่
อุปกรณ์รุ่นเก่าจะไม่สนับสนุน
โหมดนี้ในการรับรายชื่อ
• ส่งแยกต่างหาก:
ส่งแต่ละรายชื่อเป็น vCard
เดียว เมื่ออุปกรณ์รุ่นเก่าไม่
สามารถรับรายชื่อทั้งหมดได้
ให้เลือกตัวเลือกนี้

68

Portable hotspot – คุณสามารถ
กำหนดค่าการตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi
เคลื่อนที่ได้
ตั้งค่า VPN – แสดงรายการ Virtual
Private Network (VPN) ที่คุณกำหนด
ค่าก่อนหน้านี้ ให้คุณเพิ่ม VPN
ประเภทต่างๆ ได้
NFC – เปิด NFC เพื่ออ่านและ
แลกเปลี่ยนแท็ก
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ – ตั้งค่า
ตัวเลือกสำหรับโรมมิ่งข้อมูล,โหมด
เครือข่ายและผู้ให้บริการ ชื่อจุดเชื่อม
ต่อ (APN) และอื่นๆ

ตัง้ ค่าการโทร
< กำหนดเบอร์โทรออก >
เลือก กำหนดเบอร์โทรออก เพื่อ
เปิดและรวบรวมรายการหมายเลขที่
สามารถโทรออกจากโทรศัพท์ได้
คุณต้องใช้ PIN2 ซึ่งได้จากผู้ให้บริการ
ของคุณ เฉพาะหมายเลขที่อยู่ในราย
การหมายเลขโทรออกที่กำหนดเท่านั้น
ที่สามารถโทรออกจากโทรศัพท์ได้
< ข้อความเสียง >
บริการข้อความเสียง – ให้คุณเลือก
บริการข้อความเสียงของผู้ให้บริการ
ตั้งค่าข้อความเสียง – หากคุณใช้
บริการข้อความเสียงของผู้ให้บริการ
ตัวเลือกนี้จะให้คุณป้อนหมายเลข
โทรศัพท์ที่ใช้ฟังและจัดการข้อความ
เสียงของคุณ
< ตั้งค่าการโทรอื่นๆ >
ปฏิเสธการรับสาย – ตั้งค่าฟังก์ชัน
ปฏิเสธการรับสาย เลือกจาก ปิด,
ปฏิเสธรายการ หรือ ปฏิเสธทุกสาย
การส่งต่อสาย
– เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมื่อสายไม่ว่าง, โอนเมื่อไม่รับสาย
หรือโอนเมื่อไม่มีสัญญาณ

เสียง
< ทั่วไป >
โหมดเงียบ – ให้คุณปิดเสียงทั้งหมด
(รวมถึงเสียงเรียกเข้าของการโทรและ
การแจ้ง) ยกเว้นเสียงจากเพลง วิดีโอ
และการปลุกที่ตั้งไว้ คุณสามารถปิด
เสียงมีเดียและการปลุกได้ในตัว
แอปพลิเคชันเอง
สั่น – ให้คุณตั้งค่าให้โทรศัพท์สั่น
เมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้า
ระดับเสียง – ให้คุณตั้งระดับเสียง
สำหรับเสียงเรียกเข้า มีเดียและการ
ปลุก หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือก
"ใช้ระดับเสียงสายเรียกเข้า
สำหรับเพื่อการแจ้งเตือน" คุณ
สามารถตั้งระดับเสียงสายเรียก
เข้าและการแจ้งแยกกันได้
< สายเรียกเข้า >
เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ – ให้คุณตั้งค่า
เสียงสายเรียกเข้าเริ่มต้นของคุณ
< การแจ้ง >
เสียงเรียกเข้าของการแจ้ง – ให้คุณ
ตั้งค่าเสียงการแจ้งเริ่มต้นของคุณ
< การตอบรับ >
เสียงสัมผัส – ให้คุณตั้งค่าให้
โทรศัพท์เล่นเสียงเมื่อใช้ปุ่มตัวเลข
เพื่อหมุนหมายเลข
การเลือกเสียง – ให้คุณตั้งค่าให้โทร
ศัพท์เล่นเสียงเมื่อคุณแตะปุ่ม ไอคอน
และรายการอื่นๆ บนหน้าจอที่ตอบ
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เพิ่มการตั้งค่า – ตัวเลือกนี้จะช่วยให้
คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้:
•  ข้อมูลผู้โทร: เลือกว่าคุณจะ
แสดงหมายเลขของคุณในการ
โทรออกหรือไม่
•  สายเรียกซ้อน:
หากเปิดใช้สายเรียกซ้อน คุณจะ
ได้รับแจ้งสายเรียกเข้าขณะกำลัง
สนทนากับอีกสายหนึ่งอยู่ (ขึ้นอยู่
กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ)
ป้องกันการโทร – เลือกเมื่อ
คุณต้องการป้องการโทรออก
ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือ
ข่ายของคุณเกี่ยวกับบริการนี้
ค่าโทร – ดูค่าใช้จ่ายการโทรของคุณ
บริการนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย ผู้ให้บริการ
บางรายไม่รองรับฟังก์ชันนี้
เวลาโทร – ดูระยะเวลาการโทรทั้งหมด
ได้แก่ ทุกสาย สายโทรออก สายที่ได้
รับ และการโทรครั้งล่าสุด
ข้อความขอโทษ –
เมื่อคุณต้องการปฏิเสธสาย คุณสามารถ
ส่งข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟังก์
ชันนี้ ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณี
ที่คุณต้องการปฏิเสธการรับสายใน
ระหว่างการประชุม
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สนองการสัมผัส
เสียงล็อคหน้าจอ – ให้คุณตั้งค่าให้
โทรศัพท์เล่นเสียงเมื่อล็อคและ
ปลดล็อคหน้าจอ
การโต้ตอบการสัมผัส – ให้คุณตั้งค่า
ให้โทรศัพท์สั่นเล็กน้อยเมื่อคุณแตะปุ่ม
เลือกต่างๆ และเมื่อมีการโต้ตอบ
บางอย่างบน UI

ปิดเสียง - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปิด
เสียงสายเรียกเข้าโดยการคว่ำ
โทรศัพท์ลงขณะที่เสียงสายเรียก
เข้ากำลังดัง
เลื่อน (หยุด) – เลือกตัวเลือกนี้เพื่อ
เลื่อน (หยุด) การปลุกโดยคว่ำเครื่องลง
หยุดพัก - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อหยุด
พักวิดีโอโดยการคว่ำโทรศัพท์ลง

หน้าจอ

พิกด
ั และการป้องกัน

ความสว่าง –
ปรับความสว่างของหน้าจอ
หมุนจออัตโนมัติ – ตั้งค่าเพื่อสลับ
การวางแนวโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
หมุนโทรศัพท์
แอนิเมชัน – ตั้งค่าเพื่อแสดงแอนิเมชัน
ไทม์เอาต์หน้าจอ – ตั้งค่าเวลาไทม์
เอาต์หน้าจอ
แสดงแบบอักษร เปลี่ยนแบบอักษรที่แสดง

< ตำแหน่งของฉัน >
ใช้เครือข่ายไร้สาย – หากคุณเลือก
ใช้เครือข่ายไร้สาย โทรศัพท์จะ
กำหนดตำแหน่งโดยประมาณจาก
การใช้เครือข่าย Wi-Fi และโทรศัพท์
เคลื่อนที่ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้
คุณจะได้รับแจ้งว่าจะยินยอมให้ Google
ใช้ตำแหน่งของคุณเมื่อให้บริการเหล่า
นี้หรือไม่
ใช้ดาวเทียม GPS – หากคุณเลือก
ใช้ดาวเทียม GPS โทรศัพท์จะกำหนด
ตำแหน่งด้วยความแม่นยำระดับถนน
< ปลดล็อคหน้าจอ>
ตั้งค่าล็อคหน้าจอ – ตั้งค่าแบบ
ปลดล็อคเพื่อป้องกันโทรศัพท์
เปิดชุดหน้าจอที่แนะนำคุณในการวาด
แบบปลดล็อคหน้าจอ คุณสามารถตั้ง
PIN หรือ รหัสผ่าน แทน รูปแบบ
หรือเว้นไว้เป็น ไม่มี ได้
เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์หรือเรียกหน้าจอ

ท่าทางการเคลือ
่ นไหว
ปรับการตั้งค่าการเคลื่อนไหวสำหรับ
หน้าจอหลัก สายเรียกเข้า การปลุก
หรือเครื่องเล่นวิดีโอ
จัดเรียงไอเท็ม หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถ
เปลี่ยนตำแหน่งรายการไปยังหน้าจอ
หลักอื่นได้ โดยการแตะรายการค้างไว้
และเอียงอุปกรณ์

จัดการแอปพลิเคชัน – จัดการและ
ลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว
บริการที่กำลังรัน – ตรวจสอบบริการ
ที่กำลังรันอยู่ในปัจจุบัน
การใช้ที่เก็บข้อมูล – ดูที่เก็บข้อมูล
ที่แอปพลิเคชันใช้
อัตราการใช้แบตเตอรี่ –
ดูการใช้แบตเตอรี่
การพัฒนา – ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ
การพัฒนาแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

แอคเคาท์และการซิงค์

คุณสามารถดูและจัดการแอปพลิเคชันได้
แหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก – ตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อ
ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มาจากตลาด

<ตั้งค่าการซิงค์ทั่วไป >
ข้อมูลแบ็คกราวน์ – อนุญาตให้
แอปพลิเคชันซิงโครไนซ์ข้อมูลในแบ็ค
กราวด์ ไม่ว่าคุณจะกำลังใช้งานข้อมูล
อยู่หรือไม่ก็ตาม การไม่เลือกการตั้งค่า
นี้สามารถประหยัดไฟแบตเตอรี่และลด
(ไม่ใช่ทั้งหมด) การใช้ข้อมูล

คำเตือน  โทรศัพท์มือถืออาจ
ทำงานผิดปกติ และอาจถูกนำ
ไปใช้อย่างผิดกฎหมายในการ
กำหนดตำแหน่งของคุณ และเข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณติดตั้ง
เพื่อปกป้องโทรศัพท์และข้อมูล
ส่วนตัว ให้ดาวน์โหลดแอปพลิ
เคชันเฉพาะจากแหล่งที่เชื่อถือได้
เช่น Android Market เท่านั้น
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คุณจะต้องวาดแบบปลดล็อคเพื่อ
ปลดล็อคหน้าจอ
< ล็อคซิมการ์ด >
ตั้งค่าล็อคซิมการ์ด – ตั้งค่าล็อคซิม
การ์ดหรือเปลี่ยน PIN ของซิมการ์ด
< รหัสผ่าน >
รหัสผ่านที่มองเห็นได้ – เลือกให้แสดง
รหัสผ่านเมื่อคุณพิมพ์ หรือยกเลิกการ
เลือกให้ซ่อนรหัสผ่านเมื่อคุณพิมพ์
< การจัดการอุปกรณ์ >
เลือกตัวช่วยอุปกรณ์ –
เพิ่มหรือลบตัวช่วย
< พื้นที่จัดเก็บรหัสเฉพาะ >
ใช้รหัสเฉพาะรักษาความปลอดภัย
– ให้คุณเข้าถึงใบรับรองความปลอดภัย
ติดตั้งจากการ์ด SD – เลือกติดตั้ง
ใบรับรองที่เข้ารหัสจากการ์ด SD
ตั้งค่ารหัสผ่าน – ตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัส
ผ่านสำหรับพื้นที่จัดเก็บรหัสเฉพาะ
ลบพื้นที่จัดเก็บ – ลบรหัสเฉพาะของ
เนื้อหาทั้งหมด และรีเซ็ตรหัสผ่าน
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ซิงค์อัตโนมัติ – อนุญาตให้แอปพลิ
เคชันซิงโครไนซ์ ส่ง และรับข้อมูล
ตามกำหนดเวลาของตนเองได้
< ตั้งค่าอัปเดต Social+ >
ตั้งค่า Social+ – อนุญาตให้ทำการ
ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของ Widget
เครือข่ายสังคมที่เหมาะสมที่สุด
< จัดการแอคเคาท์ >
แสดงแอคเคาท์ Google
ทั้งหมดและแอคเคาท์อื่นๆ
ที่คุณเพิ่มในโทรศัพท์ หากคุณแตะ
แอคเคาท์ในหน้าจอนี้ หน้าจอตั้งค่า
การซิงค์แอคเคาท์จะเปิด

ความเป็นส่วนตัว
เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการจัดการ
การตั้งค่าและข้อมูลของคุณ
• สำรองข้อมูลของฉัน: เลือกเพื่อ
สำรองข้อมูลการตั้งค่าและแอปพลิ
เคชันของคุณลงบนเซิร์ฟเวอร์ของ
Google
• เรียกคืนอัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้ทำการ
เรียกคืนข้อมูลการตั้งค่าและแอปพลิ
เคชันของคุณ เมื่อมีการติดตั้งแอปพลิ
เคชันซ้ำบนอุปกรณ์ของคุณ
• รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน: รีเซ็ตการ
ตั้งของคุณกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
และลบข้อมูลทั้งหมดของคุณ หากคุณ
รีเซ็ตโทรศัพท์ด้วยวิธีการนี้ คุณจะต้อง
ป้อนข้อมูลเช่นเดียวกับเมื่อคุณเริ่มต้น

Android ครั้งแรก
หมายเหตุ:
• หากคุณเลือก รีเซ็ตข้อมูลจาก
โรงงาน จะเป็นการลบข้อมูล
ส่วนตัวทั้งหมดออก
จากหน่วยความจำระบบของ
โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยว
กับแอคเคาท์ Google,
แอคเคาท์อื่นๆ, ข้อมูลและ
การตั้งค่าระบบ/แอปพลิเคชัน
ตลอดจนแอปพลิเคชันที่
ดาวน์โหลดและใบอนุญาต DRM
• การรีเซ็ตโทรศัพท์จะไม่เป็น
การลบการอัปเดตซอฟต์แวร์
ระบบที่คุณดาวน์โหลด รวมถึง
ไฟล์ที่อยู่ในการ์ด microSD
ของคุณหรือหน่วยความจำภาย
ใน เช่น เพลงหรือภาพถ่าย
ดังนั้น หากคุณต้องการลบข้อมูล
ทั้งหมดบนหน่วยความจำภายใน
โดยไม่ต้องรีเซ็ตโทรศัพท์ ให้
เลือกกล่องทำเครื่องหมาย
ลบหน่วยความจำภายใน

ตรวจสอบข้อมูลหน่วยความจำของ
การ์ดหน่วยความจำและอุปกรณ์ของ
คุณ และฟอร์แมตหน่วยความจำภาย
นอกหรือภายใน.
คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อการ์ด
หน่วยความจำ (การ์ด SD)
เพื่อลบหรือฟอร์แมตอย่างปลอดภัย

ภาษาและคียบ
์ อร์ด
ใช้การตั้งค่า ภาษาและคีย์บอร์ด เพื่อ
เลือกภาษาสำหรับข้อความในโทรศัพท์
และสำหรับการกำหนดค่าแป้นพิมพ์บน
หน้าจอ รวมถึงคำที่คุณเพิ่มใน
พจนานุกรม

อินพุตและเอาต์พต
ุ เสียง
ตั้งค่าจดจำเสียงและใช้ตั้งค่า Text-tospeech เพื่อกำหนดค่าตัวสังเคราะห์
แปลงข้อความเป็นเสียงพูดของ
Android เพื่อให้แอปพลิเคชัน
สามารถใช้ประโยชน์ได้
< การป้อนด้วยเสียง >
ตั้งค่าจดจำเสียง – ใช้
ตั้งค่าจดจำเสียง เพื่อกำหนดค่าคุณ
สมบัติการป้อนด้วยเสียง Android
• ภาษา: เปิดหน้าจอซึ่งคุณสามารถ
กำหนดภาษาที่ใช้ในการป้อนข้อ
ความด้วยเสียง
• SafeSearch: เปิดกล่องโต้ตอบ

ซึ่งคุณสามารถกำหนดว่าคุณต้อง
การให้ฟิลเตอร์ Google SafeSearch
บล็อคผลการค้นหาบางชนิดหรือไม่
• บล็อคคำที่ไม่เหมาะสม:
เมื่อไม่ได้เลือกไว้
ระบบความจำเสียงของ Google
จะจดจำและบันทึกคำต่างๆ ที่คนส่วน
ใหญ่คิดว่าเป็นคำที่ไม่เหมาะสม
ไว้ เมื่อคุณป้อนข้อความด้วยเสียง
แต่ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ไว้
ระบบความจำเสียงของ Google จะแท
นที่คำเหล่านั้นในบันทึกด้วยตัวเว้นว่าง
ที่มีเครื่องหมายดาว ( * )
< เอาต์พุตเสียง >
ตั้งค่า Text-to-speech – ใช้ ตั้งค่า
Text-to-speech เพื่อกำหนดค่าตัว
สังเคราะห์ Text-to-speech ของ
Android สำหรับแอปพลิเคชันที่
สามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ได้
หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ติดตั้ง
ข้อมูลตัวสังเคราะห์เสียงพูด
จะมีเฉพาะการตั้งค่าติดตั้ง
ข้อมูลเสียง เท่านั้น
• ฟังตัวอย่าง: เล่นเสียงตัวอย่างสั้นๆ
ของตัวสังเคราะห์เสียงพูดโดยใช้การ
ตั้งค่าในปัจจุบันของคุณ
• ใช้การตั้งค่าของฉันเสมอ: เลือก
ตัวเลือกนี้เพื่อใช้การตั้งค่าบนหน้าจอนี้
แทนการตั้งค่าตัวสังเคราะห์เสียงพูดที่
มีอยู่ในแอปพลิเคชันอื่นๆ

ตั้งค่า

ทีเ่ ก็บ
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• Default engine: เปิดกล่องโต้
ตอบซึ่งคุณสามารถตั้งค่าแอปพลิเคชัน
Text-to-speech ที่ต้องการเลือกใช้
กรณีที่มีแอปพลิเคชันติดตั้งไว้มากกว่า
หนึ่งแอปพลิเคชัน
• ติดตั้งข้อมูลเสียง: หากโทรศัพท์ของ
คุณไม่มีข้อมูลตัวสังเคราะห์เสียงพูดติด
ตั้งอยู่ ตัวเลือกนี้จะทำการเชื่อมต่อกับ
Android Market และให้คำแนะนำใน
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง
ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณ ตัวเลือกนี้จะ
ไม่ทำงาน หากมีข้อมูลติดตั้งไว้อยู่
แล้ว
• อัตราการพูด: เปิดกล่องโต้ตอบซึ่ง
คุณสามารถเลือกอัตราความเร็วใน
การพูดของตัวสังเคราะห์เสียง
• ภาษา: เปิดกล่องโต้ตอบซึ่งคุณสามาร
ถเลือกภาษาของข้อความที่คุณต้อง
การให้ตัวสังเคราะห์เสียงอ่าน ตัวเลือก
นี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเมื่อใช้ควบคู่
กับ ใช้การตั้งค่าของฉันเสมอ ซึ่งจะ
ช่วยให้แน่ใจได้ว่าข้อความในแอปพลิ
เคชันต่างๆ ได้รับการอ่านอย่างถูกต้อง
• Pico TTS: กำหนดค่าการตั้งค่า
Pico TTS

การช่วยสำหรับการเข้าถึง
ใช้การตั้งค่า
การช่วยสำหรับการเข้าถึง เพื่อ
กำหนดค่าปลั๊กอินช่วยเหลือสำหรับ
การเข้าถึงที่คุณติดตั้งในโทรศัพท์
หมายเหตุ: ต้องใช้พลักอินเพิ่มเติม

เชือ
่ มต่อ
< โหมดการเชื่อมต่อ USB >
โหมดการเชื่อมต่อเริ่มต้น - คุณ
สามารถตั้งค่าโหมดที่ต้องการ
(ชาร์จเท่านั้น, ที่เก็บข้อมูล,
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
และการปล่อยสัญญาณผ่าน USB)
ถามเสมอ -เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเลือก
โหมดการเชื่อมต่อ USB ทุกครั้งที่คุณ
เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์
< ตั้งค่า On-Screen Phone >
On-Screen Phone เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้งาน On-Screen
Phone ดู On-Screen Phone บนหน้า
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Disconnect On-Screen Phone
- เลือกเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ OnScreen Phone
เปลี่ยนรหัสผ่าน - เลือกเพื่อเปลี่ยน
แปลงรหัสผ่าน On-Screen Phone

การเชื่อมต่อ Wi-Fi เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ LG PC
Suite(คอมพิวเตอร์) ด้วยการเชื่อม
ต่อ Wi-Fi
โปรดอย่าลืมว่าควรมีการเชื่อมต่
อเครือข่าย Wi-Fi สำหรับ LG PC
Suite(คอมพิวเตอร์) ด้วยการเชื่อมต่อ
Wi-Fi ใน การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

ตั้งค่า

<LG PC Suite(คอมพิวเตอร์)>

วันทีแ
่ ละเวลา
ใช้การตั้งค่าวันที่และเวลา เพื่อตั้งค่า
วิธีการแสดงวันที่ คุณยังสามารถใช้
การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อตั้งค่าเวลาและ
โซนเวลาของคุณแทนการรับเวลา
ปัจจุบันจากเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ได้

เกีย
่ วกับโทรศัพท์
ดูข้อมูลทางกฎหมาย และตรวจสอบ
สถานะโทรศัพท์และเวอร์ชันซอฟต์แวร์
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ซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์
(LG PC Suite)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite” เ
ป็นโปรแกรมที่จะช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ข
องคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ
USB หรือ Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณ
สามารถใช้ฟังก์ชันของอุปกรณ์ของคุณ
บนคอมพิวเตอร์ได้

ด้วยแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ "LG
PC Suite" คุณจะสามารถ...
• จัดการและเล่นเนื้อหามีเดียของ
คุณ (เพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ)
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ส่งเนื้อหามัลติมีเดียไปยังอุปกรณ์
ของคุณ
• ซิงโครไนซ์ข้อมูล (กำหนดการ ราย
ชื่อ บุ๊คมาร์ค)
ในอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
• สำรองข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆ
ในอุปกรณ์ของคุณ
• อัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณ
• สำรองข้อมูลและเรียกคืนอุปกรณ์
ของคุณ
• เล่นเนื้อหามัลติมีเดียในคอมพิวเตอร์ข
องคุณจากอุปกรณ์อื่น

คุณสามารถใช้เมนู วิธีใช้ จากแอป
พลิเคชันเพื่อค้นหาวิธีการใช้งาน
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ "LG PC
Suite" ของคุณได้

การติดตัง
้ แอปพลิเคชันคอมพิว
เตอร์ "LG PC Suite"
คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเ
คชันคอมพิวเตอร์ "LG PC Suite"
ได้จากเว็บเพจของ LG
1. ไปที่ www.lg.com
และเลือกประเทศที่คุณต้องการ
1. ไปที่ การสนับสนุน >
การสนับสนุนโทรศัพท์มือถือ >
เลือกรุ่น (LG-P940)
2. คลิก PC Sync จาก ดาวน์โหลด
และคลิก ดาวน์โหลด WINDOW
PC Sync Download เพื่อดาวน์
โหลดแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ LG
PC Suite

ข้อกำหนดของระบบสำหรับแอปพลิ
เคชันคอมพิวเตอร์ LG PC Suite
• ระบบปฏิบัติการ: Windows XP 32
บิต(Service pack 2), Windows
Vista 32 บิต/64 บิต, Windows 7 32
บิต/64 บิต

หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB
ในตัวของ LG
• ไดรเวอร์ USB ในตัวของ LG
จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ LG
และคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะติดตั้งโดย
อัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”

การเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของ
คุณกับคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้สาย
USB หรือ Wi-Fi ได้

วิธก
ี ารเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ดว
้ ยสาย
เคเบิล USB
1. คลิก
ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
2. ส่วนที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์จะถูกสร้างขึ้น
ในส่วนไลบรารีบริเวณด้านซ้ายของ
หน้าจอ และอุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อ
หมายเหตุ:
เมื่อคุณเลือกโหมดการเชื่อมต่อ
จากอุปกรณ์ เลือก
‘ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์’
เพื่อเชื่อมต่อ

วิธก
ี ารสร้างการเชือ
่ มต่อไร้สายด้วย
Wi-Fi
การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับอุปกรณ์
การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตสำหรับคอมพิว
เตอร์ด้วยเราเตอร์ไร้สายตัวเดียวกัน:
• การกำหนดค่าอุปกรณ์
1. จากอุปกรณ์ของคุณ เลือก ตั้งค่า >
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่า Wi-Fi
และเปิดใช้งาน Wi-Fi
2. จากรายการเครือข่าย
Wi-Fi ที่ค้นหา
ให้เลือกเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อ
3. คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านหากเครือ
ข่ายมีการรักษาความปลอดภัย
4. จากอุปกรณ์ของคุณ เลือก ตั้งค่า
> การเชื่อมต่อ > เปิดใช้งาน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (LG PC Suite)

• CPU: โปรเซสเซอร์ 1GHz หรือ
สูงกว่า หน่วยความจำ: 512MB RAM
หรือสูงกว่า
• กราฟิกการ์ด: ความละเอียดหน้าจอ
1024 x 768 สี 32 บิต หรือสูงกว่า
• HDD: พื้นที่ว่าง 100 MB หรือมากกว่า
(อาจต้องใช้พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์มาก
ขึ้น โดยขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่จัด
เก็บ)
• ซอฟต์แวร์ที่ต้องการ:
ไดรเวอร์ในตัวของ LG
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• การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์
1. ไปที่ การกำหนดค่าเครือข่าย
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับที่
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับทั้งอุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ ด้วยเราเตอร์ไร้สาย
เดียวกัน:
• การกำหนดค่าอุปกรณ์
1. จากอุปกรณ์ของคุณ เลือก ตั้งค่า >
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่า Wi-Fi
และเปิดใช้งาน Wi-Fi
2. จากรายการเครือข่าย
Wi-Fi ที่ค้นหา
ให้เลือกเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อ
3. คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านหากเครือ
ข่ายมีการรักษาความปลอดภัย
4. จากอุปกรณ์ของคุณ เลือก ตั้งค่า
> การเชื่อมต่อ > เปิดใช้งาน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi
• การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์
1. ไปที่ การกำหนดค่าเครือข่าย
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เ
ชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับที่เ
ชื่อมต่อกับอุปกรณ์

วิธีการเชื่อมต่อกับฮอตสปอต:
• การกำหนดค่าอุปกรณ์
1. เลือก ตั้งค่า > ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
> Portable hotspot > เปิดใช้งาน
Portable Wi-Fi hotspot
เพื่อกำหนดค่าฮอตสปอต Wi-Fi
2. จาก Portable Wi-Fi hotspot
settings > Configure Wi-Fi
hotspot จดข้อมูล SSID
ของเครือข่ายไว้
• การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์
1. ไปที่ การกำหนดค่าเครือข่าย
2. ค้นหาเครือข่ายเดียวกันกับที่เชื่อม
ต่อกับอุปกรณ์จากรายการเครือข่าย
และเลือกเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อ

โปรดอ่านด้านบนและปฏิบัติตามข
ั้นตอนด้านล่าง

1. คลิก
ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
2. แล้วเลือกการเชื่อมต่อ Wi-Fi
3. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในวิซาร์ดก
ารเชื่อมต่อ
4. ส่วนที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์จะถูกสร้างขึ้น
ในส่วนไลบรารีบริเวณด้านซ้ายของหน้
าจอ และอุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อ

การซิงโครไนซ์อป
ุ กรณ์
ของคุณกับคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจากอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์สาม
ารถซิงโครไนซ์ได้ง่ายๆ ด้วยซอฟต์แวร์
"LG PC Suite" เพื่อความสะดวกของคุณ
เพื่อความสะดวกของคุณ สามารถ
ซิงโครไนซ์รายชื่อ กำหนดการ
และบุ๊คมาร์คได้ด้วย
ขั้นตอนจะมีดังต่อไปนี้:

1. เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคุณ (ใช้สายเคเบิล
USB หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi)
2. หลังจากการเชื่อมต่อ ให้เรียกใช้
โปรแกรมและเลือกส่วนอุปกรณ์จาก
ประเภททางด้านซ้ายของหน้าจอ
3. คลิก [ข้อมูลส่วนตัว] เพื่อเลือก
4. ทำเครื่องหมายที่ช่องเนื้อหาเพื่อ
ซิงโครไนซ์ และคลิกที่ปุ่ม ซิงค์

การย้ายรายชือ
่ จากอุปกรณ์
เก่าไปยังอุปกรณ์ใหม่
เอ็กซ์ปอร์ตรายชื่อของคุณเป็นไฟล์ CSV
จากอุปกรณ์เก่าไปยังคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรม PC Sync
1. ติดตั้งแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ "LG
PC Suite" บนคอมพิวเตอร์
เรียกใช้โปรแกรมและเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
โดยใช้สายเคเบิล USB
2. จากด้านบนสุดของหน้าจอ เลือก
อุปกรณ์ > อิมปอร์ตข้อมูลส่วนตัว
> อิมปอร์ตรายชื่อ
3. จะมีป๊อบอัปสำหรับการเปิดไฟล์ราย
ชื่อปรากฏขึ้น
4. เลือกไฟล์รายชื่อและคลิก เปิด
5. ป๊อบอัปสำหรับการอิมปอร์ตรายชื่อ
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ ไปยังรายชื่อ
ในอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (LG PC Suite)

• หากคุณไม่สามารถค้นหาอุปกร
ณ์ที่จะเชื่อมต่อได้ จากอุปกรณ์
ให้เลือก ตั้งค่า > การเชื่อมต่อ
> เปิดใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi
และคลิกลองใหม่ในคอมพิวเตอร์
• คุณอาจพบกับการเชื่อมต่อ
Wi-Fi ที่ไม่ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
กำหนดค่าเครือข่ายและสถานะ
ของเครือข่าย
• หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ด้วยฮอตสปอต
และใช้อินเตอร์เน็ตบนคอมพิว
เตอร์คุณอาจเสียค่าใช้จ่ายใน
การเชื่อมต่อกับฮอตสปอตตาม
แผนการชำระเงินของคุณ
• แบตเตอรี่อุปกรณ์ของคุณอาจ
หมดอย่างรวดเร็วหากคุณใช้งาน
Wi-Fi
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6. หากรายชื่อในอุปกรณ์และรายชื่อ
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกัน
ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการ
อิมปอร์ตจากคอมพิวเตอร์
7. คลิกปุ่ม [ตกลง] เพื่ออิมปอร์ตรายชื่อ
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ลงในอุปกรณ์

การส่งเนือ
้ หามัลติมเี ดียจากอุป
กรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์
1. เชื่อมต่ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ด้วย
สายเคเบิล USB
2. เรียกใช้แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์
"LG PC Suite"
3. หลังจากการเชื่อมต่อ เลือกส่วน
อุปกรณ์จากประเภททางด้านซ้าย
ของหน้าจอ
4. เลือก มัลติมีเดีย
5. เลือกช่องทำเครื่องหมายของเนื้อหา
ที่จะส่ง
6. คลิก เริ่ม เพื่อถ่ายโอนเนื้อหาจากอุปก
รณ์ไปยังคอมพิวเตอร์

เกีย
่ วกับการสำรองข้อมูลและเรียกคื
นข้อมูลของสมาร์ทโฟน
ขอแนะนำให้คุณสร้างและบันทึกไฟ
ล์สำรองไว้ในการ์ดเก็บข้อมูลเป็นระ
ยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนอัปเดตซ
อฟต์แวร์ใดๆ การจัดเก็บไฟล์สำรอง
ปัจจุบันไว้ในหน่วยความจำเก็บข้อมู
ลอาจช่วยให้คุณกู้ข้อมูลสมาร์ทโฟน
ได้ หากสมาร์ทโฟนของคุณสูญหาย
ถูกขโมย
หรือเสียหายจากปัญหาที่ไม่คาดคิด
แอปพลิเคชันสำรองและเรียก
คืนนี้สนับสนุนระหว่างสมาร์ทโ
ฟน LG, เวอร์ชันซอฟต์แวร์อื่น
หรือ OS อื่น นอกจากนั้น
เมื่อคุณซื้อสมาร์ทโฟน LG ใหม่
คุณสามารถสำรองข้อมูลสมาร์ทโฟน
LG-P940 ปัจจุบันไปยังเครื่องใหม่ของ
คุณได้
หากคุณมีแอปพลิเคชันสำรองและเรี
ยกคืนโหลดไว้ล่วงหน้าในสมาร์ทโฟ
นของคุณ คุณสามารถสำรองและเรี
ยกคืนข้อมูลสมาร์ทโฟนของคุณส่วน
ใหญ่, แอปพลิเคชัน รวมถึงแอปพลิ
เคชันที่ไม่มีการป้องกันและการตั้งค่
า, บุ๊คมาร์ค, ปฏิทิน, บันทึกการโทร,
รายชื่อ, ข้อความ และ การตั้งค่าระบบ
โดยใช้แอปพลิเคชันนี้ได้

• การสำรองข้อมูลสมาร์ทโฟนด้วยตัวเอง
• การกำหนดเวลาสำรองข้อมูลสมาร์ทโ
ฟนอัตโนมัติ
• การเรียกคืนข้อมูลสมาร์ทโฟน

สำรองข้อมูลสมาร์ทโฟน

สำรองและเรียกคืน

สำรองและเรี ย กคื น

หมายเหตุ: ในการสำรองข้อมูล
ที่อยู่ในหน่วยความจำอุปกรณ์อ
อนบอร์ด ต้องใส่การ์ดเก็บข้อมูล
(การ์ดหน่วยความจำ) สำหรับข้อ
มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่การ์ดเ
ก็บข้อมูล (การ์ดหน่วยความจำ)
โปรดดูบทการใช้การ์ดหน่วยความจำ
1. ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบ
และตรวจสอบสถานะที่เก็บข้อมูล
2. แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือก
สำรองและเรียกคืน > สำรองข้อมูล >
การ์ดที่เก็บข้อมูล
3. แตะ เพิ่มใหม่
เพื่อป้อนชื่อสำหรับไฟล์สำรอง
แล้วเลือก ทำต่อ
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างรายการ
ที่คุณต้องการสำรอง แล้วเลือก ทำต่อ
เพื่อสำรองข้อมูล
5. เมื่อสำรองข้อมูลไฟล์ที่เลือกทั้
งหมดแล้ว คุณจะเห็นข้อความ
‘เสร็จ’ จากนั้นเลือก ทำต่อ
เพื่อเสร็จสิ้นการสำรองข้อมูล
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การกำหนดเวลาสำรองข้อมูลอัตโ
นมัติ
คุณสามารถเปิดใช้การสำรองข้อมูลใ
นสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติตามการตั้ง
ค่ากำหนดเวลาได้ ในการดำเนินการนี้
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบ
และตรวจสอบสถานะที่เก็บข้อมูล
2. แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือก สำรองและเรียกคืน >
นัดหมาย
3. ในหน้าจอ
ตำแหน่งสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลา
ให้แตะ การ์ดเก็บข้อมูล
4. จากรายการ ให้เลือกความถี่ที่คุณต้อง
การให้สำรองข้อมูลและการตั้งค่าอุปก
รณ์ แล้วเลือก ทำต่อ
5. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างข้อมูลที่
คุณต้องการสำรอง แล้วเลือก ทำต่อ เ
พื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่ากำหนดเวลา

การเรียกคืนข้อมูลสมาร์ทโฟน
ในการเรียกคืนข้อมูลที่อยู่ในห
น่วยความจำอุปกรณ์ออนบอร์ด
ต้องปิดโหมดที่เก็บข้อมูล
หมายเหตุ: ไฟล์ทั้งหมดที่เก็บไว้ในส
มาร์ทโฟนจะถูกลบก่อนเรียกคืนไฟล์
สำรอง

1. ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบ
และตรวจสอบสถานะที่เก็บข้อมูล
2. แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือก สำรองและเรียกคืน >
เรียกคืน > การ์ดที่เก็บข้อมูล
3. ในหน้าจอ เรียกคืน ให้เลือกไฟล์สำร
องที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเรียกคืน
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างรายก
ารที่คุณต้องการเรียกคืน แล้วเลือก
ทำต่อ เพื่อเรียกคืนไปยังโทรศัพท์
หมายเหตุ: โปรดทราบว่าข้อมูลโทรศัพ
ท์ของคุณจะถูกบันทึกทับด้วยเนื้อหาจา
กการสำรองของคุณ
5. หากไฟล์สำรองถูกเข้ารหัส ให้พิมพ์ร
หัสผ่านที่คุณตั้งค่าเพื่อเข้ารหัส
6. เมื่อเรียกคืนไฟล์ที่เลือกทั้งห
มดแล้ว คุณจะเห็นข้อความ
‘เสร็จ’ จากนั้นเลือก ใช่
เพื่อรีสตาร์ทโทรศัพท์
หมายเหตุ:
• ขณะอยู่ในโหมดที่เก็บข้อมูล แอ
ปพลิเคชันสำรองและเรียกคืนนี้
จะไม่สามารถทำงานได้ เลือกตัว
เลือกชาร์ทเท่านั้นเมื่อเชื่อมต่อส
าย USB
• คุณสามารถตั้งค่าเปิดใช้งานการเ
ข้ารหัสเพื่อเข้ารหัสไฟล์สำรองขอ
งคุณเพื่อเพิ่มการป้องกัน

หมายเหตุ:
• คุณสามารถเปิดใช้การลบการสำ
รองเก่าอัตโนมัติและเก็บไว้เฉพา
ะการสำรองล่าสุดได้ กด เมนู
จากหน้าจอสำรองและเรียกคืน
และเลือก ตั้งค่า >
สำรองข้อมูลตามกำหนดเวลา >
ลบการสำรองเก่าอัตโนมัติ เพื่อเลื
อกจำนวนการสำรองตามกำหนดเ
วลาที่จะเก็บไว้
• เมื่อคุณใส่การ์ดหน่วยความจำ ไ
ฟล์ไดเรกทอรีของการ์ดหน่วยค
วามจำจะปรากฏขึ้นในโฟลเดอ
ร์ /Polaris Office /My folders
/_ExternalSD /spritebackup
ภายใต้หน่วยความจำเก็บข้อมูล
(เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำ)

• การสำรองข้อมูลช่วยให้ผู้ใช้
สำรองข้อมูลสิ่งที่ผู้ใช้เลือกไ
ด้ทันที (แอปพลิเคชันและข้
อมูลแอปพลิเคชัน, รายชื่อ,
ข้อความ, บันทึกการโทร,
ปฏิทิน, บุ๊คมาร์ค)
สำหรับประวัติการสำรองล่าสุด
หากไม่มีประวัติของการสำรอง
“ไม่มีการสำรอง”
จะปรากฏขึ้น หากมีประวัติ
จะแสดงสูงสุดสองไฟล์สำรอง
• การเรียกคืนช่วยให้ผู้ใช้เรียกคื
นรายการที่สำรองเมื่อผู้ใช้ต้อง
การใช้ไฟล์สำรอง แอปพลิเคชั
นเรียกคืนสามารถใช้กับโทรศัพ
ท์ที่สำรองข้อมูลและสมาร์ทโฟน
LG อื่นๆ ได้
• กำหนดเวลาช่วยให้ผู้ใช้ตั้งเวลา
สำหรับการสำรองข้อมูลตามกำ
หนดเวลาโดยสร้างไฟล์สำรองอั
ตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ เช่น
ในตอนเช่าเมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้โทร
ศัพท์ ไม่มีการตั้งค่าการสำรองข้
อมูลตามกำหนดเวลาตามค่าเริ่ม
ต้น หากไม่มีการตั้งค่าก่อนหน้า
ผ่านกำหนดเวลา หากมี จะแสด
งเวลาของการสำรองข้อมูลตาม
กำหนดเวลาครั้งถัดไป

สำรองและเรียกคืน

กด เมนู
จากหน้าจอ
สำรองและเรียกคืน และเลือก
ตั้งค่า > ระบบป้องกัน
และเลือกช่องทำเครื่องหมาย
และหลังจากการเปิดใช้การเข้ารหัส ในก
ารเรียกคืนข้อมูลสมุดบันทึกที่ซิงโครไนซ์
คุณต้องมีรหัสผ่านการเปิดใช้
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อั ป เดตซอฟต์ แ วร์ โ ทรศั พ ท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือ
LG จากอินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
ฟังก์ชันนี้ โปรดดูที่ http://update.
lgmobile.com หรือ http://www.
lg.com/common/index.jsp
เลือกประเทศและภาษา
คุณสมบัตินี้ให้คุณอัปเดตเฟิร์มแวร์
ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชันใหม่ได้อย่าง
สะดวกจากอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องไป
ที่ศูนย์บริการ คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เมื่อ
LG มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่สำหรับ
อุปกรณ์ของคุณเท่านั้น
เนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์โทรศัพท์
มือถือต้องการให้ผู้ใช้ดำเนินการอัปเดต
อย่างระมัดระวัง โปรดตรวจสอบคำ
แนะนำและหมายเหตุที่ปรากฏขึ้นใน
แต่ละขั้นตอนก่อนดำเนินการต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสายข้อมูล USB
หรือแบตเตอรี่ระหว่างการอัปเกรดอาจ
ทำให้โทรศัพท์มือถือชำรุดเสียหายได้
หมายเหตุ: LG ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ให้บริการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ
บางรุ่นเท่านั้นตามดุลยพินิจของ
บริษัทแต่เพียงผู้เดียว และไม่รับ
ประกันว่าจะมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน
ใหม่สำหรับเครื่องทุกรุ่น

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือ LG
ผ่าน Over-the-Air (OTA)
คุณสมบัตินี้ให้คุณสามารถอัปเดตซอฟต์
แวร์ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชันใหม่อย่าง
สะดวกผ่าน OTA โดยไม่ต้อง
เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB
คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เมื่อ LG มีเฟิร์มแวร์
เวอร์ชันใหม่สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
เท่านั้น ก่อนอื่น คุณสามารถตรวจ
สอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ใน
โทรศัพท์ได้ที่: ตั้งค่า >
เกี่ยวกับโทรศัพท์> ซอร์ฟแวร์อัปเดท
> ตรวจสอบอัปเดตในตอนนี้
คุณสามารถเลื่อนการอัปเดตเป็นเวลา
1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง
หรือหนึ่งวันได้ ในกรณีนี้ แอปพลิเคชัน
จะแจ้งคุณให้อัปเดตเมื่อเวลาหมดลง
แล้ว คุณยังสามารถจัดกำหนดเวลาการ
อัปเดตด้วยตัวคุณเองอีกด้วย
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่
กับผู้ให้บริการเครือข่าย พื้นที่
และประเทศของคุณ

เครือ
่ งหมายการค้า
• ลิขสิทธิ์ 2012 LG Electronics, Inc.
สงวนลิขสิทธิ์ LG และโลโก้ LG เป็นเ
ครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ LG
Group และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจ

DivX Mobile
เกี่ยวกับวิดีโอ DIVX: DivX® เป็น
ฟอร์แมตวิดีโอดิจิตอลที่สร้างโดย
DivX, LLC บริษัทในเครือของ Rovi
Corporation อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์
ที่ได้รับการรับรอง DivX Certified®
ว่าสามารถเล่นวิดีโอ DivX ได้ สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์
อื่นๆ ที่ใช้ในการแปลงไฟล์เป็นวิดีโอ
DivX โปรดไปที่ divx.com
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ONDEMAND: อุปกรณ์ DivX Certified®
นี้ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อที่จะสามารถ
เล่นภาพยนตร์ DivX Video-on-Demand
(VOD) ที่ซื้อได้ ในการรับรหัสการลง
ทะเบียนของคุณ ให้ไปที่ส่วน DivX VOD
ในเมนูตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.
divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการลงทะเบียน
DivX Certified® สำหรับเล่นวิดีโอ
DivX® ไม่เกิน HD 720P
รวมถึงเนื้อหาพรีเมียม
DivX®, DivX Certified® และโลโก้
ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ

Rovi Corporation หรือบริษัทใน
เครือ และใช้โดยได้รับอนุญาต
หมายเหตุ:

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

ในการขอรับซอร์สโค้ดที่เกี่ยวข้อง
ตาม GPL, LGPL, MPL และและใบ
อนุญาตโอเพ่นซอร์สอื่นๆโปรดไปที
่ http://opensource.lge.com/
เงื่อนไขใบอนุญาต การปฏิเสธการ
รับผิดชอบ และประกาศที่อ้างอิงถึง
ทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้
พร้อมกับซอร์สโค้ด
DTS
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก DTS
Licensing Limited DTS และ
สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียน, & DTS 2.0
Channel และโลโก้ DTS
เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc.
ผลิตภัณฑ์รวมถึงซอฟต์แวร์ © DTS,
Inc. สงวนลิขสิทธิ์
Dolby Digital Plus
Manufactured under license
from Dolby Laboratories. Dolby
และสัญลักษณ์ตัวอักษร D สองตัว
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby
Laboratories

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

ดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
ทั่วโลก
• Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED
และโลโก้Wi-Fi logo เป็นเครื่องหมาย
การค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้ง
หมดเป็นสมบัติของเจ้าของนั้นๆ
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อุปกรณ์เสริม

อุ ป กรณ์ เ สริ ม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านี้มีให้ใช้กับโทรศัพท์ LG-P940
(รายการต่างๆ ที่อธิบายด้านล่างนี้เป็นตัวเลือก)

อะแดปเตอร์
ชาร์จแบตเตอรี่

สายเคเบิลข้อมูล
เชื่อมต่อโทรศัพท์
LG-P940
ของคุณกับคอม
พิวเตอร์

แบตเตอรี่

คู่มือการใช้
เรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับโทรศัพท์
LG-P940

General Inquiries
<LG Customer Information Centre>
0844-847-5847 or +44-844-847-5847
* Make sure the number is correct before making a call.
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P/N : MMBB000000(1.0) H

ชุดหูฟังสเตอริโอ

หมายเหตุ:
- ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อ
าจมีผลให้การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์สิ้นสุดลง
- อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ), +45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
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Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตาก
สินแขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
10600
วันและเวลาทำการ :
จันทร์-อาทิตย์, 07:00 - 19:00น.

Call center : 0-2878-5757

Model Name
LG-P940
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 893 V1.5.1

Supplementary Information

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

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee/Director

13. Dec. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative

การแก้ปัญหา

การแก้ ป ั ญ หา
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจพบในขณะใช้โทรศัพท์ คุณอาจ
ต้องสอบถามผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปัญหาส่วนใหญ่คุณสามารถ
แก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ
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สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดในโทร
ข้อผิดพลาดของซิมการ์ด ศัพท์ หรือใส่ซิมการ์ดไม่
ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ดอย่าง
ถูกต้อง

ไม่มีการเชื่อมต่อกับ
เครือข่าย
เครือข่ายขาดหาย

สัญญาณอ่อน หรือคุณอยู่
นอกเครือข่ายผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการใช้บริการใหม่

ไปที่บริเวณใกล้กับหน้าต่างหรือในที่เปิด
โล่ง ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการกับผู้ให้
บริการเครือข่ายตรวจดูว่าซิมการ์ดใช้
งานมามากกว่า 6~12 เดือนหรือไม่
หากเป็นเช่นนั้น ให้เปลี่ยนซิมของคุณที่
สาขาของผู้ให้บริการเครือข่ายที่ใกล้
ที่สุด ติดต่อผู้ให้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลี่ยนรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัสใหม่โดย
ป้อนรหัสใหม่ซ้ำ
หากคุณลืมรหัส โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
รหัสที่คุณป้อนทั้งสองครั้ง
ไม่ตรงกัน

ตั้งค่าแอปพลิเคชันไม่ได้

ผู้ให้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผู้ให้บริการ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ไม่สามารถโทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
มีการใส่ซิมการ์ดใหม่
ถึงขีดจำกัดค่าโทรแบบ
เติมเงิน

ระบบเครือข่ายใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาต
ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้ว
ปล่อยเร็วเกินไป
เปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่ได้ ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
ขั้วแบตเตอรี่สกปรก
ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
อุณหภูมิภายนอกร้อนหรือ
เย็นเกินไป
มีปัญหาที่ขั้วสัมผัส
ข้อผิดพลาดเกี่ยว
กับการชาร์จ

ไม่มีกระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ชาร์จชำรุด
อุปกรณ์ชาร์จไม่ถูกต้อง
แบตเตอรี่ชำรุด

ติดต่อผู้ให้บริการ หรือตั้งค่าการจำกัด
การโทรใหม่โดยใช้รหัส PIN2

การแก้ปัญหา

ข้อความ

กดปุม
่ เปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญลักษณ์
กำลังชาร์จบนหน้าจอ
ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์กำลังชาร์จ
ไฟที่อุณหภูมิปกติ
ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและการเชื่อมต่อ
กับโทรศัพท์ ตรวจสอบขั้วสัมผัสแบต
เตอรี่ และทำความสะอาดหากจำเป็น
เสียบปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จในช่องอื่น
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน ให้เปลี่ยน
อุปกรณ์ชาร์จใหม่
ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
เปลี่ยนแบตเตอรี่

หมายเลขโทรศัพท์ใช้
โทรออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชันกำหนด ตรวจสอบเมนูตั้งค่า
หมายเลขโทรออก
และปิดฟังก์ชันดังกล่าว

ไม่สามารถรับ/
ส่งข้อความตัว
อักษรและรูปภาพได้

หน่วยความจำเต็ม

ลบข้อความบางข้อความออก
จากโทรศัพท์
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การแก้ปัญหา

ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

เปิดไฟล์ไม่ได้

ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่ได้รับ
การสนับสนุน

การ์ด SD ไม่ทำงาน

ตรวจสอบระบบไฟล์ของการ์ด SD
สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16,
ผ่านตัวอ่านการ์ด หรือฟอร์แมตการ์ด SD
FAT32
โดยใช้โทรศัพท์

หน้าจอไม่ทำงาน
เมื่อฉันรับสาย

เซนเซอร์รับสัญญาณ
มีปัญหา

หากคุณใช้เทปหรือกล่องป้องกัน ตรวจดู
ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวปิดคลุมพื้นที่รอบเซน
เซอร์รับสัญญาณหรือไม่ ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าพื้นที่รอบเซนเซอร์รับสัญญาณสะอาด

ไม่มีเสียง

โหมดสั่น

ตรวจสอบการตั้งค่าสถานะของเมนูเสียง
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดสั่น
หรือโหมดปิดเสียง
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โทรศัพท์ค้างหรือไม่ทำงาน ปัญหาซอฟต์แวร์ชั่วคราว

ถอดแล้วใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปอีกครั้ง
เปิดโทรศัพท์
ลองใช้บริการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน
ทางเว็บไซต์

โปรดตรวจสอบเพื่อดูว่าปัญหาที่คุณในโทรศัพท์ของคุณมีการอธิบายไว้ในส่วนนี้
หรือไม่ ก่อนที่จะโทรศัพท์ไปขอรับการบริการหรือติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
ชนิด
ชนิดย่อย

BT
บลูทูธ
อุปกรณ์

BT
บลูทูธ
ชุดหูฟัง

ข้อมูล
รายชื่อ
สำรองข้อมูล

คำถาม

ฟังก์ชันที่ใช้ได้ผ่าน
บลูทูธมีอะไรบ้าง?

คำตอบ
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงบ
ลูทูธ เช่น ชุดหูฟังสเตอริโอ/โมโน
ชุดติดรถยนต์ และแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ
รายชื่อ ฯลฯ ผ่านเมนูคลังภาพ/รายชื่อ
รวมถึงเมื่อมีการเชื่อม
ต่อเซิร์ฟเวอร์ FTP
กับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ คุณจะสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่จั
ดเก็บ
ไว้ในสื่อเก็บข้อมูล
(หน่วยความจำภายในหรือการ์ด SD)

หากฉันเชื่อมต่อชุดหู
ฟังบลูทูธของฉัน
ฉันจะสามารถฟัง
เพลงผ่านหูฟังแบบ
ใช้สายขนาด 3.5 มม.
ของฉันได้หรือไม่

เมื่อมีการเชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธ
ระบบเสียงทั้ง
หมดจะถูกเล่นผ่านชุดหูฟัง ดังนั้น คุณจะไม่
สามารถฟังเพลงผ่านหูฟังแบบใช้สายของ
คุณได้

ฉันจะสามารถ
สำรองข้อมูล
รายชื่อได้อย่างไร

ข้อมูลรายชื่อสามารถซิงโครไนซ์ระหว่างโทรศั
พท์ของคุณกับ Gmail™ ได้

คำถามที่พบบ่อย
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ชนิด
ชนิดย่อย

คำถาม

คำตอบ

ข้อมูล
การซิงโครไนซ์

เป็นไปได้หรือไม่
ที่จะตั้งค่าการซิงค์
ทางเดียวกับ Gmail

มีเฉพาะการซิงโครไนซ์สองทางให้ใช้งาน

ข้อมูล
การซิงโครไนซ์

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะ
ซิงโครไนซ์โฟลเดอร์
อีเมล์ทั้งหมด

ถาดเข้าจะซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถดูโฟลเดอร์อื่นๆ ได้โดน
การกด ปุ่มเมนู
และแตะ โฟลเดอร์
เพื่อเลือกโฟลเดอร์

บริการของ
Google™
ล็อกอิน Gmail

ฉันควรที่จะ
ล็อกอิน Gmail ทุก
ครั้งที่ฉันต้องการ
เข้าใช้งาน Gmail
หรือไม่

เมื่อคุณล็อกอิน Gmail แล้ว คุณไม่ต้อง
ล็อกอิน Gmail อีก

บริการของ Google เป็นไปได้หรือไม่ที่
แอคเคาท์ Google จะฟิลเตอร์อีเมล์
ฟังก์ชันโทรศัพท์
YouTube™
ฟังก์ชันโทรศัพท์
อีเมล์
ฟังก์ชันโทรศัพท์
เสียงเรียกเข้า

เป็นไปได้หรือไม่ที่
จะเล่นวิดีโอ YouTube
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉัน
ใช้งานแอปพลิเคชัน
อื่นขณะเขียนอีเมล์
มีการจำกัดขนาดไฟล์
หรือไม่เมื่อฉันใช้ไฟล์
.MP3 เป็น
เสียงเรียกเข้า

ไม่ได้ ไม่สนับสนุนการฟิลเตอร์อีเมล์ผ่านโ
ทรศัพท์
ได้ อุปกรณ์สนับสนุนวิดีโอ YouTube
แต่คุณจะต้องดูผ่านแอปพลิเคชัน YouTube
(ไม่ใช่เบราว์เซอร์)
อีเมล์ของคุณจะถูกบันทึกเป็นร่างโดยอัตโ
นมัติ
ไม่มีการจำกัดขนาดไฟล์

ฟังก์ชันโทรศัพท์
เวลาข้อความ

ฟังก์ชันโทรศัพท์
การ์ด microSD
ฟังก์ชันโทรศัพท์
การนำทาง
ฟังก์ชันโทรศัพท์
การซิงโครไนซ์

ฟังก์ชันโทรศัพท์
รอและหยุดชั่วคราว

คำถาม
โทรศัพท์ของฉันไม่
แสดงเวลาที่ได้รับ
ข้อความที่เก่าเกิน
24 ชั่วโมงได้ ฉันจะ
เปลี่ยนแปลงส่วนนี้ได้
อย่างไร
โทรศัพท์สนับสนุน
ขนาดการ์ดหน่วย
ความจำสูงสุดเท่าใด
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะ
ติดตั้งแอปพลิเคชัน
การนำทางอื่นใน
โทรศัพท์ของฉัน
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะ
ซิงโครไนซ์รายชื่อ
จากแอคเคาท์อีเมล์
ทั้งหมดของฉัน

เป็นไปได้หรือไม่ที่
จะบันทึกรายชื่อด้วย
รอคอยและหยุดพัก
ในรูปแบบหมายเลข

คำตอบ

คุณจะสามารถดูได้เฉพาะเวลาข้อความที่ได้รั
บในวันเดียวกันเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

ชนิด
ชนิดย่อย

สามารถใช้งานร่วมกันได้กับการ์ดหน่วย
ความจำขนาด 32 GB
แอปพลิเคชันที่มีอยู่ใน Android Market™
และใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได้สามารถติดตั้ง
และใช้งานได้
สามารถซิงโครไนซ์ได้เฉพาะรายชื่อขอ
ง Gmail และเซิร์ฟเวอร์ MS Exchange
(เซิร์ฟเวอร์อีเมล์
ของบริษัท) เท่านั้น
หากคุณโอนรายชื่อด้วยฟังก์ชัน W & P
เป็นหมายเลข คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติ
เหล่านั้นได้ คุณจะต้องบันทึกแต่ละหมายเลข
ใหม่อีกครั้ง
วิธีการบันทึกด้วยรอและหยุดชั่วคราว:
1. จากหน้าจอหลัก กดไอคอน โทรศัพท์
2. กดหมายเลขโทรศัพท์ และกด ปุ่มเมนู
3. แตะ เพิ่มหยุดชั่วคราว 2 วินาที หรือ
เพิ่มการรอ
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ชนิด
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ฟังก์ชันโทรศัพท์
ระบบป้องกัน

ฟังก์ชันโทรศัพท์
แบบ
ปลดล็อค

คำถาม

คำตอบ

ฟังก์ชันระบบป้องกัน
ของโทรศัพท์มี
อะไรบ้าง

คุณสามารถตั้งค่าให้จำเป็นต้องการมีการป้อน
แบบปลดล็อคก่อนที่จะสามารถเข้าถึงหรือใช้ง
านโทรศัพท์ได้

ฉันจะสร้างแบบ
ปลดล็อคได้อย่างไร

1. จากหน้าจอหลัก กด ปุ่มเมนู
2. แตะ ตั้งค่า > พิกัดและการป้องกัน
3. แตะ ตั้งค่าล็อคหน้าจอ > แบบ
ในครั้งแรก จะมีการแสดงบทช่วยสอนสั้นๆ
เกี่ยวกับการสร้างแบบปลดล็อค
4. ตั้งค่าโดยการวาดแบบของคุณหนึ่งครั้ง
และอีกครั้งเพื่อยืนยัน
ข้อควรระวังเมื่อใช้ล็อคแบบ
สิ่งสำคัญคือต้องจำแบบปลดล็อคที่
คุณตั้งไว้ได้ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้
โทรศัพท์ของคุณได้หากคุณใช้แบบ
ไม่ถูกต้อง 5 ครั้ง คุณมีโอกาสเพียง
5 ครั้ง ในการป้อนแบบการปลดล็อค
PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
หากคุณทำการป้อนทั้งหมด 5 ครั้งแล้ว คุ
ณสามารถลองใหม่ได้อีกครั้งหลังจากผ่านไ
ป 30 วินาที

ฟังก์ชันโทรศัพท์
แบบ
ปลดล็อค

ฟังก์ชันโทรศัพท์
หน่วยความจำ

คำถาม

คำตอบ

ฉันควรทำอย่างไร
หากฉันลืมแบบปลด
ล็อคและไม่ได้สร้าง
แอคเคาท์ Google
ในโทรศัพท์

หากคุณลืมแบบ:
หากคุณล็อกอินบัญชี Google
ในโทรศัพท์แต่ป้อนแบบไม่ถูกต้อง
5 ครั้ง ให้แตะปุ่ม ลืมแบบ จากนั้น คุ
ณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยแอคเคาท์
Google ของคุณเพื่อปลดล็อคโทรศัพท์
หากคุณไม่ได้สร้างแอคเคาท์ Google
บนโทรศัพท์ หรือคุณลืม คุณต้องทำการ
Hard Reset
ข้อควรระวัง: หากคุณทำการรีเซ็ตค่าจาก
โรงงาน ข้อมูลแอปพลิเคชันผู้ใช้
และข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกลบ โปรดอย่า
ลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้ก่อนทำการรีเซ็ต
ค่าจากโรงงาน
วิธีการรีเซ็ตค่าจากโรงงาน:
1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่มต่อไปนี้ค้างไว้พร้อมกัน(เป็นเวลา
นาน
กว่า 10 วินาที): ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง/ล็อค
+ ปุ่มกล้องถ่ายรูป + ลดระดับเสียง
3. โทรศัพท์จะเปิดขึ้นและรีเซ็ตค่าจาก
โรงงานทันที

ฉันจะรู้ว่าหน่วยความ
จำเต็มได้หรือไม่

ได้ คุณจะได้รับการแจ้ง

คำถามที่พบบ่อย
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ชนิด
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คำถาม

ฟังก์ชันโทรศัพท์
การสนับสนุนภาษา

เป็นไปได้หรือไม่ที่
จะเปลี่ยนภาษา

ฟังก์ชันโทรศัพท์
VPN

ฉันจะตั้งค่า VPN
ได้อย่างไร

คำตอบ
โทรศัพท์มีความสามารถหลายภาษา
การเปลี่ยนภาษา:
1. จากหน้าจอหลัก กด ปุ่มเมนู
และแตะ
ตั้งค่า
2. แตะ ภาษา และแป้นพิมพ์ > เลือกภาษา
3. แตะภาษาที่ต้องการ
การกำหนดค่าการเข้าถึง VPN จะแตกต่างกัน
ในแต่ละบริษัท ในการกำหนดค่าการเข้าถึง
VPN จากโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องมีราย
ละเอียดจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของบริษัท
ของคุณ

ฟังก์ชันโทรศัพท์
ระยะหมดเวลาหน้าจอ

หน้าจอของฉันปิด
หลังจากเพียงแค่
15 วินาที
ฉันจะเปลี่ยนระยะ
เวลาสำหรับการปิด
ไฟหน้าจอได้
อย่างไร

1. จากหน้าจอหลัก กด ปุ่มเมนู
2. แตะ ตั้งค่า > หน้าจอ
3. ในการตั้งค่าหน้าจอ แตะ ระยะหมดเวลา
4. แตะระยะหมดเวลาไฟหน้าจอที่ต้องการ

ฟังก์ชันโทรศัพท์
การตอบสนองที่สัมผัสได้

ฉันเปิดการโต้ตอบกา
รสัมผัสในโทรศัพท์ข
องฉัน อย่างไรก็ตาม
พอฉันกดหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ก็ยังคงสั่นอยู่
ฉันจะปิดการสั่นนี้ได้อย่างไร

1. จากหน้าจอหลัก กด ปุ่มเมนู
2. แตะ ตั้งค่า > เสียง
3. แตะ การโต้ตอบการสัมผัส เพื่อเอา
เครื่องหมายออกและปิดการใช้งานฟังก์ชัน

ฟังก์ชันโทรศัพท์
Wi-Fi และ 3G

ฟังก์ชันโทรศัพท์
หน้าจอหลัก

ฟังก์ชันโทรศัพท์
แอพพลิเคชัน
ฟังก์ชันโทรศัพท์
อุปกรณ์ชาร์จ

คำถาม

คำตอบ

เมื่อใช้ข้อมูล
โทรศัพท์ของคุณอาจใช้การเชื่อม
ต่อ Wi-Fi เป็นค่าเริ่มต้น
เมื่อใช้ได้ทั้ง Wi-Fi
(หากเปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในโทรศัพท์)
และ 3G โทรศัพท์
อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการ
ของฉันจะใช้
แจ้งเมื่อโทรศัพท์เปลี่ยนจากบริการหนึ่งไปสู่
บริการใด
อีกบริการหนึ่งหากต้องการทราบว่ากำลังใช้
การเชื่อมต่อข้อมูลใด ให้ดูไอคอน 3G หรือ
Wi-Fi ที่บนสุดของหน้าจอ
ได้ เพียงแตะไอคอนค้างไว้จนกว่าไอคอนถั
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะลบ
งขยะปรากฏขึ้นที่บริเวณกลางล่างของหน้าจ
แอปพลิเคชันออกจากหน้
อ จากนั้น ลากไอคอนไปยังถังขยะโดยไม่ต้
าจอหลัก
องยกนิ้วขึ้น
ฉันดาวน์โหลดแอป
1. จากหน้าจอหลัก กด ปุ่มเมนู
พลิเคชันและแอปพลิ
2. แตะ ตั้งค่า > แอพพลิเคชัน >
เคชันนั้นทำให้เกิดข้อ
จัดการแอปพลิเคชัน
ผิดพลาดจำนวนมาก
3. แตะแอปพลิเคชัน แล้วแตะ
ฉันจะลบได้อย่างไร
ถอนการติดตั้ง
ฉันสามารถชาร์จ
ได้ โทรศัพท์จะได้รับการชาร์จไฟจากสายเค
โทรศัพท์ ด้วย USB
เบิล USB ไม่ว่าจะมีการติดตั้งไดรเวอร์ที่จำเ
โดยไม่ติดตั้งไดรเวอร์
ป็นหรือไม่

คำถามที่พบบ่อย
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ฟังก์ชันโทรศัพท์
การปลุก

ฟังก์ชันโทรศัพท์
การปลุก
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การปลุก

คำถาม

ฉันสามารถใช้ไฟล์
เพลงของฉันใน
การปลุกได้หรือไม่

การปลุกจะส่งเสียง
หรือทำงานหรือไม่
หากโทรศัพท์ปิดอยู่
หากระดับเสียงดัง
เรียกเข้าของฉัน
ปิดหรือสั่นอยู่
ฉันจะได้ยินเสียง
ปลุกหรือไม่

คำตอบ
ได้ หลังจากบันทึกไฟล์เพลงเป็นเสียงเรียกเข้
า คุณจะสามารถนำมาใช้ในการปลุกได้
1. แตะที่เพลงในรายการไลบรา
รีค้างไว้ ในเมนูที่เปิดขึ้น แตะ
ใช้เป็นเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์
2. ในหน้าจอการตั้งค่านาฬิกาปลุก
ให้เลือกใช้
เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า
ไม่สนับสนุนการทำงานนี้

การปลุกของคุณถูกำหนดให้ส่งเสียงแม้ใน
สถานการณ์เหล่านี้

คำถาม

ฉันจะทำการรีเซ็ต
โซลูชันการกู้คืนข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
การรีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน
ได้อย่างไร

คำตอบ
รีเซ็ตการตั้งของคุณกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงา
น และลบข้อมูลทั้งหมดของคุณ หากคุณรีเซ็ต
โทรศัพท์ด้วยวิธีการนี้ คุณจะต้องป้อนข้อมูล
เช่นเดียวกับเมื่อคุณเริ่มต้น Android ครั้งแรก
1. จากหน้าจอหลัก กด ปุ่มเมนู
2. แตะ ตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว >
รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน
3. อ่านคำเตือนและแตะ รีเซ็ต โทรศัพท์
4. แตะ ลบทุกสิ่ง
ข้อควรระวัง:
• หากคุณเลือก รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน
จะเป็นการลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดออก
จากหน่วยความจำระบบของโทรศัพท์
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแอคเคาท์
Google, แอคเคาท์อื่นๆ,
ข้อมูลและการตั้งค่าระบบ/แอปพลิเคชัน
ตลอดจนแอปพลิเคชันที่ดาวน์
โหลดและใบอนุญาต DRM
• การรีเซ็ตโทรศัพท์จะไม่เป็นการลบการ
อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบที่คุณดาวน์โหลด
รวมถึงไฟล์ที่อยู่ในการ์ด microSD
ของคุณหรือหน่วยความจำภายใน เช่น
เพลงหรือภาพถ่าย ดังนั้น หากคุณต้องการ
ลบข้อมูลทั้งหมดบนหน่วยความจำ
ภายในโดยไม่ต้องรีเซ็ตโทรศัพท์
ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย
ลบหน่วยความจำภายใน

คำถามที่พบบ่อย

ชนิด
ชนิดย่อย
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Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
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คำถาม

คำตอบ

วิธีการทำ Hard Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน):
1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่มต่อไปนี้ค้างไว้พร้อมกัน(เป็นเวลา
นาน
ฉันจะทำการรีเซ็ตค่าจากโ
กว่า 10 วินาที): ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง/ล็อค
รงงานได้อย่าง
+ ปุ่มกล้องถ่ายรูป + ลดระดับเสียง
ไร หากฉันไม่สามารถเข้า 3. โทรศัพท์จะเปิดขึ้นและรีเซ็ตค่าจาก
ไปที่เมนูการตั้งค่าของโท
โรงงานทันที
รศัพท์ได้
ข้อควรระวัง:
หากทำการรีเซ็ตค่าจากโรงงานแล้ว แอป
พลิเคชันที่ติดตั้งและข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดจะ
ถูกลบ โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้
ก่อนทำการรีเซ็ตค่าจากโรงงาน

• Some of the contents of this manual may not
apply to your phone, depending on the software
and your service provider.
• This handset is not suitable for people who have
a visual impairment due to the touch screen
keyboard.
• Copyright ©2012 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.
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Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous or
illegal.

Exposure to radio
frequency energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-P940
has been designed to comply with
applicable safety requirements
for exposure to radio waves.
These requirements are based on
scientific guidelines that include
safety margins designed to ensure
the safety of all persons, regardless
of age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted
using standardised methods with
the phone transmitting at its
highest certified power level in all
used frequency bands.

• While there may be differences
between the SAR levels of various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) is 2 W/kg
averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.564 W/kg (10
g) and when worn on the body is
0.762 W/kg (10 g).

• This device meets RF exposure
guidelines when used either in
the normal use position against
the ear or when positioned
at least 1.5 cm away from
the body. When a carry case,
belt clip or holder is used for
body-worn operation, it should
not contain metal and should
position the product at least
1.5 cm away from your body.
In order to transmit data
files or messages, this device
requires a quality connection

Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe
and efficient use
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to the network. In some cases,
transmission of data files or
messages may be delayed until
such a connection is available.
Ensure the above separation
distance instructions are
followed until the transmission
is completed.

Product care and
maintenance
Warning:
Only use batteries, chargers
and accessories approved for
use with this particular phone
model. The use of any other
types may invalidate any
approval or warranty applying
to the phone, and may be
dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Repairs under warranty, at
LG’s discretion, may include
replacement parts or boards that
are either new or reconditioned,
provided they have functionality

equal to that of the parts being
replaced.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
• The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area
where you are required to do
so by special regulations. For
example, do not use your phone
in hospitals as it may affect
sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged.
It may cause an electric shock
and can seriously damage your
phone.
• Do not charge a handset near
flammable material as the
handset can become hot and
create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the
exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner
or alcohol).
• Do not charge the phone when it
is on soft furnishings.

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

Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the
area when you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if
driving conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.

Guidelines for safe and efficient use

• The phone should be charged in a
well ventilated area.
• Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a
sharp object as it may damage
the phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
• Use the accessories like
earphones cautiously. Do not
touch the antenna unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt to
remove or fix broken, chipped
or cracked glass. Damage to the
glass display due to abuse or
misuse is not covered under the
warranty.
• Your phone is an electronic
device that generates heat
during normal operation.
Extremely prolonged, direct
skin contact in the absence
of adequate ventilation may
result in discomfort or minor
burns. Therefore, use care when
handling your phone during or
immediately after operation.



Guidelines for safe and efficient use


• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air
bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are
aware of your surroundings. This
is particularly imperative when
near roads.

Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can
occur if you are exposed to loud
sound for long periods of time. We
therefore recommend that you
do not turn the handset on or off
when close to your ear. We also
recommend that music and call
volumes are set to a reasonable
level.
• When using headphones, turn the
volume down if you cannot hear
the people speaking near you, or
if the person sitting next to you
can hear what you are listening
to.

NOTE: Excessive sound
pressure from earphones can
cause hearing loss.

Glass Parts
Some parts of your mobile device
are made of glass. This glass
could break if your mobile device
is dropped on a hard surface or
receives a substantial impact. If
the glass breaks, do not touch or
attempt to remove. Stop using
your mobile device until the glass is
replaced by an authorised service
provider.

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

• Do not use the phone at a
refuelling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or
explosives in the same
compartment of your vehicle
as your mobile phone and
accessories.

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

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

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

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

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive
atmospheres
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not been used for a long time to
maximise usability.
• Do not expose the battery
charger to direct sunlight or use
it in high humidity, such as in the
bathroom.
• Do not leave the battery in
hot or cold places as this
may deteriorate the battery
performance.
• There is risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.
• Dispose of used batteries
according to the manufacturer’s
instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorised
LG Electronics service point or
dealer for assistance.
• Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the
charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.

application you want to uninstall.
3. Touch Uninstall.

Before you start using 
the phone, please read
this!

Extend your battery's life between
charges by turning off features that
you don't need to having running
constantly in the background. You
can monitor how applications and
system resources consume battery
power.
Extending your phone's battery
life:
Turn off radio communications you
are not using. If you are not using
Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them
off.
• Reduce screen brightness and set
a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for
Gmail™, Calendar, Contacts and
other applications.
• Some applications you have
downloaded may reduce battery
power.
To check the battery power level:
• Applications > Settings > About
phone > Status.
The battery status (charging or not
charging) and level (percentage
charged) is displayed at the top of

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 there is less than 1MB of
space available in your phone
memory, 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.
To uninstall applications:
1. Applications > Settings
> Applications > Manage
applications.
2. Once all applications appear,
scroll to and select the

2. Optimising battery life

Getting to know your phone

Getting to know
your phone
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the screen.
To monitor and control how
battery power is being used:
• Applications > Settings > About
phone > Battery use
Battery usage time is displayed
at the top of the screen. It tells
you how long it has been since
you last connected your phone
to a power source or, if currently
connected, how long the phone
was last running on battery power.
The screen shows the applications
or services using battery power,
listed in order from the greatest to
smallest amount used.

3. Before installing an open
source application and
OS



Warning:
If you install and use an OS
other than the one provided by
the manufacturer it may cause
your phone to malfunction.
In addition, your phone will
no longer be covered by the
warranty.

arning:
W
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, it may not work
normally or a serious error may
occur. You must uninstall those
applications and all associated
data and settings from the
phone.

4. Using the hard reset
(Factory reset)
If your phone does not restore to
the original condition, use a Hard
Reset (Factory Reset) to initialise
it.
1. Turn the power off.
2. Press and hold the following
keys at the same time(for over
10 seconds): Power/Lock key
+ Camera key + Volume Down
Key
3. The phone will turn on and
perform a factory reset
immediately.

user applications, user data and
DRM licenses will be deleted.
Please remember to back up
any important data before
performing a Hard Reset.

5. 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.
To stop applications:
1. Applications > Settings
> Applications > Running
services
2. Scroll to the desired application
and touch Stop to stop it.

TIP! To return to a recent
application, press and hold the
Home key. The screen then
displays a list of applications
you have recently used.

6. Installing PC
Software(LG PC Suite)
"LG PC Suite" PC Software is a
program that helps you connect
your device to a PC via a USB
cable and Wi-Fi. Once connected,
you can use the functions of your
device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC
Software, You Can...
• Manage and play your media
contents (music, movie, pictures)
on your PC.
• Send multimedia contents to your
device.
• Synchronises data (schedules,
contacts, bookmarks) in your
device and PC.
• Backup the applications in your
device.
• Update the software in your
device.
• Backup and restore the device.

Getting to know your phone
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• Play multimedia content in your
PC from another device.
TIP! You can use the Help menu
from the application to find out
how to use your "LG PC Suite"
PC software.

Installing "LG PC Suite" PC
Software
"LG PC Suite" PC software can be
downloaded from the LG website.
1. Go to www.lg.com and select a
country of your choice.
2. Go to Support > Mobile Phone
Support > Select the Model (LGP940).
3. Click PC Sync from Downloads,
and click WINDOW PC Sync
Download to download “LG PC
Suite” PC software.

System Requirements for “LG
PC Suite” PC software
• OS: Windows XP 32 bit(Service
pack 2), Windows Vista 32 bit/64
bit, Windows 7 32 bit/64 bit
• CPU: 1GHz or higher processor
• Memory: 512MB or higher RAM
• Graphic card: 1024 x 768
resolution, 32 bit color or higher
• HDD: 100 MB or more free hard
disk space (More free hard disk
space may be needed depending
on the volume of data stored.)
• Required software: LG integrated
drivers.
NOTE: LG Integrated USB Driver
• LG integrated USB driver
is required to an LG device
to a PC. It is installed
automatically when you
install “LG PC Suite” PC
software.

Data from your device and PC
can be synchronised easily with
“LG PC Suite” PC application
for your convenience. Contacts,
schedules, and bookmarks can be
synchronised.
The procedure is as follows:
1. Connect your device to PC.
(Use a USB cable or Wi-Fi
connection.)
2. After connection, run the
program and select the device
section from the category on the
left side of the screen.
3. Click [Personal information] to
select.
4. Select the checkbox of contents
to synchronise and click the
Sync button.

8. Transferring music,
photos and videos
using USB mass storage
devices
NOTE: LG Integrated USB Driver
• LG integrated USB driver
is required to an LG device
to a PC. It is installed
automatically when you
install “LG PC Suite” PC
software.
1. Application > Settings >
Storage to check out the
storage media. (If you want
to transfer files from or to a
memory card, insert a memory
card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC
using the USB cable.
3. USB connection mode list will
appear, and select Mass storage
option.
4. Open the removable memory
folder on your PC. You can view
the mass storage content on
your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to
the drive folder.

Getting to know your phone

7. Synchronising your
phone to a Computer
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6. Select Charge only option to
disconnect the phone.

10. When the screen
freezes

9. Hold your phone upright

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.
OR
Press and hold the Power/Lock
key for 10 seconds to turn it off.
If it still does not work, please
contact the service centre.

Hold your mobile phone vertically,
as you would a regular phone.
The LG-P940 has an internal
antenna. Be careful not to scratch
or damage the inside of the back
cover as this is the NFC antenna.
While making/receiving calls or
sending/receiving data, avoid
holding the lower part of the phone
where the antenna is located.
Doing so may affect call quality.

Camera key
Earpiece
Proximity sensor
Front camera lens
Home key
Return to the Home screen
from any screen.
Menu key
• Check what options are
available.

Power/Lock key
• Switch your phone on/off
by pressing and holding
this key.
• Short press to lock/unlock
the screen.
Back key
Return to the previous screen.
Search key

Guidelines
Getting
to know
for safe
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NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor
automatically turns the backlight off and locks the touch screen by
sensing when the phone is near your ear. This extends battery life
and prevents you from unintentionally activating the touch screen
during calls.
Warning:
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the
LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor
with protective film. This could cause the sensor to malfunction.
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Headset Jack
Charger/USB port
Power/Lock key
Camera key

Volume keys
• In the Home screen: Control
ringer volume.
• During a call: Control your
earpiece volume.
• When playing a track: Control
volume continuously.

Microphone

18
Back cover
SIM card slot
Rear camera lens
microSD Card slot
Speaker

Battery

Before you can start exploring your
new phone, you'll need to set it up.
To insert the SIM card and battery:
1. To remove the back cover, hold
the phone firmly in one hand.
With your other hand, pull off the
back cover with your thumb as
shown in figure.

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

3. Insert the battery into place by
aligning the gold contacts on the
phone and the battery (1) and
pressing it down until it clicks
into place (2).
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Installing the SIM card and
battery

19

Guidelines
Getting
to know
for safe
your
and
phone
efficient use

4. Align the back cover over the
battery compartment (1) and
press it down until it clicks into
place (2).
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Slide and open the cover of the
charger connector on the top.
Insert the charger and plug it into
an electrical outlet.

Charging your phone

NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve
battery lifetime.

Using the memory card
Your phone supports the use
of microSDTM or microSDHCTM
memory cards of up to 32GB
capacity. These memory cards are
specifically designed for mobile
phones and other ultra-small
devices, and are ideal for storing
media-rich files such as music,
programs, videos, and photographs
for use with your phone.
To insert a memory card:
Insert the memory card into the
slot. Make sure the gold contact
area is facing downwards.
To remove the memory card
safely:
Applications > Settings > Storage
> Unmount SD card.

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 format the memory card:
Your memory card may already
be formatted. If it isn't, you must
format it before you can use it.
NOTE: All files on your memory
card are deleted when it is
formatted.
1. On the Home screen, touch the
Applications tab
to open the

applications menu.
2. Scroll and touch Settings >
Storage.
3. Touch Unmount SD card.
4. Touch Erase SD card > Erase SD 
card > Erase everything
5. If you have set a pattern lock, input
the pattern lock then select Erase
Everything.
NOTE: If there is content on
your memory card, the folder
structure may be different after
formatting as all the files will
have been deleted.

Locking and unlocking the
screen
If you do not use the phone for a
while, the screen is turned off and
locked automatically. This helps
to prevent accidental touches and
saves battery power.
When you are not using the LGP940, press the Power/Lock key
to lock your phone.
If there are any programs running
when you set lock screen, they
may be still running in Lock mode.
It is recommended that you exit
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NOTE:
• Use only compatible memory
cards with your phone. Using
incompatible memory cards
may damage the card and
data stored on the card, as
well as the phone.
• The file size supported by
FAT32 can be used with a
capacity of less than 4GB.
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all programs before entering
Lock mode to avoid unnecessary
charges (e.g. phone calls, web
access and data communications).
To wake up your phone, press the
Power/Lock key . The lock screen
will appear. Touch and slide the
lock screen upwards to unlock your
home screen. The last screen you
viewed will open.
TIP!
To wake up your phone, you can
alternatively use the volume
down key while the screen is
turned off.

Secure your lock screen
You can lock your screen so that
only you can unlock it to access
your phone.
To set an Unlock Pattern, PIN or
Password for the first time:
• Applications > Settings >
Location & security > Set up
screen lock > Pattern, PIN or
Password
Once it is set, you can change it on
the Change screen lock menu.

NOTE:
Precautions to take when using
Screen lock.
• It is very important to
remember the unlock Pattern,
Pin & Password you set. You
will not be able to access
your phone if you use an
incorrect Pattern, Pin &
Password 5 times. You have
5 opportunities to enter
your unlock Pattern, PIN or
Password. If you have used all
5 opportunities, you can try
again after 30 seconds.
When you cannot recall your
unlock Pattern,PIN or Password:
• If you have forgotten Pattern :
If you logged in to your Google
account on the phone but failed
to enter the correct pattern 5
times, tab the Forgot pattern
button. You are then required to
log in with your Google account
to unlock your phone.
If you have not created a Google
account on the phone or you
forgot it, you have to perform a
hard reset.
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• If you have forgotten PIN or
Password: If you forgot your PIN
or Password, you need to do Hard
reset.
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Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to
navigate around your phone.
Touch – To choose a menu/option
or open an application, touch it.
Touch and hold – To open an
options menu or grab an object you
want to move, touch and hold it.
Drag – To scroll through a list or
move slowly, drag across the touch
screen.
Flick – To scroll through a list or
move quickly, flick across the touch
screen (drag quickly and release).
NOTE:
• To select an item, touch the
centre of the icon.
• Do not press too hard; the
touch screen is sensitive
enough to pick up a light, firm
touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you want. Be
careful not to touch any other
keys.

Home screen
Simply swipe your finger to the
left or right to view the panels.
You can customise each panel
with widgets, shortcuts (to your
favourite applications), folders and
wallpaper.

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

Customising the Home
screen
You can customise your Home
screen by adding widgets,
shortcuts, folders or wallpapers.
For more convenience using your
phone, add your favourite widgets
to the Home screen.
To add items on your Home
screen:
1. Home screen > Menu
> Add
OR
Touch and hold the empty part of
the Home screen.

2. In the Edit mode menu, select
items you want to add. You will
then see added items on the
Home screen.
3. Drag it to the location you want
and lift your finger.
To remove an item from the
Home screen:
• Home screen > touch and hold
the icon you want to remove >
drag it to
TIP! To add an application icon
to the Home screen from the
Applications menu, touch and
hold the application you want
to add.

Your Home screen

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 Messaging 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 any
application, simply touch the icon
in the applications list.
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Customising the
Application design from
Home screen

According to your preference you
can further edit application icons
on the Home screen.
1. Tap and hold an application to
customise, then the editing icon
appears at the upper right side
of the application icon.
2. Tap the editing icon and select
the desired icon design.

Customising the Home
screen design
You can customise the current
Home screen design by

downloading launcher and
theme applications from either
LG SmartWorld or the Android
Market.
1. Select Homescreen >
Applications > LG SmartWorld
or Android Market.
2. Search for launcher and theme
with ‘launcher’, or, ‘theme’ as
keyword.
3. Download and install your choice
of launcher application and its
relevant themes.
4. You can change default with
downloaded launcher by
selecting Home screen >
Application > Home Selector
after installing successfully.
NOTE:
• LG SmartWorld will require
you to setup an account and
sign in.
• LG SmartWorld may not be
available depending on area,
phone, carrier, plan and
software version.

1. Touch and hold the Home key .
The screen displays a pop-up
with icons of applications you
used recently.
2. Touch an icon to open the
application. Or touch the Back
key
to return to your current
application.

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

and manage Sound/Vibrate/Silent,
Wi-Fi, Bluetooth, NFC, the music
player, etc.

Viewing the status bar
The status bar uses different icons
to display phone information such
as signal strength, new messages,
battery life, active Wi-Fi, Bluetooth
or NFC and data connections.
Below is a table explaining the
meaning of icons you're likely to
see in the status bar.
Icon Description
No SIM card
No signal
Airplane mode

Sound/ Wi-Fi Bluetooth NFC
Vibrate/
Silent

Data
enabled

Touch and slide the notification
drawer down with your finger.
Or, on the Home screen, press
the Menu key
and select
Notifications. Here you can check

Your Home screen

Returning to recently-used
applications

Connected to a Wi-Fi
network
Wi-Fi Direct is on
Wired headset
Call in progress
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Icon Description
Call hold

Downloading data

Speakerphone

Uploading data

Phone microphone is
muted

High-Speed Downloading
data

Missed call

High-Speed Uploading
data

Bluetooth is on
Connected to a Bluetooth
device
NFC is on
28

Icon Description

GPS is acquiring
Receiving location data
from GPS

System warning

On-Screen Phone
connected

Alarm is set

3 more notifications not
displayed

New voicemail
Ringer is silenced
Vibrate mode
Battery fully charged
Battery is charging
Data in and out
Phone is connected to PC
via USB cable

Data is syncing
Download finished
New Gmail
New Google Talk message
New message
Song is playing
Upcoming event

FM radio turned on in the
background
Portable Wi-Fi hotspot is
active
Both USB tethering and
portable hotspot are
active

Onscreen keyboard
You can enter text using the
onscreen keyboard. The onscreen
keyboard appears automatically
on the screen when you need to
enter text. To manually display the
keyboard, simply touch a text field
where you want to enter text.
Using the keypad & entering text
Tap once to capitalise the next
letter you type. Double tap for all
caps.
Tap to switch to the numbers
and symbols keyboard. You can
also touch and hold this tab to view
the Settings menu.

EN Tap to view or press and hold
to change the writing language.
Tap, or touch and hold to
insert an emoticon when writing a
message.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line in the
message field.
Tap to delete the previous
character.
Tap to hide the onscreen
keyboard.

Entering accented letters
When you select French or Spanish
as the text entry language, you can
enter special French or Spanish
characters (e.g. "á").
For example, to input "á", touch
and hold the "a" key until the
zoom-in key grows bigger and
displays characters from different
languages.
Then select the special character
you want.

Your Home screen

Icon Description
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Google account set
up
When you first turn on your phone,
you have the opportunity to
activate the network, to sign into
your Google Account and how you
want to use some Google services.
To set up your Google account:
• Sign into a Google Account from
the prompted set up screen.
OR
• Applications > select a Google
application, such as Gmail >
select Create to create a new
account.
If you have a Google account, enter
your email address and password,
then touch Sign in.
Once you have set up your Google
account on your phone, your phone
automatically synchronises with
your Google account on the web.
Your contacts, Gmail messages,
Calendar events and other
information from these applications
and services on the web are
synchronised with your phone. (This
depends on your synchronisation
settings)

After signing in, you can use Gmail™
and take advantage of Google
services on your phone.

With your phone, you can take
advantage of social networking and
manage your micro-blog in on-line
communities. You can update your
current status, upload photos, and
view your friend’s status updates in
real-time.
You can add your Facebook,
Twitter and Myspace accounts to
your phone. If you don’t have an
account, you can visit their sites to
set it up.
NOTE: Additional costs may be
incurred when connecting and
using online services. Check
your data charges with your
network provider.
1. On the home screen, choose any
SNS application you want to use.
2. If you don’t yet have an account,
touch Sign up now and input
details.
3. Enter the e-mail address and
password that you set up on your
community, then tap Log in.
4. Wait while your details are
checked with your community.

5. Check your community is turned
ON. If you tap your community,
you can see the current status of
your social community.
TIP! If you add a social
networking widget on your
home screen, the widget
will show your status when
your phone updates from the
network.
You can also access the social
community directly by touching
the widget.

Viewing and updating your
status
1. Choose a community you want
to access.
2. You can see the current status of
your social community.
3. You can update your status
with comments or by uploading
photos.
NOTE: This is dependent on
network services.

Social Networking

Social Networking
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Social Networking

TIP! You can use information
about friends only in SNS or
sync all data to Contacts.

Removing accounts on
your phone
Choose Applications > Settings
> Accounts & sync > Choose an
account you want to delete > Touch
Remove account.
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You can use the Email application
to read emails from services other
than Gmail. The Email application
supports the following account
types: POP3, IMAP and Exchange.
Your service provider or system
administrator can provide the
account settings you need.

Managing an email account
The first time you open the Email
application, a setup wizard opens
to help you to set up an email
account.
To add another email account:
1. Applications > Email > in the
account screen, touch Menu >
Add account.
After the initial setup, Email
displays the contents of your
inbox. If you have added more
than one account, you can
switch among accounts.

To change an email account's
setting:
1. Applications > Email > in the
account screen, touch Menu >
Settings
To delete an email account:
1. Applications > Email > in the
account screen, touch Menu >
Settings > touch an account
you want to delete > Remove
account.
2. Touch the Remove button in the
dialog box to confirm that you
want to delete the account.

Email account screen
You can touch an account to
view its Inbox. The account from
which you send email by default is
indicated with a tick.
– Touch to open your Combined
Inbox, with messages sent to all of
your accounts.
Messages in the Combined Inbox
are colour coded on the left, by
account, using the same colours
used for your accounts in the
Accounts screen.

Email

Email
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Email

– Touch the folder icon to open
the account folders.
Only the most recent emails in your
account are downloaded to your
phone. To download more (earlier)
email messages, touch Load more
emails at the bottom of the emails
list.

Working with account
folders
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Each account has an Inbox, Outbox,
Sent and Drafts folder. Depending
on the features supported by your
account's service provider, you
may have additional folders.

Composing and sending
email
To compose and send a message
1. While in the Email application,
touch
to Compose.
2. Enter an address for the
message's intended recipient.
As you enter text, matching
addresses are offered from your
Contacts. Separate multiple
addresses with a semicolon.

3. Add Cc/Bcc and add attachment
files if required.
4. Enter the text of the message.
5. Touch the Send button.
If you aren't connected to a
network, for example, if you're
working in airplane mode, the
messages that you send are
stored in your Outbox folder
until you're connected to a
network again. If it contains any
pending messages, the Outbox
is displayed on the Accounts
screen.
TIP! When a new email arrives
in the inbox, you will receive
a notification by sound or
vibration.

Browser
Browser gives you a fast, fullcolour world of games, music, news,
sport, entertainment and much
more, right on your mobile phone.
Wherever you are and whatever
you enjoy.
NOTE: Additional charges apply
when connecting to these
services and downloading
content.
Check
data charges
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Image Editor

You can store multimedia files on a
memory card for easy access to all
your image and video files.

You can edit photos and apply
various effects.
1. Touch the Applications tab
,
then select Image Editor.
2. Select an image you want to edit.
3. Select desired editing option and
edit the image as desired.
Edits an image by using Select,
Rotate and Resize.
Applies 19 different types of
filter.
Adjusts the image using
Auto level, RGB Balance,
Brightness, Contrast, Hue and
Saturation.
Applies18 different types of
border.
Combines the currently selected
image with other images.
Saves the edited image.
Performs again what you have
undone.
Undo: Moves to the previous
step before the image is edited.
Moves to the previous menu.
4. Adjust the image as desired
using a variation of the effect.
5. When you are finished, select
Save.

Gallery
Touch the Applications tab
,
then select Gallery. Open a list of
catalogue bars that store all your
multimedia files.

Timeline view
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LG-P940 Gallery provides a
timeline view of your photos and
videos. In grid view mode, drag
to the right and the
date you took your photos is
displayed, starting with the most
recent. If you select a specific date,
all the photos you took on that day
are grouped.

Music
Your LG-P940 has a built-in music
player that lets you play all your
favourite tracks. To access the
music player, touch Music.

Playing a song
1. In the Home screen, touch the
Applications tab
and select
Music.
2. Touch Songs.
3. Select the song you want to play.

Touch to pause playback.
Touch to resume playback.
Touch to skip to the next track in
the album, playlist or shuffle.

Multimedia

NOTE:
• This feature may be
unavailable depending on
your photo resolution and file
format.
• You can access this feature
from Gallery application. Go
to Gallery and select an image
> Menu > More > Edit.

Touch to skip to the previous track
in the album, playlist or shuffle.
Touch to set repeat mode.
Touch to play the current playlist in
shuffle mode.
Touch to see the current playlist.
Touch to see lyrics. This option is
on only if the song includes the
lyrics.
Touch to change the volume.
Touch to set virtual surround
audio effect when connected with
headset jack.

To change the volume while
listening to music, press the up and
down volume keys on the left-hand
side of the phone or touch the SW
volume button and slide the thumb
in player screen.
Touch and hold any song in the list.
It displays Play, Add to playlist,
Use as ringtone, Delete, Share,
Search and Details as options.
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NOTE: Music file copyrights
may be protected by
international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary
to obtain permission or a
licence to reproduce or copy
music.
In some countries, national
laws prohibit private copying
of copyrighted material.
Before downloading or copying
the file, check the national
laws of the relevant country
concerning the use of such
material.

FM Radio
Your LG-P940 has a built-in FM
Radio so you can tune in to your
favourite stations and listen on
the go.
NOTE: You need to use your
headset to listen to the radio.
Insert them into the headset
jack.

Searching for stations
You can tune in to radio stations
by searching for them manually or
automatically. They are then saved
to specific channel numbers, so you
don't have to find them again.
You can store up to 48 channels on
your phone.
Tuning in automatically
1. In the Home screen, touch the
Applications tab
and select
FM Radio.
2. Press the Menu key, then touch
Auto scan.
3. If there are preset channels, you
will see a pop-up asking "Reset
all channels and start Auto
scan?". If you choose OK, all the
preset channels are deleted and
Auto scan starts.
4. During auto scanning, touch
Stop if you want to stop
scanning. Only scanned channels
are saved before you stop
scanning.
NOTE: You can also manually
tune in to a station using the
on-screen wheel.

NFC
Your LG-P940 is NFC-enabled
mobile phone. NFC (Near Field
Communication) is a wireless
connectivity technology that
enables two-way communication
between electronic devices. It
operates over a distance of a few
centimeters.
You can share your contents with
a NFC tag or another device via
simple touch with your device.
If you touch a NFC tag with your
device, it will display the tag
contents on your device.
NOTE: Be careful not to scratch
or damage the inside of the
back cover as this is the NFC
antenna.

To switch NFC on or off

From the Home screen, touch and
slide the notification drawer down
with your finger, then select the
NFC icon
to turn it on.

Multimedia

TIP! To improve radio
reception, extend the headset
cord as this also functions as
the radio antenna.
If you connect a headset not
specifically made for radio
reception, radio reception may
be poor.

NOTE: When the Flight mode is
activated, the NFC application
can still be used.

Using NFC

To use NFC, make sure your device
is switched on and activate the NFC
setting, if disabled.

Using Tag writing
1. Open the NFC application.
2. Select New tab, and select the
desired option: Contact, URL,
Memo, Call, Text message and
Schedule.
3. Key in the informations to write
to a tag or a device and select
Share.
4. Touch the back of your device to
a tag or a device to share.
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Using Tag reading

1. To read a service tag, touch the
service tag or other NFC device
with the back cover of your
device.
2. When a tag or device is
recognised, corresponding
information is displayed.
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HDMI
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) is a compact audio/
video interface for transmitting
uncompressed digital data. If
your phone is connected to a
TV/monitor via an HDMI cable, you
can see the image and video file

through the TV/monitor when the
video player or image viewer is
visible on your phone screen.
Your device, when used with
an MHL adapter, allows you to
view videos and other media
that you have on your phone on
a compatible HD TV.
Note: The Universal HDMI 
cable and MHL adapter are not
included with your device.
NOTE:
It may take time to play media
files depending on the device
connected to your phone. Files
may not be played properly
when using a cable or device
that is not HDMI-certified.
The image orientation set in
your phone also applies to
the image displayed on the
device. The protected video
as like DRM(digital rights
management) displays only on
your phone. If your phone is
connected to a TV/monitor with
the low HDMI resolution, the
high resolution video playback/
camera preview may not
display on the TV/monitor.

Bluetooth
You can use Bluetooth to send
data by running a corresponding
application, and not just from the
Bluetooth menu as on most other
mobile phones.
TIP! With LG-P940, you can
enjoy Bluetooth high speed. If
the device you want to share
files with also supports high
speed Bluetooth, the files will
automatically be transferred
via the high-speed network. To
use Bluetooth high speed data
transfer, please make sure the
Wi-Fi is OFF on your devices
before use. The settings for
Bluetooth high speed may
be different depending on
the device. Please check the
device’s settings with their
service provider.

NOTE:
•  LG is not responsible for the
loss, interception, or misuse
of data sent or received
via the Bluetooth wireless
feature.
•  Always ensure that you
share and receive data with
devices that are trusted
and properly secured. If
there are obstacles between
the devices, the operating
distance may be reduced.
•  Some devices, especially
those that are not tested or
approved by Bluetooth SIG,
may be incompatible with
your device.
Turning on Bluetooth and pairing
up your phone with a Bluetooth
device
1. Applications > Settings >
Wireless & networks > Touch
Bluetooth to turn it on.
2. Go to Bluetooth settings > Scan
for devices
3. Choose the device you want to
pair up with from the list.
Once the paring is successful, your
device will connect to the device.

Connectivity

Connectivity

41

Connectivity
42

If the device you want to pair up
with is not on the list, make sure
that target device is set to be
Discoverable, then scan again.
Send data using the Bluetooth
wireless feature
1. Select a file or item, such as
a contact, calendar event,
memo, or media file, from an
appropriate application or
Downloads.
2. Select an option for sending data
via Bluetooth.
NOTE: The method for selecting
an option may vary by data
type.
3. Search for and pair with a
Bluetooth-enabled device.
Receive data using the Bluetooth
wireless feature
1. In Idle mode, open the
application list and select
Settings > Wireless & network
> Bluetooth settings >
Discoverable. Your device is
dicoverable to other Bluetooth
devices for 120 seconds.
2. When prompted, enter the
PIN for the Bluetooth wireless
feature and select OK (if

necessary).
3. Select Accept to confirm that
you are willing to receive data
from the device. Received data is
saved to the bluetooth folder.
NOTE: If you receive a contact,
you can save the contacts into
the phonebook as following.
: Touch Contact
> Press
>
More > Import/Export.  Refer to
page 54.

Wi-Fi
Learn to use your device’s wireless
networking capabilities to activate
and connect to any wireless local
area network (WLAN) compatible
with the IEEE 802.11 b/g/n
standards. You can connect to the
internet or other network devices
anywhere an access point or
wireless hotspot is available.
Activate the WLAN feature
In Idle mode, open the application
list and select Settings > Wireless
& networks > Wi-Fi settings >
Wi-Fi.

Find and connect to a WLAN
1. In Idle mode, open the
application list and select
Settings > Wireless & network
> Wi-Fi settings. The device
will automatically search for
available WLANs.
2. Select a network under Wi-Fi
networks.
3. Enter a password for the network
(if necessary).
4. Select Connect.
Add a WLAN manually
1. In Idle mode, open the
application list and select
Settings > Wireless & network
> Wi-Fi settings > Add Wi-Fi
network.
2. Enter the SSID for the network
and select the security type.
3. Set the security settings
depending on the selected
security type.
4. Select Save.

Connect to a WLAN using a Wi-Fi
Protected Setup (WPS)
Using WPS, you can connect to a
secured network.
To connect to a WLAN with a WPS
button,
1. In Idle mode, open the
application list and select
Settings > Wireless & network
Wi-Fi settings.
2. Select Push Button Connection.
3. Press a WPS button on the
access point within 2 minutes.
To connect to a WLAN with a WPS
button,
1. In Idle mode, open the
application list and select
Settings > Wireless & network
> Wi-Fi settings.
2. Select a network indicated by the
WPS icon and select WPS PIN.
3. On the access point, enter the
PIN and press the start button.

Wi-Fi Direct
Learn to use the WLAN Direct
feature to connect two devices
via a WLAN without requiring an
access point.
Connect your device to another
WLAN device

Connectivity

NOTE: An active WLAN running
in the background will consume
battery power. To preserve
battery power, activate the
WLAN only when needed.
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1. I n Idle mode, open the
application list and select
Settings > Wireless & network
> Wi-Fi Direct settings > OK >
Wi-Fi Direct.
2. Press Menu
> Scan.
3. Select a device and then select
Connect. When the owner of
the other device accepts the
connection, pairing is complete.
4. To deactivate the WLAN Direct
feature, select Disconnect Wi-Fi
Direct.
NOTE:
Forced G/O mode(Forced
Group owner mode) – Touch
to activate group owner mode,
which enables the legacy Wi-Fi
devices to connect by scanning
your phone. In this case you
must enter the password that
is set in the Menu > Advanced >
Password.

Using SmartShare
SmartShare uses DLNA (Digital
Living Network Alliance)
technology to share digital content
through a wireless network.
Both devices must be DLNA
certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow
sharing contents
1. Touch Applications tab
and
select SmartShare.
2. Press the Menu key and select
Settings.
3. Touch Always accept request if
you would like to automatically
accept sharing requests from
other devices.
4. Touch Receive files if you would
like to automatically allow the
upload of files to your phone
from other devices.
5. Touch Discoverable checkbox to
turn on.
6. Under the Sharing contents
section, touch to checkmark the
types of content you would like
to share. Choose from Pictures,
Videos and Music.
7. SmartShare is now activated
and ready to share contents.
To share contents from remote
content library to other devices
Let your renderer device (e.g. TV)
play multimedia contents from your
remote content library (e.g. PC).

1. Touch the top right button to or
select the device from renderer
lists.
2. Touch the top left button and
select the device of the remote
content library.
3. You can browse the content
library.
4. Touch a content thumbnail or
press the Menu key and select
Play button.
To share contents from your
phone to your renderer device(e.
g. TV)
NOTE: Make sure that your
renderer device is properly
configured.
1. While browsing your pictures
or videos using the Gallery
application, touch and hold to
select files. Then you will be
able to select multiple files to be
shared.
2. Touch Share on the menu and
select the SmartShare.

3. SmartShare is automatically
launched with the selected files.
4. Select the device from renderer
lists to play the files.
NOTE: Follow the similar steps
to use the Music player, Camera
and Video player to share
contents.
Notice: Check that your device is
connected with your home network
using Wi-Fi connection to use this
application. Some DLNA enabled
devices (e.g. TV) support only the
DMP feature of DLNA and will not
appear in the renderer device list.
Your device might not be able to
play some contents.
To download contents from
remote content library
1. Touch Applications tab
and
select SmartShare.
2. Touch the top left button and
select the device of the remote
content library.
3. You can browse the content
library.
4. Touch a content thumbnail then
touch Download menu key.
Notice: A few types of contents are
not supported.

Connectivity

NOTE: Make sure that the DLNA 
functionality of your devices
is properly configured (e.g. TV 
and PC).
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To upload contents from my
phone to remote content library
NOTE: Make sure that SD card
is correctly mounted and the
Receive files in settings menu is
checked.
1. Touch Applications tab
and
select SmartShare.
2. Touch the top left button and
select My phone.
3. You can browse the content
library.
4. Touch and hold a content
thumbnail and then touch the
Upload menu key.
5. Select a device of remote
content library to be uploaded.
Notice: Some DLNA enabled
devices do not support DMS upload
functionality so will not upload.
A few types of contents are not
supported.

Mobile network sharing
Learn to set your device as a
wireless modem or wireless access
point for PCs or other devices, and
share your device’s mobile network
connection.

Share your device’s mobile
network via WLAN
1. In Idle mode, open the
application list and select
Settings > Wireless & network
> Portable hotspot.
2. Select Portable Wi-Fi hotspot
settings > OK.
3. Select Portable Wi-Fi hotspot
to activate the WLAN hotspot.
4. Select Configure Wi-Fi hotspot
to customise the WLAN hotspot:
Network SSID - View and edit
the device name that will be
shown to external devices.
Security - Select the security
type.
Share your device’s mobile
network via USB
1. Connect the phone to your PC
using the USB cable.
2. USB connection mode list will
appear.
3. Select USB tethering to activate
the USB tethering feature. Your
device shares the mobile network
connection on your PC. To stop
sharing the network connection,
clear the check box next to USB
tethering. (Select Charge only
option to disconnect the phone.)

GPS
Your device is equipped with a
global positioning system (GPS)
receiver. Learn to activate location
services. To receive better GPS
signals, avoid using your device in
the following conditions:
• Between buildings, in tunnels or
underground passages, or inside
buildings in poor weather around
high voltage or electromagnetic
fields.
• Do not touch the internal antenna
area or cover this area with your
hands or other objects while using
the GPS functions.
• This feature may be unavailable
depending on your region or
service provider.
Activate location services
You must activate location services
to receive location information and
search the map.
1. In Idle mode, open the

application list and select
Settings > Location & security.
2. Adjust the following settings to
activate location services:
Use wireless networks - Set
to use WLAN and/or mobile
networks for finding your
location.
Use GPS satellites - Set to use
the GPS satellite for finding your
location.

Connectivity

NOTE: The sharing method for
the network connection may
differ depending on the PC’s
operating system.

PC connections with a PC
data cable
Learn to connect your device to
a PC with a PC data cable in USB
connection modes. By connecting
the device to a PC, you can transfer
data to and from your device
directly and use the PC software
program(LG PC Suite).

Sync your phone with your
computer
To synchronise your phone with
your PC using the USB cable, you
need to install PC software(LG PC
Suite) onto your PC. Download the
program from the LG website (www.
lg.com).
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1. Use the USB data cable to
connect your phone to the PC.
2. USB connection mode list will
appear, then select PC software.
3. Run the LG PC Suite program
from your PC.
Refer to the PC software(LG PC
Suite) help for more information.
NOTE: LG Integrated USB Driver
• LG integrated USB driver is
required to connect an LG
device to a PC. It is installed
automatically when you
install “LG PC Suite” PC
software.
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Connect as a mass storage
device
You can connect your device to a
PC as a removable disk and access
the file directory. If you insert a
memory card in the device, you
can access the file directory of the
memory card by using the device
as a memory card reader.
1. Application > Settings >
Storage to check out the
storage media. (If you want
to transfer files from or to a
memory card, insert a memory
card into the phone.)

2. Connect the phone to your PC
using the USB cable.
3. USB connection mode list
will appear, then select Mass
storage option.
4. Open the removable memory
folder on your PC. You can view
the mass storage content on
your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to
the drive folder.
6. Select Charge only option to
disconnect the phone.
Transferring music, photos and
videos using USB mass storage
mode
1. Application > Settings >
Storage to check out the
storage media. (If you want
to transfer files from or to a
memory card, insert a memory
card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC
using the USB cable.
3. USB connection mode list
will appear, then select Mass
storage option.
4. Open the removable memory
folder on your PC. You can view
the mass storage content on
your PC and transfer files.

NOTE: To disconnect the device
from the PC, click the USB
device icon on the Windows
task bar and click the option
to safely remove the mass
storage device. Then remove
the PC data cable from the PC.
Otherwise, you may lose data
stored on the memory card or
damage the memory card.

VPN connections
You can create virtual private
networks (VPN) and connect to
your private network securely
through a public network, such as
the internet.
NOTE: Your device should
already be configured with
internet access. If you have
trouble accessing the internet,
you need to edit connections.
If you are not sure about
the connection information
to enter, ask your service
provider.

Set up VPN connections
1. In Idle mode, open the
application list and select
Settings > Wireless & networks
> VPN settings > Add VPN.
2. Select a VPN type.
3. Customise the connection
information.

Connectivity

5. Copy the files from your PC to
the drive folder.
6. Select Charge only option to
disconnect the phone.

NOTE: Available options may
vary depending on the VPN 
type.
• VPN name - Enter a name of
the VPN server.
• Set VPN server - Enter the IP
address of the VPN server.
• Enable Encryption - Set to
encrypt the VPN server.
• Set IPSec pre-shared key Enter a preshared key.
• Enable L2TP secret - Set to
use the L2TP secret password.
• Set L2TP secret - Enter the
L2TP secret password.
• Set user certificate - Select
a user certificate that the VPN
server uses to identify you. You
can import certificates from the
VPN server or download from
the web.

49

Connectivity
50

• Set CA certificate - Select
a certificate authority (CA)
certificate that the VPN server
uses to identify you. You can
import certificates from the
VPN server or download from
the web.
• DNS search domains - Enter
the domain name server (DNS)
address.
4. When you are finished, press
Menu
> Save.
Connect to a private network
1. In Idle mode, open the
application list and select
Settings > Wireless & networks
> VPN settings.
2. Select a private network to
connect.
3. Enter the user name and
password and select Connect.

Answering and rejecting a
call

Making a call

When you receive a call in Lock
state, drag the
to the right to
answer incoming call.
Drag the
to the left to reject an
incoming call.
Drag the Excuse msg bar from the
bottom if you want to send one.

1. Touch
to open the keypad.
2. Enter the number using the
keypad. To delete a digit, touch
the .
3. Touch the
icon to make a
call.
4. To end a call, touch the End icon
.
TIP! To enter "+" to make
international calls, touch and hold
.

Calling your contacts
1. Touch
to open your contacts.
2. Scroll through the contact list
or enter the first few letters of
the contact you want to call by
touching Search.
3. In the list, touch the contact you
want to call.

Calls

Calls

TIP! Excuse messages
You can send a message
quickly using this function. This
is useful if you need to reply to
a message during a meeting.
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Adjusting call volume
To adjust the in-call volume during
a call, use the Volume up and down
keys on the left-hand side of the
phone.

Making a second call
1. During your first call, touch
Dialpad
and dial the number.
Also, you can search your
contacts by touching Contacts
and select the number you
want to call.

Calls

2. Touch the
to make the call.
3. Both calls are displayed on the
call screen. Your initial call is
locked and put on hold.
4. Touch the displayed number
to toggle between calls. Or
touch
Merge call to make a
conference call.
5. To end active call, touch End or
press Home Key and slide the
notification bar down and select
End call.
NOTE: You are charged for each
call you make.
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Viewing your call logs
On the Home screen, touch
and
choose the Call log tab.
View a complete list of all dialled,
received and missed voice calls.
TIP!
•  Touch any call log entry
to view the date, time and
duration of the call.
•  Press the Menu key, then
touch Delete all to delete all
the recorded items.

Call settings
You can configure phone call
settings such as call forwarding and
other special features offered by
your carrier.
1. On the Home screen, touch the
Applications tab
to open the
applications menu.
2. Scroll and touch Settings.
3. Tap Call settings and choose the
options that you want to adjust.

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

Searching for a contact
In the Home screen
1. Touch
to open your contacts.
2. Touch Search and enter
the contact name using the
keyboard.

Adding a new contact
1. Touch
, enter the new
contact's number, then press
the Menu key. Touch Add to
contacts tab and then Create
new contact.
2. If you want to add a picture
to the new contact, touch the
image area.
Choose from Capture picture or
Pick from Gallery.
3. Select the contact type by
touching .
4. Touch a category of contact
information and enter the details

about your contact.
5. Touch Save.

Favourite contacts
You can classify frequently called
contacts as favourites.
Adding a contact to your
favourites
1. Touch
to open your contacts.
2. Touch a contact to view their
details.
3. Touch the star to the right of the
contact's name. The outline of
star icon turns white.
Removing a contact from your
favourites list
1. Touch
to open your contacts.
2. Touch the Groups tab, select
Favourites at the top of the list
and choose a contact to view
their details.
3. Touch the white outlined star to
the right of the contact's name.
The star turns grey and the
contact is removed from your
favourites.

Contacts

Contacts
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Import or export contacts
To import/export contact files
(in vcf format) from a storage
memory(Internal storage/memory
card) or SIM or USIM card to your
device or vice versa.
1. Touch
to open your contacts.
2. Press
> More > Import/
Export.
3. Select an desired option for
importing/exporting.
If you have more than one
account, select an account
to which you want to add the
contact.
4. Select contact files to import/
export and select OK to confirm.

Moving Contacts from your
Old Device to your New
Device
Export your contacts as a CSV file
from your old device to your PC
using a PC sync program.
1. Install "LG PC Suite" PC software
on the PC. Run the program and
connect your device to the PC
using a USB cable.

2. From the top of the screen,
select Device > Import personal
information > Import contacts.
3. A pop-up to open a contacts file
will appear.
4. Select a contacts file and click
Open.
5. A pop-up to import a new
contact from PC to the contacts
in the device will appear.
6. If the contacts in the device
and new contacts from PC are
different, select a contact you
want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import
a new contact from PC to the
device.

Your LG-P940 combines SMS and
MMS into one intuitive, easy-touse menu.

Sending a message
1. Touch
icon on the home
screen, and touch New message
to open a blank message.
2. Enter a contact name or contact
number in the To field.
As you enter the contact name,
matching contacts appear. You
can touch a suggested recipient.
You can add multiple contacts.
NOTE: You will be charged for a
text message for every person
you send the message to.
3. Touch Enter message field and
start to compose your message.
4. Press the Menu key
to open
the Options menu. Choose from
Add subject, Attach, Send and
so on.
5. Touch Send to send your
message.
6. The message screen opens, with
your message after Recipient

Name/Number. Responses
appear on the screen. As
you view and send additional
messages, a message thread is
created.

Messaging

Messaging

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

Threaded box
Messages (SMS, MMS) exchanged
with another party can be
displayed in chronological order so
that you can conveniently see an
overview of your conversation.
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Using Smilies
Liven up your messages using
Smilies.
When writing a new message, press
the Menu key , then choose
Insert smiley.

Changing your message
settings
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Your LG-P940 message settings
are predefined, so you can send
messages immediately. You can
change the settings based on your
preferences.
Touch Messaging icon
on the
home screen and touch the Menu
key , then tap Settings.

Getting to know the viewfinder

S
 witch lenses – Switch between the rear–facing camera lens and the
front–facing camera lens.
Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume
keys.
Brightness – This defines and controls the amount of light entering the
image.
Flash – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark
conditions.
Settings – Touch this icon to open the advanced settings menu.
V
 ideo mode – Slide this icon down to switch to video mode.
C
 apture – Takes a photo.
Gallery – Touch to view the last photo you captured. This enables you
to access your gallery and view saved photos within camera mode.
NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting
scene or shooting conditions.

Camera

Camera
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Taking a quick photo
1. Open the Camera application.
You can also press Camera key
directly.
2. Hold the phone, point the lens
towards the subject you want to
photograph.
3. Touch your finger on the subject
from the screen and a focus box
will appear.
4. When the focus box turns green,
the camera has focused on your
subject.
5. Touch the Capture icon to
take the picture.

Once you've taken the
photo
Touch
to view the last photo you
captured.
Touch Menu > Share to share
your photo using SmartShare,
Bluetooth, E-mail, Gmail,
Messaging, Picasa, Social+,
Google+.

TIP! If you have an SNS 
account and set it up on your
phone, you can share your
photo with the SNS community.
 ouch Menu > More > Set as
T
to use the image as a Contact
icon or Wallpaper.
Touch Menu > More > Edit to
edit the picture.
Long touch on View screen then
touch Delete and Confirm by
touching Confirm Delete
Touch to go to the view finder
screen.

Using the advanced
settings
In the viewfinder, touch
to open
all advanced options.
– Restore all camera default
settings.
– Touch whenever you want to
know how this function operates.
This provides you with a quick
guide.
Change camera settings by
scrolling through the list. After
selecting the option, touch the
Back key.

see the pictures displayed on a
map.
NOTE: This function is only
available when GPS is active.

Camera

– Focuses on the specific spot.
– Select the image resolution. If
you choose the high resolution, the
file size will increase, which means
you will be able to store fewer
photos in the memory.
– Finds the color and light
settings appropriate for the current
environment. Choose from Auto,
Portrait, Landscape, and Sunset.
– The ISO rating determines
the sensitivity of the camera's light
sensor. The higher the ISO, the
more sensitive the camera is. This
is useful in darker conditions when
you cannot use the flash.
– Improves colour qualities in
different lighting conditions.
– Takes pictures a few seconds
after clicking the shutter. This
option is ideal if you want to be in
the picture.
– Select the desired shot mode.
– Allows you to review images
after taking pictures.
– Activate to use your phone's
location-based services. Take
pictures wherever you are and
tag them with the location. If you
upload tagged pictures to a blog
that supports geotagging, you can

Storage – Select storage to save

images.

TIP! When you exit the camera,
some settings return to their
defaults, such as white balance,
timer and scene mode. Check
these before you take your next
photo.
TIP! The Settings menu
is superimposed over the
viewfinder so, when you
change elements of the image
colour or quality, you see a
preview of the image change
behind the Settings menu.
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Video camera
Getting to know the viewfinder

S
 witch lenses – Switch between the rear–facing camera lens and the
front-facing camera lens.
Z
 oom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume
keys.
Brightness – This defines and controls the amount of light entering the
video.
Flash – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark
conditions.
Settings – Touch this icon to open the advanced settings menu.
Camera mode – Slide this icon up to switch to camera mode.
Record – Starts 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.
NOTE: The zoom function is not available while video recording.

1. Slide the Camera mode button
down and the icon changes to .
2. The video camera viewfinder
appears on the screen.
3. Holding the phone, point the lens
towards the subject you want to
capture in your video.
4. Press the Record button once
to start recording.
5. REC appears at the bottom
of the viewfinder with a timer
showing the length of the video.
6. Touch on the screen to stop
recording.

After shooting a video
Your captured video will appear on
the Gallery.Touch
to view the
last video you captured.
Touch to play the video.
Long touch on View screen
then touch to Share Video
using SmartShare, Bluetooth,
E-mail, Gmail, Messaging or
YouTube.
Touch to Go to the view finder
screen.

 ong touch on View screen then
L
touch Delete and Confirm
by touching Confirm Delete .

Using the advanced
settings
Using the viewfinder, touch
to
open all the advanced options.
– Restore all video camera
default settings.
– Touch if you want to know
how this function operates. This
provides you with a quick guide.
Adjust the video camera setting
by scrolling through the list. After
selecting the option, touch the
Back key.
– Touch to set the size (in
pixels) of the video you are
recording.
– Improves colour qualities in
different lighting conditions.
– Choose Mute to record a
video without sound.
– Auto review automatically
shows you the video you just
recorded.
Storage – Select storage to save
videos.

Video camera

Shooting a quick video
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Adjusting the volume when
viewing a video
To adjust the volume of a video
while it is playing, use the volume
keys on the left-hand side of the
phone.

Adding an event to your
calendar

Setting your alarm

1. Applications > Calendar.
2. To check the event, touch the
date. Touch the Menu key if you
want to add a new event. Touch
New event.
3. Touch What then enter the
event name. Check the date and
enter the time you want your
event to start and finish.
4. Also touch Where then enter the
location.
5. If you want to add a note to your
event, touch Description and
enter the details.
6. If you want to repeat the
alarm, set Repetition, and set
Reminders, if necessary.
7. Touch Save to save the event in
the calendar.

1. Applications > Alarm/Clock >
> New alarm.
2. Set the time, Repeat, Snooze
duration, Vibration, Alarm tone
and Puzzle lock then add a label
to name the alarm. Touch Save.
3. After you save the alarm,the LGP940 lets you know how much
time is left before the alarm will
sound.

Using your calculator
1. Applications > Calculator.
2. Touch the number keys to enter
numbers.
3. For simple calculations, touch
the function you want (+, –, x or
÷) followed by =.
4. For more complex calculations,
press the Menu key, touch the
Advanced panel, then choose
sin, cos, tan, log and so on.

Changing your calendar
view
1. Applications > Calendar.
2. On the top of the screen, you can
find the different view types of
the Calendar (Day, Week, Month,
Agenda).

Utilities

Utilities
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Polaris Office
Polaris Office is a professional
mobile office solution that lets
users conveniently view various
types of office documents,
including Word, Excel and
PowerPoint files, anywhere,
anytime, using their mobile devices.
Managing files
Polaris Office provides mobile users
with convenient file management
features, including copying, cutting
and pasting, and deleting files and
folders right on the device.
Viewing files
Mobile users can now easily view a
wide variety of file types, including
Microsoft Office documents and
Adobe PDF, right on their mobile
devices. When viewing documents
using Polaris Office, the objects
and layout remain the same as in
their original documents.

LG On-Screen Phone 2.0 allows
you to view your mobile phone
screen from a PC via a USB,
Bluetooth, or Wi-Fi connection.
You can also control your mobile
phone from your PC using the
mouse or keyboard.

On-Screen Phone 2.0 icons
Connects your mobile phone to
your PC, or disconnects it.
Rotates the On-Screen Phone
window (only available in
applications that support
rotation).
Launches LG Home Panorama
or changes the On-Screen
Phone preferences.
Exits the On-Screen Phone
program.
Maximises the On-Screen
Phone window.
Minimises the On-Screen Phone
window.

On-Screen Phone 2.0
features
• Real-time transfer and control:
Displays and controls your mobile
phone screen when connected to
your PC.
• Mouse control: Allows you to
control your mobile phone by
using the mouse to click and drag
on your PC screen.
• Text input with keyboard: Allows
you to compose a text message
or note using your computer
keyboard.
• File transfer (mobile phone to
PC): Sends a file from your mobile
phone (e.g. Gallery, Video Player,
Music and Polaris Office) to your
PC. Simply right-click and drag to
send a file to your PC.
• File transfer (PC to mobile
phone): Sends files from your
PC to your mobile phone. Simply
select the files you wish to
transfer and drag and drop into
the On-Screen Phone window.
The files you send are stored on
OSP folder.
• Real-time event notifications:
Prompts a pop-up to inform
you of any incoming calls or

LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone
2.0
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text, as well as alarm and event
notifications.
• LG Home Panorama: Shows the
whole workspaces of LG Home.
You can easily organise icons or
widgets and run an application by
double-clicking the shortcut.
NOTE: Please make sure LG
Home is the default launcher.
LG Home Panorama is only
supported on LG Home.
Some widgets cannot be
launched.

Installing On-Screen Phone
on your PC
1. Visit LG Home (www.lg.com) and
select a country of your choice.
2. Go to Support > Mobile Phone
Support > Select the Model (LGP940) > Click OSP ( On-Screen
Phone ) to download. You can
install the On-Screen Phone on
your PC.

Connecting your phone to
your PC
On-Screen Phone 2.0 provides
USB, Bluetooth and Wi-Fi
connection. Please follow the
instruction on Connection Wizard
of OSP program.
NOTE:
•  Please make sure that OnScreen Phone check box in
Settings > Connectivity > OnScreen Phone is selected.
•  Please be aware that the
battery may run out more
quickly due to the current
consumption if On-Screen
Phone is connected via Wi-Fi.
•  When you connect your
mobile phone to a PC using
a portable hotspot and use
the Internet on the PC, it
automatically switches to the
3G network. Then, additional
data charges may apply
depending on your data plan.

USB connection:
1. Open the On-Screen Phone
application. Click Connection
Wizard and select “USB Cable
connection”, then click “Next”.
2. Connect your mobile phone to
the PC using a USB cable and
click “Next”.
3. Enter the On-Screen Phone
password and click “Next”. The
default password is “0000”.
You can change the password
in Settings > Connectivity >
Change Password.
4. Click “OK” to exit the window.

Wireless connection with
Bluetooth:
1. On your mobile phone, go to
Settings > Wireless & networks
> Bluetooth settings. Select
Bluetooth to turn it on and then
select Discoverable.

2. If you have previously connected
using a cable, run the New
Connection Wizard to create a
new connection.
3. Run the Connection Wizard on
the computer, select “Bluetooth
connection”, then “Next”.
4. The wizard will start searching
for Bluetooth-enabled mobile
phones. When the mobile phone
you want to connect to appears,
click “Stop” to stop searching.
5. Select “LG-P940” from the
device list and click “Next”. You
can rename the device if you
wish.
6. Enter the PIN code (e.g. “0000”)
and click “Next”.
7. On your mobile phone, accept
the request and enter the same
PIN code, then touch “OK”.
8. Enter the On-Screen Phone
password and click “Next”. (The
default password is “0000”).
9. Touch “OK” to exit.
Wireless connection with Wi-Fi

LG On-Screen Phone 2.0

•  Wireless connection through
Wi-Fi may not work properly
depending on your network
configuration or condition.
•  Zooming the phone screen
may slow the phone down.
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Checking the On-Screen
Phone connection
Once the device is connected, drag
down the status bar at the top of
the home screen to check the OnScreen Phone connection status.

Disconnecting your phone
from your PC
Click
in the top left of the OnScreen Phone window. Or drag
down the notification bar at the top
of the home screen and select "OnScreen Phone connected". Select
“Disconnect On-Screen Phone”
menu and touch “Disconnect” in
the disconnect dialog.

In the Home screen, touch the
Applications tab
then scroll
and touch Settings.

Wireless & networks
Here, you can manage Wi-Fi and
Bluetooth. You can also set up
mobile networks and switch to
airplane mode.
Airplane mode – After switching
to airplane mode, all wireless
connections are disabled.
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect
to available Wi-Fi networks.
Wi-Fi settings – Allows you to set
up and manage wireless access
points. Set network notification or
add a Wi-Fi network. The advanced
Wi-Fi settings screen is accessed
from the Wi-Fi settings screen.
Press the Menu key and touch
Advanced.
Wi-Fi Direct settings – Tick the
check box to make Wi-Fi Direct
active. Set Wi-Fi Direct device
name and scan for other devices.

TIP! How to obtain the MAC

address

To set up a connection in some
wireless networks with MAC
filters, you may need to enter
the MAC address of your LGP940 into the router.
You can find the MAC address
in the following user interface:
Touch Application > Settings
> Wireless & networks > Wi-Fi
settings and press the Menu
key. Then select Advanced >
MAC Address.
• Bluetooth – Turn the Bluetooth
wireless feature on or off.
Refer to page 41.
• Bluetooth settings
-D
 evice name: Set a Bluetooth
name for your device.
-D
 iscoverable: Set your device
to be visible to other Bluetooth
devices.
-S
 can for devices: Set your
device to be visible to other
Bluetooth devices.

Settings

Settings
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NOTE:
Press Menu to change the
Contact transfer setting.
• Send as one file: Send
contacts as a nested vCard.
This may reduce transfer
time, but old devices may
not support this mode on
receiving contacts.
• Send separately: Send each
contact as a single vCard.
When old devices can not
receive all contacts, choose
this.
Portable hotspot – You can
configure the portable Wi-Fi
hotspot settings.
VPN settings – Displays the list
of Virtual Private Networks (VPNs)
that you've previously configured.
Allows you to add different types
of VPN.
NFC – Turns on NFC to read and
exchange tags.
Mobile networks – Set options
for data roaming, network mode
& operators, access point names
(APNs) and so on.

Call settings
< Fixed Dialing Numbers >
Select Fixed Dialing Numbers
to turn on and compile a list of
numbers that can be called from
your phone. You'll need your
PIN2, which is available from your
operator. Only numbers within the
fixed dial list can be called from
your phone.
< Voicemail >
Voicemail service – Allows you
to select your carrier's voicemail
service.
Voicemail settings – If you are
using your carrier's voicemail
service, this option allows you to
enter the phone number to use for
listening to and managing your
voicemail.
< Other call settings >
Call reject – Allows you to set the
call reject function. Choose from
Off, Reject on list or Reject all
calls.
Call forwarding – Choose whether
to divert all calls, when the line is
busy, when there is no answer or
when you have no signal.

Sound
< General >
Silent mode – Allows you to mute
all sounds (including call and
notification ringtones) except the
audio from music and videos and
any alarms you have set. You can
mute media and alarm sounds in
their own applications.
Vibrate – Allows you to set your
phone to vibrate when you receive
an incoming call.
Volume – Allows you to set
the volume for ringtone, media
and alarm. If you uncheck the
option "Use ringtone volume for
notifications" you can set the
volume for incoming calls and
notifications separately.
< Incoming calls >
Phone ringtone – Allows you
to set your default incoming call
ringtone.
< Notifications >
Notification ringtone – Allows
you to set your default notification
ringtone.

Settings

Additional settings – This lets you
change the following settings:
•  Caller ID: Choose whether to
display your number on an
outgoing call.
•  Call waiting: If call waiting
is activated, the handset will
notify you of an incoming call
while you are in another call
(depending on your network
provider).
Call barring – Select when you
would like calls to be barred. Enter
the call barring password. Please
check with your network operator
about this service.
Call costs – View the charges
applied to your calls. (This service
is network dependent; some
operators do not support this
function).
Call duration – View the duration
of calls including all calls, dialled
calls, received calls and last call.
Excuse messages – When you
want to reject a call, you can
send a quick message using this
function. This is useful if you need
to reject a call during a meeting.
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< Feedback >
Audible touch tones – Allows
you to set the phone to play tones
when using the dialpad to dial
numbers.
Audible selection – Allows you
to set your phone to play a sound
when you touch buttons, icons and
other onscreen items that react to
your touch.
Screen lock sounds – Allows you
to set your phone to play a sound
when locking and unlocking the
screen.
Haptic feedback – Allows you to
set your phone to vibrate briefly
when you touch the soft keys and
on certain UI interactions.

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

Gesture
Adjust the gesture settings for
home screen, incoming call, alarm
or video player.
Rearrange items - If you
checkmark this, you can relocate
an item to other home screens by
touching and holding an item and
tilting the device.
Mute - Checkmark this to mute the
incoming call by flipping the phone
over while the phone is ringing.
Snooze (Stop) - Checkmark this to
snooze(Stop) the alarm by flipping
the phone over.
Pause - Checkmark this to pause
the video by flipping the phone
over.

Location & security
<My location>
Use wireless networks – If you
select Use wireless networks,
your phone determines your
approximate location using Wi-Fi
and mobile networks. When you
select this option, you're asked
whether you consent to allowing
Google to use your location when
providing these services.

<Device administration>
Select device administrators
– Add one or more administrators.
<Credential storage>
Use secure credentials – Allows
you to access secure certificates.
Install from SD card – Choose to
install encrypted certificates from
your SD card.
Set password – Set or change the
credential storage password.
Clear storage – Clear credentials
for all content and reset password.

Settings

Use GPS satellites – If you select
Use GPS satellites, your phone
determines your location to street
level accuracy.
<Screen unlock>
Set up screen lock – Set an
unlock pattern to secure your
phone. Opens a set of screens
that guide you through drawing a
screen unlock pattern. You can set
a PIN or Password instead of a
Pattern or leave it as None.
When you turn on your phone or
wake up the screen, you're asked to
draw your unlock pattern to unlock
the screen.
<SIM card lock>
Set up SIM card lock – Set up SIM
card lock or change the SIM PIN.
<Passwords>
Visible passwords – Select to
show passwords as you type them
or deselect to hide passwords as
you type them.
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Applications
You can view and manage the
applications.
Unknown sources – Default
setting to install non-Market
applications.
Warning:
Depending on the applications
you install, the mobile phone
may not operate correctly
and could be illegally used to
establish your location and gain
access to personal information
via the Internet.
To protect your phone and
personal data, only download
applications from trusted
sources such as Android
Market.
Manage applications – Manage
and remove installed applications.
Running services – Check services
that are currently running.
Storage use – View storage used
by applications.
Battery use – See what has been
using the battery.

Development – Set options for
application development.

Accounts & sync
< General sync settings >
Background data – Permits
applications to synchronise data
in the background, whether or not
you are actively working in them.
Deselecting this setting can save
battery power and lowers (but does
not eliminate) data usage.
Auto-sync – Permits applications
to synchronise, send and receive
data to their own schedule.
< Social+ update settings >
Social+ settings – Permits to set
up optimised social network widget
environment.
< Manage accounts >
List of all Google accounts and
other accounts you have added
to your phone. If you touch an
account in this screen, its account
sync settings screen opens.

Change the settings for managing
your settings and data.
• Back up my data: Set to back
up your settings and application
data to the Google server.
• Automatic restore: Set to
restore your settings and
application data when the
applications are reinstalled on
your device.
• Factory data reset: Reset your
settings to the factory default
values and delete all your data. If
you reset the phone in this way,
you are prompted to reenter the
same information as when you
first started Android.

NOTE:
• If you select Factory data
reset, it will erase all of your
personal data from your
phone’s system memory,
including information about
your Google account, any
other accounts, your system/
application data and settings
as well as any downloaded
applications and DRM license.  
• Resetting the phone does not
erase any system software
updates you have downloaded
or any files on your microSD 
card or internal memory, such
as music or photos. And so,
if you want to erase all the
data on the internal memory
while resetting the phone,
select the check box of Erase
internal memory.

Settings

Privacy
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Storage
Check memory information of
memory cards and your device
and format the external or internal
memory.
You can also unmount the memory
card(SD card) to safely remove it
or format it.

Language & keyboard
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Use the Language & keyboard
settings to select the language
for the text on your phone and
for configuring the on-screen
keyboard, including words you've
added to its dictionary.

Voice input & output
Set Voice recogniser settings and
use the Text-to-Speech settings
to configure the Android text-tospeech synthesiser, for applications
that can take advantage of it.
< Voice input >
Voice recogniser settings – Use
the Voice recogniser settings to
configure the Android voice input
feature.
• Language: Opens a screen where
you can set the language you use

speech to enter text.
• SafeSearch: Opens a dialog box
where you can set whether you
want the Google SafeSearch filter
to block certain results.
• Block offensive words: When
deselected, Google voice
recognition will recognise and
transcribe words many people
consider offensive, when you
use speech to enter text.
When selected, Google voice
recognition replaces those
words in transcriptions with a
placeholder comprised of star
symbols ( * ).
< Voice output >
Text-to-speech settings – Use
the Text-to-speech settings to
configure the Android text-tospeech synthesiser for applications
that can use this feature.
NOTE: If you don't have speech
synthesiser data installed, only
the Install voice data setting is
available.
• Listen to an example: Plays
a brief sample of the speech
synthesiser, using your current
settings.

Accessibility
Use the Accessibility settings to
configure accessibility plug-ins you
have installed on your phone.

Settings

• Always use my settings: Check
to use the settings on this
screen rather than the speech
synthesiser settings available in
other applications.
• Default engine: Opens a dialog
where you can set the text-tospeech application you want to
use, if you have more than one
installed.
• Install voice data: If your
phone does not have speech
synthesiser data installed, this
connects to Android Market and
guides you through the process
of downloading and installing the
data. This setting is not available
if the data is already installed.
• Speech rate: Opens a dialog
where you can select how quickly
you want the synthesiser to
speak.
• Language: Opens a dialog where
you can select the language of
the text you want the synthesiser
to read. This is particularly useful
when combined with Always use
my settings to ensure text is
spoken correctly across a variety
of applications.
• Pico TTS: Configure the Pico TTS 
settings.

NOTE: Requires additional
plug-ins.

Connectivity
<USB connection mode>
Default connection mode - You
can set the desired mode(Charge
only, Mass storage, PC software,
and USB tethering)
Always ask -Checkmark this to
select the USB connection mode
whenever you connect your phone
to a PC.
<On-Screen Phone settings>
On-Screen Phone - Checkmark
this to use On-Screen Phone. See
On-Screen Phone on page 65.
Disconnect On-Screen Phone
- Select to disconnect On-Screen
Phone.
Change password - Select to
change the On-Screen Phone
password.
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<PC Suite>
Wi-Fi connection - Checkmark
this to use LG PC Suite with Wi-Fi
connection.
Please note that Wi-Fi network
should be connected for LG PC
Suite via Wi-Fi connection in
Wireless & networks settings.

Date & time
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Use Date & time settings to set
how dates are displayed. You can
also use these settings to set your
own time and time zone rather than
obtaining the current time from the
mobile network.

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

“LG PC Suite” PC software is a
program that helps you connect
your device to a PC via a USB, or
Wi-Fi connection. Once connected,
you can use the functions of your
device from your PC.

With your “LG PC Suite” PC
software, You Can...
• Manage and play your media
contents (music, movie, pictures)
on your PC.
• Send multimedia contents to your
device.
• Synchronises data (schedules,
contacts, bookmarks) in your
device and PC.
• Backup the applications in your
device.
• Update the software in your
device.
• Backup and restore the device.
• Play multimedia contents in your
PC from another device.

TIP! You can use the Help menu
from the application to find out
how to use your "LG PC Suite"
PC software.

Installing “LG PC Suite” PC
software
“LG PC Suite” PC software can be
downloaded from the webpage of
LG.
1. Go to www.lg.com and select a
country of your choice.
2. Go to Support > Mobile Phone
Support > Select the Model (LGP940).
3. Click PC Sync from Downloads,
and click WINDOW PC Sync
Download to download “LG PC
Suite” PC software.

System Requirements for “LG
PC Suite” PC software
• OS: Windows XP 32 bit(Service
pack 2), Windows Vista 32 bit/64
bit, Windows 7 32 bit/64 bit
• CPU: 1GHz or higher processor
• Memory: 512MB or higher RAM
• Graphic card: 1024 x 768
resolution, 32 bit color or higher

PC software(LG PC Suite)

PC software(LG PC
Suite)
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• HDD: 100 MB or more free hard
disk space (More free hard disk
space may be needed depending
on the volume of data stored.)
• Required software: LG integrated
drivers.
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Connecting your Device to
your PC

NOTE: LG Integrated USB
Driver
• LG integrated USB driver
is required to an LG device
to a PC. It is installed
automatically when you
install “LG PC Suite” PC
software.

“LG PC Suite” PC software can
connect a device with a USB cable
or Wi-Fi.

How to connect a device with
USB cable
1. Click
on the top of the
screen.
2. Device storage section will be
created in the library section on
the left side of the screen and
the device will be connected.

NOTE: When you select the
connection mode from the
device, choose ‘PC Software’ to
connect.

How to establish wireless
connection with Wi-Fi
Wi-Fi connection for device,
Ethernet connection for PC with
same wireless router:
• Device configuration
1. From your device, select
Settings > Wireless &
Networks > Wi-Fi Settings
and enable the Wi-Fi.
2. From the list of Wi-Fi network
searched, select a network to
connect.
3. You may need to enter the
password if the network is
secured.
4. From your device, select
Settings >Connectivity >
enable the Wi-Fi Connection.
• PC configuration
1. Go to Network Configuration.
2. Make sure that the PC is
connected to the same
network to which the device is
connected.

2. From the step 1, select
Portable Wi-Fi hotspot
settings > Configure Wi-Fi
hotspot remember the SSID
information of the network.
• PC configuration
1. Go to Network Configuration.
2. Make sure that the PC is
connected to the same
portable hotspot.

PC software(LG PC Suite)

Wi-Fi connection for both device
and PC, with same wireless router:
• Device configuration
1. From your device, select
Settings > Wireless &
Networks > Wi-Fi Settings
and enable the Wi-Fi.
2. From the list of Wi-Fi network
searched, select a network to
connect.
3. You may need to enter the
password if the network is
secured.
4. From your device, select
Settings >Connectivity >
enable the Wi-Fi Connection.
• PC configuration
1. Go to Network Configuration.
2. Make sure that the PC is
connected to the same
network to which the device is
connected.
How to connect with Hotspot:
• Device configuration
1. Select Settings > Wireless &
networks > Portable Wi-Fi
hotspot to configure the Wi-Fi
Hotspot.

Please read the above and
follow the procedures below.
1. Click
on the top of the
screen.
2. Then select Wi-Fi connection.
3. Please follow the instruction on
Connection Wizard.
4. Device storage section will be
created in the library section on
the left side of the screen and
the device will be connected.
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NOTE:
• If you cannot find the device
to connect, From the device
select Settings > Connectivity
> Enable Wi-Fi connection and
click Retry in PC .
• You may experience bad WiFi connection depending on
network configuration and
network status.
• If you connect the device
and PC with Hotspot and
use the Internet on your PC,
you may incur data charges
in connection with Hotspot
depending on your payment
plan.
• The battery of your device
may run low quickly if you use
Wi-Fi.

Synchronising your Device
to a Computer
Data from your device and PC
can be synchronised easily with
“LG PC Suite” PC application
for your convenience. Contacts,
schedules, and bookmarks can be
synchronised.

The procedure is as follows:
1. Connect your device to PC.
(Use a USB cable or Wi-Fi
connection.)
2. After connection, run the
program and select the device
section from the category on the
left side of the screen.
3. Click [Personal information] to
select.
4. Select the checkbox of contents
to synchronise and click the
Sync button.

Moving Contacts from your
Old Device to your New
Device
Export your contacts as a CSV file
from your old device to your PC
using a PC sync program.
1. Install "LG PC Suite" PC software
on the PC. Run the program and
connect your device to the PC
using a USB cable.

Sending Multimedia
contents from Device to PC
1. Connect the device and PC with
a USB cable.
2. Run "LG PC Suite" PC software.
3. After connection, select the
device section from the category
on the left side of the screen.
4. Select Multimedia.
5. Select the checkbox of the
contents to send.

6. Click Start to transfer contents
from the device to PC.

PC software(LG PC Suite)

2. From the top of the screen,
select Device > Import personal
information > Import contacts.
3. A pop-up to open a contacts file
will appear.
4. Select a contacts file and click
Open.
5. A pop-up to import a new
contact from PC to the contacts
in the device will appear.
6. If the contacts in the device
and new contacts from PC are
different, select a contact you
want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import
a new contact from PC to the
device.
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Backup & Restore
About backing up and restoring
smart phone data
It recommends that you regularly
create and save a backup file
on the Storage card, especially
before you update any software.
Maintaining a current backup file
on Storage memory might allow
you to recover smart phone data if
your smart phone is lost, stolen, or
corrupted by an unforeseen issue.
This Backup & Restore application
support between LG smart phones,
other S/W version or OS. And so,
when you buy the new LG smart
phone, you can back up the current
LG-P940 smart phone data on
your new one.
If you have preloaded application
Backup & Restore on your smart
phone, you can back up and restore
most of your smart phone data,
Applications including unprotected
applications, their settings,
Bookmarks, Calendar, Call log,
Contacts, Messages, and System
settings using this application.

• To perform a manual backup of
your smart phone data.
• To schedule automatic backups of
your smart phone data.
• To restore your smart phone data.

Back up your smart phone data
NOTE: To back up data that is in
your on-board device memory,
the Storage Card(memory card)
must be inserted. For more
information on inserting the
Storage Card(memory card),
see the Using the memory card
chapter.
1. Insert to the memory card
into the slot and check out the
storage status.
2. Touch the Application tab
, and then select Backup &
Restore > Backup > Storage
Card.
3. Touch the Add new to enter a
name for your backup file, and
then select Continue.
4. Select the check box next to the
item you want to back up, and
then select Continue to back up.
5. When all selected files backed

Scheduling automatic backups
You can also enable automatic
backups of the data on your smart
phone according to your schedule
setting. To do this, complete the
following steps:
1. Insert to the memory card
into the slot and check out the
storage status.
2. Touch the Application tab
, and then select Backup &
Restore > Schedule.
3. On the Scheduled Backup
Location screen, touch Storage
Card.
4. From the list, select how often
you want to back up your device
data and settings, and select
Continue.
5. Select the check box next to the
data you want to back up, and
then select Continue to finish
the schedule set.

Restoring smart phone data
To restore data that is in your

on-board device memory, mass
storage mode must be turned off.
NOTE: All files that are stored
on your smart phone are
deleted before the backup file
is restored.
1. Insert to the memory card
into the slot and check out the
storage status.
2. Touch the Application tab
, and then select Backup &
Restore > Restore > Storage
Card.
3. On the Restore screen, select
a backup file that contains the
data you want to restore.
4. Select the check box next to the
item you want to restore, and
then select Continue to restore
to phone.
NOTE: Please note that your
phone data will be overwritten
with the contents of your
backup.
5. If the backup file is encrypted,
type the password that you set
to encrypt.

Backup & Restore

up, you will see the message
‘Done’ and select Continue to
finish backing up data.
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6. When all selected files restored,
you will see the message ‘Done’
and select Yes to restart the
phone.
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Press the Menu
from the
Backup & Restore screen, and
select Settings > Security and
select the check box. And after
enabling encryption, To restore
synchronized organizer data, you
must have an activation password.

NOTE:
• While in Mass storage
mode, this Back & Restore
Application cannot be
functioned. Select Charge
only option when the USB
cable is connected.
• You can set Enable encryption
to encrypt your backup files
for extra protection.

NOTE:
• You can also enable
automatic delete old backups
and only keep the most recent
backup. Press the Menu
from the Backup & Restore
screen, and select Settings
> Scheduled backup > Auto
delete old backups to select
the number of scheduled
backups to keep.
• When you insert a memory
card in your smart phone, the
file directory of the memory
card will appear in the
Polaris Office / My folders/_
ExternalSD/spritebackup
folder under the Storage
Memory (when memory card
is inserted.).
• Backup allows a user to
immediately back up what the
user selects. (Application and
application data, Contacts,
Messages, Call log, Calendar,
Bookmarks) For the recent
backup history, if there is
no history of backups, “No
backup” is displayed ; if there
is history, up to two backed up
files are displayed.

Backup & Restore

NOTE:
• Restore allows a user to
restore backed up items when
the user wants using backup
files. The Restore application
can be used on the backed up
smart phone as well as other
LG smart phones.
• Schedule allows a user to
set a time for a scheduled
backup by automatically
generating a backup file at
a desired time such as an
early morning when the user
usually does not use the
phone. No scheduled backup
is set by default if there is
no previous setting through
Schedule; otherwise, the time
of next scheduled backup is
displayed.
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Phone software
update
LG Mobile phone software
update from the Internet
For more information about using
this function, please visit http://
update.lgmobile.com or http://
www.lg.com/common/index.jsp
select country and language.
This feature allows you to update
the firmware on your phone to a
newer version conveniently from
the Internet without needing to
visit a service centre. This feature
will only be available if and when
LG makes a newer firmware version
available for your device.
As the mobile phone firmware
update requires the user's full
attention for the duration of the
update process, please make sure
you check all instructions and
notes that appear at each step
before proceeding. Please note
that removing the USB data cable
or battery during the upgrade may
seriously damage your mobile
phone.

NOTE: LG reserves the right
to make firmware updates
available only for selected
models at its own discretion
and does not guarantee the
availability of the newer
version of the firmware for all
handset models.
LG Mobile Phone software
update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to update
your phone's software to a newer
version conveniently via OTA,
without connecting with a USB
data cable. This feature will only be
available if and when LG makes a
newer firmware version available
for your device.
First, you can check the software
version on your mobile phone:
Settings > About phone >
Software update > Check now for
update.
You can also delay the update by 1
hour, 4 hours, 8 hours, or One day.
In this case, the application will
notify you to update when the time
is up. You can also rearrange an
update manually.

Trademarks
• Copyright 2012 LG Electronics,
Inc. All rights reserved. LG and
the LG logo are registered
trademarks of LG Group and its
related entities.
• Bluetooth® is a registered
trademark of the Bluetooth SIG,
Inc. worldwide.
• Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo,
and the Wi-Fi logo are registered
trademarks of the Wi-Fi Alliance.
• All other trademarks and
copyrights are the property of
their respective owners.

DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a
digital video format created by
DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official
DivX Certified® device that plays
DivX video. Visit divx.com for more
information and software tools to

convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must be
registered in order to play purchased
DivX Video-on-Demand (VOD)
movies. To obtain your registration
code, locate the DivX VOD section in
your device setup menu. Go to vod.
divx.com for more information on
how to complete your registration.
DivX Certified® to play DivX®
video up to HD 720P, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and
associated logos are trademarks
of Rovi Corporation or its
subsidiaries and are used under
license.

Notice: Open Source
Software

To obtain the corresponding
source code under GPL, LGPL,
MPL and other open source
licences, please visit http://
opensource.lge.com/
All referred licence terms,
disclaimers and notices are
available for download with the
source code.

Phone software update

NOTE: This feature is
dependent on your network
service provider, region and
country.
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DTS 
Manufactured under license from
DTS Licensing Limited. DTS and the
Symbol are registered trademarks,
& DTS 2.0 Channel and the DTS
logos are trademarks of DTS, Inc.
Product includes software. © DTS,
Inc. All Rights Reserved.
Dolby Digital Plus
Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

These accessories are available for use with the LG-P940. (Items described
below may be optional.)

Travel
adaptor

Data cable
Connect
your LGP940 and
PC.

Battery

User Guide
Learn more
about your
LG-P940.

Accessories

Accessories

General Inquiries
<LG Customer Information Centre>
0844-847-5847 or +44-844-847-5847
* Make sure the number is correct before making a call.

P/N : MMBB000000(1.0) H

Stereo
headset

NOTE:
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may
invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

91

Technical data

Technical data
Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)
Min: -10°C

Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
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Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-P940
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC

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

Call center : 0-2878-5757

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 893 V1.5.1

Supplementary Information

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

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee/Director

13. Dec. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative

This chapter lists some problems you might encounter while using your
phone. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy to fix yourself.
Message

Possible causes

SIM error

There is no SIM card
Make sure that the SIM card is
in the phone or it is
correctly inserted.
inserted incorrectly.

Possible corrective measures

Move towards a window or into
an open area. Check the network
operator coverage map.
Check whether the SIM card is
more than 6~12 months old. If so,
change your SIM at your network
provider's nearest branch. Contact
your service provider.

No network
connection/
Losing
network

Signal is weak or
you're outside the
carrier network.
Operator applied
new services.

Codes do not
match

To change a security
code, you will need
to confirm the new
code by re-entering If you forget the code, contact
it.
your service provider.
The two codes you
have entered do not
match.

Any
application
cannot be set

Not supported by
service provider
or registration
required.

Contact your service provider.

Troubleshooting

Troubleshooting
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Troubleshooting

Message

Possible causes

Possible corrective measures

Calls not
available

Dialling error
New SIM card
inserted.
Pre-paid charge
limit reached.

New network not authorised.
Check for new restrictions.

On/Off key pressed
too briefly.
Phone cannot
Battery is not
be switched
charged.
on
Battery contacts
are dirty.
Battery is not
charged.
Outside
temperature is too
hot or cold.
Contact problem
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Charging
error
No voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective

Contact service provider or reset
limit with PIN2.
Press the On/Off key down for at
least two seconds.
Charge battery. Check charging
indicator on the display.
Clean the battery contacts.
Charge battery.
Make sure phone is charging at a
normal temperature.
Check the charger and connection
to the phone. Check the battery
contacts and clean them if
necessary.
Plug the charger into a different
socket.
If the charger does not warm up,
replace it.
Only use original LG accessories.
Replace battery.

Possible causes

Possible corrective measures

Number not
permitted

The Fixed dialling
number function
is on.

Check the Settings menu and turn
the function off.

Impossible to
receive / send Memory full
SMS & picture

Delete some messages from the
phone.

Files not
opening

Unsupported file
format

Check the file formats that can be
supported.

SD card not
working

FAT16, FAT32 file
system supported

Check SD card file system via card
reader, or format SD card using
the phone.

The screen
does not turn Proximity sensor
on when I
problem
receive a call.

If you use any protection tape
or case, check to see if it has
covered the area around the
proximity sensor. Make sure that
the area around the proximity
sensor is clean.

No sound

Vibration mode

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

Hang up or
freeze

Intermittent
software problem

Remove and re-insert battery.
Turn on the phone.
Try to do a software update
service via the website.

Troubleshooting

Message

95

FAQ

FAQ
Please check to see if any problems you have encountered with your
phone are described in this section before taking the phone in for service
or calling a service representative.
Category
SubCategory

Question

Answer

BT
Bluetooth
Devices

You can connect Bluetooth audio device
such as Stereo/Mono headset, Car Kit
and share pictures, videos, contacts, etc
What are the functions via Gallery/Contacts menu. Also when
available via Bluetooth? FTP server is connected to a compatible
device, you can share contents stored in
the storage media (internal memory or SD
card).

BT
Bluetooth
Headset

If my Bluetooth headset
is connected, can I
listen to my music
through my 3.5mm
wired headphones?

When a Bluetooth headset is connected,
all system sounds are played over the
headset. As a result, you will not be able
to listen to music through your wired
headphones.

Data
Contacts
Backup

How can I back up
Contacts?

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

Answer

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

Only two-way synchronisation is available.

Is it possible to
Data
synchronise all the
Synchronisation
Email folders?

The Inbox is automatically synchronised.
You can view other folders by pressing
the Menu Key and touch Folders to
choose a folder.

FAQ

Category
SubCategory

Do I have to
Google™
Once you log into Gmail, you don’t need to
log into Gmail whenever
Service
log in Gmail again.
Gmail Log-In I want to access Gmail?
Google
Service
Google
Account

Is it possible to filter
emails?

No, email filtering is not supported via the
phone.

Phone
Function
YouTube™

Is it possible to play
YouTube videos?

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

Phone
Function
Email

What happens when
I execute another
Your email will automatically be saved as
application while writing a draft.
an email?

Phone
Function
Ringtone

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

There is no file size limitation.
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FAQ

Category
SubCategory
Phone
Function
Message
Time

Question
My phone does not
display the time of
receipt for messages
older than 24 hrs. How
can I change this?

What is the maximum
Phone
supported size for a
Function
microSD Card memory card?
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Phone
Function
Navigation

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

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

Phone
Function
Wait and
Pause

Is it possible to save a
contact with Wait and
Pause in the numbers?

Answer

You will only be able to see the times for
messages received the same day.

32 GB memory cards are compatible.
Any application that is available on Android
Market™ and is compatible with the
hardware can be installed and used.
Only Gmail and MS Exchange
server(Company Email Server) contacts
can be synchronised.
If you transferred a contact with the W & P
functions saved into the number, you will
not be able to use those features. You will
need to re-save each number.
How to save with Wait and Pause:
1. From the Home screen, press the Phone
icon .
2. Dial the number, then press the Menu
Key .
3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.

Phone
Function
Security

Phone
Function
Unlock
Pattern

Question

Answer

What are the phone’s
security functions?

You are able to set the phone to require
the entry of an Unlock Pattern before the
phone can be accessed or used.

How do I create the
Unlock Pattern?

1. From the Home screen, press the Menu
Key .
2. Touch Settings > Location & security.
3. Touch Set up screen lock > Pattern.
The first time you do this, a short tutorial
about creating an Unlock Pattern
appears.
4. Set up by drawing your pattern once,
then again for confirmation.
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.

FAQ

Category
SubCategory
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FAQ

Category
SubCategory

Question

Answer

Phone
Function
Unlock
Pattern

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

If you have forgotten unlcok pattern and
if you have not logged in to your google
account then you need to perform a hard
reset(Factory reset).
Caution: If you perform a factory reset,
all user applications and user data will
be deleted. Please remember to back up
any important data before performing a
factory reset.
How to perform a Hard reset(factory reset):
1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the
same time(for over 10 seconds): Power/
Lock key + Camera key + Volume Down
Key
3. The phone will turn on and perform a
factory reset immediately.

Phone
Function
Memory

Will I know when my
memory is full?

Yes, you will receive a notification.
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Question

Answer

Is it possible to change
the language?

The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, press the Menu
Key and touch Settings.
2. Touch Language & keyboard > Select
language.
3. Touch the desired language.

How do I set up a VPN?

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

Phone
Function
Screen time
out

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

1. From the Home screen, press the Menu
Key .
2. Touch Settings > Display.
3. Under Display settings, touch Screen
timeout.
4. Touch the preferred screen backlight
timeout time.

Phone
Function
Tactile
feedback

I’ve turned on haptic
feedback on my phone.
However, when I dial a
number, the phone still
vibrates. How do I turn
this off?

1. From the Home screen, press the Menu
Key .
2. Touch Settings > Sound.
3. Touch Haptic feedback to remove the
checkmark and disable the function.

Phone
Function
Language
Support

Phone
Function
VPN

FAQ

Category
SubCategory
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FAQ

Category
SubCategory

Question

Answer

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

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

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

Yes. Just touch and hold the icon until the
dustbin icon appears at the bottom-center
of the screen. Then, without lifting your
finger, drag the icon to the trash can.

Phone
Function
Wi-Fi & 3G
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Phone
Function
Application

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

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

Phone
Function
Charger

Is it possible to charge
my phone by USB data
cable without installing
the necessary USB
driver?

Yes, the phone will get charged by the USB
cable irrespective of whether the necessary
drivers are installed or not.

Question

Answer

Phone
Function
Alarm

Can I use music files for
my Alarm?

Yes. After saving a music file as a ringtone,
you can use it for your alarm.
1. Touch and hold a song in a library list.
In the menu that opens, touch Use as
ringtone.
2. In an alarm clock setting screen, select
the song as a ringtone.

Phone
Function
Alarm

Will my alarm be
audible or will it go off if No, this is not supported.
the phone is turned off?

Phone
Function
Alarm

If my Ringer Volume is
Your Alarm is programmed to be audible
set to Off or Vibrate, will
even in these scenarios.
I hear my Alarm?

FAQ

Category
SubCategory
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Category
SubCategory

Question

Recovery
How do I perform a
Solution
Factory data Factory data reset?
reset

Answer
Reset your settings to the factory default
values and delete all your data. If you reset
the phone in this way, you are prompted to
reenter the same information as when you
first started Android.
1. From the Home screen, press the Menu
Key .
2. Touch Settings > Privacy > Factory data
reset.
3. Read the warning and touch Reset phone.
4. Touch Erase everything.
Attention:
• If you select Factory data reset, it will erase
all of your personal data from your phone’s
system memory, including information
about your Google account, any other
accounts, your system/application data
and settings as well as any downloaded
applications and DRM license.
• Resetting the phone does not erase
any system software updates you have
downloaded or any files on your microSD
card or internal memory, such as music
or photos. And so, if you want to erase
all the data on the internal memory while
resetting the phone, select the check box
of Erase internal memory.

Recovery
Solution
Hard Reset
(Factory
Reset)

Question

How can I perform a
factory reset if I can’t
access the phone’s
setting menu?

Answer
How to perform a Hard Reset (Factory
Reset):
1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the
same time(for over 10 seconds): Power/
Lock key + Camera key + Volume Down
Key
3. The phone will turn on and perform a
factory reset immediately.
Attention:
If a factory reset is performed, all
installed applications and user data will
be erased. Please remember to back up
any important data before performing a
factory reset.

FAQ

Category
SubCategory

105

