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คำแนะนำเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเหล่านี้
อาจทำให้เกิดอันตรายหรือ
ผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ LG-E400 นี้ ได้
รับการออกแบบตรงตามข้อกำหนด
เรือ
่ งความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับ
การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ


ข้อกำหนดนีใ้ ช้หลักเกณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์ทร่ี วมถึงการกำหนด
ค่าเผือ
่ ไว้ทง้ั นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของ
ทุกคน โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกีย
่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการ
ใช้วธ
ิ ก
ี ารทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยให้เครือ
่ ง
โทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และ
มีการรับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดย
การส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทำใน
ทุกย่านความถีท
่ โ่ี ทรศัพท์ใช้อยู่

• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง แต่ทก
ุ รุน
่
จะได้รบ
ั การออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อ
กำหนดการรับพลังงานคลืน
่ ความถี่
• ข้อจำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย
International Commission on NonIonizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่
ตามเนือ
้ เยือ
่ หนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รน
ุ่ นี้
ซึง่ ทำการทดสอบโดย DASY4 ขณะ
ถือแนบกับหูคอ
ื 1.10 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัว
คือ 0.572 วัตต์/กก. (10 กรัม)

• โทรศัพท์นต
้ี รงตามมาตรฐานการดูด
กลืนสัญญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF)
เมือ
่ ใช้งานตามปกติโดยถือแนบกับหู
หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่าง
น้อย 1.5 ซม. เมือ
่ ใช้กล่องโทรศัพท์
สำหรับพกพา คลิปยึดเข็มขัดหรือที่
ใส่โทรศัพท์เพือ
่ การใช้งานแบบพก
ติดตัว อุปกรณ์เหล่านัน
้ ไม่ควรเป็น
โลหะและควรให้โทรศัพท์อยูห
่ า่ ง
จากร่างกายอย่างน้อย 1.5 ซม.
โทรศัพท์เครือ
่ งนีต
้ อ
้ งมีการเชือ
่ มต่อ
เครือข่ายทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสำหรับการส่ง
ไฟล์ขอ
้ มูลหรือข้อความ ในบางครัง้
การส่งไฟล์ขอ
้ มูลหรือการส่งข้อความ



คำแนะนำเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจล่าช้าจนกว่าจะเชือ
่ มต่อเครือข่าย
ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบต
ั ต
ิ าม
คำแนะนำเกีย
่ วกับระยะห่างดังกล่าว
ข้างต้น จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสิน
้

การดูแลและการบำรุงรักษาเครือ
่ ง
โทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์
เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให้ใช้กบ
ั โทรศัพท์
รุน
่ นีเ้ ท่านัน
้ การใช้อป
ุ กรณ์ประเภทอืน
่ ๆ
อาจทำให้การรับรองหรือการรับประกัน
ของเครือ
่ งสิน
้ สุดลงหรือก่อให้เกิดอันตราย

• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ ง
โทรศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทคนิคผู้
มีความรูเ้ มือ
่ จำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม


• การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันเป็น
การตัดสินใจของ LG ซึง่ อาจรวมถึง
การเปลีย
่ นชิน
้ ส่วนหรือแผงวงจรทีเ่ ป็น
ของใหม่หรือของทีป
่ รับสภาพ โดยมี
ประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่า
ชิน
้ ส่วนทีถ
่ ก
ู เปลีย
่ น
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ
่ งใช้
ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่งความ
ร้อน เช่น เครือ
่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร

• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตกหล่น
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในที่
ทีม
่ ก
ี ารสัน
่ สะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้ บัง
คับว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้
โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจาก
อาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อสัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก ขณะ
กำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูก
ไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทรศัพท์ชำรุด
เสียหายได้
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• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไวไฟ
เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำ
ให้ตด
ิ ไฟซึง่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาดภาย
นอกเครือ
่ งโทรศัพท์ (อย่าใช้สาร
ละลาย เช่น ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพืน
้
ผิวอ่อนนุม
่
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ก
ี าร
ถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในที่
ทีม
่ ฝ
ี น
ุ่ หรือควันมากเกินไป
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• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเครดิตหรือ
บัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก เพราะ
อาจทำความเสียหายต่อข้อมูลใน
แถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม เพราะ
อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
• วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจากของ
เหลวหรือความชืน
้
• ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั ด้วยความ
ระมัดระวัง อย่าแตะต้องเสาอากาศ
โดยไม่จำเป็น
• ห้ามใช้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือ
ซ่อมแซมแก้วทีแ
่ ตก มีรอยแตก

หรือร้าว ความเสียหายของหน้าจอ
แก้วเกิดขึน
้ จากการใช้งานโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือไม่ถก
ู ต้องจะไม่ครอบ
คลุมภายใต้การรับประกัน
• โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อเิ ล็ก
ทรอนิกส์ทม
่ี ค
ี วามร้อนในระหว่างการ
ทำงานปกติ การสัมผัสกับผิวโดยตรง
เป็นระยะเวลานานโดยไม่มก
ี ารระบาย
อากาศหรือมีไม่เพียงพออาจทำให้
รูส
้ ก
ึ ไม่สบายหรือเกิดแผลไหม้เล็ก
น้อยได้ ดังนัน
้ ผูใ้ ช้ตอ
้ งระมัดระวังเมือ
่
ถือโทรศัพท์ในระหว่างหรือทันที
หลังจากการใช้การ

การทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท์

อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งสามารถส่ง
คลืน
่ รบกวนได้ ทำให้มผ
ี ลต่อการทำงาน
ของอุปกรณ์ตา่ งๆ
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้อป
ุ กรณ์
ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต
เสียก่อน หลีกเลีย
่ งการวางโทรศัพท์
เหนือเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้นของ
หัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสือ
้ เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ งอาจก่อให้
เกิดสัญญาณคลืน
่ รบกวนกับเครือ
่ งช่วย
ฟังได้
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• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ งคอม
พิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รบ
ั การรบกวน
บ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน

ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยเรือ
่ งการใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ น
พืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขีย
่ านพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัดระวัง
อย่างเต็มที่
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
•
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผล
12 พลังงานคลืน

กระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บาง
ชนิดในรถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ
รถยนต์ อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย
เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย ห้าม
ติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึง่ ขัด
ขวางการทำงานของถุงลม ซึง่ อาจทำ
ให้ถงุ ลมไม่ทำงาน หรืออาจทำให้คณ
ุ
ได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ งจากการ
ทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยูข
่ า้ ง
นอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ่ี
ระดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ให้คณ
ุ ยัง
สามารถได้ยน
ิ เสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลายความสามารถ
ในการได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูก
ทำลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะ
เวลานาน ดังนัน
้ เราขอแนะนำว่า คุณ
ไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟงั ใกล้กบ
ั หูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลง
และระดับเสียงสายสนทนาไว้ในระดับ
ทีเ่ หมาะสม
• เมือ
่ ใช้หฟ
ู งั ให้ลดระดับเสียงลงหาก
คุณไม่ได้ยน
ิ เสียงพูดของคนข้างๆ หรือ
คนข้างๆคุณได้ยน
ิ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ กำลังฟัง

หมายเหตุ: แรงดันเสียงทีม
่ ากเกินไปจาก
หูฟงั สามารถทำให้สญ
ู เสียการได้ยน
ิ ได้

ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำมาจาก
วัสดุแก้ว ซึง่ ส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีส
้ ามารถ
แตกได้หากโทรศัพท์ตกลงบนพืน
้ แข็ง
หรือถูกกระแทกหากส่วนทีเ่ ป็นแก้วนี้
แตก อย่าสัมผัส หรือพยายามดึงออก
ให้หยุดใช้โทรศัพท์จนกว่าส่วนทีเ่ ป็น
แก้วนีจ
้ ะได้รบ
ั การเปลีย
่ นโดยผูใ้ ห้บริการ
ทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้
13
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บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยูร่ ะหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน้ำมัน
เชือ
้ เพลิง
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มันเชือ
้ เพลิง
หรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลว
ทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโดย
14

สารของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่
รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
• ให้ปด
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณก่อน
ขึน
้ เครือ
่ งบิน
• ห้ามใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบินจอดที่
พืน
้ ก่อนได้รบ
ั การอนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครือ
่ ง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจาก
มือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ง้ั หมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นเ้ี พียงอย่างเดียว
ในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้
ให้บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่
ออกจนหมดก่อนเริม
่ การชาร์จแบต
เตอรี่ นีต
้ า่ งจากแบตเตอรีอ
่ น
่ื เนือ
่ งจาก
ไม่มี Memory Effect ประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรีจ
่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ งชาร์จ
ของ LG เท่านัน
้ เครือ
่ งชาร์จของ LG
ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
• อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่
ลัดวงจร
15
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• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที เมือ
่
ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึง
ระดับทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรี่
นีส
้ ามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครัง้
จนกว่าจะจำเป็นต้องเปลีย
่ นก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่ได้
ใช้เป็นเวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการ
ใช้งาน
• อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสง
แดดโดยตรงหรือใช้ในสภาพทีม
่ ี
ความชืน
้ สูง เช่น ในห้องน้ำ
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• อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ในสภาพ
อากาศทีร่ อ
้ นหรือเย็นเพราะประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรีอ
่ าจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง
อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผูผ
้ ลิต
ในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้ว โปรด
รีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้อย่าทิง้
เป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่
โปรดนำไปทีจ
่ ด
ุ บริการหรือตัวแทน
จำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ จาก LG
Electronics ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความ
ช่วยเหลือ

• ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต้าเสียบทุกครัง้ หลังจากแบตเตอรี่
โทรศัพท์เต็มแล้วเพือ
่ ลดการใช้
พลังงานสิน
้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรีจ
่ ะขึน
้
อยูก
่ บ
ั การกำหนดค่าเครือข่าย,
การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้,
แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
่ี ข
ี อบ
แหลมคม เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ ซึง่ อาจก่อให้เกิด
ไฟไหม้ได้

คำประกาศรับรอง
ดังนัน
้ LG Electronics ขอประกาศว่า
ผลิตภัณฑ์ LG-E400 เป็นไปตามข้อ
กำหนดทีจ่ ำเป็นและข้อกำหนดทีเ่ กีย
่ ว
ข้องอืน
่ ๆ ของ Directive 1999/5/EC
คุณสามารถดูสำเนาของคำ
ประกาศรับรองได้ท่ี http://www.
lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
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ข้อความประกาศสำคัญ
โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบ
ในโทรศัพท์ของคุณมีการอธิบายไว้ใน
ส่วนนีห
้ รือไม่ ก่อนทีจ
่ ะโทรศัพท์ไป
ขอรับการบริการหรือติดต่อตัวแทน
ฝ่ายบริการ

1. หน่วยความจำโทรศัพท์
เมือ
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำโทรศัพท์
น้อยกว่า 10% โทรศัพท์จะ
ไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้ คุณ
ต้องตรวจสอบหน่วยความจำโทรศัพท์
และลบข้อมูลบางอย่าง เช่น
แอปพลิเคชันหรือข้อความเพือ
่ เพิม
่
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พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำ
การจัดการแอปพลิเคชัน
1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
ตัง
้ ค่า > แอปพลิเคชัน >
จัดการแอปพลิเคชัน
2 เมือ
่ แอปพลิเคชันทัง้ หมดปรากฏขึน
้
ให้เลือ
่ นและเลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ต้องการยกเลิกการติดตัง้
3 แตะ ถอนการติดตัง
้ และแตะ
ตกลง เพือ
่ ยกเลิกการติดตัง้
แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ เลือก

2. การยืดอายุแบตเตอรี่
ยืดอายุแบตเตอรีร่ ะหว่างการชาร์จ
แต่ละครัง้ ได้โดยการปิดคุณสมบัตท
ิ ค
่ี ณ
ุ
ไม่ตอ
้ งการให้ทำงานอย่างต่อเนือ
่ งใน
แบ็คกราวด์ คุณสามารถตรวจสอบวิธี
การใช้ไฟแบตเตอรีข
่ องแอปพลิเคชัน
และทรัพยากรระบบได้
ยืดอายุแบตเตอรี่
• ปิดการสือ
่ สารทางสัญญาณวิทยุทค
่ี ณ
ุ
ไม่ใช้ ปิด Wi-Fi, บลูทธ
ู หรือ GPS
หากคุณไม่ได้ใช้งาน
• ลดความสว่างหน้าจอและตัง้ ค่าเวลา
ปิดหน้าจอให้สน
้ั ลง

ั โนมัตข
ิ อง Gmail,
• ปิดการซิงค์อต
ปฏิทน
ิ , รายชือ
่ และแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด
• บางแอปพลิเคชันทีค
อาจลดอายุแบตเตอรี่
การตรวจสอบระดับประจุของ
แบตเตอรี่
1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก ตัง
้ ค่า>
เกีย
่ วกับโทรศัพท์> สถานะ
2 สถานะแบตเตอรี่ (กำลังชาร์จ,
ไม่ชาร์จ) และระดับ
(เปอร์เซ็นต์ทช
่ี าร์จ)
จะแสดงทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ
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การตรวจสอบและควบคุมการใช้
แบตเตอรี่
1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
ตัง
้ ค่า > เกีย
่ วกับโทรศัพท์
> เกีย
่ วกับโทรศัพท์ >
การใช้แบตเตอรี่
2 เวลาใช้งานของแบตเตอรีจ
่ ะแสดง
อยูท
่ ด
่ี า้ นบนของหน้าจอ โดยแสดง
ระยะเวลานับจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
่ มต่อกับ
แหล่งจ่ายครัง้ สุดท้าย หากเชือ
่ มต่อ
กับแหล่งจ่ายไฟ จะแสดงระยะเวลา
นับจากทีค
่ ณ
ุ ใช้พลังงานจากแบต
เตอรีค
่ รัง้ สุดท้าย หน้าจอจะแสดง
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รายการแอปพลิเคชันหรือบริการทีใ่ ช้
ไฟฟ้าจากแบตเตอรีจ
่ ากมากไปน้อย

3. การติดตัง้ ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
โอเพ่นซอร์ส
หากคุณติดตัง้ ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
(OS) โอเพ่นซอร์สในโทรศัพท์
แทนทีจ
่ ะใช้ OS จากผูผ
้ ลิต โทรศัพท์
ของคุณอาจทำงานผิดปกติ
คำเตือน
หากคุณติดตัง้ และใช้ OS อืน
่ นอกเหนือจาก
ของผูผ
้ ลิต โทรศัพท์ของคุณจะไม่ได้รบ
ั ความ
คุม
้ ครองตามการรับประกันอีกต่อไป

คำเตือน
เพือ
่ ปกป้องโทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัว
ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเฉพาะจาก
แหล่งทีเ่ ชือ
่ ถือได้ เช่น Android Market
เท่านัน
้ หากมีการติดตัง้ แอปพลิเคชันไม่ถก
ู
ต้องในโทรศัพท์ โทรศัพท์อาจทำงานไม่
ปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง คุณต้อง
ถอนการติดตัง้ แอปพลิเคชันเหล่านัน
้
และข้อมูลและการตัง้ ค่าทัง้ หมดของ
แอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์

4. การใช้แบบปลดล็อค
ตัง้ ค่าแบบปลดล็อคเพือ
่ ป้องกัน
โทรศัพท์ ซึง่ จะเปิดชุดหน้าจอที่
แนะนำคุณสำหรับวิธก
ี ารวาด
แบบปลดล็อคหน้าจอ
ข้อควรระวัง: สร้างแอคเคาท์ Google
ก่อนทำการตัง้ ค่าแบบปลดล็อค
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คำเตือน
ข้อควรระวังเมือ
่ ใช้ลอ
็ คแบบ
สิง่ สำคัญคือต้องจำแบบปลดล็อคที่
คุณตัง้ ไว้ได้ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้
โทรศัพท์ของคุณได้หากคุณใช้แบบ
ไม่ถก
ู ต้อง 5 ครัง้ คุณมีโอกาสเพียง
5 ครัง้ ในการป้อนแบบการปลดล็อค
PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
หากคุณทำการป้อนทัง้ หมด 5 ครัง้ แล้ว
คุณสามารถลองใหม่ได้อก
ี ครัง้ หลัง
จากผ่านไป 30 วินาที
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ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ลืม รูปแบบ, PIN หรือ
รหัสผ่าน การปลดล็อคของคุณ:
หากคุณลืมรูปแบบ:
หากคุณล็อกอินแอคเคาท์ Google
ในโทรศัพท์แต่ปอ
้ นรูปแบบไม่ถก
ู ต้อง
5 ครัง้ ให้แตะปุม
่ ลืมแบบ จากนัน
้
คุณจะต้องลงชือ
่ เข้าใช้ดว้ ยแอคเคาท์
Google ของคุณเพือ
่ ปลดล็อคโทรศัพท์
หากคุณไม่ได้สร้างแอคเคาท์ Google
บนโทรศัพท์ หรือคุณลืม คุณต้องทำ
การ Hard Reset

หากคุณลืม PIN หรือ รหัสผ่าน:
หากคุณลืม PIN หรือรหัสผ่าน
คุณต้องทำการ Hard Reset
ข้อควรระวัง: หากคุณทำ Hard Reset
ข้อมูลแอปพลิเคชันผูใ้ ช้ และข้อมูลผูใ้ ช้
ทัง้ หมดจะถูกลบ

5. การใช้งาน Hard Reset
หากไม่สามารถแก้ไขสูส
่ ภาพเดิมได้
ให้ใช้ Hard Reset เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม
่ ต้น
ของโทรศัพท์เมือ
่ ปิดโทรศัพท์แล้ว
ให้กดปุม
่ หน้าหลัก + ปุม
่ ลดระดับเสียง
+ ปุม
่ เปิด/ปิดค้างไว้สบ
ิ วินาที

เมือ
่ หน้าจอแสดงโลโก้ LG
ให้ปล่อยปุม
่ เปิด/ปิด
หลังจากหน้าจอแสดงหน้าจอ Hard
Reset ให้ปล่อยปุม
่ อืน
่ ๆ
รอให้โทรศัพท์ทำการ Hard Reset
อย่างน้อยหนึง่ นาที แล้วโทรศัพท์
จะเปิดเครือ
่ ง
ข้อควรระวัง: หากคุณทำ Hard Reset
ข้อมูลแอปพลิเคชันผูใ้ ช้ และข้อมูลผูใ้ ช้ทง้ั หมด
จะถูกลบ และไม่สามารถย้อนกลับได้ อย่าลืม
สำรองข้อมูลสำคัญไว้กอ
่ นทำ Hard Reset
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6. การเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
ในการใช้ Wi-Fi ในโทรศัพท์ คุณ
จำเป็นต้องเข้าใช้จด
ุ เชือ
่ มต่อไร้สาย
หรือ “ฮอตสปอต”จุดเชือ
่ มต่อบางจุด
เป็นแบบเปิดและคุณเชือ
่ มต่อได้ทน
ั ที
จุดอืน
่ ๆ เป็นแบบซ่อนหรือใช้คณ
ุ สมบัติ
ระบบป้องกัน คุณต้องกำหนดค่า
โทรศัพท์เพือ
่ ทำการเชือ
่ มต่อ
ปิด Wi-Fi เมือ
่ คุณไม่ได้ใช้
เพือ
่ ยืดอายุแบตเตอรี่

24

การเปิด Wi-Fi และการเชือ
่ มต่อ
กับเครือข่าย Wi-Fi
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน แล้วเลือก ตัง
้ ค่า >
ตัง
้ ค่าการเชือ
่ มต่อ > ตัง
้ ค่า Wi-Fi
2 แตะ Wi-Fi เพือ
่ เปิด
และเริม
่ สแกนหาเครือข่าย Wi-Fi
• รายการเครือข่าย Wi-Fi
ทีม
่ อ
ี ยูจ
่ ะปรากฏขึน
้ เครือข่ายทีม
่ ี
การป้องกันจะระบุดว้ ยไอคอน
แม่กญ
ุ แจ
3 แตะทีเ่ ครือข่ายเพือ
่ เชือ
่ มต่อ

• หากเครือข่ายเป็นแบบเปิด คุณจะ
ต้องยืนยันว่าคุณต้องการเชือ
่ มต่อ
กับเครือข่ายโดยการแตะ เชือ
่ มต่อ
• หากเครือข่ายมีการป้องกัน คุณจะ
ต้องป้อนรหัสผ่านหรือรหัสเฉพาะอืน
่ ๆ
(ติดต่อผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่าย
สำหรับรายละเอียด)
4 แถบสถานะจะแสดงไอคอนที่
ระบุสถานะ Wi-Fi

7. การเปิดและการสลับ
แอปพลิเคชัน
มัลติทาสกิง้ เป็นเรือ
่ งง่ายใน Android
เนือ
่ งจากคุณสามารถใช้งานมากกว่า
หนึง่ แอปพลิเคชันพร้อมกัน โดยไม่
จำเป็นต้องปิดแอปพลิเคชันก่อน
เปิดแอปพลิเคชันอืน
่ การใช้และ
สลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
ทีเ่ ปิดอยู่ Android จะจัดการแต่ละ
แอปพลิเคชัน การหยุดและเริม
่ ต้น
ตามทีต
่ อ
้ งการ เพือ
่ ให้แอปพลิเคชัน
ทีไ่ ม่ได้ทำงานไม่ใช้ทรัพยากรโดย
ไม่จำเป็น
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การหยุดแอปพลิเคชัน
1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
ตัง
้ ค่า > แอปพลิเคชัน >
จัดการแอปพลิเคชัน > เลือก
การรัน
2 เลือ
่ นไปยังแอปพลิเคชันทีต
่ อ
้ งการ
และแตะ หยุด เพือ
่ หยุด
เคล็ดลับ! ในการกลับไปยังแอปพลิเคชัน
ก่อนหน้า ให้กดปุม
่ หน้าจอหลักค้างไว้ หน้า
จอจะแสดงรายการแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ใช้งานล่าสุด
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8. การติดตัง้ PC software
(LG PC Suite)
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ “LG PC
Suite” เป็นโปรแกรมทีจ
่ ะช่วยเชือ
่ มต่อ
อุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ ผ่าน
สายเคเบิลการสือ
่ สารข้อมูล USB และ
Wi-Fi เมือ
่ เชือ
่ มต่อแล้ว คุณสามารถ
ใช้ฟงั ก์ชน
ั ของอุปกรณ์ของคุณบน
คอมพิวเตอร์ได้
ด้วยแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ “LG
PC Suite” คุณจะสามารถ...
• จัดการและเล่นเนือ
้ หามีเดียของ
คุณ (เพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ)

บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ส่งเนือ
้ หามัลติมเี ดียไปยังอุปกรณ์
ของคุณ
• ซิงโครไนซ์ขอ
้ มูล (กำหนดการ
รายชือ
่ บุค
๊ มาร์คในอุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
• สำรองข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆ
ในอุปกรณ์ของคุณ
• อัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณ
• สำรองข้อมูลและเรียกคืนอุปกรณ์
ของคุณ
• เล่นเนือ
้ หามัลติมเี ดียในคอมพิวเตอร์
ของคุณจากอุปกรณ์อน
่ื

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้เมนู วิธใี ช้
จากแอปพลิเคชันเพือ
่ ค้นหาวิธก
ี ารใช้งาน
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”
ของคุณได้

การติดตัง
้ แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์
“LG PC Suite”
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ “LG PC
Suite” สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ
เพจของ LG
1 ไปที่ www.lg.com และเลือก
ประเทศทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
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2 ไปที่ การสนับสนุน > การสนับ
สนุนโทรศัพท์มอ
ื ถือ > เลือกรุน
่
(LG-E400)
3 คลิก PC Sync จาก ดาวน์โหลด
และคลิก WINDOW PC Sync
ดาวน์โหลด เพือ
่ ดาวน์โหลด
“LG PC Suite” PC software
ข้อกำหนดของระบบสำหรับ
“LG PC Suite” PC software
• ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร: Windows XP 32
บิต(Service pack 2), Windows
Vista 32 บิต/64 บิต, Windows 7
32 บิต/64 บิต
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• CPU: โปรเซสเซอร์ 1GHz หรือสูงกว่า
• หน่วยความจำ: 512MB RAM
หรือสูงกว่า
• กราฟิกการ์ด: ความละเอียดหน้าจอ
1024 x 768 สี 32 บิต หรือสูงกว่า
• HDD: พืน
้ ทีว่ า่ ง 100 MB หรือมากกว่า
(อาจต้องใช้พน
้ื ทีว่ า่ งบนฮาร์ดดิสก์
มากขึน
้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณข้อมูล
ทีจ
่ ด
ั เก็บ)
• ซอฟต์แวร์ทต
่ี อ
้ งการ:
ไดรเวอร์ในตัวของ LG

หมายเหตุ
ไดรเวอร์ USB ในตัวของ LG
จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ USB ในตัวของ LG
ในการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ LG และคอมพิวเตอร์
และไดรเวอร์จะถูกติดตัง้
โดยอัตโนมัติ เมือ
่ คุณติดตัง้ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”

9. การซิงโครไนซ์โทรศัพท์
ของคุณกับคอมพิวเตอร์
ข้อมูลของอุปกรณ์และคอมพิว
เตอร์สามารถซิงโครไนซ์ได้งา่ ยๆ
ด้วยแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ “LG
PC Suite” เพือ
่ ความสะดวกของคุณ
สามารถซิงโครไนซ์รายชือ
่ กำหนด
การ และบุค
๊ มาร์คได้ดว้ ย
ขัน
้ ตอนจะมีดงั ต่อไปนี:้
1 เชือ
่ มต่อเครือ
่ งของคุณเข้ากับเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ของคุณ (ใช้สายเคเบิล
USB หรือการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi)
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2 หลังจากการเชือ
่ มต่อ ให้เรียกใช้
โปรแกรมและเลือกส่วนอุปกรณ์จาก
ประเภททางด้านซ้ายของหน้าจอ
3 คลิก [ข้อมูลส่วนตัว] เพือ
่ เลือก
4 ทำเครือ
่ งหมายทีช
่ อ
่ งเนือ
้ หาเพือ
่
ซิงโครไนซ์ และคลิกทีป
่ ม
ุ่ ซิงค์

10. ทำการถ่ายโอนเพลง ภายถ่าย
และใช้อป
ุ กรณ์จด
ั เก็บข้อมูล
USB
1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก ตัง
้ ค่า >
ทีเ่ ก็บข้อมูล เพือ
่ ตรวจสอบสือ
่ เก็บ
ข้อมูล (หากคุณต้องการถ่าย
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โอนไฟล์เข้าสู่
หรือออกจากการ์ดหน่วยความจำ
ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำลงใน
โทรศัพท์)
2 เชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์
โดยใช้สายเคเบิล USB
3 รายการโหมดการเชือ
่ มต่อ USB
จะปรากฏขึน
้ และเลือกตัวเลือก
ทีเ่ ก็บข้อมูล USB
4 เปิดโฟลเดอร์หน่วยความจำทีถ
่ อด
ได้บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดู
เนือ
้ หาทีจ
่ ด
ั เก็บบนคอมพิวเตอร์
ของคุณ และโอนไฟล์

5 คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไป
ยังโฟลเดอร์ไดรฟ์
6 เมือ
่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เลือกตัวเลือก “ชาร์ทเท่านัน
้ ”
เพือ
่ ยกเลิกการเชือ
่ มต่อโทรศัพท์

11. ถอ
ื โทรศัพท์ตง้ั ขึน
้
ถือโทรศัพท์มอ
ื ถือตัง้ ขึน
้ เหมือนกับ
โทรศัพท์ทว่ั ไป โทรศัพท์ LG-E400
มีเสาอากาศภายใน ระมัดระวังอย่าให้
เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่
บริเวณด้านหลังเครือ
่ ง เนือ
่ งจากจะส่ง
ผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ในขณะทำการโทรออก/รับสาย
หรือทำการส่ง/รับข้อมูล ให้หลีกเลีย
่ ง
การถือบริเวณส่วนล่างของโทรศัพท์
ซึง่ เป็นตำแหน่งทีม
่ ก
ี ารติดตัง้ เสาอากาศ
ไว้การทำดังกล่าวส่งผลกับ
คุณภาพการโทร

12. เมือ
่ หน้าจอค้าง
หากหน้าจอค้างหรือโทรศัพท์ไม่ตอบ
สนองเมือ
่ คุณพยายามใช้งาน:
ถอดแบตเตอรี่ ใส่กลับเข้าไป
แล้วเปิดโทรศัพท์ หากยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
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13. อย่าเชือ
่ มต่อโทรศัพท์ของ
คุณในขณะทำการเปิด/
ปิดคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบว่าคุณได้ยกเลิกการเชือ
่ มต่อ
สายเคเบิลข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และ
คอมพิวเตอร์แล้ว การเชือ
่ มต่อค้างไว้
อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน
คอมพิวเตอร์
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
หากต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง ค้างไว้ 3 วินาที
หากต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง ค้างไว้ 3 วินาที จากนัน
้
แตะ ปิดเครือ
่ ง แล้วแตะ ตกลง
ลำโพง/เครือ
่ งรับ

ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ปุม
่ ล็อค
เปิดหรือปิดเครือ
่ งโดยกดปุม
่ นีค
้ า้ งไว้
ปิดและล็อคหน้าจอ
เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ
ปุม
่ เมนู
ตรวจสอบว่ามีตวั เลือกอะไรบ้าง
ปุม
่ หน้าหลัก
กลับไปยังหน้าหลักจากหน้าจอใดๆ
ปุม
่ กลับ
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

หมายเหตุ:
เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ
เมือ
่ รับสายหรือโทรออก เซนเซอร์
รับสัญญาณจะปิดไฟหน้าจอโดย
อัตโนมัติ และล็อคปุม
่ กดแบบ
สัมผัสโดยการรับรูเ้ มือ
่ โทรศัพท์อยู่
ใกล้หู วิธน
ี จ้ี ะช่วยยืดอายุการใช้งาน
แบตเตอรี่ และป้องกันไม่ให้ปม
ุ่ กด
แบบสัมผัสทำงานโดยไม่ได้ตง้ั ใจ
ขณะโทรศัพท์
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
ฝาครอบด้านหลัง

เลนส์กล้อง

แบตเตอรี่
ช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำ Micro SD
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ช่องเสียบ
ซิมการ์ด

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
ช่องเสียบสายเคเบิล micro
USB

ปุม
่ ปรับระดับเสียง

•ในหน้าจอหลัก:
ควบคุมระดับเสียงกริง่
•ระหว่างการใช้สาย:
ควบคุมระดับเสียงสนทนา
•ขณะเล่นแทร็ค: ควบคุม
ระดับเสียงต่อเนือ
่ ง

คำเตือน
การวางวัตถุทม
่ี น
ี ำ้ หนักมากบนโทรศัพท์
หรือการนัง่ ทับอาจทำให้จอ LCD และ
การทำงาน
ของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้ ห้ามติดฟิลม
์
ป้องกันบนเซนเซอร์รบ
ั สัญญาณของ LCD
เนือ
่ งจากอาจทำให้เซนเซอร์ทำงานผิด
ปกติได้

ช่องเสียบหูฟง
ั สเตอริโอ
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ปุม
่ ล็อค

35

เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
การใส่ซม
ิ การ์ดและแบตเตอรี่
1 ในการถอดฝาครอบด้านหลัง ให้จบ
ั
โทรศัพท์ไว้อย่างมัน
่ คง ใช้นว้ิ หัวแม่
มือของมืออีกข้างออกแรงกดฝาครอบ
ด้านหลัง ถอดฝาครอบด้านหลังออก
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2 เลือ
่ นซิมการ์ดเข้าไปในช่องเสียบซิม
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง

3 ใส่แบตเตอรีโ่ ดยให้หน้าสัมผัสสีทอง
ในโทรศัพท์และแบตเตอรีต
่ รงกัน

การชาร์จโทรศัพท์
4 ปิดฝาครอบด้านหลัง

เสียบอุปกรณ์ชาร์จ แล้วเสียบปลัก
๊ ไฟ
เข้ากับเต้าเสียบไฟ คุณต้องชาร์จ
โทรศัพท์ LG-E400 จนกว่าจะเห็น
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
หมายเหตุ:
แบตเตอรี่
ต้องชาร์จจนเต็มเมือ
่
เริม
่ ต้นใช้งานเพือ
่ ยืด
อายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่

การติดตัง้ การ์ดหน่วยความจำ
หมายเหตุ: โทรศัพท์ LG-E400 สนับสนุน
การ์ดหน่วยความจำสูงสุดไม่เกิน 32 GB
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ในการใส่การ์ดหน่วยความจำ:
1 ปิดโทรศัพท์กอ
่ นใส่หรือถอดการ์ด
หน่วยความจำ ถอดฝาครอบด้านหลัง

2 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัส
สีทองคว่ำลง

การถอดการ์ดหน่วยความจำ
ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากช่อง
อย่างระมัดระวัง
คำเตือน
อย่าใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำเมือ
่
โทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่ การทำดังกล่าว
อาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์
ของคุณเสียหายได้ และข้อมูลทีจ่ ด
ั เก็บใน
การ์ดหน่วยความจำอาจเสียหาย
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจ
ฟอร์แมตแล้ว หากยังไม่ได้ฟอร์แมต
คุณต้องฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
ก่อนจึงจะสามารถใช้งานการ์ดได้
หมายเหตุ: ไฟล์ทง้ั หมดในการ์ดจะถูกลบ
ออกเมือ
่ คุณฟอร์แมตการ์ด

1 ในหน้าจอหลัก
ให้แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
เพือ
่ เปิดเมนูแอปพลิเคชัน
2 เลือ
่ นไปและแตะ ตัง
้ ค่า >
ทีเ่ ก็บข้อมูล
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3 แตะ ยกเลิกการเชือ
่ มต่อการ์ด SD
และแตะ ตกลง เพือ
่ ยืนยัน
4 แตะ ลบการ์ด SD
แล้วยืนยันการเลือกของคุณ
5 หากคุณตัง้ ค่าล็อคแบบ
ให้ปอ
้ นข้อมูลล็อคแบบ แล้วเลือก
ลบทุกสิง
่ การ์ดจะได้รบ
ั การฟอร์แมต
และพร้อมสำหรับการใช้งาน
หมายเหตุ: หากมีขอ
้ มูลอยูใ่ นการ์ดหน่วยความ
จำของคุณ โครงสร้างโฟลเดอร์อาจจะแตกต่าง
ไปจากเดิมภายหลังการฟอร์แมต เนือ
่ งจาก
ไฟล์ทง้ั หมดถูกลบออก

หน้าจอหลักของคุณ
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
เคล็ดลับต่อไปนีเ้ ป็นเคล็ดลับเกีย
่ วกับ
วิธน
ี าวิเกตโทรศัพท์ของคุณ
แตะ – ในการเลือกเมนู/ตัวเลือก
หรือเปิดแอปพลิเคชัน ให้แตะทีเ่ มนู/
ตัวเลือกนัน
้
แตะค้างไว้ – ในการเปิดเมนูตวั เลือก
หรือจับวัตถุทค
่ี ณ
ุ ต้องการย้าย ให้แตะ
วัตถุทค
่ี ณ
ุ ต้องการย้ายค้างไว้
ลาก – ในการเลือ
่ นดูรายการหรือ
เคลือ
่ นทีช
่ า้ ๆ ให้ลากผ่านหน้าจอ

ลากนิว้ – ในการเลือ
่ นดูรายการหรือ
เคลือ
่ นทีอ
่ ย่างรวดเร็วให้ตวัดนิว้ ผ่าน
หน้าจอสัมผัส (ลากอย่างเร็วแล้วปล่อย)
หมายเหตุ:

• ในการเลือกรายการ
ให้แตะทีก
่ ลางไอคอน
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอสัมผัส
ไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและแน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือกที่
ต้องการ ระวังอย่าแตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ
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หน้าจอหลักของคุณ
ล็อคโทรศัพท์ของคุณ
ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้งาน LG-E400
ให้กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ งเพือ
่ ล็อค
โทรศัพท์ของคุณ ซึง่ จะช่วยป้องกัน
การกดปุม
่ โดยไม่ตง้ั ใจและประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่
นอกจากนี้ หากคุณไม่ใช้โทรศัพท์ชว่ั
ขณะ หน้าจอหลักหรือหน้าจออืน
่ ทีค
่ ณ
ุ
กำลังดูจะเปลีย
่ นเป็นหน้าจอล็อคเพือ
่
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
หากมีโปรแกรมกำลังเปิดใช้งาน
อยูใ่ นขณะทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ค่าแบบการล็อค
โปรแกรมเหล่านัน
้ อาจจะยังคงทำงาน
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อยูใ่ นโหมดล็อค ขอแนะนำให้ปด
ิ
โปรแกรมทัง้ หมดก่อนจะเริม
่ ใช้งาน
โหมดล็อค เพือ
่ ป้องกันการเกิดค่าใช้
จ่ายทีไ่ ม่จำเป็น (เช่น การโทรเข้า/ออก,
การเข้าใช้เว็บ และการสือ
่ สารข้อมูล)
การตัง
้ ค่าแบบปลดล็อค:
คุณสามารถวาดแบบปลดล็อคของคุณ
ได้โดยการเชือ
่ มต่อจุดหากคุณตัง้ ค่า
แบบไว้หน้าจอของโทรศัพท์คณ
ุ จะถูก
ล็อค ในการปลดล็อคโทรศัพท์ ให้วาด
แบบตามทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ไว้บนหน้าจอ
ข้อควรระวัง: เมือ
่ คุณจะทำการตัง้ ค่าแบบปลด
ล็อค คุณจำเป็นต้องสร้างแอคเคาท์ Gmail ก่อน

ข้อควรระวัง: หากมีการวาดแบบผิดติดต่อ
กันมากกว่า 5 ครัง้ คุณจะไม่สามารถปลด
ล็อคโทรศัพท์ได้ ในกรณีน้ี ให้ดห
ู วั ข้อที่ 4
ภายใต้ขอ
้ ความประกาศสำคัญ

ปลดล็อคหน้าจอ
เมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้งานโทรศัพท์ LG-E400
เครือ
่ งจะกลับไปล็อคหน้าจอ ใช้นว้ิ มือ
ของคุณลากจากล่างขึน
้ บนเพือ
่ ปลด
ล็อคหน้าจอ

โหมดเงียบ
ในแถบการแจ้ง ให้แตะ
เพือ
่ เปลีย
่ นโหมด

หน้าหลัก
เพียงเลือ
่ นนิว้ ไปทางซ้ายหรือขวาเพือ
่
ดูพาเนล นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถปรับแต่งพาเนลด้วย Widget,
ปุม
่ ลัดไปยังแอปพลิเคชัน โฟลเดอร์
และภาพพืน
้ หลังทีใ่ ช้บอ
่ ย
หมายเหตุ: ภาพหน้าจอบางภาพอาจแตกต่าง
กันตามผูใ้ ห้บริการ

ในหน้าจอหลัก คุณสามารถดูปม
ุ่ ด่วน
ได้ทด
่ี า้ นล่างหน้าจอ ปุม
่ ด่วนจะทำให้
สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้บอ
่ ยได้
อย่างง่ายดายด้วยการกดเพียงปุม
่ เดียว
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หน้าจอหลักของคุณ
แตะไอคอน โทรศัพท์ เพือ
่ แสดง
ปุม
่ หมายเลขแบบสัมผัสสำหรับใช้
โทรออก
แตะไอคอน รายชือ
่
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
แตะไอคอน ข้อความ
เพือ
่ เข้าใช้เมนูขอ
้ ความ นีค
่ อ
ื ทีซ
่ ง่ึ
คุณสามารถสร้างข้อความใหม่ได้
แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
ด้านล่างหน้าจอ คุณสามารถดู
แอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้ ทัง้ หมดได้
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ในการเปิดแอปพลิเคชันทีต
่ อ
้ งการ
เพียงแตะไอคอนในรายการ
แอปพลิเคชัน
หมายเหตุ: พรีโหลดแอปลิเคชันอาจแตก
ต่างกันตามซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้
ให้บริการของคุณ

การเพิม
่ Widget
ในหน้าจอหลักของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอหลัก
ของคุณโดยเพิม
่ ปุม
่ ลัด, Widget
หรือโฟลเดอร์ เพือ
่ ให้ใช้โทรศัพท์
ได้สะดวกยิง่ ขึน
้ ให้เพิม
่ Widget

ทีใ่ ช้บอ
่ ยในหน้าจอหลัก
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะปุม
่ เมนู
และเลือก เพิม
่ หรือแตะค้างไว้บน
ส่วนทีว่ า่ งของหน้าจอหลัก
2 ในเมนู เพิม
่ ในหน้าหลัก ให้แตะ
ประเภทรายการทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพิม
่
3 เช่น เลือก โฟลเดอร์
จากรายการแล้วแตะ
4 จากนัน
้ คุณจะเห็นไอคอนโฟลเดอร์
ใหม่บนหน้าจอหลัก ลากไปยัง
ตำแหน่งทีต
่ อ
้ งการบนพาเนลทีต
่ อ
้ ง
การ แล้วยกนิว้ ออกจากหน้าจอ

เคล็ดลับ! ในการเพิม
่ ไอคอนแอปพลิเคชัน
ในหน้าจอหลัก จากเมนู แอปพลิเคชัน ให้
แตะค้างไว้ทแ
่ี อปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพิม
่
เคล็ดลับ! ในการลบไอคอนแอปพลิเคชัน
ออกจากหน้ า จอหลั ก ให้ แ ตะค้ า งไว้ ท ี ่ ไ อ
คอนปุม
่ ลัดทีค
่ ณ
ุ ต้องการลบ แล้วลากไปยัง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชันที่
โหลดไว้ลว่ งหน้าได้ (คุณสามารถลบได้เพียง
ไอคอนบนหน้าจอเท่านัน
้ )
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หน้าจอหลักของคุณ
การกลับไปทีแ
่ อปพลิเคชันทีเ่ พิง่
ใช้ลา่ สุด
1 กดปุม
่ หน้าหลัก ค้างไว้ หน้าจอ
จะแสดงป๊อปอัปโดยมีไอคอนของ
แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ใช้ลา่ สุด
2 แตะไอคอนเพือ
่ เปิดแอปพลิเคชัน
หรือแตะปุม
่ กลับ เพือ
่ กลับไปที่
แอปพลิเคชันปัจจุบน
ั

แถบการแจ้ง
แถบการแจ้งอยูด
่ า้ นบนสุดของหน้าจอ
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เสียง/ สัน
่ / Wi-Fi
เงียบ

บลูทธ
ู

GPS การเชือ
่ มต่อ
ข้อมูล

แตะและเลือ
่ นแถบการแจ้งลงด้วยนิว้ มือ
หรือ ในหน้าจอหลัก ให้แตะปุม
่ เมนู
แล้วเลือก การแจ้ง ในหน้าจอนี้ คุณจะ
สามารถตรวจสอบและจัดการเสียง,
Wi-Fi, บลูทธ
ู และ GPS
รวมถึงการแจ้งอืน
่ ๆ ได้

ตารางด้านล่างนีจ
้ ะอธิบาย
ถึงความหมายของไอคอนต่างๆ
ทีป
่ รากฏบนแถบสถานะ
[แถบสถานะ]

การดูแถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพือ
่ แสดงข้อมูลโทรศัพท์ เช่น
ความแรงของสัญญาณ, ข้อความใหม่,
อายุแบตเตอรี่ และบลูทธ
ู ทีใ่ ช้งานและ
การเชือ
่ มต่อข้อมูล
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หน้าจอหลักของคุณ
ไอ รายละเอียด
คอน

ไอ รายละเอียด
คอน

ไม่มซ
ี ม
ิ การ์ด

พักสาย

คำเตือนระบบ

ไม่มส
ี ญ
ั ญาณ

ลำโพง

ตัง้ ปลุก

โหมดเครือ
่ งบิน

ปิดโมโครโฟน
โทรศัพท์

ข้อความเสียงใหม่

เชือ
่ มต่อกับเครือ
ข่าย Wi-Fi
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ไอ รายละเอียด
คอน

สายไม่ได้รบ
ั

ปิดเสียงเรียกเข้า

ชุดหูฟงั แบบใช้สาย

เปิดบลูทธ
ู

โหมดสัน
่

กำลังใช้สาย

เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์
บลูทธู

ชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็ม
แล้ว

ไอ รายละเอียด
คอน

ไอ รายละเอียด
คอน

กำลังชาร์จแบตเตอรี่

กำลังรับสัญญาณ
GPS

ข้อมูลเข้าและออก

กำลังรับข้อมูล
ตำแหน่งจาก GPS

โทรศัพท์เชือ
่ มต่อกับ
คอมพิวเตอร์ผา่ นสาย
USB

ไอ รายละเอียด
คอน
Gmail ใหม่
ข้อความ Google
Talk ใหม่
ข้อความใหม่

3 การแจ้งยังไม่ได้ดู

กำลังเล่นเพลง

กำลังดาวน์โหลด
ข้อมูล

กำลังซิงค์ขอ
้ มูล

เหตุการณ์ทจ
่ี ะเกิดขึน
้

กำลังอัปโหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดเสร็จสิน
้

กำลังใช้งานปล่อย
สัญญาณผ่าน USB
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หน้าจอหลักของคุณ
ไอ รายละเอียด
คอน
กำลังใช้งาน
Portable Wi-Fi
hotspot
กำลังใช้งานทัง้ การ
ปล่อยสัญญาณผ่าน
USB และ Portable
hotspot
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แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
คุณสามารถป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์
บนหน้าจอได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะ
ปรากฏบนหน้าจอโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณ
จำเป็นต้องป้อนข้อความ ในการทำให้
แป้นพิมพ์ปรากฏขึน
้ ด้วยตนเอง เพียง
แตะฟิลด์ขอ
้ ความทีค
่ ณ
ุ ต้องการป้อน
ข้อความ
การใช้ปม
ุ่ กด และ การป้อนข้อความ
แตะหนึง่ ครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นตัวอักษรถัด
ไปทีค
่ ณ
ุ พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แตะสอง
ครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นทุกตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

แตะเพือ
่ สลับเป็นแป้นพิมพ์ตวั
เลขและสัญลักษณ์ คุณสามารถแตะ
แท็บนีค
้ า้ งไว้เพือ
่ ดูเมนูตง้ั ค่าได้
แตะเพือ
่ แทรกอีโมติคอนเมือ
่ เขียน
ข้อความ
แตะเพือ
่ เว้นวรรค
แตะเพือ
่ ขึน
้ บรรทัดใหม่ในฟิลด์
ข้อความ
แตะเพือ
่ ลบตัวอักษรก่อนหน้า
แตะเพือ
่ ซ่อนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การป้อนตัวอักษรทีใ่ ช้สำหรับ
เน้นเสียง
เมือ
่ คุณเลือกภาษาฝรัง่ เศสหรือสเปน
เป็นภาษาทีใ่ ช้ปอ
้ นข้อความ คุณสามารถ
ป้อนตัวอักษรพิเศษของภาษาฝรัง่ เศส
หรือสเปนได้ (เช่น "á")
ตัวอย่างเช่น ในการป้อน "á" ให้แตะ
ปุม
่ "a" ค้างไว้จนกว่าปุม
่ ซูมเข้าจะขยาย
ใหญ่ขน
้ึ และแสดงตัวอักษรจากภาษา
อืน
่ ๆ แล้วเลือกตัวอักษรพิเศษทีค
่ ณ
ุ
ต้องการ
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การตัง
้ ค่าแอคเคาท์ Google
เมือ
่ คุณเปิดโทรศัพท์เป็นครัง้ แรก
คุณจะมีโอกาสเปิดการใช้เครือข่าย
เพือ
่ ลงชือ
่ เข้าใช้แอคเคาท์ Google
และเลือกวิธก
ี ารใช้บริการ Google
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
การตัง
้ ค่าแอคเคาท์ Google
ของคุณ:
ลงชือ
่ เข้าใช้แอคเคาท์ Google
จากหน้าจอตัง้ ค่าทีแ
่ สดง
หรือ
* แอปพลิเคชัน > เลือกแอปพลิเคชัน
Google เช่น Gmail > เลือก ถัดไป >
เลือก สร้าง เพือ
่ สร้างแอคเคาท์ใหม่
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หากคุณมีแอคเคาท์ Google ให้ปอ
้ น
อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ
จากนัน
้ แตะ ลงชือ
่ เข้าใช้
เมือ
่ คุณตัง้ ค่าแอคเคาท์ Google
บนโทรศัพท์ โทรศัพท์ของคุณจะ
ซิงโครไนซ์กบ
ั แอคเคาท์ Google
บนเว็บโดยอัตโนมัติ
รายชือ
่ , ข้อความ Gmail, เหตุการณ์
ในปฏิทน
ิ ของคุณและข้อมูลอืน
่ ๆ
จากแอปพลิเคชันเหล่านีแ
้ ละบริการ
บนเว็บจะซิงโครไนซ์กบ
ั โทรศัพท์ของ
คุณ (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่าการซิงโครไนซ์
ของคุณ)

หลังจากไซน์อน
ิ คุณจะสามารถใช้
Gmail และใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ
ของ Google บนโทรศัพท์ของคุณ
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Wi-Fi
ด้วย Wi-Fi คุณสามารถใช้การเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในพืน
้ ที่
ครอบคลุมของจุดเชือ
่ มต่อไร้สาย (AP)
สนุกสนานกับอินเตอร์เน็ตไร้สายโดย
ใช้ Wi-Fi ทีไ่ ม่มค
ี า่ บริการเพิม
่ เติม

การเชือ
่ มต่อกับ Wi-Fi

การเปิด Wi-Fi

หมายเหตุ:

ในหน้าจอหลัก เปิดแถบการแจ้ง
และแตะ
หรือแตะ แอปพลิเคชัน > ตัง
้ ค่า >
ตัง
้ ค่าการเชือ
่ มต่อ จากนัน
้ Wi-Fi
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เลือกเครือข่าย Wi-Fi
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเชือ
่ มต่อ หากคุณพบ
คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านเพือ
่ ทำการ
เชือ
่ มต่อ
• หากคุณอยูน
่ อกพืน
้ ทีค
่ รอบคลุม
Wi-Fi และเลือกใช้การเชือ
่ มต่อ 3G
อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม
• หากโทรศัพท์ของคุณเข้าสูโ่ หมดปิด
เมือ
่ มีการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi การเชือ
่ มต่อ
Wi-Fi จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

• ในกรณีน้ี หากโทรศัพท์ของคุณ
สามารถเข้าใช้ 3G ได้ อาจจะทำการ
เชือ
่ มต่อกับเครือข่าย 3G โดยอัต
โนมัติ และอาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม
• โทรศัพท์ LG-E400 สนับสนุนการ
รักษาความปลอดภัย WEP, WPA/
WPA2-PSK และ
802.1x EAP หากผูใ้ ห้บริการ
Wi-Fi หรือผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่าย
ของคุณตัง้ ค่าการเข้ารหัสสำหรับ
การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
ไว้ ต้องป้อนรหัสในหน้าต่างป๊อปอัป
หากไม่ได้มก
ี ารตัง้ ค่าการเข้ารหัสไว้

หน้าต่างป๊อปอัพนีจ
้ ะไม่ปรากฏขึน
้
ขอรหัสจากผูใ้ ห้บริการ Wi-Fi หรือ
ผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่ายของคุณ

การแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูล
ในโทรศัพท์
คุณสามารถแบ่งปันการเชือ
่ มต่อ
ข้อมูลของโทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์
เครือ
่ งเดียวผ่านสายเคเบิล USB
(การปล่อยสัญญาณผ่าน USB) คุณยัง
สามารถแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลของ
โทรศัพท์กบ
ั อุปกรณ์ได้ถงึ ห้าเครือ
่ ง
พร้อมกัน ด้วยการเปลีย
่ นโทรศัพท์ของ
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Wi-Fi
คุณเป็น Portable Wi-Fi hotspot
ขณะทีโ่ ทรศัพท์กำลังแบ่งปันการเชือ
่ ม
ต่อข้อมูล ไอคอนจะปรากฏขึน
้ ทีแ
่ ถบ
สถานะ และแสดงเป็นการแจ้งเตือน
ในแถบการแจ้ง
ไอคอน รายละเอียด
กำลังใช้งานการปล่อยสัญญาณ
ผ่าน USB
กำลังใช้งาน Portable Wi-Fi
hotspot
กำลังใช้งานทัง้ การปล่อยสัญญาณ
ผ่าน USB และ Portable hotspot
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สำหรับข้อมูลล่าสุดเกีย
่ วกับการปล่อย
สัญญาณและ Portable hotspot รวม
ถึงระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารทีร่ องรับและราย
ละเอียดอืน
่ ให้ไปที่ http://www.
android.com/tether
หมายเหตุ: เมือ
่ เชือ
่ มต่อและใช้บริการออนไลน์
อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม โปรดสอบถามข้อมูลการ
คิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ

การตัง้ ค่าการปล่อยสัญญาณ
ผ่าน USB และ Portable Wi-Fi
hotspot
1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก ตัง
้ ค่า
2 แตะ ตัง
้ ค่าการเชือ
่ มต่อ แล้วเลือก
Tethering & portable hotspot
3 เลือกตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ ต้องการปรับ
การปล่อยสัญญาณผ่าน USB –
เลือกเพือ
่ แบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลบน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ อง
โทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์ผา่ นการ
เชือ
่ มต่อ USB

Portable Wi-Fi hotspot – เลือก
เพือ
่ แบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลบนเครือ
ข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องโทรศัพท์ดว้ ย
Wi-Fi sharing
ช่วยเหลือ – เปิดกล่องโต้ตอบทีม
่ ี
ข้อมูลเกีย
่ วกับการแชร์ USB และ
Portable Wi-Fi Hotspot ตลอดจน
ข้อมูลเกีย
่ วกับทีท
่ ค
่ี ณ
ุ สามารถเรียน
รูเ้ พิม
่ เติม

การแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลของ
โทรศัพท์ดว้ ย USB
หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้งาน
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Wi-Fi
Windows 7 หรือระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารที่
อยูใ่ นกลุม
่ Linux รุน
่ ใหม่ๆ (เช่น
Ubuntu) โดยปกติแล้วคุณจะไม่จำเป็น
ต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับ
การแชร์ แต่ถา้ คุณกำลังใช้งาน
Windows เวอร์ชน
ั ก่อนหน้า หรือ
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารอืน
่ คุณอาจจำเป็น
ต้องเตรียมการเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของ
คุณสำหรับการเชือ
่ มต่อเครือข่ายด้วย
USB สำหรับข้อมูลล่าสุดเกีย
่ วกับระบบ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารทีส
่ นับสนุนการปล่อยสัญญาณ
ผ่าน USB และวิธก
ี ารปรับแต่ง โปรดไป
ที่ http://www.android.com/tether
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การปล่อยสัญญาณผ่าน USB
และการแบ่งปันข้อมูล
คุณไม่สามารถแบ่งปันการเชือ
่ มต่อ
ข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณและการ์ด
microSD ผ่าน USB ในเวลาเดียวกันได้
ขณะทีค
่ ณ
ุ กำลังใช้การเชือ
่ มต่อ USB
หากคุณต้องการใช้การ์ด microSD
กับคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องเลิกการเชือ
่
มต่อก่อน
1 ใช้สายเคเบิล USB ทีม
่ ากับโทรศัพท์
เพือ
่ เชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์
2 ในหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก ตัง
้ ค่า

3 แตะ ตัง
้ ค่าการเชือ
่ มต่อ แล้วเลือก
Tethering & portable hotspot
4 เลือก การปล่อยสัญญาณผ่าน
USB
• โทรศัพท์จะเริม
่ แบ่งปันการเชือ
่ มต่อ
ข้อมูลบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
กับคอมพิวเตอร์ผา่ นการเชือ
่ มต่อ USB
การแจ้งเตือนแบบต่อเนือ
่ ง
จะถูก
เพิม
่ ลงในแถบสถานะและแถบการแจ้ง
5 ยกเลิกการเลือก
การปล่อยสัญญาณผ่าน USB
เพือ
่ หยุดการแบ่งปันการเชือ
่ มต่อ
ข้อมูล หรือถอดสายเคเบิล USB ก็ได้

การแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลของ
โทรศัพท์โดยเป็น Portble Wi-Fi
hotspot
1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก ตัง
้ ค่า
2 แตะ ตัง
้ ค่าการเชือ
่ มต่อ แล้วเลือก
Tethering & portable hotspot
3 เลือก Portable Wi-Fi hotspot
• หลังจากรอสักครู่ โทรศัพท์จะเริม
่ บร
อดคาสต์ชอ
่ื เครือข่าย Wi-Fi (SSID)
ซึง่ คุณจะสามารถเชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อน
่ื จำนวน
สูงสุดแปดเครือ
่ ง
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การแจ้งเตือนแบบต่อเนือ
่ ง
จะถูก
เพิม
่ ลงในแถบสถานะและแถบการแจ้ง
• เมือ
่ เปิด Portable Wi-Fi hotspot
คุณสามารถเปลีย
่ นชือ
่ เครือข่ายหรือ
รหัสรักษาความปลอดภัย
4 ยกเลิกการเลือก Portable Wi-Fi
hotspot เพือ
่ หยุดการแบ่งปันการ
เชือ
่ มต่อข้อมูลผ่าน Wi-Fi

60

การเปลีย
่ นชือ
่ หรือรักษาความ
ปลอดภัยของ Portable hotspot
คุณสามารถเปลีย
่ นชือ
่ เครือข่าย Wi-Fi
(SSID) ของโทรศัพท์ของคุณ รวมทัง้
รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
Wi-Fi ได้
1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก ตัง
้ ค่า
2 แตะ ตัง
้ ค่าการเชือ
่ มต่อ แล้วเลือก
Tethering & portable hotspot
3 ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือก Portable
Wi-Fi hotspot ไว้แล้ว

4 แตะ ตัง
้ ค่าฮอตสปอต Wi-Fi
เคลือ
่ นที่
5 แตะ Configure Wi-Fi hotspot
• กล่องโต้ตอบ Configure Wi-Fi
hotspot จะปรากฏขึน
้
• คุณสามารถเปลีย
่ น SSID (ชือ
่ )
ของเครือข่าย ทีจ
่ ะปรากฏให้คอม
พิวเตอร์เครือ
่ งอืน
่ ๆเห็นเมือ
่ ทำการ
สแกนหาเครือข่าย Wi-Fi
• นอกจากนีย
้ งั สามารถแตะเมนู
ระบบป้องกัน เพือ
่ กำหนดค่า
เครือข่ายด้วยระบบป้องกัน Wi-Fi

Protected Access 2 (WPA2) ทีใ่ ช้
Pre-Shared Key (PSK)
• หากคุณแตะทีต
่ วั เลือกระบบป้องกัน
WPA2 PSK ฟิลด์รหัสผ่านจะถูกเพิม
่
ลงในกล่องโต้ตอบ Configure WiFi hotspot ถ้าคุณป้อนรหัสผ่านไว้
คุณจะต้อง
ป้อนรหัสผ่านดังกล่าวเมือ
่ ทำการเชือ
่ ม
ต่อ hotspotของโทรศัพท์กบ
ั คอม
พิวเตอร์หรืออุปกรณ์อน
่ื หรือแตะ เปิด
ในเมนู ระบบป้องกัน เพือ
่ ลบระบบ
ป้องกันออกจากเครือข่าย
Wi-Fi ของคุณ
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ข้อควรระวัง!
หากคุณตัง้ ค่าตัวเลือกระบบป้องกันเป็น เปิด
คุณจะไม่สามารถป้องกันการใช้บริการออน
ไลน์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตของบุคคลอืน
่ และ
อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม คุณควรเปิดใช้งาน
ตัวเลือกระบบป้องกันเสมอ เพือ
่ หลีกเลีย
่ ง
การใช้โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต

6 แตะ บันทึก
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การโทร
การโทรออก

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่

เพือ
่ เปิดปุม
่ กด
1 แตะ
้ นหมายเลขโดยใช้ปม
ุ่ กด
2 ปอ
ในการลบตัวเลข ให้แตะไอคอน ล้าง
3 แตะทีไ่ อคอน โทร
เพือ
่ โทรออก
4 ในการวางสาย ให้แตะไอคอน
วางสาย

เพือ
่ เปิด รายชือ
่
1 แตะ
่ นดูรายชือ
่ หรือป้อนอักษรตัวแรก
2 เลือ
ของรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทรโดย
แตะ ค้นหา
3 ในรายการ ให้แตะรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การโทรและแตะทีห
่ มายเลขหรือ
ไอคอนโทรเพือ
่ ทำการโทร

เคล็ดลับ! ในการป้อน “+”
เพือ
่ โทรออกต่างประเทศ ให้แตะค้างไว้ท่ี

การรับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมือ
่ หน้าจอล็อคและโทรศัพท์ดงั ขึน
้
ให้ลากไอคอน รับสาย
ไปทางขวา
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การโทร
ลากไอคอน ปฏิเสธ
ไปทางซ้าย
เพือ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า

การปรับระดับเสียงสายสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการ
ใช้สาย ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงขึน
้ และ
ลงทางด้านซ้ายของโทรศัพท์

การใช้สายทีส
่ อง
1 ในระหว่างการโทรสายแรก ให้แตะ
2 หมุนหมายเลขโทรออกหรือค้นหา
รายชือ
่
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3 แตะไอคอน โทร
เพือ
่ โทรออก
4 สายสนทนาทัง้ สองสายจะแสดงอยู่
ในหน้าจอการโทร สายสนทนาแรก
จะล็อคและพักสายไว้
5 แตะหมายเลขทีแ
่ สดงเพือ
่ สลับ
สลาย หรือแตะที่
รวมสาย
เพือ
่ ทำการประชุมสาย
6 ในการวางสายทีก
่ ำลังสนทนา
ให้แตะ สิน
้ สุด
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการ
โทรออกแต่ละสายด้วย

การดูบน
ั ทึกการโทร

ตัง้ ค่าการโทร

ในหน้าจอหลัก ให้แตะ
และเลือกแท็บ บันทึกการโทร
ดูรายการสายทีโ่ ทรออก ได้รบ
ั
ไม่ได้รบ
ั และโทรด้วยเสียงทัง้ หมด

คุณสามารถกำหนดค่าการตัง้
ค่าโทรศัพท์ เช่น การส่งต่อสาย
และคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษอืน
่ ๆ จาก
ผูใ้ ห้บริการ
1 ในหน้าจอหลัก
ให้แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
เพือ
่ เปิดเมนูแอปพลิเคชัน
2 เลือ
่ นแล้วแตะ ตัง
้ ค่า
3 แตะ ตัง
้ ค่าการโทร และเลือก
ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ ต้องการปรับ

เคล็ดลับ! แตะที่รายการบันทึกการโทรใดๆ
เพือ
่ ดูวน
ั ที,่ เวลา และระยะเวลาในการโทร
เคล็ดลับ! แตะปุม
่ เมนู แล้วแตะ
ลบทัง้ หมด เพือ
่ ลบรายการทีบ
่ น
ั ทึกไว้
ทัง้ หมด
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รายชือ
่
เพิม
่ รายชือ
่ ในโทรศัพท์และซิงโครไนซ์
กับรายชือ
่ ในแอคเคาท์ Google หรือ
แอคเคาท์อน
่ื ทีส
่ นับสนุนการ
ซิงโครไนซ์รายชือ
่

การค้นหารายชือ
่
ในหน้าจอหลัก
1 แตะ
เพือ
่ เปิด รายชือ
่
2 แตะ ค้นหา และป้อนชือ
่ โดยใช้
แป้นพิมพ์
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การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1 แตะ
ป้อนหมายเลขของราย
ชือ
่ ใหม่ แล้วแตะปุม
่ เมนู แตะ
เพิม
่ ในรายชือ
่
และ สร้างรายชือ
่ ใหม่
2 หากคุณต้องการเพิม
่ รูปภาพให้กบ
ั
รายชือ
่ ใหม่ ให้แตะที่
เลือกจาก
ถ่ายภาพ หรือ เลือกจากคลังภาพ
3 เลือกประเภทรายชือ
่ โดยแตะ
4 แตะชนิดของข้อมูลรายชือ
่ และป้อน
รายละเอียดเกีย
่ วกับรายชือ
่
5 แตะ บันทึก

รายชือ
่ ทีใ่ ช้บอ
่ ย
คุณสามารถแยกผูต
้ ด
ิ ต่อทีโ่ ทรหา
บ่อยๆ ไว้ในกลุม
่ เพือ
่ นสนิท
การเพิม
่ รายชือ
่ เป็นเพือ
่ นสนิท
1 แตะ
เพือ
่ เปิด รายชือ
่
2 แตะทีร่ ายชือ
่ เพือ
่ ดูรายละเอียด
3 แตะทีด
่ าวทางด้านขวาของ
ชือ
่ ดาวจะเปลีย
่ นเป็นสีทอง

การลบรายชือ
่ ออกจากรายชือ
่
เพือ
่ นสนิท
1 แตะ
เพือ
่ เปิด รายชือ
่
2 แตะทีแ
่ ท็บ กลุม
่
เลือก รายการโปรด
ทีด
่ า้ นบนสุดของรายการ แล้วเลือก
รายชือ
่ ทีต
่ อ
้ งการดูรายละเอียด
3 แตะทีด
่ าวสีทองทางด้านขวาของชือ
่
ดาวจะเปลีย
่ นเป็นสีเทา และรายชือ
่
จะถูกลบออกจากรายชือ
่ เพือ
่ นสนิท

67

รายชือ
่
การย้ายรายชือ
่ จากอุปกรณ์
เก่าไปยังอุปกรณ์ใหม่
เอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ ของคุณเป็นไฟล์
CSV จากอุปกรณ์เก่าไปยังคอม
พิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม PC Sync
1 ติดตัง้ แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์
“LG PC Suite” บนคอมพิวเตอร์
เรียกใช้โปรแกรมและเชือ
่ มต่ออุปกรณ์
ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย
เคเบิล USB
2 จากด้านบนสุดของหน้าจอ ให้เลือก
อุปกรณ์ > อิมปอร์ตข้อมูลส่วน
ตัว > อิมปอร์ตรายชือ
่
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3 จะมีปอ
๊ บอัปสำหรับการเปิดไฟล์
รายชือ
่ ปรากฏขึน
้
4 เลือกไฟล์รายชือ
่ และคลิก เปิด
5 ป๊อบอัปสำหรับการอิมปอร์ตรายชือ
่
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ ไปยังรายชือ
่
ในอุปกรณ์จะปรากฏขึน
้
6 หากรายชือ
่ ในอุปกรณ์และรายชือ
่
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกัน
ให้เลือกรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
อิมปอร์ตจากคอมพิวเตอร์
7 คลิกปุม
่ [ตกลง] เพือ
่ อิมปอร์ตรายชือ
่
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ลงในอุปกรณ์

ข้อความ
ข้อความ
โทรศัพท์ LG-E400
ของคุณได้ผสมผสาน SMS และ
MMS ไว้ในเมนูทใ่ี ช้งา่ ยเพียงเมนูเดียว

การส่งข้อความ
1 แตะไอคอน
บนหน้าจอหลักและแตะ
ข้อความใหม่ เพือ
่ เปิดข้อความเปล่า
2 ป้อนรายชือ
่ หรือหมายเลขของราย
ชือ
่ ในฟิลด์ ถึง ขณะทีค
่ ณ
ุ ป้อนราย
ชือ
่ รายชือ
่ ทีต
่ รงกันจะปรากฏขึน
้
คุณสามารถแตะผูร้ บ
ั ทีแ
่ นะนำได้ คุณ
สามารถเพิม
่ รายชือ
่ หลายรายการได้

บันทึก: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยสำหรับ
ข้อความตัวอักษรในการส่งข้อความ
ให้กบ
ั ผูร้ บ
ั ทุกคน

3 แตะฟิลด์ปอ
้ นข้อความ
และเริม
่ ต้นเขียนข้อความ
4 แตะปุม
่ เมนู เพือ
่ เปิดเมนูตวั เลือก
เลือกจาก โทร,ดูรายชือ
่ ,เพิม
่ ชือ
่
เรือ
่ ง,ยกเลิก,ตอบกลับ,แนบ,อืน
่ ๆ
5 แตะที่ ส่ง เพือ
่ ส่งข้อความ
6 หน้าจอจะเปิดขึน
้ พร้อมมีชอ
่ื หมายเลข
ผูร้ บ
ั ตามด้วยข้อความการตอบกลับ
ปรากฏบนหน้าจอ ขณะทีค
่ ณ
ุ ดูและ
ส่งข้อความเพิม
่ เติมเธรดข้อความ
จะถูกสร้างขึน
้
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ข้อความ
คำเตือน
การจำกัดตัวอักษรที่ 160 ตัวอักษรอาจจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศขึน
้ อยูก
่ บ
ั
วิธก
ี ารเข้ารหัสและภาษาของ SMS

คำเตือน
หากมีการใส่รป
ู ภาพ, วิดโี อหรือ
ไฟล์เสียงลงใน SMS ข้อความดังกล่าว
จะถูกแปลงเป็น MMS โดยอัตโนมัติ
ซึง่ คุณจะเสียค่าใช้จา่ ยตามนัน
้
หมายเหตุ: เมือ
่ คุณได้รบ
ั ข้อความ SMS
ระหว่างการใช้สาย
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จะมีเสียงกริง่ แจ้งเตือนให้ทราบ

กล่องเธรด
ข้อความ (SMS, MMS) ทีแ
่ ลกเปลีย
่ น
กับบุคคลอืน
่ สามารถแสดงเรียงตาม
ลำดับเวลาเพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถดูภาพ
รวมของการสนทนาได้อย่างสะดวก

การใช้สไมลีย์
ทำให้ขอ
้ ความของคุณสนุกสนานมาก
ขึน
้ ด้วยการใช้สไมลีย์
เมือ
่ เขียนข้อความใหม่ แตะปุม
่ เมนู
แล้วเลือก อืน
่ ๆ > แทรกสไมลีย์

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความ
มัลติมเี ดีย
การตัง้ ค่าข้อความของโทรศัพท์ LGE400 จะได้รบ
ั การกำหนดค่า
ไว้ลว่ งหน้าแล้ว ดังนัน
้ คุณสามารถ
ส่งข้อความได้ทน
ั ที คุณสามารถ
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าโดยอิงตามความ
ต้องการของคุณ

คำเตือน
ในโหมดนี้ MMS ของอุปกรณ์จะแนะนำผูใ้ ช้
ในการสร้างและส่งข้อความทีม
่ เี นือ
้ หาของ
Core MM Content Domain การแนะแนว
ทางนีม
้ ใี ห้ผา่ นทางข้อความคำเตือน
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อีเมล์
การเปิดหน้าจออีเมล์และแอคเคาท์

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน อีเมล์ เพือ
่
อ่านอีเมล์จากบริการอืน
่ ๆ นอกเหนือ
จาก Google Mail ได้ แอปพลิเคชัน
อีเมล์รองรับประเภทแอคเคาท์ตอ
่ ไปนี:้
POP3, IMAP และ Exchange
การจัดการแอคเคาท์อเี มล์
ในหน้าจอหลัก ให้แตะ ดาวน์โหลด >
อีเมล์ แล้วเลือกผูใ้ ห้บริการอีเมล์
วิซาร์ดตัง้ ค่าจะเปิดขึน
้ เพือ
่ ช่วยคุณ
เพิม
่ อีเมล์แอคเคาท์หลังจากตัง้ ค่าเริม
่
ต้นแล้ว อีเมล์ จะแสดงข้อมูลของ
ถาดเข้า ของคุณ (หากคุณมีเพียงแอค
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เคาท์เดียว) หรือหน้าจอ แอคเคาท์ (หา
กคุณมีหลายแอคเคาท์)
หน้าจอแอคเคาท์
หน้าจอ แอคเคาท์ จะแสดงรายการ
ถาดเข้ารวม และแอคเคาท์อเี มล์แต่
ละแอคเคาท์ของคุณ
1 การเปิดแอปพลิเคชัน อีเมล์ หากคุณ
ไม่ได้อยูท
่ ห
่ี น้าจอแอคเคาท์ ให้แตะ
ปุม
่ เมนู และแตะ แอคเคาท์
2 เลือกผูใ้ ห้บริการอีเมล์
- แตะเพือ
่ เปิดถาดเข้ารวม ซึง่ มีขอ
้
ความทีไ่ ด้รบ
ั ในแอคเคาท์ของคุณ
ทัง้ หมด

-แ
 ตะเพือ
่ เปิดรายการข้อความ
ทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ติดดาว
- แตะไอคอนโฟลเดอร์เพือ
่ เปิด
โฟลเดอร์แอคเคาท์
คุณสามารถแตะทีแ
่ อคเคาท์เพือ
่ ดู ถาด
เข้า แอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ใช้สำหรับส่ง
อีเมล์ตามค่าเริม
่ ต้นจะมีเครือ
่ งหมาย
ถูกเลือกไว้อยู่
การเปิดถาดเข้ารวม
หากคุณกำหนดค่าให้มแ
ี อคเคาท์ทใ่ี ช้
สำหรับส่งและรับอีเมล์มากกว่าหนึง่ แอค
เคาท์ คุณสามารถดูขอ
้ ความทัง้ หมดที่
ส่งไปยังแอคเคาท์ตา่ งๆ ได้ใน
ถาดเข้ารวม ของคุณ

1 แตะ อีเมล์
2 แตะ ถาดเข้ารวม (ในหน้าจอแอค
เคาท์) ข้อความในถาดเข้ารวมจะมี
รหัสสีแสดงอยูท
่ างด้านซ้ายของข้อ
ความ แบ่งตามแอคเคาท์ โดยสีทใ่ี ช้
จะเป็นสีเดียวกับทีใ่ ช้กบ
ั แอคเคาท์ท่ี
แสดงอยูใ่ นหน้าจอ แอคเคาท์
อีเมล์ลา่ สุดในแอคเคาท์เท่านัน
้ ทีจ
่ ะถูก
ดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ของคุณ ใน
การดาวน์โหลดข้อความอีเมล์เพิม
่ เติม
(ก่อนหน้า) ให้แตะโหลดข้อความ
เพิม
่ เติม ทีด
่ า้ นล่างของรายการอีเมล์
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อีเมล์
การเขียนและส่งอีเมล์

การเขียนและส่งข้อความ
1 เมือ
่ อยูใ่ นแอปพลิเคชัน อีเมล์ ให้แตะ
ปุม
่ เมนู และแตะ เขียนข้อความ
2 ป้อนแอดเดรสของผูร้ บ
ั ทีต
่ อ
้ งการส่งข้อ
ความ เมือ
่ คุณป้อนตัวอักษร แอดเดรส
ทีต
่ รงกันจากรายชือ
่ ของคุณจะแสดงขึน
้
คัน
่ แอดเดรสแต่ละแอคเคาท์ดว้ ย
เครือ
่ งหมายจุลภาค
3 แตะปุม
่ เมนู แล้วแตะ เพิม
่ Cc/Bcc
เพือ
่ ส่งสำเนา หรือสำเนาซ่อนของ
เมล์ไปยังรายชือ
่ /อีเมล์แอดเดรสอืน
่
4 ป้อนตัวอักษรในข้อความ
74

5 แตะปุม
่ เมนู และแตะ เพิม
่ สิง
่ ที่
แนบ เพือ
่ ไฟล์ไปกับข้อความ
6 แตะปุม
่ ส่งหาก คุณยังไม่พร้อมที่
จะส่งข้อความ ให้แตะปุม
่ บันทึก
เป็นร่าง เพือ
่ บันทึกข้อความใน
โฟลเดอร์ ร่าง แตะข้อความ
ฉบับร่างในโฟลเดอร์ ร่าง เพือ
่
จัดการกับข้อความต่อ ข้อความของ
คุณจะถูกบันทึกเป็นร่างเช่นกัน
หากคุณแตะปุม
่ กลับ
ก่อน
ทำการส่งข้อความ แตะปุม
่ ยกเลิก
เพือ
่ ยกเลิกและลบข้อความ รวมทัง้
ร่างทีบ
่ น
ั ทึกไว้ดว้ ย หากคุณ

ไม่ได้เชือ
่ มต่อกับเครือข่าย ตัวอย่าง
เช่น หากคุณกำลังเปิดใช้งานโหมด
เครือ
่ งบิน ข้อความทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ส่งจะถูกเก็บในโฟลเดอร์ ถาดออก
จนกว่าจะเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายอีก
ครัง้ หากมีขอ
้ ความทีก
่ ำลังรอส่งอยู่
ถาดออก จะปรากฏบนหน้าจอ
แอคเคาท์
โปรดทราบว่าข้อความทีส
่ ง่ โดยใช้แอค
เคาท์ Exchange จะไม่บน
ั ทึกอยูใ่ น
โทรศัพท์; แต่จะได้รบ
ั การบันทึกไว้ท่ี
เซิรฟ
์ เวอร์ Exchangeหากคุณต้องการ
ดูขอ
้ ความทีส
่ ง่ แล้วในโฟลเดอร์ ส่งแล้ว
ให้แตะปุม
่ เมนู และแตะ โฟลเดอร์

และแตะโฟลเดอร์ ส่งแล้ว และเลือก
รีเฟรช จากเมนูตวั เลือก
เคล็ดลับ! เมือ
่ ถาดเข้ามีอเี มล์ใหม่เข้ามา
คุณจะได้รบ
ั แจ้งด้วยเสียงพร้อมการสัน
่

การทำงานกับโฟลเดอร์แอคเคาท์
แต่ละแอคเคาท์ประกอบด้วยโฟลเดอร์
ถาดเข้า, ถาดออก, ส่งแล้ว และ ร่าง
ทัง้ นีค
้ ณ
ุ อาจมีโฟลเดอร์อน
่ื นอกเหนือ
จากนี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั คุณสมบัตท
ิ ผ
่ี ใู้ ห้บริการ
แอคเคาท์ของคุณสนับสนุน
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อีเมล์
การเพิม
่ และการแก้ไขแอคเคาท์
อีเมล์

1 ในการเพิม
่ แอคเคาท์อเี มล์ ให้แตะ
แท็บ แอปพลิเคชัน และเลือก อีเมล์
2 เลือก MS Exchange หรือ อืน
่ ๆ
และเข้าสูก
่ ารตัง้ ค่าแอคเคาท์
3 หากได้ตง้ั ค่าแอคเคาท์อเี มล์ไว้แล้ว
คุณต้องแตะปุม
่ เมนู แล้วแตะ เพิม
่
แอคเคาท์ จากหน้าจอแอคเคาท์
4 ป้อนชือ
่ สำหรับแอคเคาท์ ยืนยันว่า
คุณต้องการแสดงชือ
่ ของคุณให้แสดง
ในเมล์ทส
่ี ง่ ออก จากนัน
้ แตะปุม
่ เสร็จ
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การแก้ไขการตัง
้ ค่าของแอคเคาท์
1 เปิดหน้าจอ แอคเคาท์
2 แตะค้างไว้ทแ
่ี อคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้อง
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า ในเมนูท่ี
เปิดขึน
้ มา ให้แตะ ตัง
้ ค่าแอคเคาท์
การลบแอคเคาท์อเี มล์
1 เปิดหน้าจอ แอคเคาท์
2 แตะค้างไว้ทแ
่ี อคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ
ต้องการลบ
3 แตะ ลบแอคเคาท์ ในเมนูทเ่ี ปิด
ขึน
้ มา
4 แตะปุม
่ ตกลง ในกล่องโต้ตอบเพือ
่
ยืนยันว่าคุณต้องการลบแอคเคาท์นน
้ั

กล้องถ่ายรูป
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมอง
ภาพ

 ม
ซ
ู - ซูมเข้าหรือซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปม
ุ่ ระดับเสียง
ด้านข้างได้
ความสว่าง - ตัวเลือกนีจ
้ ะกำหนดและควบคุมปริมาณแสง
แดดทีเ่ ข้าในภาพ เลือ
่ นตัวบ่งชีค
้ วามสว่างบนแถบ
เลือ
่ นไปทาง “-” เพือ
่ ลดความสว่างของภาพ หรือเลือ
่ นไป
ทาง “+” เพือ
่ เพิม
่ ความสว่าง
โหมดภาพ - เลือกจาก อัตโนมัต,ิ รูปคน, ทิวทัศน์, กีฬา,
ดวงอาทิตย์ตก และ กลางคืน
ขนาดภาพ - แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าขนาด (พิกเซล) ของภาพทีถ
่ า่ ย
ตง
้ั ค่า - แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูการตัง้ ค่าขัน
้ สูง
โหมดวิดโี อ - เลือ
่ นไอคอนนีล
้ งเพือ
่ สลับไปยังโหมดวิดโี อ
การถ่ายภาพ
คลังภาพ - แตะเพือ
่ ดูภาพถ่ายล่าสุดทีค
่ ณ
ุ ถ่าย คุณสามารถ
เข้าดูคลังภาพและดูภาพถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกไว้จากกล้องถ่ายรูป
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กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพด่วน
1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
2 ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และหัน
เลนส์ไปทางวัตถุทต
่ี อ
้ งการถ่าย
ภาพกดปุม
่ ถ่ายภาพ

เมือ
่ คุณถ่ายภาพแล้ว
ภาพทีถ
่ า่ ยจะปรากฏบนหน้าจอ
่ แบ่งปันรูปภาพของ
แบ่งปัน แตะเพือ
คุณโดยใช้ บลูทธ
ู , Gmail,
Google+, ข้อความ และ
Picasa
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แตะเพือ
่ ใช้ภาพเป็น
ไอคอนรายชือ
่ หรือ พืน
้ หลัง
แตะเพือ
่ แก้ไขชือ
่ ของภาพ
แก้ชอ
่ื
ทีเ่ พิง่ ถ่าย
แตะเพือ
่ ลบภาพ
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที
ภาพปัจจุบน
ั จะถูกบันทึก
แตะเพือ
่ ดูภาพถ่ายล่าสุดทีค
่ ณ
ุ
ถ่ายรวมถึงคลังภาพ

ตัง
้ เป็น

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ในช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิด
ตัวเลือกขัน
้ สูงทัง้ หมด
เปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูปโดย
การเลือ
่ นรายการ หลังจากเลือกตัวเลือก
ให้แตะปุม
่ กลับ
ISO – ISO กำหนดความไวของ
เซนเซอร์แสงในกล้อง ISO ทีม
่ ากขึน
้
ความไวของกล้องก็มากขึน
้ เท่านัน
้ ซึง่
จะเป็นประโยชน์สำหรับสภาพแวด
ล้อมทีม
่ ด
ื ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่สามารถใช้
แฟลชได้

ความสมดุลแสง – เลือกจาก
อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึม
้
เอฟเฟกต์สี – เลือกโทนสีสำหรับ
ภาพถ่ายใหม่
ตัวตัง
้ เวลา - ตัวตัง้ เวลาทำให้คณ
ุ
สามารถตัง้ ช่วงเวลาหน่วงหลังจากที่
กดปุม
่ ถ่ายภาพแล้วได้ เลือก ปิด, 3 วิ.,
5 วิ. หรือ 10 วิ. ซึง่ เป็นวิธก
ี ารทีช
่ ว่ ย
ให้คณ
ุ ถ่ายรูปตนเองได้
เสียงชัตเตอร์ – เลือกเสียงชัตเตอร์
เสียงใดเสียงหนึง่ จากสีเ่ สียง
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กล้องถ่ายรูป
รีววิ อัตโนมัติ – หากคุณเปิด
รีววิ อัตโนมัติ ภาพทีค
่ ณ
ุ ถ่ายล่าสุด
จะแสดงขึน
้ โดยอัตโนมัติ
แท็กตำแหน่ง – เปิดฟังก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ใช้
บริการตามพืน
้ ทีข
่ องโทรศัพท์ ถ่ายภาพ
ในทีท
่ ต
่ี อ
้ งการและแท็กรูปภาพด้วย
ตำแหน่งทีถ
่ า่ ยภาพ หากคุณอัปโหลด
รูปภาพทีแ
่ ท็กไปยังบล็อกทีส
่ นับสนุน
แท็กตำแหน่งคุณจะเห็นรูปภาพนัน
้
แสดงบนแผนที่
หมายเหตุ: ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะใช้ได้เมือ
่ เปิดใช้
งาน GPS เท่านัน
้
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เลือกทีจ
่ ด
ั เก็บ – เลือกว่าจะบันทึก
รูปภาพทีห
่ น่วยความจำเครือ
่ ง
หรือทีห
่ น่วยความจำภายนอก
– เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของ
กล้องถ่ายรูป
แตะเมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ทราบว่าฟังก์ชน
ั นีท
้ ำงานอย่างไร
วิธน
ี จ
้ี ะให้คำแนะนำอย่างย่อกับคุณ

เคล็ดลับ! เมือ
่ คุณออกจากกล้อง
การตัง้ ค่าบางส่วนจะกลับสูค
่ า่ เริม
่ ต้น
เช่น ความสมดุลแสง, เอฟเฟกต์สี
และตัวตัง้ เวลา ตรวจสอบค่าเหล่านี้
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะถ่ายภาพครัง้ ถัดไป
เคล็ดลับ! เมนูการตัง้ ค่าซ้อนทับอยูบ
่ นช่อง
มองภาพ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณเปลีย
่ นส่วนประกอบ
ด้านสีหรือคุณภาพของภาพ คุณจะเห็น
ดูตวั อย่างของภาพทีเ่ ปลีย
่ นได้ทด
่ี า้ น
หลังเมนูการตัง้ ค่า

การดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้
เข้าดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้ขณะอยูใ่ น
โหมด กล้องถ่ายรูป เพียงแตะ
และแตะทีห
่ น้าจอ แล้วคุณจะเห็น
ภาพสไลด์ และ เมนู
เคล็ดลับ! กดปุม
่ ไปทางซ้ายหรือ
ทางขวาเพือ
่ ดูรป
ู ภาพหรือวิดโี ออืน
่

- แตะเพือ
่ ดูภาพสไลด์
- แตะเพือ
่ แบ่งปันเนือ
้ หาหรือลบภาพ
แตะ อืน
่ ๆ เพือ
่ ดูตวั เลือกเพิม
่ เติม
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กล้องถ่ายรูป
รายละเอียด –
ตรวจสอบข้อมูลในเนือ
้ หา
แสดงบนแผนที่
ตัง
้ ค่าเป็น – ตัง้ เป็นไอคอน
รายชือ
่ หรือภาพพืน
้ หลัง
คร็อป – คร็อปภาพของคุณ เลือ
่ น
นิว้ ของคุณบนหน้าจอเพือ
่
เลือกพืน
้ ที่
หมุนไปทางซ้าย /
หมุนไปทางขวา –
หมุนไปทางซ้ายหรือขวา
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กล้องวิดโี อ
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมอง
ภาพ

 ม
ซ
ู - ซูมเข้าหรือซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปม
ุ่ ระดับ
เสียงด้านข้างได้
ความสว่าง - ตัวเลือกนีจ
้ ะกำหนดและควบคุมปริมาณ
แสงแดดทีเ่ ข้าในวิดโี อ เลือ
่ นตัวบ่งชีค
้ วามสว่างบน
แถบ เลือ
่ นไปทาง “-” เพือ
่ ลดความสว่างของวิดโี อ
หรือเลือ
่ นไปทาง “+” เพือ
่ เพิม
่ ความสว่าง
ขนาดวิดโี อ - แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าขนาด (พิกเซล)
ของวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึก
บน
ั ทึกเสียง - เลือก ปิดเสียง เพือ
่ บันทึกวิดโี อโดยไม่มเี สียง
ตง
้ั ค่า - แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูการตัง้ ค่าขัน
้ สูง
โหมดกล้องถ่ายรูป - เลือ
่ นไอคอนนีข
้ น
้ึ เพือ
่ สลับไปยัง
โหมดกล้องถ่ายรูป
เริม
่ การบันทึก
คลังภาพ - แตะเพือ
่ ดูวด
ิ โี อล่าสุดทีค
่ ณ
ุ บันทึก คุณสามารถ
เข้าดูคลังภาพและดูวด
ิ โี อของคุณทีบ
่ น
ั ทึกไว้จากกล้องวิดโี อ
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กล้องวิดโี อ
การถ่ายวิดโี อด่วน
่ นปุม
่ โหมด กล้องถ่ายรูป ลง
1 เลือ
และไอคอนจะเปลีย
่ นเป็น
2 ช่องมองภาพของกล้องวิดโี อจะ
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
3 ถือโทรศัพท์ในแนวนอน แล้วหัน
เลนส์ไปทางวัตถุทต
่ี อ
้ งการถ่ายวิดโี อ
4 แตะปุม
่ บันทึก หนึง่ ครัง้ เพือ
่
เริม
่ การบันทึก
5 REC จะปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ นล่างของช่อง
มองภาพพร้อมทัง้ ตัวตัง้ เวลาเพือ
่
แสดงระยะเวลาของวิดโี อ
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6 แตะที่ บนหน้าจอเพือ
่ หยุด
การบันทึก

หลังการถ่ายวิดโี อ
ภาพนิง่ ทีแ
่ สดงวิดโี อของคุณจะ
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
เล่น
แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อ
แบ่งปัน แตะเพือ
่ แบ่งปันวิดโี อของ
คุณทาง บลูทธ
ู , Gmail,
ข้อความ และ YouTube
แตะเพือ
่ แก้ไขชือ
่ ของวิดโี อ
แก้ชอ
่ื
ทีเ่ ลือก

 ตะเพือ
แ
่ ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ถ่ายไว้
ยืนยันโดยการแตะ ตกลง ช่อง
มองภาพจะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
แตะเพือ
่ ถ่ายวิดโี ออืน
่ ต่อ วิดโี อ
ปัจจุบน
ั จะถูกบันทึก
แตะเพือ
่ ดูภาพวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกไว้
รวมถึงคลังภาพ

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ใช้ชอ
่ งมองภาพ แล้วแตะ
เพือ
่ เปิด
ตัวเลือกขัน
้ สูงทัง้ หมด ปรับการตัง้ ค่า
กล้องถ่ายรูปได้โดยเลือ
่ นรายการ
หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะปุม
่ กลับ
ความสมดุลแสง – สมดุลแสงจะช่วย
ให้มน
่ั ใจได้วา่ ส่วนทีเ่ ป็นสีขาวทีป
่ รากฏ
ในวิดโี อจะสวยสมจริง เพือ
่ ให้กล้อง
ของคุณปรับความสมดุลแสงได้อย่าง
ถูกต้อง คุณอาจจำเป็นต้องกำหนด
สภาวะแสงก่อน เลือกจาก
อัตโนมัต,ิ หลอดไฟ, แสงอาทิตย์,
ฟลูออเรสเซนต์ และ มืดครึม
้
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กล้องวิดโี อ
เอฟเฟกต์สี – เลือกโทนสีเพือ
่ ใช้กบ
ั
รูปภาพมุมมองใหม่
รีววิ อัตโนมัติ – รีววิ อัตโนมัตแ
ิ สดง
วิดโี อทีค
่ ณ
ุ บันทึกล่าสุดโดยอัตโนมัติ
ทีเ่ ก็บข้อมูล – เลือกว่าจะบันทึกคลิป
วิดโี อในหน่วยความจำโทรศัพท์หรือ
หน่วยความจำภายนอก
– เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต้น
ของกล้องถ่ายวิดโี อ
– แตะเมือ
่ คุณต้องการทราบ
ว่าฟังก์ชน
ั นีท
้ ำงานอย่างไร วิธน
ี ้ี
จะให้คำแนะนำอย่างย่อกับคุณ
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การดูวด
ิ โี อทีบ
่ น
ั ทึกไว้
1 ในช่องมองภาพ ให้แตะ
2 คลังภาพจะปรากฏบนหน้าจอ
3 แตะทีว่ ด
ิ โี อหนึง่ ครัง้ เพือ
่ แสดง
วิดโี อทีด
่ า้ นหน้าสุดของคลังภาพ
วิดโี อจะเริม
่ เล่นโดยอัตโนมัติ

การปรับระดับเสียงขณะดูวด
ิ โี อ
ในการปรับระดับเสียงของวิดโี อขณะ
เล่น ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงทีด
่ า้ น
ซ้ายมือของหน้าจอ

มัลติมเี ดีย
พรีโหลดแอปลิเคชัน

โหมดมุมมอง

แอปพลิเคชันทีม
่ ป
ี ระโยชน์ตา่ งๆ
โหลดไว้ลว่ งหน้าแล้วใน
พรีโหลดแอปลิเคชัน
ในการใช้แอปพลิเคชัน คุณต้องติดตัง้
แอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของคุณก่อน

แตะที่ คลังภาพ มุมมองโฟลเดอร์
จะปรากฏขึน
้ แตะโฟลเดอร์ใดๆ
จะเปลีย
่ นเป็นโหมดมุมมองกริด
หากคุณแตะภาพ จะเปลีย
่ นโหมด
มุมมองเต็ม

หมายเหตุ: พรีโหลดแอปลิเคชันอาจ
แตกต่างกันตามซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ

มุมมองตามลำดับเวลา

คลังภาพ
แตะ แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
คลังภาพ เปิดรายการของแถบแคตตา
ล็อกทีค
่ ณ
ุ เก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียทัง้ หมดได้

คลังภาพ ใน LG-E400 จะแสดง
มุมมองของรูปภาพและวิดโี อตาม
ลำดับเวลา ในโหมดมุมมองกริด
ให้ลาก
ไปทางขวา และ
วันทีถ
่ า่ ยภาพจะปรากฏขึน
้ โดยเริม
่
จากล่าสุด หากคุณเลือกวันทีร่ ะบุ
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มัลติมเี ดีย
รูปภาพทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ถ่ายในวันนัน
้
จะถูกจัดกลุม
่

เพลง
โทรศัพท์ LG-E400 มีเครือ
่ งเล่นเพลง
ภายในตัวทีใ่ ห้คณ
ุ สามารถเล่นเพลงที่
คุณชืน
่ ชอบทัง้ หมดได้ ในการเข้าใช้งาน
เครือ
่ งเล่นเพลง ให้แตะ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือก เพลง

การเล่นเพลง
1 ในหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก เพลง
2 แตะ เพลง
88

3
4
5
6

เลือกเพลงทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
แตะ
เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
แตะ
เพือ
่ ข้ามไปทีเ่ พลงถัดไป
แตะ
เพือ
่ ย้อนไปยังช่วงเริม
่ ต้น
ของเพลงนัน
้ แตะ
สองครัง้ เพือ
่
กลับไปทีเ่ พลงก่อนหน้า
หากต้องการเปลีย
่ นระดับเสียงในขณะ
ทีฟ
่ งั เพลง ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงขึน
้
และลงทีอ
่ ยูด
่ า้ นข้างซ้ายของโทรศัพท์
แตะเพลงหนึง่ ในรายการเพลง
ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงตัวเลือก
เล่น, เพิม
่ ในรายการเพลง,
ใช้เป็นเสียงเรียกเข้า, ลบ,

รายละเอียด, แบ่งปัน และ ค้นหา
หมายเหตุ: ลิขสิทธิข
์ องไฟล์เพลงจะได้รบ
ั
ความคุม
้ ครองตามสนธิสญ
ั ญานานาชาติ
และกฎหมายลิขสิทธิข
์ องแต่ละประเทศ
ดังนัน
้ อาจจำเป็นทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั อนุญาตหรือ
ได้สท
ิ ธิใ์ นการทำซ้ำหรือคัดลอกเพลง
ในกฎหมายของบางประเทศมีขอ
้ ห้ามใน
การคัดลอกสือ
่ ทีม
่ ล
ี ข
ิ สิทธิด
์ ว้ ยตนเอง
ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์ ให้
ตรวจสอบกฎข้อบังคับของประเทศนัน
้ ๆ
เกีย
่ วกับการใช้สอ
่ื ต่างๆ

การโอนไฟล์โดยใช้อป
ุ กรณ์จด
ั เก็บ
ข้อมูล USB
การโอนไฟล์โดยใช้อป
ุ กรณ์ USB
1 เชือ
่ มต่อโทรศัพท์ LG-E400 กับ
คอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
2 รายการโหมดการเชือ
่ มต่อ USB
จะปรากฏขึน
้ และเลือกตัวเลือก
ทีเ่ ก็บข้อมูล USB
3 เปิดโฟลเดอร์หน่วยความจำทีถ
่ อด
ได้บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูเนือ
้
หาทีจ
่ ด
ั เก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
และโอนไฟล์
4 คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง
โฟลเดอร์ไดรฟ์
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5 เมือ
่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เลือกตัวเลือก “ชาร์ทเท่านัน
้ ” เพือ
่
ยกเลิกการเชือ
่ มต่อโทรศัพท์

วิธถ
ี า่ ยโอนไฟล์เพลง/
วิดโี อในโทรศัพท์ของคุณ
1 เชือ
่ มต่อโทรศัพท์ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์โดยใช้สาย
เคเบิล USB ในหน้าจอหลัก
ให้แตะและลากแถบการแจ้งลงมา
เลือก โหมดการเชือ
่ มต่อ USB
> ทีเ่ ก็บข้อมูล USB และเลือก
เปิดโฟลเดอร์ เพือ
่ ดูไฟล์จาก
ป๊อปอัป ดิสก์แบบถอดได้
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ทีป
่ รากฏในคอมพิวเตอร์ หากคุณไม่
ได้ทำการติดตัง้ ไดรเวอร์แพล็ตฟอร์ม
LG Android ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณต้องทำการตัง้ ค่าด้วยตัวเอง
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูท่ี 'การ
โอนไฟล์โดยใช้อป
ุ กรณ์จด
ั เก็บข้อมูล'
2 การถ่ายโอนไฟล์เพลงหรือวิดโี อจาก
คอมพิวเตอร์ไปยังทีจ
่ ด
ั เก็บทีถ
่ อด
ออกได้ของโทรศัพท์
• คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายไฟล์
จากคอมพิวเตอร์ไปยังทีจ
่ ด
ั เก็บที่
ถอดออกได้ของโทรศัพท์โดยใช้
ตัวอ่านการ์ด

• หากมีไฟล์วด
ิ โี อทีม
่ ไี ฟล์คำบรรยาย
(ไฟล์ *.srt ทีใ่ ช้ชอ
่ื เดียวกับไฟล์
วิดโี อ) ให้วางไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์
เดียวกันเพือ
่ ให้คำบรรยายปรากฏขึน
้
โดยอัตโนมัตใิ นขณะเล่นไฟล์วด
ิ โี อ
• เมือ
่ ทำการดาวน์โหลดไฟล์เพลง
หรือวิดโี อจะต้องมีลข
ิ สิทธิอ
์ ย่างถูก
ต้อง โปรดทราบว่าไฟล์ทเ่ี สียหาย
หรือมีนามสกุลไฟล์ทไ่ี ม่ถก
ู ต้อง
อาจสร้างความเสียหายให้กบ
ั
โทรศัพท์ได้

การส่งข้อมูลจากโทรศัพท์โดย
ใช้บลูทธ
ู
การส่งข้อมูลโดยใช้บลูทธ
ู
คุณสามารถใช้บลูทธ
ู เพือ
่ ส่งข้อมูลโดย
การเรียกใช้แอปพลิเคชันทีเ่ กีย
่ วข้อง
ไม่ใช่จากเมนูบลูทธ
ู เหมือนใน
โทรศัพท์มอ
ื ถือรุน
่ อืน
่ ๆ ส่วนใหญ่
*ก
 ารส่งรูปภาพ: เรียกใช้แอปพลิ
เคชันคลังภาพ แล้วเลือก รูปภาพ >
เมนู คลิก แบ่งปัน แล้วเลือก
บลูทธ
ู ตรวจสอบว่าเปิดบลูทธ
ู แล้ว
แล้วเลือกสแกนหา
อุปกรณ์ เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ
ต้องการส่งข้อมูลจากรายการ
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* เอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ : เรียกใช้แอ
ปพลิเคชันรายชือ
่ แตะทีอ
่ ยูท
่ ค
่ี ณ
ุ ต้
องการทำการเอ็กซ์ปอร์ต แตะปุม
่
เมนู และเลือก แบ่งปัน > บลูทธ
ู
ตรวจสอบว่าเปิดบลูทธ
ู แล้ว แล้วเลือก
สแกนหาอุปกรณ์
เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่งข้อมูล
จากรายการ
*ก
 ารส่งข้อมูลไปยังรายชือ
่ ที่
เลือกหลายรายการ: เรียกใช้แอปพ
ลิเคชันรายชือ
่ ใน
การเลือกรายชือ
่ มากกว่าหนึง่ ราย
ชือ
่ แตะปุม
่ เมนู และแตะ แบ่งปัน
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เลือกรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการส่งหรือแตะ
ตัวเลือกเลือกทัง
้ หมด จากด้านบน
> เลือก แบ่งปัน > บลูทธ
ู
>เปิดใช้งานบลูทธ
ู และเลือก
สแกนหาอุปกรณ์ > เลือกอุปกรณ์
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการส่งข้อมูลจากรายการ
*ก
 ารเชือ
่ มต่อกับ FTP (เครือ
่ งรุน
่
นีร้ องรับเฉพาะเซิรฟ
์ เวอร์ FTP):
เลือก ตัง
้ ค่า > ตัง
้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
> การตัง
้ ค่า เลือกช่อง ค้นหาได้
เพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถค้นหาโทรศัพท์
ของคุณจากอุปกรณ์อน
่ื ได้ ค้นหา
บริการ FTP และ เซิรฟ
์ เวอร์ FTP

• หากคุณต้องการค้นหาโทรศัพท์
เครือ
่ งนีจ
้ ากอุปกรณ์อน
่ื ๆ ไปที่ ตัง
้ ค่า
> ตัง
้ ค่าการเชือ
่ มต่อ > การตัง
้ ค่า
เลือกช่อง ค้นหาได้ เครือ
่ งหมายที่
ช่องนีจ
้ ะหายไปหลังจากผ่านไป
120 วินาที
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การตัง้ เวลาการปลุก
1 ในหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก นาฬิกา
2 หากคุณต้องการเพิม
่ การตัง้ ปลุกใหม่
แตะ
และเลือก เพิม
่ การปลุก
3 ตัง้ ค่าเวลาทีจ
่ ะเปิดการเตือน
หลังจากทีก
่ ำหนดเวลาแล้ว โทรศัพท์
LG-E400 จะแสดงเวลาทีเ่ หลืออยู่
ก่อนการส่งเสียงปลุก
4 ตัง้ ค่า ซ้ำ, เสียงเรียกเข้า หรือ สัน
่
แล้วเพิม
่ ป้ายกำกับเพือ
่ ตัง้ ชือ
่ การ
ปลุก แตะ เสร็จ
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หมายเหตุ: ในการเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
การปลุกในหน้าจอรายการเตือนให้แตะปุม
่ เมนู
และเลือก ตัง้ ค่า คุณสามารถปรับตัว
เลือกด้านล่าง: การปลุกอยูใ่ นโหมดเงียบ,
ระดับเสียงการปลุก, ระยะเวลาเลือ
่ น
และ การทำงานของปุม
่ ด้านข้าง

การใช้เครือ
่ งคิดเลข
1 ในหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
เครือ
่ งคิดเลข
2 แตะปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อนตัวเลข
3 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย ให้แตะ
ทีฟ
่ งั ก์ชน
ั ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ (+, –, x
หรือ ÷) แล้วตามด้วย =

4 สำหรับการคำนวณทีซ
่ บ
ั ซ้อน
แตะ ปุม
่ เมนู แตะ พาเนลขัน
้ สูง
แล้วเลือก sin, cos, tan, log
และอืน
่ ๆ

การเพิม
่ เหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ
1 ในหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก ปฏิทน
ิ
2 ในการตรวจสอบเหตุการณ์
ให้แตะวันที่ แตะค้างไว้หากคุณ
ต้องการเพิม
่ เหตุการณ์ใหม่
แตะ เหตุการณ์ใหม่
3 แตะ อะไร แล้วป้อนชือ
่ เหตุการณ์
ตรวจสอบวันทีแ
่ ละป้อนเวลาทีเ่ หตุ

การณ์เริม
่ และเสร็จสิน
้
4 แตะ ทีใ่ ด แล้วป้อนสถานที่
5 หากคุณต้องการใส่บน
ั ทึกลงในเหตุ
การณ์ของคุณ ให้แตะ คำอธิบาย
แล้วป้อนรายระเอียด
6 ถ้าคุณต้องการให้สง่ เสียงเตือนซ้ำ
ให้ตง้ั ค่า การทำซ้ำ และตัง้ ค่า
เตือนความจำ ถ้าจำเป็น
7 แตะ เสร็จ เพือ
่ บันทึกเหตุการณ์ใน
ปฏิทน
ิ วันทีท
่ ม
่ี ก
ี ารบันทึกเหตุการณ์
ไว้จะมีเครือ
่ งหมายกรอบสีเ่ หลีย
่ มสีใน
ปฏิทน
ิ กำกับอยู่ เสียงเตือนจะดังขึน
้
เมือ
่ ถึงเวลาเริม
่ ต้นของเหตุการณ์เพือ
่
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ให้คณ
ุ ไม่พลาดกำหนดการณ์ตา่ งๆ

การเปลีย
่ นมุมมองปฏิทน
ิ
1 ในหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก ปฏิทน
ิ
แตะทีป
่ ม
ุ่ เมนู
2 เลือกมุมมองปฏิทน
ิ ของวัน
สัปดาห์ หรือเดือนทีต
่ อ
้ งการ

บันทึกเสียง
ใช้บน
ั ทึกเสียงเพือ
่ บันทึกเสียงเตือน
ความจำหรือไฟล์เสียงอืน
่ ๆ
96

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1 ในหน้าจอหลัก แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน และเลือก
บันทึกเสียง
2 แตะ
เพือ
่ เริม
่ บันทึก
3 แตะ
เพือ
่ จบการบันทึก
4 แตะ
เพือ
่ ฟังการบันทึก
หมายเหตุ: แตะ
เพือ
่ เข้าใช้อล
ั บัม
้
คุณสามารถฟังการบันทึกเสียงทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้
โปรดทราบ: เวลาการบันทึกทีม
่ อ
ี ยูอ
่ าจต่าง
จากเวลาจริง

การส่งรายการบันทึกเสียง

Polaris Office

1 เมือ
่ คุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
คุณสามารถส่งคลิปเสียงได้ โดย
แตะ เมนู > แบ่งปัน
2 เลือกจาก บลูทธ
ู , Gmail ข้อความ
เมือ
่ คุณเลือก Gmail และ ข้อความ
การบันทึกเสียงจะถูกเพิม
่ ในข้อความ
จากนัน
้ คุณสามารถเขียนและส่งข้อ
ความได้ตามปกติ

Polaris Office คือโซลูชน
ั สำนักงานบน
มือถือระดับมืออาชีพทีใ่ ห้ผใู้ ช้ดเู อกสาร
ประเภทต่างๆ ของ Office รวมถึงไฟล์
Word, Excel และ PowerPoint ได้
อย่างสะดวกทุกทีท
่ ก
ุ เวลาด้วยมือถือ
ของคุณ
การจัดการไฟล์
Polaris Office ให้ผใู้ ช้มอ
ื ถือจัดการ
ไฟล์ รวมถึงการคัดลอก การวาง การ
เปลีย
่ นชือ
่ และลบไฟล์และโฟลเดอร์
ได้อย่างสะดวกบนมือถือ
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การดูไฟล์
ผูใ้ ช้มอ
ื ถือสามารถดูไฟล์ประเภทต่างๆ
รวมถึงเอกสาร Microsoft Office
และ Adobe PDF ได้งา่ ยๆ บนมือถือ
เมือ
่ ดูเอกสารโดยใช้ Polaris Office
ออบเจกต์และเลย์เอาต์จะเหมือน
กับในเอกสารต้นฉบับ

ระบบจัดการแอปฯ
คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันของ
คุณได้ดว้ ยระบบจัดการแอปฯ คุณ
สามารถตรวจสอบจำนวน
แอปพลิเคชัน
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ทีก
่ ำลังรันอยูข
่ ณะนีแ
้ ละปิด
แอปพลิเคชันได้งา่ ยๆ คุณยังสามารถ
ยกเลิกการติดตัง้ แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ติดตัง้ ในอุปกรณ์ของคุณได้ดว้ ย

เว็บไซต์
บราวเซอร์
บราวเซอร์ ช่วยให้คณ
ุ เข้าถึงโลกของ
เกมส์ เพลง ข่าว กีฬา ความบันเทิง
และอีกมากมายได้โดยตรงถึง
โทรศัพท์ของคุณ ได้ทก
ุ ทีแ
่ ละทุก
อย่างทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติม
เมือ
่ เชือ
่ มต่อบริการเหล่านีแ
้ ละดาวน์โหลดเนือ
้
หา โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับ
ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้แถบเครือ
่ งมือเว็บ
 ตะเพือ
แ
่ ย้อนกลับหนึง่ เพจ
แตะเพือ
่ ไปข้างหน้าหนึง่ เพจ
ไปยังเพจทีท
่ ำการเชือ
่ มต่อหลัง
จากเพจปัจจุบน
ั โดยตรงข้ามกับ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ เมือ
่ คุณกดปุม
่
ย้อนกลับ ซึง่ จะไปยังเพจก่อนหน้า
แตะเพือ
่ แสดงหน้าต่างทีเ่ ปิด
อยูท
่ ง้ั หมด
แตะเพือ
่ เพิม
่ หน้าต่างใหม่
เพิม
่ /แสดงบุค
๊ มาร์ค และแสดง
ไซต์ทเ่ี ข้าชมบ่อยสุด,
อ่านทีหลัง และ ประวัติ
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เว็บไซต์
การใช้ตวั เลือก
แตะปุม
่ เมนู เพือ
่ ดูตวั เลือก
อ
 า่ นทีหลัง – เพิม
่ เว็บเพจปัจจุบน
ั
ในอ่านทีหลัง
เพิม
่ RSS feed –
เพิม
่ เว็บเพจปัจจุบน
ั ใน RSS feed
แ
 บ่งปันเพจ – ให้คณ
ุ สามารถแบ่ง
ปันเว็บเพจกับผูอ
้ น
่ื ได้
คน
้ หาบนหน้า – ให้คณ
ุ ค้นหาตัว
อักษรหรือคำบนเว็บเพจปัจจุบน
ั
เลือกข้อความ
– ให้คณ
ุ คัดลอกข้อความใดๆ
จากเว็บเพจ
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อืน
่ ๆ
•โฮมเพจ: ไปยังโฮมเพจ
•ตัง
้ ค่าโฮมเพจ: ตัง้ ค่าเว็บเพจปัจจุบน
ั
เป็นโฮมเพจของคุณ
•เพิม
่ ปุม
่ ลัดในหน้าหลัก: เพิม
่ ปุม
่ ลัด
ของเพจปัจจุบน
ั ในหน้าจอหลัก
•ข้อมูลเพจ: แสดงข้อมูลเว็บเพจ
•ดาวน์โหลด: แสดงดาวน์โหลด
ประวัตข
ิ องคุณ
•ตัง
้ ค่า: เปลีย
่ นการตัง้ ค่าเว็บบราวเซอร์
เคล็ดลับ! ในการกลับไปที่เว็บเพจก่อนหน้า
ให้กดปุม
่ กลับ

ตัง
้ ค่า
ในหน้าจอหลัก แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือ
่ นและแตะ ตัง
้ ค่า

ตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
ในหน้าจอนี้ คุณจะสามารจัดการ Wi-Fi
และบลูทธ
ู คุณยังสามารถตัง้ ค่า
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และสลับ
ไปยังโหมดเครือ
่ งบินได้ดว้ ย
โหมดเครือ
่ งบิน – หลังจากสลับไปยัง
โหมดเครือ
่ งบิน การเชือ
่ มต่อเครือข่าย
ทัง้ หมดจะใช้งานไม่ได้
Wi-Fi – แตะเพือ
่ เลือก: เปิด Wi-Fi
เพือ
่ เชือ
่ มต่อเครือข่าย Wi-Fi ทีม
่ อ
ี ยู่

ตัง
้ ค่า Wi-Fi – ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่า
และจัดการจุดเชือ
่ มต่อไร้สาย ตัง้ ค่า
การแจ้งผ่านเครือข่าย หรือเพิม
่ เครือข่าย
Wi-Fi หน้าจอตัง้ ค่า Wi-Fi ขัน
้ สูงจะเข้า
ใช้จากหน้าจอตัง้ ค่า Wi-Fi แตะปุม
่ เมนู
และแตะ ขัน
้ สูง
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ตัง
้ ค่า
เคล็ดลับ! การดู MAC แอดเดรส
ในการเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายไร้สายบาง
เครือข่ายด้วยฟิลเตอร์ MAC คุณจำเป็น
ต้องป้อน MAC แอดเดรส
ของ LG-E400 ลงในเราเตอร์
คุณสามารถค้นหา MAC แอดเดรสได้ใน
เมนูสำหรับผูใ้ ช้ตอ
่ ไปนี:้ แตะ แอปพลิ
เคชัน > ตัง้ ค่า > ตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ >
ตัง้ ค่า Wi-Fi แล้วแตะปุม
่ เมนู แล้วเลือก
ขัน
้ สูง > MAC แอดเดรส

บลูทธ
ู – แตะเพือ
่ เลือก: เปิดบลูทธ
ู
เพือ
่ เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์บลูทธ
ู
102

การตัง
้ ค่า – ตัง้ ชือ
่ อุปกรณ์และโหมด
ค้นหาได้ สแกนหาอุปกรณ์อน
่ื ๆ หรือ
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์บลูทธ
ู ทีค
่ ณ
ุ
กำหนดค่าก่อนหน้านี้ และทีต
่ รวจพบ
เมือ
่ โทรศัพท์สแกนหาอุปกรณ์
บลูทธ
ู ครัง้ ล่าสุด
Tethering & portable hotspot
– คุณสามารถกำหนดการตัง้ ค่าการ
ปล่อยสัญญาณผ่าน USB และ Portable
Wi-Fi hotspot
ตัง
้ ค่า VPN – แสดงรายการ Virtual
Private Network (VPN) ทีค
่ ณ
ุ กำ
หนดค่าก่อนหน้านี้ ให้คณ
ุ เพิม
่ VPN

ประเภทต่างๆ ได้
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ – ตัง้ ค่า
ตัวเลือกสำหรับโรมมิง่ ข้อมูล, โหมด
เครือข่ายและผูใ้ ห้บริการ, ชือ
่ จุดเชือ
่ ม
ต่อ (APN) และอืน
่ ๆ

ตัง้ ค่าการโทร
< จำกัดการโทร >
เลือก จำกัดการโทร เพือ
่ เปิดและรวบ
รวมรายการหมายเลขทีส
่ ามารถโทร
ออกจากโทรศัพท์ได้ คุณต้องใช้ PIN2
ซึง่ ได้จากผูใ้ ห้บริการของคุณ เฉพาะ
หมายเลขทีอ
่ ยูใ่ นรายการหมายเลขโทร
ออกทีก
่ ำหนดเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถโทรออก

จากโทรศัพท์ได้
< ข้อความเสียง >
บริการข้อความเสียง – ให้คณ
ุ เลือก
บริการข้อความเสียงของผูใ้ ห้บริการ
ตัง
้ ค่าข้อความเสียง – หากคุณใช้
บริการข้อความเสียงของผูใ้ ห้บริการ
ตัวเลือกนีจ
้ ะให้คณ
ุ ป้อนหมายเลขโทร
ศัพท์ทใ่ี ช้ฟงั และจัดการข้อความเสียง
ของคุณ
< ตัง
้ ค่าการโทรอืน
่ ๆ>
ข้อความขอโทษ –
เมือ
่ คุณต้องการปฏิเสธสาย คุณสามารถ
ส่งข้อความได้อย่างรวดเร็วโดย
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ตัง
้ ค่า
ใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ ตัวเลือกนีจ
้ ะเป็นประโยชน์
ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ต้องการปฏิเสธการรับสาย
ในระหว่างการประชุม
การส่งต่อสาย – เลือกว่าจะโอน
ทุกสาย,โอนเมือ
่ สายไม่วา่ ง,โอนเมือ
่
ไม่รบ
ั สาย หรือโอนเมือ
่ ไม่มส
ี ญ
ั ญาณ
ป้องกันการโทร – เลือกเมือ
่ คุณต้อง
การป้องการโทรออกป้อนรหัสผ่าน
สำหรับจำกัดการโทร โปรดตรวจสอบ
กับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ
ปฏิเสธการรับสาย – ให้คณ
ุ สามารถ
ตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ปฏิเสธการรับสาย
เลือกจาก ปิด, ปฏิเสธรายการ หรือ
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ปฏิเสธทุกสาย
ค่าโทร – ดูคา่ ใช้จา่ ยการโทรของคุณ
(บริการนีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั เครือข่าย ผูใ้ ห้บริการ
บางรายไม่รองรับฟังก์ชน
ั นี)้
เวลาโทร – ดูระยะเวลาการโทร
ทัง้ หมด ได้แก่ โทรครัง้ ล่าสุด ทุกสาย
สายทีโ่ ทรออก และสายทีไ่ ด้รบ
ั
เพิม
่ การตัง
้ ค่า – ตัวเลือกนีจ
้ ะช่วยให้
คุณเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าต่อไปนี:้
ข้อมูลผูโ้ ทร: เลือกว่าคุณจะแสดง
หมายเลขของคุณในการโทรออกหรือ
ไม่ (บริการนีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั เครือข่าย ผูใ้ ห้
บริการบางรายไม่รองรับฟังก์ชน
ั นี)้

สายเรียกซ้อน:
หากเปิดใช้สายเรียกซ้อน คุณจะได้รบ
ั
แจ้งสายเรียกเข้าขณะกำลังใช้สาย
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ)

เสียง
< ทัว่ ไป >
โหมดเงียบ – ให้คณ
ุ ปิดเสียงทัง้ หมด
(รวมถึงเสียงเรียกเข้าของการโทรและ
การแจ้ง) ยกเว้นเสียงจากเพลง วิดโี อ
และการปลุกทีต
่ ง้ั ไว้ คุณต้องปิดเสียง
มีเดียและการปลุกได้ในตัว
แอปพลิเคชันเอง

สัน
่ – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าให้โทรศัพท์สน
่ั เมือ
่
คุณได้รบ
ั สายเรียกเข้า
ระดับเสียง – ให้คณ
ุ ตัง้ ระดับเสียง
สำหรับเสียงเรียกเข้า มีเดียและการปลุก
หากคุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกเพือ
่ ใช้
ระดับเสียงสายเรียกเข้าสำหรับการแจ้ง
คุณสามารถตัง้ ระดับเสียงสายเรียกเข้า
และการแจ้งแยกกันได้
< สายเรียกเข้า >
เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่า
เสียงสายเรียกเข้าเริม
่ ต้นของคุณ
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ตัง
้ ค่า
< การแจ้ง >
เสียงเรียกเข้าของการแจ้ง – ให้คณ
ุ
ตัง้ ค่าเสียงการแจ้งเริม
่ ต้นของคุณ
< การตอบรับ >
เสียงสัมผัส – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าให้โทรศัพท์
เล่นเสียงเมือ
่ ใช้ปม
ุ่ ตัวเลขเพือ
่
หมุนหมายเลข
การเลือกเสียง – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าให้โทร
ศัพท์เล่นเสียงเมือ
่ คุณแตะปุม
่ ไอคอน
และรายการอืน
่ ๆ บนหน้าจอทีต
่ อบ
สนองการสัมผัส
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เสียงล็อคหน้าจอ – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่า
ให้โทรศัพท์เล่นเสียงเมือ
่ ล็อคและ
ปลดล็อคหน้าจอ

หน้าจอ
ความสว่าง
– ปรับความสว่างของหน้าจอ
หมุนจออัตโนมัติ – ตัง้ ค่าเพือ
่ สลับ
การวางแนวโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณ
หมุนโทรศัพท์
แอนิเมชัน – ตัง้ ค่าเพือ
่ แสดงแอนิเมชัน
ไทม์เอาต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าเวลาไทม์
เอาต์หน้าจอ

พิกด
ั และการป้องกัน
ใช้เครือข่ายไร้สาย – หากคุณเลือก
ใช้เครือข่ายไร้สาย โทรศัพท์จะ
กำหนดตำแหน่งโดยประมาณจากการ
ใช้เครือข่าย Wi-Fi และโทรศัพท์
เคลือ
่ นที่ เมือ
่ คุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณ
จะได้รบ
ั แจ้งว่าจะยินยอมให้
Google ใช้ตำแหน่งของคุณเมือ
่
ให้บริการเหล่านี้
หรือไม่� ใช้ดาวเทียม GPS – หาก
คุณเลือก ใช้ดาวเทียม GPS
โทรศัพท์จะกำหนดตำแหน่งด้วย
ความแม่นยำระดับถนน

ตัง
้ ค่าล็อคหน้าจอ – ตัง้ ค่าแบบปลด
ล็อคเพือ
่ ป้องกันโทรศัพท์ เปิดชุดหน้า
จอทีแ
่ นะนำคุณในการวาดแบบปลด
ล็อคหน้าจอ คุณสามารถตัง้ PIN
หรือ รหัสผ่าน แทน รูปแบบ
หรือเว้นไว้เป็น ไม่มี ได้�������������
เมื
������������
อ
่ คุณเปิด
โทรศัพท์หรือเรียกหน้าจอ คุณจะต้อง
วาดแบบปลดล็อคเพือ
่ ปลดล็อคหน้าจอ
ตัง
้ ค่าล็อคซิมการ์ด – ตัง้ ค่าล็อคซิม
การ์ดหรือเปลีย
่ น PIN ของซิมการ์ด
รหัสผ่านทีม
่ องเห็นได้ – เลือกให้
แสดงรหัสผ่านเมือ
่ คุณพิมพ์ หรือยกเลิก
การเลือกให้ซอ
่ นรหัสผ่านเมือ
่ คุณพิมพ์
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ตัง
้ ค่า
เลือกตัวช่วยอุปกรณ์
– เพิม
่ หรือลบตัวช่วย
ใช้รหัสเฉพาะรักษาความปลอดภัย
– ให้คณ
ุ เข้าถึงใบรับรองความปลอดภัย
ติดตัง
้ จากการ์ด SD – เลือกติดตัง้
ใบรับรองทีเ่ ข้ารหัสจากการ์ด SD
ตัง
้ ค่ารหัสผ่าน – ตัง้ ค่าหรือเปลีย
่ น
รหัสผ่านสำหรับพืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บรหัสเฉพาะ
ลบพืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บ – ลบรหัสเฉพาะ
ของเนือ
้ หาทัง้ หมด และรีเซ็ตรหัสผ่าน

แอปพลิเคชัน
คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันและ
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ตัง้ ค่าปุม
่ ลัดการเริม
่ ต้นอย่างรวดเร็ว
แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั – ตัง้ ค่าเริม
่ ต้น
เพือ
่ ติดตัง้ แอปพลิเคชันทีไ่ ม่ได้มา
จาก Market
จัดการแอปพลิเคชัน – จัดการและ
ลบแอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้ แล้ว
บริการทีก
่ ำลังรัน – ตรวจสอบบริการ
ทีก
่ ำลังรันอยูใ่ นปัจจุบน
ั
การใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล – ดูทเ่ี ก็บข้อมูล
ทีแ
่ อปพลิเคชันใช้
อัตราการใช้แบตเตอรี่ –
ดูการใช้แบตเตอรี่
การพัฒนา – ตัง้ ค่าตัวเลือกสำหรับ

การพัฒนาแอปพลิเคชัน

แอคเคาท์และการซิงค์
<ตัง
้ ค่าการซิงค์ทว่ั ไป >
ข้อมูลแบ็คกราวน์ – อนุญาตให้
แอปพลิเคชันซิงโครไนซ์ขอ
้ มูลในแบ็ค
กราวด์ ไม่วา่ คุณจะกำลังใช้งานข้อมูล
อยูห
่ รือไม่กต
็ าม การไม่เลือกการตัง้ ค่า
นีส
้ ามารถประหยัดไฟแบตเตอรีแ
่ ละลด
(ไม่ใช่ทง้ั หมด) การใช้ขอ
้ มูล
ซิงค์อต
ั โนมัติ – อนุญาตให้แอปพลิ
เคชันซิงโครไนซ์ ส่ง และรับข้อมูลตาม
กำหนดเวลาของตนเองได้

< จัดการแอคเคาท์ >
แสดงแอคเคาท์ Google
ทัง้ หมดและแอคเคาท์อน
่ื ๆ
ทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ ในโทรศัพท์
หากคุณแตะทีแ
่ อคเคาท์ในหน้า
จอนี้ หน้าจอแอคเคาท์จะเปิด

ความเป็นส่วนตัว
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าสำหรับการจัดการ
การตัง้ ค่าและข้อมูลของคุณ
•สำรองข้อมูลของฉัน: เลือกเพือ
่
สำรองข้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิ
เคชันของคุณลงบนเซิรฟ
์ เวอร์ของ
109

ตัง
้ ค่า
Google
•เรียกคืนอัตโนมัต:ิ ตัง้ ค่าให้ทำการ
เรียกคืนข้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิ
เคชันของคุณ เมือ
่ มีการติดตัง้ แอป
พลิเคชันซ้ำบนอุปกรณ์ของคุณ
•รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน: รีเซ็ตการ
ตัง้ ของคุณกลับสูค
่ า่ เริม
่ ต้นจากโรงงาน
และลบข้อมูลทัง้ หมดของคุณ หากคุณ
รีเซ็ตโทรศัพท์ดว้ ยวิธก
ี ารนี้ คุณจะต้อง
ป้อนข้อมูลเช่นเดียวกับเมือ
่ คุณเริม
่ ต้น
Android ครัง้ แรก
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ทีเ่ ก็บข้อมูล
< หน่วยความจำภายใน >
ตรวจสอบพืน
้ ทีห
่ น่วยความ
จำภายในสามารถใช้ได้ แตะ
ลบข้อมูลหน่วยความจำ หากคุณ
ต้องการลบข้อมูลทัง้ หมดออกจาก
หน่วยความจำภายใน
< การ์ด SD >
ตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ าร์ด SD
รวมทีส
่ ามารถใช้ได้ แตะ
ยกเลิกการเชือ
่ มต่อการ์ด SD เพือ
่
ถอดการ์ดออกอย่างปลอดภัย ลบการ์ด

SD หากคุณต้องการลบข้อมูล
ทัง้ หมดจากการ์ด SD
< ความจำระบบ >
ตรวจสอบ พืน
้ ทีท
่ ใ่ี ช้ได้

ภาษาและคียบ
์ อร์ด
ตัง้ ค่าภาษาและภูมภ
ิ าคท้องถิน
่
รวมถึงการตัง้ ค่าแป้นพิมพ์

อินพุตและเอาต์พต
ุ เสียง
< การป้อนด้วยเสียง >
ตัง
้ ค่าจดจำเสียง – ใช้
ตัง
้ ค่าจดจำเสียง เพือ
่ กำหนดค่าคุณ

สมบัตก
ิ ารป้อนด้วยเสียง Android
•ภาษา: เปิดหน้าจอซึง่ คุณสามารถ
กำหนดภาษาทีใ่ ช้สำหรับการป้อน
ข้อความด้วยเสียง
•SafeSearch: เปิดกล่องโต้ตอบ
ซึง่ คุณสามารถกำหนดว่าคุณต้อง
การให้ฟล
ิ เตอร์ Google SafeSearch
บล็อคผลการค้นหาบางชนิดหรือไม่
•บล็อคคำทีไ่ ม่เหมาะสม:
เมือ
่ ไม่ได้เลือกไว้
ระบบความจำเสียงของ Google
จะจดจำและบันทึกคำต่างๆ ทีค
่ นส่วน
ใหญ่คด
ิ ว่าเป็นคำทีไ่ ม่เหมาะสม
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ตัง
้ ค่า
ไว้ เมือ
่ คุณป้อนข้อความด้วยเสียง
แต่ถา้ เลือกตัวเลือกนีไ้ ว้ ระบบความจำ
เสียงของ Google จะแทนทีค
่ ำเหล่า
นัน
้ ในบันทึกด้วยตัวเว้นว่างทีม
่ เี ครือ
่ ง
หมายดาว ( * )
< เอาต์พต
ุ เสียง >
ตัง
้ ค่า Text-to-speech – ใช้
ตัง
้ ค่า Text-to-speech เพือ
่ กำหนด
ค่าตัวสังเคราะห์ Text-to
-speech ของ Android สำหรับ
แอปพลิเคชันทีส
่ ามารถใช้งาน
คุณสมบัตน
ิ ไ้ี ด้
หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ตด
ิ ตัง้ ข้อมูลตัว
สังเคราะห์เสียงพูด จะมีเฉพาะ การตัง้ ค่าติดตัง้
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ข้อมูลเสียง เท่านัน
้

•ฟังตัวอย่าง: เล่นเสียงตัวอย่างสัน
้ ๆ
ของตัวสังเคราะห์เสียงพูดโดยใช้การ
ตัง้ ค่าในปัจจุบน
ั ของคุณ
•ใช้การตัง
้ ค่าของฉันเสมอ: เลือกตัว
เลือกนีเ้ พือ
่ ใช้การตัง้ ค่าบนหน้าจอนี้
แทนการตัง้ ค่าตัวสังเคราะห์เสียงพูด
ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
•เอ็นจินเริม
่ ต้น: เปิดกล่องโต้ตอบ
ซึง่ คุณสามารถตัง้ ค่าแอปพลิเคชัน
Text-to-speech ทีต
่ อ
้ งการเลือกใช้
กรณีทม
่ี แ
ี อปพลิเคชันติดตัง้ ไว้มาก
กว่าหนึง่ แอปพลิเคชัน
•ติดตัง
้ ข้อมูลเสียง:

หากโทรศัพท์ของคุณไม่มข
ี อ
้ มูล
ตัวสังเคราะห์เสียงพูดติดตัง้ อยู่
ตัวเลือกนีจ
้ ะทำการเชือ
่ มต่อกับ
Android Market และให้คำ
แนะนำในขัน
้ ตอนการดาวน์
โหลดและติดตัง้ ข้อมูลดังกล่าวแก่คณ
ุ
ตัวเลือกนีจ
้ ะไม่ทำงาน หากมีขอ
้ มูล
ติดตัง้ ไว้อยูแ
่ ล้ว
•อัตราการพูด: เปิดกล่องโต้ตอบซึง่
คุณสามารถเลือกอัตราความเร็วในการ
พูดของตัวสังเคราะห์เสียง
•ภาษา: เปิดกล่องโต้ตอบซึง่ คุณ
สามารถเลือกภาษาของข้อความที่

คุณต้องการให้ตวั สังเคราะห์
เสียงอ่าน ตัวเลือกนีม
้ ป
ี ระโยชน์
เป็นอย่างยิง่ เมือ
่ ใช้ควบคูก
่ บ
ั
ใช้การตัง
้ ค่าของฉันเสมอ ซึง่
จะช่วยให้แน่ใจได้วา่ ข้อความใน
แอปพลิเคชันต่างๆได้รบ
ั การอ่าน
อย่างถูกต้อง
•Pico TTS: กำหนดค่าการตัง
้ ค่า
Pico TTS

การช่วยสำหรับการเข้าถึง
ใช้การตัง้ ค่า
การช่วยสำหรับการเข้าถึง เพือ
่
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ตัง
้ ค่า
กำหนดค่าปลัก
๊ อินช่วยเหลือสำหรับการ
เข้าถึงทีค
่ ณ
ุ ติดตัง้ ในโทรศัพท์
หมายเหตุ: ต้องใช้พลักอินเพิม
่ เติม

เชือ
่ มต่อ

โหมดการเชือ
่ มต่อเริม
่ ต้น
- คุณสามารถตัง้ ค่าโหมดทีต
่ อ
้ งการ
(ชาร์จเท่านัน
้ , ทีเ่ ก็บข้อมูล, ซอฟต์แ
วร์คอมพิวเตอร์ และ
การปล่อยสัญญาณผ่าน USB)
ถามเสมอ – เลือกตัวเลือกนีห
้ ากคุณ
ไม่ตอ
้ งการดูปอ
๊ ปอัปโหมดการเชือ
่ ม
ต่อ USB เมือ
่ เชือ
่ มต่อสาย USB
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การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi – เลือกตัวเลือก
นีเ้ พือ
่ ใช้ LG PC Suite กับการเชือ
่ มต่อ
Wi-Fi
โปรดอย่าลืมว่าควรมีการเชือ
่ มต่อเครือ
ข่าย Wi-Fi สำหรับ LG PC Suite ด้วยก
ารเชือ
่ มต่อ Wi-Fi ในการตัง้ ค่าการเชือ
่ ม
ต่อ

วันทีแ
่ ละเวลา
ใช้การตัง้ ค่า วันทีแ
่ ละเวลา เพือ
่ ตัง้ ค่า
ทีก
่ ำหนดเองสำหรับวิธก
ี ารแสดงวันที่
คุณยังสามารถใช้การตัง้ ค่าเหล่านีเ้ พือ
่
ตัง้ ค่าเวลาและโซนเวลาของคุณแทน

การรับเวลาปัจจุบน
ั จากเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีไ่ ด้

เกีย
่ วกับโทรศัพท์
ดูขอ
้ มูลทางกฎหมาย และตรวจสอบ
สถานะโทรศัพท์และเวอร์ชน
ั ซอฟต์แวร์
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การอัปเดตซอฟต์แวร์
อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
มือถือ LG จากอินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช้
ฟังก์ชน
ั นี้ โปรดดูท่ี http://update.
lgmobile.com หรือ http://www.
lg.com/common/index.jsp
เลือกประเทศและภาษา
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ อัปเดตเฟิรม
์ แวร์
ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชน
ั ใหม่ได้
อย่างสะดวกจากอินเตอร์เน็ตโดย
ไม่ตอ
้ งไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ คุณสมบัตน
ิ ้ี
จะใช้งานได้ตอ
่ เมือ
่ LG
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ให้บริการเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่สำหรับ
อุปกรณ์ของคุณเท่านัน
้ เนือ
่ งจากการ
อัปเดตเฟิรม
์ แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือต้อง
การให้ผใู้ ช้ดำเนินการอัปเดตอย่าง
ระมัดระวัง โปรดตรวจสอบคำแนะนำ
และหมายเหตุทป
่ี รากฏขึน
้ ใน
แต่ละขัน
้ ตอนก่อนดำเนินการต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสายข้อมูล USB
หรือแบตเตอรีร่ ะหว่างการอัปเกรดอาจ
ทำให้โทรศัพท์มอ
ื ถือชำรุดเสียหายได้
หมายเหตุ: LG ขอสงวนสิทธิใ์ นการให้บริการ
อัปเดตเฟิรม
์ แวร์สำหรับบางรุน
่ เท่านัน
้ ตามดุลย
พินจิ ของบริษท
ั แต่เพียงผูเ้ ดียว และไม่รบ
ั ประกัน
ว่าจะมีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่สำหรับเครือ
่ งทุกรุน
่

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ
LG ผ่าน Over-the-Air (OTA)
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ สามารถอัปเดตเฟิรม
์
แวร์โทรศัพท์เป็นเวอร์ชน
ั ใหม่อย่าง
สะดวกผ่าน OTA โดยไม่ตอ
้ งเชือ
่ มต่อ
สายเคเบิลข้อมูล USB คุณสมบัตน
ิ จ
้ี ะ
ใช้งานได้ตอ
่ เมือ
่ LG ให้
บริการเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่สำหรับ
อุปกรณ์ของคุณเท่านัน
้
ก่อนอืน
่ คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชน
ั
ของซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์
ได้ท:่ี ตัง
้ ค่า > เกีย
่ วกับโทรศัพท์
> การอัปเดตซอฟต์แวร์ >

ตรวจสอบอัปเดตในตอนนี้
คุณสามารถเลือ
่ นการอัปเดตเป็นเวลา
1 ชัว่ โมง, 4 ชัว่ โมง, 8 ชัว่ โมง หรือ 24
ชัว่ โมงได้ ในกรณีน้ี แอปพลิเคชันจะ
แจ้งคุณให้อป
ั เดตเมือ
่ เวลาหมดลงแล้ว
คุณยังสามารถจัดกำหนดเวลาการ
อัปเดตด้วยตัวคุณเองอีกด้วย
หมายเหตุ: คุณสมบัตน
ิ ข
้ี น
้ึ อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้บริการ
เครือข่าย พืน
้ ที่ หรือประเทศ
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การอัปเดตซอฟต์แวร์
DivX Mobile
เกีย
่ วกับวิดโี อ DIVX: DivX® เป็น
ฟอร์แมตวิดโี อดิจต
ิ อลทีส
่ ร้างโดย
DivX, LLC บริษท
ั ในเครือของ Rovi
Corporation อุปกรณ์นเ้ี ป็นอุปกรณ์
ทีไ่ ด้รบ
ั การรับรอง DivX Certified®
ว่าสามารถเล่นวิดโี อ DivX ได้ สำหรับ
ข้อมูลเพิม
่ เติมและเครือ
่ งมือซอฟต์
แวร์อน
่ื ๆ ทีใ่ ช้ในการแปลงไฟล์เป็น
วิดโี อ DivX โปรดไปที่ divx.com
เกีย
่ วกับ DIVX VIDEO-ONDEMAND: อุปกรณ์ DivX Certified®
นีต
้ อ
้ งทำการลงทะเบียนเพือ
่ ทีจ
่ ะ
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สามารถเล่นภาพยนตร์ DivX Video-onDemand (VOD) ทีซ
่ อ
้ื ได้ ในการรับรหัส
การลงทะเบียนของ
คุณ ให้ไปทีส
่ ว่ น DivX VOD ในเมนูตง้ั
ค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ ว
กับวิธก
ี ารลงทะเบียน
DivX Certified® สำหรับเล่นวิดโี อ
DivX® ไม่เกิน 320x240
DivX®, DivX Certified® และ
โลโก้ทเ่ี กีย
่ วข้องเป็น
เครือ
่ งหมายการค้าของ Rovi
Corporation หรือ

บริษท
ั ในเครือและใช้โดยได้รบ
ั
อนุญาต
ประกาศ:
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
ในการขอรับซอร์สโค้ดทีเ่ กีย
่ วข้องตาม GPL,
LGPL, MPL และและใบอนุญาตโอเพ่นซอร์
สอืน
่ ๆ โปรดไปที่ http://opensource.lge.
com/
เงือ
่ นไขใบอนุญาต การปฏิเสธการรับผิด
ชอบ และประกาศทีอ
่ า้ งอิงถึงทัง้ หมด
สามารถดาวน์โหลดได้พร้อมกับซอร์สโค้ด
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีม
้ ใี ห้ใช้กบ
ั โทรศัพท์ LG-E400 (รายการต่างๆ ทีอ
่ ธิบายด้านล่างนี้
เป็นตัวเลือก)
อะแดปเตอร์
สำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่

คูม
่ อ
ื การใช้
เรียนรูเ้ พิม
่ เติม
เกีย
่ วกับโทรศัพท์
LG-E400

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
• การไม่ปฏิบต
ั ด
ิ งั กล่าวอาจมีผลให้การรับประกันสิน
้ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่
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สายเคเบิล
้ ข้อมูล
เชือ
่ มต่อโทรศัพท์
LG-E400
กับคอมพิวเตอร์

ข้อมูลทางเทคนิค
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +55°C (คายประจุ), +45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ
่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 วันและเวลาทำการ : จันทร์-เสาร์,
08:00 - 18:00น.
Call center : 0-2878-5757
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การแก้ปญ
ั หา
เนือ
้ หาในบทนีจ
้ ะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบในขณะใช้โทรศัพท์ คุณอาจ
ต้องสอบถามผูใ้ ห้บริการเพือ
่ แก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปญ
ั หาส่วนใหญ่คณ
ุ
สามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
ของซิม
การ์ด

ไม่ได้ใส่ซม
ิ การ์ดใน
โทรศัพท์ หรือใส่
ซิมการ์ดไม่ถก
ู ต้อง
สัญญาณอ่อน หรือ
คุณอยูน
่ อกเครือข่าย
ผูใ้ ห้บริการผูใ้ ห้
บริการใช้บริการใหม่

ไม่มก
ี ารเชือ
่ ม
ต่อกับเครือข่าย
/ เครือข่าย
ขาดหาย
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วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซม
ิ การ์ดอย่างถูกต้อง
ไปทีบ
่ ริเวณใกล้กบ
ั หน้าต่างหรือในทีเ่ ปิดโล่ง ตรวจ
สอบพืน
้ ทีใ่ ห้บริการกับผูใ้ ห้บริการเครือข่าย
ตรวจดูวา่ ซิมการ์ดใช้งานมามากกว่า 6~12 เดือน
หรือไม่ หากเป็นเช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ นซิมของ
คุณทีส
่ าขาของผูใ้ ห้บริการเครือข่ายทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ ติด
ต่อผูใ้ ห้บริการ

ข้อความ

รหัสไม่ตรงกัน

ตัง้ ค่าแอปพลิ
เคชันไม่ได้

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ในการเปลีย
่ น
รหัสป้อง
กันคุณต้องยืนยันรหัส
ใหม่โดยป้อนรหัส
หากคุณลืมรหัส โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ
ใหม่
ซ้ำรหัสทีค
่ ณ
ุ ป้อนทัง้
สองครัง้ ไม่ตรงกัน
ผูใ้ ห้บริการไม่สนับ
สนุน หรือ
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ
ต้องลงทะเบียน
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การแก้ปญ
ั หา
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ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่สามารถ
โทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการ
ติดต่อหมายเลขมี
การใส่ซม
ิ การ์ดใหม่
ถึงขีดจำกัดค่าเติม
เงิน

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้รบ
ั
อนุญาตตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้ ค่า
การจำกัดการโทร
ใหม่โดยใช้รหัส PIN2

เปิดเครือ
่ ง
โทรศัพท์
ไม่ได้

กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง
แล้วปล่อยเร็วเกินไป
ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
ขัว้ แบตเตอรีส
่ กปรก

กดปุม
่ เปิด/ปิดค้างไว้อย่าง
น้อยสองวินาทีชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจสอบสัญลักษณ์กำลังชาร์จ
บนหน้าจอ ทำความสะอาดขัว้
แบตเตอรี่

ข้อความ

ข้อผิดพลาด
เกีย
่ วกับการ
ชาร์จ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
อุณหภูมภ
ิ ายนอกร้อน
หรือเย็นเกินไป
มีปญ
ั หาทีข
่ ว้ั สัมผัส

ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์กำลังชาร์จไฟที่
อุณหภูมป
ิ กติตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและ
การเชือ
่ มต่อกับโทรศัพท์ ตรวจสอบขัว้ สัมผัส
แบตเตอรี่ และทำความสะอาดหากจำเป็น

ไม่มก
ี ระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ชาร์จชำรุด

เสียบปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จในช่องอืน
่
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน ให้เปลีย
่ น
อุปกรณ์ชาร์จใหม่
ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
เปลีย
่ นแบตเตอรี่

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถก
ู
ต้องแบตเตอรีช
่ ำรุด

125

การแก้ปญ
ั หา
ข้อความ
หมายเลข
โทรศัพท์ใช้
โทรออก
ไม่ได้
ไม่สามารถรับ/
ส่งข้อความตัว
อักษรและ
รูปภาพได้
เปิดไฟล์ไม่ได้

126

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

กำลังใช้งานฟังก์
ชันกำหนดหมาย
เลขโทรออก

ตรวจสอบเมนูตง้ั ค่า
และปิดฟังก์ชน
ั ดังกล่าว

หน่วยความจำเต็ม

ลบข้อความบางข้อความ
ออกจากโทรศัพท์

ไม่สนับสนุนรูป
แบบไฟล์

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทไ่ี ด้รบ
ั
การสนับสนุน

ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

การ์ด SD
ไม่ทำงาน

สนับสนุนระบบ
ไฟล์ FAT16,
FAT32

ตรวจสอบระบบไฟล์ของการ์ด SD ผ่านตัวอ่าน
การ์ด หรือฟอร์แมตการ์ด SD โดยใช้โทรศัพท์

หน้าจอไม่ทำงาน
เมือ
่ ฉันรับสาย

เซนเซอร์รบ
ั
สัญญาณมี
ปัญหา

ไม่มเี สียง

โหมดสัน
่

โทรศัพท์คา้ ง
หรือไม่ทำงาน

ปัญหาซอฟต์
แวร์ชว่ั คราว

หากคุณใช้เทปหรือกล่องป้องกัน ตรวจดูวา่
อุปกรณ์ดงั กล่าวปิดคลุมพืน
้ ทีร่ อบเซนเซอร์รบ
ั
สัญญาณหรือไม่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าพืน
้ ทีร่ อบ
เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณสะอาด
ตรวจสอบการตัง้ ค่าสถานะของเมนูเสียงเพือ
่ ให้
แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยูใ่ นโหมดสัน
่ หรือโหมดปิดเสียง
ถอดแบตเตอรีอ
่ อก ใส่กลับเข้าไปอีกครัง้
และเปิดโทรศัพท์
ลองใช้งานการอัปเดตซอฟต์แวร์ผา่ นทางเว็บไซต์
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การแก้ปญ
ั หา
ข้อความ

โทรศัพท์ลอ
็ ค
และไม่ทำงาน
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สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
ซอฟต์แวร์ชว่ั คราว

1. ปิดโทรศัพท์
2. ถอดฝาครอบด้านหลัง
3. ถอดแบตเตอรีอ
่ อกแล้วใส่กลับเข้าไปอีกครัง้
4. ปิดฝาครอบด้านหลัง
5. เปิดโทรศัพท์อก
ี ครัง้

English

LG-E400 User Guide

This guide helps you get started using your phone.
If you need more information, please visit www.lg.com.
• Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This
depends on your phone’s software and your service provider.
• This handset is not recommended for the visually impaired because of its
touch screen keyboard.
• Copyright ©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™, Google Talk™ and Android Market™
are trademarks of Google, Inc.

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

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific Absorption
Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-E400 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all persons,

regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement known as
the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between
the SAR levels of various LG phone
models, they are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure to radio
waves.


Guidelines for safe and efficient use
• The SAR limit recommended by the
International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg
averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at the ear
is 1.10 W/kg (10 g) and when worn on the
body is 0.572 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 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 option,
may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned,
provided that they have functionality equal
to that of the parts being replaced.
• Keep away from electrical appliances such
as TVs, radios, and personal computers.
• The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
• Do not drop the phone.
• Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.


Guidelines for safe and efficient use
• Switch off the phone in any area where
you are required by specific regulations.
For example, do not use your phone in
hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet hands
while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage
your phone.
• Do not charge a handset near flammable
material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
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• Use a dry cloth to clean the exterior of the
unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is on soft
furnishings.
• The phone should be charged in a well
ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke
or dust.
• Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.

• Do not tap the screen with a sharp object
as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or
moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
• 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.
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Guidelines for safe and efficient use
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.
12

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

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

Avoid damage to your hearing
Damage to your hearing can occur if you are
exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do
not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call
volumes are set to a reasonable level.
• 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.
13

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

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a refueling point.
• Do not use the phone 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

Emergency calls

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

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.

Children

• 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.

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

Battery information and care
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Guidelines for safe and efficient use
• Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximise the
battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery
pack clean.
• Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance. The
battery pack maybe recharged hundreds
of times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximise usability.
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• Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as
in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.
• There is risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to
the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.

• If you need to replace the battery, take it
to the nearest 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.
• Make sure that no sharp-edged items
such as animal’s teeth or nails, come into

contact with the battery. This could cause
a fire.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that
this LG-E400 product is in compliance
with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration
of Conformity can be found at http://
www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
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Important notice
Please check to see whether any problems
you encountered with your phone are
described in this section before taking the
phone in for service or calling a service
representative.

1. Phone memory
When available space in your phone memory
is less than 10%, your phone cannot receive
new messages. You need to check your
phone memory and delete some data, such
as applications or messages, to make more
memory available.
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Managing applications
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
Applications > Manage applications.
2 Once all applications appear, scroll to
and select the application you want to
uninstall.
3 Tap Uninstall, then touch OK to uninstall
the application you selected.

2. Optimising battery life
Extend your battery's life between charges
by turning off features you don't need
to run constantly in the background. You
can monitor how applications and system
resources consume battery power.
Extending your battery's life
• Turn off radio communications you are not
using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth
or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a
shorter screen timeout.

• Turn off automatic syncing for Gmail,
Calendar, Contacts and other applications.
• Some applications you have downloaded
may cause your battery life to be reduced.
Checking the battery charge level
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
About phone > Status.
2 The battery status (Charging, Not
charging) and level (percentage charged)
is displayed at the top of the screen.
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Monitoring and controlling what uses
the battery
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
About phone > Battery use.
2 Battery usage time is displayed at the
top of the screen. It tells you how long it
has been since you last connected to a
power source or, if connected to a power
source, how long you were last running
on battery power. The body of the screen
lists applications or services using battery
power, from greatest amount to least.
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3. Installing an open source
operating system
If you install and use an open source
operating system (OS) on your phone
rather than using the OS provided by the
manufacturer, your phone may malfunction.
WARNING
If you install and use an OS other than
the one provided by the manufacturer,
your phone is no longer covered by the
warranty.

WARNING
To protect your phone and personal
data, only download applications from
trusted sources, such as Android
Market. If there are improperly installed
applications on your phone, your phone
may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall
those applications and all their data and
settings from the phone.

4. Using unlock pattern
Set unlock pattern to secure your phone.
This opens a set of screens that guide
you through how to draw a screen unlock
pattern.
Caution: Create a Google account before
setting an unlock pattern.
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WARNING
Precautions to take when using
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You will not be
able to access your phone if you use
an incorrect pattern 5 times. You have
5 opportunities to enter your unlock
pattern, PIN or password. If you have
used all 5 opportunities, you can try
again after 30 seconds.
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When you can’t 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.

If you have forgotten PIN or Password: If
you forgot your PIN or Password, you need
to do Hard reset.
Caution: If you perform a hard reset, all user
applications and user data are deleted.

5. Using the hard reset
If it does not restore to the original condition,
use hard reset to initialise your phone.
When the phone is turned off, press and
hold the Home key + Volume down key
+ Power key for over ten seconds. When
the screen shows the LG logo, release the
Power key.

After the screen shows the hard reset
screen, release the other keys.
Leave your phone for at least a minute while
it performs the hard reset, then your phone
will be turned on.
Caution: If you perform a hard reset, all user
applications and user data are deleted. This
cannot be reversed. Remember to back
up any important data before performing a
hard reset.
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6. Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your phone, you need to
access a wireless access point or “hotspot.”
Some access points are open and you can
simply connect to them. Others are hidden
or use security features; you must configure
your phone to be able to connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not using it to
extend the life of your battery.
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Turning Wi-Fi on and connecting to a
Wi-Fi network
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
Wireless & networks > Wi-Fi settings.
2 Touch Wi-Fi to turn it on and begin
scanning for available Wi-Fi networks.
• A list of available Wi-Fi networks is
displayed. Secured networks are indicated
by a lock icon.
3 Touch a network to connect to it.

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

7. Opening and switching
applications
Multitasking is easy with Android because
you can keep more than one application
running at the same time. There’s no
need to quit an application before opening
another. Use and switch between several
open applications. Android manages each
application, stopping and starting them as
needed to ensure that idle applications don’t
consume resources unnecessarily.
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Stopping applications
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
Applications > Manage applications >
select Running.
2 Scroll to the desired application and touch
Stop to stop it.
TIP! To return to recent applications,
press and hold the Home key. The screen
then displays a list of the applications you
used recently.
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8. Installing PC software (LG PC
Suite)
“LG PC Suite” PC application 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 application,
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 softwares in your device.
• Backup and restore the device.
• Play multimedia contents of your PC from
other device.
NOTE: You can use the Help menu from
the application to find out how to use
your “LG PC Suite” PC application.

Installing “LG PC Suite” PC application
“LG PC Suite” PC application 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 (LG-E400).
3 Click PC Sync from Download, and
click WINDOW PC Sync Download to
download “LG PC Suite” PC software.
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Important notice
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 processors
• Memory: 512MB or higher RAMs
• 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.)
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• Required software: LG integrated drivers.
NOTE
LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required
to connect an LG device and PC and
installed automatically when you install
“LG PC Suite” PC software.

9. Synchronising your phone to a 3 Click [Personal information] to select.
4 Select the checkbox of contents to
Computer
Data of 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.

synchronise and click the Sync button.

10. Transferring music, photos
and videos using USB mass
storage devices
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select 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.)
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2 Connect the phone to your PC using the
USB cable.
3 USB connection mode list will appear, and
select USB 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 When you are finished, select “Charge
only” option to disconnect the phone.
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11. Hold your phone straight up
Hold your mobile phone straight up, as you
would a regular phone. The LG-E400 has an
internal antenna. Be careful not to scratch
or damage the back of the phone, as that
causes loss of performance.
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.

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

13. Do not connect your phone
when you turn on/off your
PC.
Make sure you disconnect the data cable
between your phone and PC; leaving it
connected might cause errors on your PC.
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Getting to know your phone
To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.
To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch Power off and OK.
Speaker/Receiver

Power/Lock key
Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
Turn off and lock the screen.
Proximity sensor
NOTE: Proximity sensor
Menu key
Check what options are available.
Home key
Return to home from any screen.
Back key
Return to the previous screen.
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When receiving and making calls,
the proximity sensor automatically
turns the backlight off and locks
the touch keypad by sensing when
the phone is near your ear. This
extends battery life and prevents
the touch keypad from activating
unintentionally during calls.

Back cover

Camera lens

Battery
microSD memory card slot
SIM card slot

Charger, micro USB cable
connector
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Getting to know your phone
Volume keys
• On the home screen: control
ringer volume.
• During a call: control your InCall volume.
• When playing a track: control
volume continuously.
Stereo earphone connector
Power/Lock key
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WARNING
Placing a heavy object on the phone
or sitting on it can damage its LCD
and touch screen functions. Do not
cover the protective film on the LCD’
s proximity sensor. This may cause the
sensor to malfunction.

Installing the SIM card and
battery
1 To remove the back cover, hold the phone
in your hand firmly. With the other hand,
firmly press your thumb on the back
cover. Now lift off the back cover.

2 Slide the SIM card into the SIM card slot.
Make sure the gold contact area on the
card is facing downwards.
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Getting to know your phone
3 Insert the battery by aligning the gold
contacts on the phone and the battery.

Charging your phone
4 Replace the back cover of the phone.
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Insert the charger, then plug it into an
electrical outlet. Your LG-E400 must be
charged before you see .

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

To insert a memory card:
1 Turn the phone off before inserting or
removing a memory card. Remove the
back cover.

Installing the memory card
NOTE: The LG-E400 supports memory
cards up to 32 GB.

37

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

Removing a memory card
Carefully remove the memory card out of
the slot.
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.
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Formatting the memory card
Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you must format it
before you can use it.
NOTE: All files on the card are deleted when
you format the card.

1 In the Home screen, touch the
Applications tab to open the applications
menu.
2 Scroll to and touch Settings > Storage.
3 Touch Unmount SD card and touch OK
to confirm.

4 Touch Erase SD card, then confirm your
choice.
5 If you have set a pattern lock, input
the pattern lock then select Erase
everything. The card is then formatted
and ready to use.
NOTE: If there is content on your memory
card, the folder structure may be different
after formatting since all the files will be
deleted.
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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).
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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.

Lock your phone
When you are not using the LG-E400, press
the power key to lock your phone. This helps
prevent accidental presses and saves battery
power.
Also, if you do not use the phone for a while,
the Home screen or another screen you are
viewing is replaced with the lock screen to
conserve battery power.
If there are any programs running when you
set the pattern, they may be still running
in Lock mode. It is recommended that
you exit all programs before entering the

Lock mode to avoid unnecessary charges
(e.g. phone calls, Web access and data
communications).
Setting an unlock pattern: you can draw
your own unlock pattern by connecting the
dots.
If you set a pattern, the phone screen locks.
To unlock the phone, draw the pattern that
you set on the screen.
Caution: When you set an unlock pattern,
you need to create your Gmail account first.
Caution: If there are more than 5 pattern
drawing errors in a row, you cannot unlock
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Your Home screen
the phone. In this case, refer to the point-4
under the Important Notice.

Unlock screen
Whenever your LG-E400 is not in use, it
returns to the lock screen. Drag your finger
from bottom to top to unlock the screen.

Silent mode
In the notification drawer, touch
change
mode.
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to

Home
Simply swipe your finger to the left or right
to view the panels.
You can customise each panel with widgets,
shortcuts (to your favourite applications),
folders and wallpaper.
NOTE: Some screen images may be
different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick
keys at the bottom of the screen. Quick
keys provide easy, one-touch access to the
functions you use the most.

Touch the Phone icon to bring up the
touch screen dialpad to make a call.
Touch the Contacts icon to open your
contacts.
Touch the 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 the desired application, simply touch
the icon in the applications list.

NOTE: Preloaded applications may differ
according to your phone’s software or your
service provider.

Adding widgets to your Home
screen
You can customise your Home screen by
adding shortcuts, widgets or folders to it. For
more convenience using your phone, add
your favourite widgets to the Home screen.
1 In the Home screen, touch the Menu key
and select Add. Or touch and hold the
empty part of the home screen.
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Your Home screen
2 In the Add to Home screen menu, touch
the type of item you want to add.
3 For example, select Folders from the list
and tap it.
4 You then see a new folder icon on the
Home screen. Drag it to the desired
location on the desired panel, then take
your finger off the screen.
TIP! To add an application icon to the
Home screen from the Applications
menu, touch and hold the application
you want to add.
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TIP! To remove an application icon from
the Home screen, touch and hold the
icon you want to remove, then drag it to
.
NOTE: You cannot delete preloaded
applications. (Only their icons can be
deleted from the screen.)

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

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

Sound/
Vibrate/
Silent

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Data
connectivity
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Your Home screen
Touch and slide the notification drawer down
with your finger.
Or, in the Home screen, touch the Menu
key and select Notifications. Here you can
check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth
and GPS as well as other notifications.

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

Icon

Description

Icon

Description

Icon

Description

No SIM card

Speakerphone

New voicemail

No signal

Phone microphone is
muted

Ringer is silenced

Missed call

Vibrate mode

Bluetooth is on

Battery fully charged

Wired headset

Connected to a Bluetooth
device

Battery is charging

Call in progress

System warning

Call hold

Alarm is set

Airplane mode
Connected to a Wi-Fi
network

Data in and out
Phone is connected to
PC via USB cable
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Icon

Description

Description
New Gmail

Uploading data

New Google Talk
message

GPS is acquiring
Receiving location data
from GPS
3 more notifications not
displayed
Data is syncing
Download finished
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Icon

Downloading data

New message
Song is playing
Upcoming event
USB tethering is active
Portable Wi-Fi hotspot
is active

Icon

Description
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 numeric and
symbol keyboard. You can also touch and
hold this tab to view the Settings menu.

Tap 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”).
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Your Home screen
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.
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Google account setup
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 Next > select
Create to create a new account.
If you have a Google account, enter your e-mail
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.

51

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

Connecting to Wi-Fi

Turning on Wi-Fi

• If you are outside the Wi-Fi coverage area
and choose 3G connection, additional
charges may apply.
• If your phone goes into sleep mode when
connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection is
automatically disabled.
• In this case, if your phone has access to
3G data, it may connect to the 3G network

In the Home screen, open the notification
drawer and touch
.
Or touch Application > Settings >
Wireless & networks, then Wi-Fi
.
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Choose the Wi-Fi network you want to
connect to. If you see , you need to enter
a password to connect.
NOTE:

automatically and additional charges may
apply.
• The LG-E400 supports WEP, WPA/WPA2PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi
service provider or network administrator
sets encryption for network security,
enter the key into the pop-up window.
If encryption is not set, this pop-up
window is not shown. Obtain the key from
your Wi-Fi service provider or network
administrator.

Sharing your phone’s data
connection
You can share your phone’s mobile data
connection with a single computer via a USB
cable (USB tethering). You can also share
your phone’s data connection with up to five
devices at a time by turning your phone into
a portable Wi-Fi hotspot.
When your phone is sharing its data
connection, an icon appears in the status
bar and as an ongoing notification in the
notifications drawer.
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Wi-Fi
Icon Description
USB tethering is active
Portable Wi-Fi hotspot is active
Both USB tethering and portable hotspot
are active

For the latest information about tethering
and portable hotspots, including supported
operating systems and other details, visit
http://www.android.com/tether.
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NOTE: Additional costs may be incurred
when connecting and using online services.
Check data charges with your network
provider.

USB tethering & portable Wi-Fi
hotspot settings
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Settings.
2 Touch Wireless & networks and select
Tethering & portable hotspot.
3 Choose options that you want to adjust.

USB tethering – Tick to share your phone’s
mobile network data connection with your
computer via a USB connection.
Portable Wi-Fi hotspot – Tick to share your
phone’s mobile network data connection as
Wi-Fi sharing.
Help – Opens a dialog with information
about USB tethering and portable Wi-Fi
hotspots as well as information on where to
learn more.

To share your phone’s data
connection via USB
If your computer is running Windows 7 or a
recent distribution of some flavours of Linux
(such as Ubuntu), you don’t usually need to
prepare your computer for tethering. But if
you’re running an earlier version of Windows
or another operating system, you may need
to prepare your computer to establish a
network connection via USB. For the most
current information about which operating
systems support USB tethering and how to
configure them, visit http://www.android.
com/tether.
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Wi-Fi
USB tethering and data sharing
You can’t share your phone’s data
connection and microSD card via USB
at the same time. If you are using your
USB connection to make your microSD
card available to your computer, you must
disconnect it first.
1 Use the USB cable that came with your
phone to connect your phone to your
computer.
2 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Settings.
56

3 Touch Wireless & networks and select
Tethering & portable hotspot.
4 Tick USB tethering.
• The phone starts sharing its mobile
network data connection with your
computer via the USB connection. An
ongoing notification
is added to the
status bar and notifications drawer.
5 Deselect USB tethering to stop sharing
your data connection. Or just disconnect
the USB cable.

To share your phone’s data
connection as a portable Wi-Fi
hotspot
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Settings.
2 Touch Wireless & networks and select
Tethering & portable hotspot.
3 Tick Portable Wi-Fi hotspot.
• After a moment, the phone starts
broadcasting its Wi-Fi network name
(SSID) so you can connect to it with up
to eight computers or other devices. An
ongoing notification
is added to the
status bar and notifications drawer.

• When Portable Wi-Fi hotspot is ticked,
you can change its network name or
secure it.
4 Deselect Portable Wi-Fi hotspot to stop
sharing your data connection via Wi-Fi.

To rename or secure your
portable hotspot
You can change the name of your phone’s
Wi-Fi network name (SSID) and secure its
Wi-Fi network.
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Settings.
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Wi-Fi
2 Touch Wireless & networks and select
Tethering & portable hotspot.
3 Ensure Portable Wi-Fi hotspot is ticked.
4 Touch Portable Wi-Fi hotspot settings.
5 Touch Configure Wi-Fi hotspot.
• The Configure Wi-Fi hotspot dialog
opens.
• You can change the network SSID (name)
that other computers see when scanning
for Wi-Fi networks.
• You can also touch the Security menu to
configure the network with Wi-Fi Protected
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Access 2 (WPA2) security, with a preshared key (PSK).
• If you touch the WPA2 PSK security
option, a password field is added to the
Configure Wi-Fi hotspot dialog. If you
enter a password, you will need to enter
that password when you connect to the
phone’s hotspot with a computer or other
device. Or touch Open in the Security
menu to remove security from your Wi-Fi
network.

ATTENTION!
If you set the security option as Open,
you cannot prevent unauthorised usage
of online services by other people and
additional charges can be incurred.
To avoid unauthorised usage, you are
advised to keep the security option
active.

6 Touch Save.
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Calls
Making a call

Calling your contacts

1 Touch
to open the keypad.
1 Touch
to open your contacts.
2 Enter the number using the keypad. To
2 Scroll through the contact list or enter the
delete a digit, touch the Clear icon
.
first letter(s) of the contact you want to
call by touching Search.
3 Touch the Call icon
to make a call.
3 In the list, touch the contact which you
4 To end a call, touch the End icon
.
want to call and tap on the number or call
TIP! To enter “+” to make international
icon to make call.
calls, touch and hold
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.

Answering and rejecting a call
When the screen is locked and your phone
rings, drag the Answer icon
to the right.
Drag the Decline icon
to the left to
reject an incoming call.

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

Making a second call
1 During your initial call, tap .
2 Dial the number, or search your contacts.
3 Touch the Call icon
to connect
the call.
4 Both calls are displayed on the call
screen. Your initial call is locked and put
on hold.

5 Touch the displayed number to toggle
between calls. Or touch
Merge calls
to make a conference call.
6 To end active calls, touch End.
NOTE: You are charged for each call you
make.

Viewing your call logs
In the Home screen, touch
and choose
the Call log tab.
View a complete list of all dialled, received
and missed voice calls.
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Calls
TIP! Touch any call log entry to view the
date, time and duration of the call.
TIP! Touch 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.
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1 In 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.

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

Searching for a contact
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 touch the Menu key. Touch
Add to contacts and then Create new
contact.
2 If you want to add a picture to the new
contact, touch .
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.
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Contacts
Favorite contacts
You can classify frequently called contacts
as favorites.
Adding a contact to your favorites
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch a contact to view its details.
3 Touch the star to the right of the contact’s
name. The star turns gold.
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Removing a contact from your favorites
list
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch the Groups tab, select Favorites
at the top of the list and choose a contact
to view its details.
3 Touch the gold star to the right of the
contact’s name. The star turns grey
and the contact is removed from your
favourites.

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 application 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.
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Messaging
Messaging
Your LG-E400 combines SMS and MMS into
one intuitive, easy-to-use 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.
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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 Touch the Menu key to open the options
menu. Choose from Call, View contact,
Add subject, Discard, Reply by and
More.
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.

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

NOTE: When you get an SMS message
during a call, there will be a ring notification.

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.

Using Smilies
Liven up your messages using Smilies.
When writing a new message, touch the
Menu key, then choose More > Insert
smiley.
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Messaging
Changing your message settings
Your LG-E400 message settings are
predefined, so you can send messages
immediately. You can change the settings
based on your preferences.
WARNING
In this mode, the MMS Client device
guides the user in creating and sending
messages with content belonging to
the Core MM Content Domain. This
guidance is provided through warning
dialogs.
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Email
Opening Email and the Accounts displays the contents of your Inbox (if you
have only one account) or the Accounts
Screen
You can use the Email application to read
email from services other than Google Mail.
The Email application supports the following
account types: POP3, IMAP and Exchange.
Managing an email account
In the Home screen, touch Email, then select
the Email Service Provider.
A setup wizard opens to help you add an
email account. After the initial setup, Email

screen (if you have multiple accounts).
The Accounts screen
The Accounts screen lists your Combined
Inbox and each of your email accounts.
1 Open the Email application. If you’re not
on the Account screen, touch the Menu
Key and touch Accounts.
2 Select the Email service provider.

69

Email
- Touch to open your Combined Inbox,
with messages received to all of your
accounts.
- Touch to open a list of just your starred
messages.
- Touch the folder icon to open the
account’s folders.
You can touch an account to view its Inbox.
The account from which you send email by
default is indicated with a tick.

70

To open your Combined Inbox
If you have configured Email to send and
receive email from more than one account,
you can view all messages sent to all
accounts in your Combined Inbox.
1 Touch Email.
2 Touch Combined inbox (in the Accounts
screen). Messages in the Combined Inbox
are colour coded along their left sides, by
account, using the same colours that are
used for your accounts in the Accounts
screen.

Only your account’s most recent emails are
3 Touch the Menu key and then touch Add
downloaded to your phone. To download
Cc/Bcc to send copy or blind copy of the
more (earlier) email messages, touch Load
mail to other contacts/email addresses.
more messages at the bottom of the emails 4 Enter the text of the message.
list.
5 Touch the Menu key and touch Add
attachment to send a file with the
Composing and Sending Email
message.
To compose and send a message
6 Touch the Send button.
1 While in the Email application, touch the
If you’re not ready to send the message,
Menu key and touch Compose.
touch the Save as draft button to save it
2 Enter an address for the message’s intended
in a Drafts folder. Touch a draft message
recipient. As you enter text, matching
in a Drafts folder to resume working on
addresses are offered from your Contacts.
it. Your message will also be saved as
Separate multiple addresses with commas.
a draft if you touch the Back key
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before sending it. Touch the Discard
button to abandon and delete a message,
including any saved drafts. 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.
Please note that messages sent using an
Exchange account will not be located on the
72

phone; they will, however, be located on the
Exchange server itself.
If you want to see your sent messages in the
Sent folder, then touch the Menu key and
touch on Folders then touch on Sent folder
and select Refresh from the options menu.
TIP! When a new email arrives in the
inbox, you will receive a notification by
sound or vibration.

Working with Account Folders

3 If an email account is already set up, you
need to touch the Menu key then tap
Each account has Inbox, Outbox, Sent, and
Add account from Accounts screen.
Drafts folders. Depending on the features
supported by your account’s service provider, 4 Enter a name for the account, confirm
how you want your name to appear in
you may have additional folders.
outgoing mail, then touch the Done
Adding and Editing email
button.
Accounts
To change an account’s settings
1 To add an email account, touch the
1 Open the Accounts screen.
Applications tab and select Email.
2 Touch and hold the account whose
2 Select MS Exchange or Others, and
settings you want to change. In the menu
enter account settings.
that opens, touch Account settings.
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Email
To delete an email account
1 Open the Accounts screen.
2 Touch and hold the account you want to
delete.
3 Touch Remove account in the menu that
opens.
4 Touch the OK button in the dialog box
to confirm that you want to delete the
account.
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Camera
Getting to know the
viewfinder

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

Once you’ve taken the photo

1 Open the Camera application.
2 Hold the phone horizontally and point
the lens towards the subject you want to
photograph.
3 Press the capture button.

Your captured photo appears on the screen.
Share Touch to share your photo using
Bluetooth, Gmail, Google+,
Messaging and Picasa.
Set as Touch to use the image as a
Contact icon or Wallpaper.
Rename Touch to edit the name of the
picture just taken.
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T ouch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately. Your current photo is
saved.
Touch to view the last photo you
captured as well as the gallery.

Using the advanced settings
In the viewfinder, touch
to open all
advanced options.
Change camera settings by scrolling through
the list. After selecting the option, touch the
Back key.

ISO – The ISO rating determines the
sensitivity of the camera’s light sensor.
The higher the ISO, the more sensitive the
camera is. This is useful in darker conditions
when you cannot use the flash.
White balance – Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent and
Cloudy.
Colour effect – Choose a colour tone for
your new photo.
Timer – The self-timer allows you to set a
delay after the capture button is pressed.
Select Off, 3 secs., 5 sec or 10 secs. This
is ideal if you want to be in the photo.
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Camera
Shutter sound – Select one of four shutter
sounds.
Auto review – If you turn Auto review on,
it automatically shows you the picture you
just took.
Tag location – Activate to use your phone’s
location-based services. Take pictures
wherever you are and tag them with the
location. If you upload tagged pictures to a
blog that supports geotagging, you can see
the pictures displayed on a map.
NOTE: This function is only available when
GPS is active.
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Storage – Choose whether to save your
photos to the phone memory or to the
external memory.
– Restore all camera default settings.
– Touch whenever you want to know
how this function operates. This provides you
with a quick guide.
TIP! When you exit the camera, some
settings return to their defaults, such as
white balance, color effect and timer .
Check these before you take your next
photo.

TIP! The Settings menu is superimposed
over the viewfinder, so when you change
elements of the image colour or quality,
you see a preview of the image change
behind the Settings menu.

Viewing your saved photos
Access your saved photos while in Camera
mode. Just touch
and touch the screen.
You then see Slideshow and Menu.
TIP! Flick left or right to view other
photos or videos.

- Touch to see a slideshow.
- Touch to share the contents or delete a
photo. Touch More for more options.
Details – Check information on the
content.
Set as – Set as a contact icon or
wallpaper.
Crop – Crop your photo. Move your
finger across the screen to select the
area.
Rotate Left / Rotate Right – Rotate
left or right.
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Video camera
Getting to know the
viewfinder
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Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.
Brightness - This defines and controls the amount of sunlight
entering the video. Slide the brightness indicator along the bar
towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to
increase it.
Video size - Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
Audio recording - Choose Mute to record a video without sound.
Settings - Touch this icon to open the advanced settings menu.
Camera mode - Slide this icon up to switch to camera mode.
Start recording
Gallery - Touch to view the last video you recorded. This enables
you to access your gallery and view your saved videos from within
video mode.

Shooting a quick video
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 horizontally, point the
lens towards the subject you want to
capture in your video.
4 Touch 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
A still image representing your video will
appear on the screen.
Play
Touch to play the video.
Share Touch to share your video using
Bluetooth, Gmail, Messaging
and YouTube.
Rename Touch to edit the name of the
selected�������
video.
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Video camera
Touch to delete the video you just made.
Confirm by touching OK. The viewfinder
reappears.
Touch to shoot another video right away.
Your current video is saved.
Touch to view the last recorded video as
well as the gallery.
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Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
to open all
the advanced options.
Adjust the video camera setting by scrolling
through the list. After selecting the option,
touch the Back key.
White balance – White balance ensures
that the white areas in your video are
realistic. To enable your camera to adjust
the white balance correctly, you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
and Cloudy.

Colour effect – Choose a colour tone to use
for your new view.
Auto review – Auto review automatically
shows you the video you just recorded.
Storage – Choose whether to save your
video clip to the phone memory or to the
external memory.
– Restore all video camera default
settings.
– Touch if you want to know how this
function operates. This provides you with a
quick guide.

Watching your saved videos
1 In the viewfinder, touch .
2 Your gallery appears on the screen.
3 Touch a video once to bring it to the
front of the gallery. It starts playing
automatically.

Adjusting the volume when
viewing a video
To adjust the volume of a video while it is
playing, use the volume keys on the lefthand side of the phone.
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Multimedia
Preloaded App

View mode

There are useful applications preloaded on
the Preloaded Apps. To use the application,
you need to install the application to your
phone first.

Touch Gallery. Folder view is displayed.
Touch any folder and it turns to grid view
mode. If you tap a photo, it changes into full
view mode.

NOTE: Preloaded applications may differ
according to your phone’s software or your
service provider.

Gallery
Touch the Applications tab, then select
Gallery. Open a list of catalogue bars that
store all your multimedia files.
84

Timeline view
LG-E400 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-E400 has a built-in music
player that lets you play all your favourite
tracks. To access the music player, touch
Applications, then 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.
4 Touch
to pause the song.

5 Touch
to skip to the next song.
6 Touch
to go back to the beginning
of the song. Touch
twice to return to
the previous song.
To change the volume while listening to
music, press the up and down volume keys
on the left-hand side of the phone.
Touch and hold any song in the list. It
displays Play, Add to playlist, Use as
ringtone, Delete, Details, Share and
Search 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.
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Transferring files using USB
mass storage devices
To transfer files using USB devices
1 Connect the LG-E400 to a PC using a
USB cable.
2 USB connection mode list will appear, and
select USB storage option.
3 Open the removable memory folder on
your PC. You can view the mass storage
content on your PC and transfer the files.
4 Copy the files from your PC to the drive
folder.

5 When you are finished, select “Charge
only” option to disconnect the phone.

How to transfer music/video files
to your phone
1 Connect your phone to the PC using the
USB cable. In the Home screen, touch
and drag down the notification drawer.
Select USB connection mode > USB
storage, and select Open folder to view
files from Removable Disk pop up which
appears in PC .
If you didn't install LG Android Platform

Driver on your PC, you must set it up
manually.
For more information, refer to
'Transferring files using USB mass
storage devices'.
2 Transfer music or video files from the PC
to the phone's removable storage.
• You can copy or move files from your
PC to your phone's removable storage
using a card reader.
• If there is a video file with a subtitle file
(*.srt file with the same name as the
video file), place it in the same folder
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Multimedia
to display subtitles automatically when
playing the video file.
• When downloading music or video files,
copyrights must be secured. Note that
corrupted files or files with incorrect
extensions may damage your phone.
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Sending data from your phone
using Bluetooth
Sending data using Bluetooth You can
use Bluetooth to send data by running a
corresponding application, not from the
Bluetooth menu as on most other mobile
phones.
* S ending pictures: Run the Gallery
application, then select Picture > Menu.
Click Share, then select Bluetooth. Check
whether Bluetooth is turned on, then select
Scan for devices. Choose the device you
want to send data to from the list.

* E xporting contacts: Run the Contacts
application. Touch the address you want
to export to. Touch the Menu key and
select Share > Bluetooth. Check whether
Bluetooth is turned on, then select Scan
for devices. Choose the device you want
to send data to from the list.
* S ending multi-selected contacts: Run
the Contacts application. To select more
than one contact touch the Menu key and
touch Share. Select the contacts you want
to send or touch Select all option from
top > Select Share > Bluetooth > Enable
Bluetooth and select Scan for devices >

Choose the device you want to send data
from the list.
* C onnecting to FTP (only FTP server
is supported on this handset): Select
Settings > Wireless & networks
> Bluetooth settings. Select the
Discoverable box so you can search for
your phone on other devices. Find the FTP
service and connect to the FTP server.
• If you want to search for this phone from
other devices, go to Settings > Wireless
& networks > Bluetooth settings. Select
the Discoverable box. The box is cleared
after 120 seconds.
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Utilities
Setting your alarm
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Clock.
2 If you want to add a new alarm, touch
and select Add alarm.
3 Set the time to turn on the alarm. After
you set the time, the LG-E400 lets you
know how much time is left before the
alarm will sound.
4 Set Repeat, Ringtone or Vibrate, then
add a label to name the alarm. Touch
Done.
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NOTE: to change alarm settings on alarm
list screen, touch the Menu key and
select Settings. You can adjust the below
options: Alarm in silent mode, Alarm
volume, Snooze duration and Side button
behaviour.

Using your calculator
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Calculator.
2 Touch the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, touch the
function you want (+, –, x or ÷) followed
by =.

4 For more complex calculations, touch the
Menu key, touch the Advanced panel,
then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your
calendar
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Calendar.
2 To check the event, touch the date. Touch
and hold 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 Done to save the event in the
calendar. A coloured square in the
calendar marks all days that have saved
events. An alarm sounds at the event
start time to help you stay organised.
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Utilities
Changing your calendar view

Recording a sound or voice

1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Calendar.
Touch the Menu key.
2 Select the calendar view for a particular
day, week or month.

1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Voice
Recorder.
2 Touch
to begin recording.
3 Touch
to end the recording.
4 Touch
to listen to the recording.

Voice recorder
Use the voice recorder to record voice
memos or other audio files.
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NOTE: touch
to access your album.
You can listen to the saved recording.
Notice: the available recording time may
differ from the real time.

Sending the voice recording

Polaris Office

1 Once you have finished recording, you
can send the audio clip by touching
Menu > Share.
2 Choose from Bluetooth, Gmail
Messaging. When you select Gmail and
Messaging, the voice recording is added
to the message, then you write and send
the message normally.

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, pasting, renaming and
deleting files and folders right on the device.
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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.

App Manager
You can manage your applications with App
Manager. You can easily check the number
of currently running applications and shut
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down applications. You can also uninstall
the applications you have installed on your
device.

The Web
Browser
Browser gives you a fast, full-colour 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
with your network provider.

Using the web toolbar
T ouch to go backwards one page.
Touch to go forwards one page to the
one you connected to after the current
page. This is the opposite of what
happens when you press the Back key,
which goes to the previous page.
Touch to show all your open windows.
Touch to add a new window
Add/show bookmark and show Most
visited, Read it later and History.
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The Web
Using options
Touch the Menu key to view options.
R
 ead it later – Add the current web
page in read it later.
A dd RSS feed – Add the current web
page to the RSS feed.
S hare page – Allows you to share the
web page with others.
Find on page – Allows you to find
letters or words on the current web
page.
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S elect text – Allows you to copy any
text from the web page.
More
• Home page: Go to the Home page.
• Set home page: Set the current web
page as your Home page.
• Add shortcut to home: Add the shortcut
of the current web page to the Home
screen.
• Page info: Displays the web page
information.

• Downloads: Displays your download
history.
• Settings: Change web browser settings.
TIP! To return to the previous web page,
press the Back key.
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Settings
In the Home screen, touch the Applications
tab then scroll to 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 – Touch to select: This 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
98notification, or add a Wi-Fi network. The

advanced Wi-Fi settings screen is accessed
from the Wi-Fi settings screen. Touch the
Menu key and touch Advanced.
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
LG-E400 into the router.
You can find the MAC address in
the following user interface: Touch
Applications > Settings > Wireless &
networks > Wi-Fi settings, and touch
the Menu key. Then select Advanced >
MAC Address.

Bluetooth – Touch to select: This turns on
Bluetooth to connect to Bluetooth devices.
Bluetooth settings – Set device name &
discoverable mode, scan for other devices.
Or, check a list of Bluetooth devices that
you’ve previously configured and those
detected when the phone last scanned for
Bluetooth devices.
Tethering & portable hotspot – You can
configure the USB tethering and portable WiFi 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.
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
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Settings
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 >
Excuse messages – When you want to
reject a call, you can send a quick message
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using this function. This is useful if you need
to reject a call during a meeting.
Call forwarding – Choose whether to divert
all calls, when the line is busy, when there is
no answer or when you have no signal.
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 reject – Allows you to set the call reject
function. Choose from Off, Reject on list or
Reject all calls.

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 last call, all calls, dialled calls and
received calls.
Additional settings – This lets you change
the following settings:
Caller ID: Choose whether to display your
number on an outgoing call. (This service
is network dependent; some operators do
not support this function)

Call waiting: If call waiting is activated,
the handset will notify you of an incoming
call while you are on another call
(depending on your network provider).

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
must mute media and alarm sounds in their
own applications.
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Settings
Vibrate – Allows you to set your phone to
vibrate when you receive an incoming call.
Volume – Allows you to set the volume for
ringtones, media and alarms. If you deselect
the option to use the incoming call 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.
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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.

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.

Location & security
Use wireless networks – If you select Use
wireless networks, your phone determines
your approximate location using Wi-Fi and

mobile networks. When you select this
option, you’re asked whether you consent to
allowing Google to use your location when
providing these services.
Use GPS satellites – If you select Use
GPS satellites, your phone determines your
location to street level accuracy.
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.
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Settings
When you turn on your phone or wake up
the screen, you're asked to draw your unlock
pattern to unlock the screen.
Set up SIM card lock – Set up SIM card
lock or change the SIM PIN.
Visible passwords – Select to show
passwords as you type them or deselect to
hide passwords as you type them.
Select device administrators – Add one or
more administrators.
Use secure credentials – Allows you to
access secure certificates.
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Install from SD card – Choose to install
encrypted certificates from your SD card.
Set password – Set or change the
credential storage password.
Clear storage – Clear credentials for all
content and reset password.

Applications
You can manage applications and set up
quick launch shortcuts.
Unknown sources – Default setting to
install non-Market applications.

Manage applications – Manage and
remove installed applications.
Running services – Check services that are
currently running.
Storage use – View storage used by
applications.
Battery usage – 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.
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Settings
< Manage accounts >
List of all Google accounts and other
accounts you’ve added to your phone.
If you touch an account in this screen, its
account screen opens.

Privacy
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.
106

• 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.

Storage
< Internal memory >
Check total available internal memory space.
Touch Erase internal memory if you want
to delete all data from the internal memory.
< SD card >
Check total available SD card space. Touch
Unmount SD card for safe removal. Erase
SD card if you want to delete all data from
the SD card.

< System memory >
Checks the available space.

Language & keyboard
Set local language and region as well as
keyboard settings.

Voice input & output
< Voice input >
Voice recogniser settings – Use the
Voice recogniser settings to configure the
Android voice input feature.
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Settings
• Language: Opens a screen where you
can set the language you use for speech
to enter text.
• SafeSearch: Opens a dialog where you
can set whether you want the Google
SafeSearch filter to block some 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 ( * ).
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< Voice output >
Text-to-speech settings – Use the Textto-speech settings to configure the Android
text-to-speech 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.
• Always use my settings: Tick to use the
settings on this screen in place of speech

synthesiser settings available in other
applications.
• Default Engine: Opens a dialog where
you can set the text-to-speech 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 in combination with Always use
my settings to ensure that text is spoken
correctly in a variety of applications.
• Pico TTS: Configure the Pico TTS
settings.
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Settings
Accessibility

NOTE: requires additional plug-ins.

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.

Connectivity

Date & time

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

Default connection mode – You can set the
desired mode (Charge only, USB storage,
PC software and USB tethering).
Always ask – Checkmark this if you don’t
want to see USB connection mode popup
whenever USB cable is connected.
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Use Date & time settings to set your
preference for 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.
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Software update
Phone software update
LG Mobile phone software update from
the Internet
For more information about using this
function, please visit the http://update.
lgmobile.com or http://www.lg.com/
common/index.jsp select country and
language.
This feature allows you to update the
firmware on your phone to a newer version
conveniently from the Internet without
needing to visit a service centre. This feature
is only available if and when LG makes the
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newer version of the firmware available for
your device.
As the mobile phone firmware update
requires the user’s full attention for the
duration of the update process, please make
sure 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 the
firmware of your phone to the newer version
conveniently via OTA without connecting the
USB data cable. This feature is only available
if and when LG makes the newer version of
the firmware available for your device.
First, you can check the software version
on your mobile phone: Settings > About

phone > Software update > Check now
for update.
You can also delay the update by 1 hour, 4
hours, 8 hours or 24 hours. In this case, the
application will notify you to update when the
time is up. You can also rearrange an update
manually.
NOTE: This feature is dependent on
the network service provider, region or
countries.
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Software update
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 Videoon-Demand (VOD) movies. To obtain your
registration code, locate the DivX VOD
section in your device setup menu. Go to
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vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
DivX Certified® to play DivX® video up to
320x240.
DivX®, DivX Certified® and associated
logos are trademarks of Rovi Corporation
or its subsidiaries and are used under
licence.

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.
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Accessories
These accessories are available for use with the LG-E400. (Items described below may be optional.)
Travel adapter

Battery

User Guide
Learn more about
your LG-E400.
NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Data cable
Connect your
LG-E400 and PC.

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

LG Service Center by LG Electronics (Thailand) Co.Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.; Bookala, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon - Sat
08:00 - 18:00
Call center : 0-2878-5757
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message
SIM error
No network
connection/
Losing
network
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Possible causes
There is no SIM card in
the phone or it is inserted
incorrectly.
Signal is weak or you’re
outside the carrier network.
Operator applied new
services.

Possible corrective measures
Make sure that the SIM card is correctly inserted.
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.

Message

Possible causes
To change a security code,
you will need to confirm the
Codes do not new code by re-entering it.
match
The two codes you have
entered do not match.
Any
Not supported by service
application provider or registration
cannot be set required.
Dialling error
New SIM card inserted.
Calls not
available
Pre-paid charge limit
reached.

Possible corrective measures

If you forget the code, contact your service provider.

Contact your service provider.
New network not authorised.
Check for new restrictions.
Contact service provider or reset limit with PIN2.
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Troubleshooting
Message

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

Message
Number not
permitted
Impossible
to receive /
send SMS &
picture
Files not
opening
SD card not
working

Possible causes
The Fixed dialling number
function is on.

Possible corrective measures
Check the Settings menu and turn the function off.

Memory full

Delete some messages from the phone.

Unsupported file format

Check the file formats that can be supported.

FAT16, FAT32 file system
supported

Check SD card file system via card reader, or format SD
card using the phone.
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Troubleshooting
Message
Possible causes
The screen
does not turn
Proximity sensor problem
on when I
receive a call.
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Possible corrective measures
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 the battery, insert it again and switch on the phone.
Try to perform a software update via the website.

Message

Possible causes

Phone locked
and does not Temporary software error
function.

Possible corrective measures
1.Turn the phone off.
2.Remove the back cover.
3.Remove the battery and reinstall it.
4.Close the back cover.
5.Turn the phone on again.
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