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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทาง LG
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบจากตลาดลักลอบ
นำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่าง
เป็นทางการ เพื่อให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึ่งข้อความพร้อมด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง บริษัท LG โดยอัตโนมัติ
นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริ่มใช้บริการ ทั้งนี้ LG จะเป็นผู้ชำระค่าบริการ SMS
สำหรับโปรแกรมตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับสิทธิพิเศษท่านจะได้รับสิทธิในการต่อ
ระยะเวลาการรับประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ทันที
ที่โทรศัพท์ของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรอง คุณจะได้รับข้อความรับรอง
“โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์จากบริษัท LG โดยทุกหมายเลข IMEI ที่ส่งถึงบริษัท LG
สามารถการันตีได้ว่า จะได้รับสิทธิการรับประกันสินค้าอันเนื่องจากข้อบกพร่อง
จากมาตรฐานในขั้นตอนการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐาน
ในการซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty
service, LG is now running a product authentication program.
To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased
handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.
Once your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your handset is a genuine LG product.’
The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program. In return, you will receive one
additional month of warranty for free. One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and
accessories.
The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from
the date of purchase without proof of purchase or warranty card.
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่ อ
ื เล่มนีอ
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ใช้ได้กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั โทรศัพท์
ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ หรือผูใ้ ห้บริการ
ของคุณ
• โทรศัพท์รน
ุ่ นีไ
้ ม่เหมาะสำหรับผูพ
้ ก
ิ ารทาง
สายตาเนือ
่ งจากมีแป้นพิมพ์บนหน้าจอสัมผัส
• ลิขสิทธิ์ ©2012 LG Electronics, Inc.
สงวนลิขสิทธิ์ LG และโลโก้ LG เป็น
เครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ
LG Group และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
เครือ
่ งหมายการค้าอืน
่ ๆ ทัง้ หมดเป็นสมบัติ
ของเจ้าของนัน
้ ๆ
• Google™, Google Maps™, Gmail™,
YouTube™, Google Talk™ และ Android
Market™ เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ
Google, Inc.
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คำแนะนำเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเหล่านีอ
้ าจ
ทำให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate) โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่
LG-P720h นี้
ได้รบ
ั การออกแบบตรงตาม
ข้อกำหนดเรือ
่ งความปลอดภัยในการใช้
งานสำหรับการรับพลังงานคลืน
่ ความถี่
วิทยุ ข้อกำหนดนีใ้ ช้หลักเกณฑ์ทางวิท
ยาศาสตร์ทร่ี วมถึงการกำหนดค่าเผือ
่
ไว้ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของทุกคน
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
ุ และมี
การรับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดย
การส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทำใน
ทุกย่านความถีท
่ โ่ี ทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง แต่ทก
ุ รุน
่
จะได้รบ
ั การออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อ
กำหนดการรับพลังงานคลืน
่ ความถี่

วิทยุ
• ข้อจำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย

International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย
่ ตามเนือ
้ เยือ
่ หนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รน
ุ่ นี้
ซึง่ ทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคอ
ื 0.196 วัตต์/กก.
(10 กรัม)
• โทรศัพท์นต
้ี รงตามมาตรฐานการ
ดูดกลืนสัญญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
(RF) เมือ
่ ใช้งานตามปกติโดยถือ
แนบกับหู หรือขณะวางห่างจาก
ร่างกายอย่างน้อย 1.5 ซม. เมือ
่ ใช้
กล่องโทรศัพท์สำหรับพกพา คลิปยึด
เข็มขัดหรือทีใ่ ส่โทรศัพท์
เพือ
่ การใช้งานแบบพกติดตัว อุปกรณ์
เหล่านัน
้ ไม่ควรเป็นโลหะและควรให้
โทรศัพท์อยูห
่ า่ งจากร่างกายอย่าง
น้อย 1.5 ซม. โทรศัพท์เครือ
่ งนีต
้ อ
้ งมี
การเชือ
่ มต่อเครือข่ายทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
สำหรับการส่งไฟล์ขอ
้ มูลหรือข้อความ
ในบางครัง้ การส่งไฟล์ขอ
้ มูลหรือการ
ส่งข้อความอาจล่าช้าจนกว่าจะเชือ
่ ม
ต่อเครือข่ายได้ ตรวจสอบให้แน่
ใจว่าได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเกีย
่ ว
กับระยะห่างดังกล่าวข้างต้น
จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสิน
้
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คำแนะนำเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
การดูแลและการบำรุงรักษาเครือ
่ ง
โทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ
อุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให้ใช้
กับโทรศัพท์รน
ุ่ นีเ้ ท่านัน
้ การใช้
อุปกรณ์ประเภทอืน
่ ๆ อาจทำให้การ
รับรองหรือการรับประกันของเครือ
่ ง
สิน
้ สุดลง และก่อให้เกิดอันตราย
และทำให้การสัมผัสผิดพลาดได้

การสัน
่ สะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้

•

•
• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ งโทร

•

•

•

•
•
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ศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทคนิคผูม
้ ี
ความรูเ้ มือ
่ จำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันเป็น
การตัดสินใจของ LG ซึง่ อาจรวมถึง
การเปลีย
่ นชิน
้ ส่วนหรือแผงวงจรทีเ่ ป็น
ของใหม่หรือของทีป
่ รับสภาพ โดยมี
ประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่า
ชิน
้ ส่วนทีถ
่ ก
ู เปลีย
่ น
ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ
่ ง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครือ
่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ี

•

•
•
•
•

•

บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนือ
่ ง
จากอาจมีผลต่อการทำงานของอุป
กรณ์ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อสัญญาณ
รบกวน
ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทรศัพท์
ชำรุดเสียหายได้
ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไวไฟ
เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำให้
ติดไฟ ซึง่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาดภาย
นอกเครือ
่ งโทรศัพท์ (อย่าใช้สาร
ละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์)
อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพืน
้
ผิวอ่อนนุม
่
ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ก
ี าร
ถ่ายเทอากาศดี
ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ี
ฝุน
่ หรือควันมากเกินไป
อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเครดิตหรือ
บัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก เพราะ
อาจทำความเสียหายต่อข้อมูลในแถบ
แม่เหล็กได้
อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม เพราะ

อาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
• วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจากของ

เหลวหรือความชืน
้

• ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั

ด้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
• ห้ามใช้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือ
ซ่อมแซมแก้วทีแ
่ ตก มีรอยแตก หรือ
ร้าว ความเสียหายของหน้าจอแก้วเกิด
ขึน
้ จากการใช้งานโดยไม่ได้รบ
ั
อนุญาตหรือไม่ถก
ู ต้องจะไม่ครอบ
คลุมภายใต้การรับประกัน
• โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อเิ ล็ก
ทรอนิกส์ทม
่ี ค
ี วามร้อนในระหว่างการ
ทำงานปกติ การสัมผัสกับผิวโดยตรง
เป็นระยะเวลานานโดยไม่มก
ี ารระบาย
อากาศหรือมีไม่เพียงพออาจทำให้รู้
สึกไม่สบายหรือเกิดแผลไหม้เล็กน้อย
ได้ ดังนัน
้ ผูใ้ ช้ตอ
้ งระมัดระวังเมือ
่ ถือ
โทรศัพท์ในระหว่างหรือทันทีหลัง
จากการใช้การ

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
่ งอาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบกวนกับเครือ
่ ง
ช่วยฟังได้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยเรือ
่ งการใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ น
พืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขีย
่ านพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัด
ระวังอย่างเต็มที่
• ขับเข้าข้างทาง
แล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือรับสาย
หากสภาพการขับขีท
่ ำให้จำเป็นต้อง
ดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผลกระ
ทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด
ในรถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์
อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย
ซึง่ ขัดขวางการทำงานของถุงลม
ซึง่ อาจทำให้ถงุ ลมไม่ทำงาน หรือ
อาจทำให้คณ
ุ ได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรง
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เนือ
่ งจากการทำงานผิดปกติของถุง
ลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยูข
่ า้ ง
นอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ่ี
ระดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ให้คณ
ุ ยัง
สามารถได้ยน
ิ เสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลายความสามารถ
ในการได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูกทำลาย
ได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน
ดังนัน
้ เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรเปิด
หรือปิดเครือ
่ งใกล้กบ
ั หูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลง
และระดับเสียงสายสนทนาไว้ในระดับที่
เหมาะสม
• เมือ
่ ใช้หฟ
ู งั ให้ลดระดับเสียงลง
หากคุณไม่ได้ยน
ิ เสียงพูดของคน
ข้างๆ หรือคนข้างๆ คุณได้ยน
ิ สิง่
ทีค
่ ณ
ุ กำลังฟัง
หมายเหตุ: แรงดันเสียงทีม
่ ากเกิน
ไปจากหูฟงั สามารถทำให้สญ
ู เสีย
การได้ยน
ิ ได้

ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำมา
จากวัสดุแก้ว ซึง่ ส่วนทีเ่ ป็นแก้วนี้
สามารถแตกได้หากโทรศัพท์ตกลง
8

บนพืน
้ แข็ง หรือถูกกระแทก หากส่วน
ทีเ่ ป็นแก้วนีแ
้ ตก อย่าสัมผัส หรือ
พยายามดึงออก ให้หยุดใช้โทรศัพท์จน
กว่าส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีจ
้ ะได้รบ
ั การเปลีย
่ น
โดยผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้

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

• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของ

เหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือระเบิดได้
ในห้องโดยสารของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บ
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ
ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่
รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
• ให้ปด
ิ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณก่อน
ขึน
้ เครือ
่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบินจอดที่
พืน
้ ก่อนได้รบ
ั การอนุญาตจากพนัก

งานประจำเครือ
่ ง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจาก
มือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

•

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ง้ั หมดได้
จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นเ้ี พียงอย่างเดียว
ในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้
บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละการ
ดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่

•

•
•
•

ออกจนหมดก่อนเริม
่ การชาร์จ แบต
เตอรีน
่ ต
้ี 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
รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที

•

•

•
•

•

•

เมือ
่ ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลง
จนถึงระดับทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อได้
แบตเตอรีน
่ ส
้ี ามารถชาร์จใหม่ได้หลาย
ร้อยครัง้ จนกว่าจะจำเป็นต้องเปลีย
่ น
ก้อนใหม่
ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่
ได้ใช้เป็นเวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการ
ใช้งาน
อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดน
แสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพ
ทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เช่น ในห้องน้ำ
อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ในสภาพ
อากาศทีร่ อ
้ นหรือเย็น เนือ
่ งจากประ
สิทธิภาพของแบตเตอรีอ
่ าจด้อยลง
หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู
ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผูผ
้ ลิต
ในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้ว โปรด
รีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้ อย่าทิง้ เป็น
ขยะในครัวเรือน
หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่
โปรดนำไปทีจ
่ ด
ุ บริการหรือตัวแทน
จำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ จาก LG
Electronics ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความ
ช่วยเหลือ
ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้า
เสียบทุกครัง้ หลังจากแบตเตอรีโ่ ทร
ศัพท์เต็มแล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงาน
สิน
้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
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• อายุการใช้งานแบตเตอรีจ
่ ะขึน
้ อยู่

กับการกำหนดค่าเครือข่าย,
การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้,
แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
่ี ข
ี อบ
แหลมคม เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์
ตะปู สัมผัสกับแบตเตอรี่
ซึง่ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

ข้อควรระวังเมือ
่ ดูเนือ
้ หา 3D
1. สภาพแวดล้อมของการดู
คำเตือน
1.1 เวลาของการด
• เมือ
่ ดูเนือ
้ หา 3D ให้พก
ั 5 - 15
นาทีทก
ุ ชัว่ โมง การดูเนือ
้ หา 3D
เป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิด
อาการปวดหัว วิงเวียน เหนือ
่ ยล้า
หรือตาล้าได้
ข้อควรระวัง
1.2 ระยะของการด
• ร ก
ั ษาระยะห่างอย่างน้อย 30 ซม.
เมือ
่ ดูเนือ
้ หา 3D หากคุณรูส
้ ก
ึ ไม่
สบายขณะดูเนือ
้ หา 3D ให้
ออกห่างจากหน้าจอมากขึน
้
ข้อควรระวัง
2. อายุของผูด
้
2.1 ทารก/เด็ก
• หา้ มเด็กอายุตำ่ กว่า 5 ปี
ดูหรือใช้โทรทัศน์ 3D
• เด็กอายุตำ่ กว่า 10 ปีอาจมีแนว
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โน้มมากกว่าในการโต้ตอบขณะดู
เนือ
้ หา 3D เช่น การสัมผัสหน้าจอ
หรือกระโดดเข้าหาภาพ สำหรับ
การให้เด็กดูเนือ
้ หา 3D ต้องมี
การดูแลเป็นพิเศษ สำหรับเด็ก
ระยะห่างระหว่างตาจะสัน
้ กว่าผูใ้ หญ่
จึงมีความแตกต่างของภาพ 3D
ทีป
่ รากฏบนจอตามากกว่าผูใ้ หญ่
และรับรูร้ ะยะลึกจากการมองสาม
มิตม
ิ ากกว่าแม้วา่ จะดูภาพ 3D
ภาพเดียวกันก็ตาม
2.2 วัยรุน
่
• วย
ั รุน
่ อายุตำ่ กว่า 19 ปีอาจโต้ตอบ
ด้วยความอ่อนไหวเนือ
่ งจากการ
กระตุน
้ จากแสงในเนือ
้ หา 3D
แนะนำให้งดการดูเนือ
้ หา 3D
เป็นเวลานานเมือ
่ รูส
้ ก
ึ เหนือ
่ ย
2.3 ผูส
้ ง
ู วัย
• เนือ
่ งจากอายุ ผูส
้ งู วัยอาจรับ
รูเ้ อฟเฟกท์ 3D ได้นอ
้ ยกว่า
ผูท
้ ม
่ี อ
ี ายุนอ
้ ยกว่า ห้ามนัง่ ใกล้หน้า
จอเกินกว่าระยะห่างทีแ
่ นะนำ
3 ผป
ู้ ว่ ยเรือ
้ รังและ/หรือตัง
้ ครรภ
คำเตือน

•ห
 า้ มดูภาพ 3D หากคุณรูส
้ ก
ึ
คลืน
่ ไส้บอ
่ ย ตัง้ ครรภ์
และหรือเป็นโรคเรือ
้ รัง เช่น
โรคลมบ้าหมู, หัวใจผิดปกติ

หรือโรคความดันโลหิต ฯลฯ
•ห
 ากคุณมีอาการของการมองไม่เห็น
สามมิตห
ิ รือการมองสามมิตผ
ิ ด
ิ ปกติ
ไม่แนะนำให้ดภ
ู าพ 3D หากคุณ
มองเห็นภาพซ้อนหรือรูส
้ ก
ึ ไม่สบาย
• หากคุณมีอากาตาเข, ตามัว
หรือตาพร่า คุณอาจพบปัญหา
ในการรับรูค
้ วามลึก และรูส
้ ก
ึ
เหนือ
่ ยล้าง่ายเนือ
่ งจากภาพซ้อน
ขอแนะนำให้พก
ั บ่อยขึน
้ กว่า
ผูใ้ หญ่ปกติ
• หากคุณมีสายตาไม่เท่ากันระหว่าง
ตามขวาและตาซ้าย คุณต้อง
ใส่แว่นสายตา (แว่นตา)
ก่อนดูภาพ 3D

5 โรคลมชักทีเ่ กิดจาก
อาการแพ้แสง
คำเตือน
•ผ
 ใู้ ช้บางรายอาจเกิดอาการลมชัก
หรืออาการผิดปกติอน
่ื ๆ เมือ
่ ถูกแสง
กระพริบหรือทีม
่ รี ป
ู แบบเฉพาะ

4 อาการทีค
่ ณ
ุ ต้องงดหรือ
หยุดดูภาพ 3D
คำเตือน
•ห
 า้ มดูภาพ 3D เมือ
่ คุณรูส
้ ก
ึ เหนือ
่ ย
ล้าเนือ
่ งจากนอนพักผ่อนไม่พอ
ทำงานหนัก หรือดืม
่ แอลกอฮอล์
• หากคุณมีอาการเหล่านัน
้ ให้หยุด
ใช้/ดูภาพ 3D และพักผ่อนจน
กว่าอาการจะหายไป
- ปวดหัว, ตาล้า, วิงเวียน, คลืน
่ ไส้,
ใจสัน
่ , มองเห็นไม่ชด
ั , ไม่สบาย,
มองเห็นภาพซ้อน, การมองเห็น
ผิดปกติ หรือเหนือ
่ ยล้า หากอาการ
ไม่หายไป โปรดปรึกษาแพทย์
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
ก่อนเริม
่ ใช้โทรศัพท์ โปรดอ่านข้อมูลนี!้ ทรัพยากรระบบได้
โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบ
ในโทรศัพท์ของคุณมีการอธิบายไว้ใน
ส่วนนีห
้ รือไม่ ก่อนทีจ
่ ะโทรศัพท์ไปขอ
รับการบริการหรือติดต่อตัวแทนฝ่าย
บริการ

การยืดอายุแบตเตอรีข
่ องโทรศัพท์:
ปิดการสือ
่ สารทางสัญญาณวิทยุท่ี
คุณไม่ใช้ ปิด Wi-Fi, บลูทธ
ู หาก
คุณไม่ได้ใช้งาน
• ลดความสว่างหน้าจอและตัง้ ค่าเวลา
ปิดหน้าจอให้สน
้ั ลง
1. หน่วยความจำโทรศัพท์
• ปิดการซิงค์อต
ั โนมัตข
ิ อง Gmail™,
เมือ
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำโทรศัพท์
ปฏิทน
ิ , รายชือ
่ และแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
น้อยกว่า 10% โทรศัพท์จะไม่สามารถ
• แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดบาง
รับข้อความใหม่ได้ คุณต้องตรวจสอบ
แอปพลิเคชันอาจลดกำลังไฟแบต
หน่วยความจำโทรศัพท์ และลบข้อมูล
เตอรี่
บางอย่าง เช่น แอปพลิเคชันหรือข้อ
ความเพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำ การตรวจสอบระดับกำลังไฟแบต
เตอรี:่
การถอนการติดตัง
้ แอปพลิเคชัน:
• แอปพลิเคชัน > ตัง
้ ค่า >
1 แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า >
เกีย
่ วกับโทรศัพท์ > สถานะ
แอปพลิเคชัน >
สถานะแบตเตอรี่ (กำลังชาร์จ
จัดการแอปพลิเคชัน
หรือไม่ชาร์จ) และระดับ (เปอร์เซ็นต์
2 เมื่อแอปพลิเคชันทั้งหมดปรากฏขึ้น
่ าร์จ) จะแสดงทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ
ให้เลื่อนและเลือกแอปพลิเคชันที่คุณ ทีช
การตรวจสอบและควบคุมการใช้
ต้องการยกเลิกการติดตั้ง
กำลังไฟแบตเตอรี:่
3 แตะ ถอนการติดตั้ง
• แอปพลิเคชัน > ตัง
้ ค่า >
2. การยืดอายุแบตเตอรี่
เกีย
่ วกับโทรศัพท์ >
ยืดอายุแบตเตอรีร่ ะหว่างการชาร์จแต่ละ
การใช้แบตเตอรี่
ครัง้ ได้โดยการปิดคุณสมบัตท
ิ ค
่ี ณ
ุ ไม่ตอ
้ ง เวลาใช้งานของแบตเตอรีจ
่ ะแสดงอยู่
การให้ทำงานอย่างต่อเนือ
่ งในแบ็ค
ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ โดยแสดงระยะ
กราวด์ คุณสามารถตรวจสอบวิธก
ี ารใช้
เวลานับจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั
ไฟแบตเตอรีข
่ องแอปพลิเคชันและ
แหล่งจ่ายไฟครัง้ สุดท้าย
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หรือหากเชือ
่ มต่ออยูใ่ นขณะนี้ จะแสดง
ระยะเวลานับจากทีโ่ ทรศัพท์ใช้พลังงาน
จากแบตเตอรีค
่ รัง้ สุดท้าย หน้าจอจะ
แสดงรายการแอปพลิเคชันหรือบริการที่
ใช้กำลังไฟแบตเตอรี่ โดยเรียงลำดับ
ตามปริมาณทีใ่ ช้จากมากไปน้อย

3. กอ
่ นการติดตัง้ แอปพลิเคชัน
และ OS โอเพ่นซอร์ส
คำเตือน
 ากคุณติดตัง้ และใช้ OS อืน
ห
่ นอก
เหนือจากของผูผ
้ ลิต อาจทำให้โทร
ศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติได้ นอก
จากนัน
้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่ได้รบ
ั
ความคุม
้ ครองตามการรับประกัน

คำเตือน
เพือ
่ ปกป้องโทรศัพท์และข้อมูลส่วน
ตัว ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
เฉพาะจากแหล่งทีเ่ ชือ
่ ถือได้ เช่น
Android Market™ เท่านัน
้ หากมี
การติดตัง้ แอปพลิเคชันไม่ถก
ู ต้องใน
โทรศัพท์ อาจทำงานไม่ปกติหรือ
เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง คุณต้อง
ถอนการติดตัง้ แอปพลิเคชันเหล่านัน
้
และข้อมูลและการตัง้ ค่าทีเ่ กีย
่ วข้อง
ทัง้ หมดออกจากโทรศัพท์

4. การใช้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถแก้ไข
สูส
่ ภาพเดิมได้ ให้ใช้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน) เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม
่
ต้นของโทรศัพท์
1 ปิดเครื่อง
2 กดปุ่ม ปุ่ม 3D + ปุ่มลดระดับเสียง
พร้อมกันค้างไว้ และกดปุ่มเปิด/
ปิดเครื่อง/ล็อค
3 เมื่อโลโก้ LG ปรากฏขึ้น ให้ปล่อย
ปุ่มทั้งหมด
4 หลายวินาทีต่อมา คุณจะสามารถ
เลือกฟังก์ชันรีเซ็ตค่าจากโรงงานได้
ในยูทิลิตีกู้คืนระบบ Android
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
5 เลื่อนรายการโดยใช้ ปุ่มระดับเสียง
และเลือกโดยใช้ ปุ่ม 3D
คำเตือน
หากคุณดำเนินการ Hard Reset
แอปพลิเคชันของผูใ้ ช้, ข้อมูลผูใ้ ช้
และใบอนุญาต DRM ทัง้ หมด
จะถูกลบ โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูล
สำคัญไว้กอ
่ นทำ Hard Reset

5. การเปิดและการสลับ
แอพพลิเคชัน
มัลติทาสกิง้ เป็นเรือ
่ งง่ายใน Android
เนือ
่ งจากคุณสามารถใช้งานมากกว่า
หนึง่ แอปพลิเคชันพร้อมกัน
โดยไม่จำเป็นต้องปิดแอปพลิเคชัน
ก่อนเปิดแอปพลิเคชันอืน
่ การใช้และ
สลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ทีเ่ ปิด
อยู่ Android จะจัดการแต่ละแอป
พลิเคชัน การหยุดและเริม
่ ต้นตาม
ทีต
่ อ
้ งการ เพือ
่ ให้แอปพลิเคชันที่
ไม่ได้ทำงานไม่ใช้ทรัพยากรโดย
ไม่จำเป็น
การหยุดแอปพลิเคชัน:
1 แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า >
แอปพลิเคชัน > บริการที่กำลังรัน
2 เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่
ต้องการ และแตะ หยุด เพื่อหยุด
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เคล็ดลับ! ในการกลับไปยังแอปพลิ
เคชันก่อนหน้าให้กดปุม
่ หน้าจอหลัก
ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงรายการแอป
พลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ใช้งานล่าสุด

6. การติดตัง้ ซอฟต์แวร์คอม
พิวเตอร์ (LG PC Suite)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ "LG PC Suite"
เป็นโปรแกรมทีจ
่ ะช่วยเชือ
่ มต่ออุปกรณ์
ของคุณกับคอมพิวเตอร์ ผ่านสายเคเบิล
การสือ
่ สารข้อมูล USB และ Wi-Fi
เมือ
่ เชือ
่ มต่อแล้ว คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั
ของอุปกรณ์ของคุณบนคอมพิวเตอร์ได้
ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
"LG PC Suite" คุณสามารถ...
• จัดการและเล่นเนือ
้ หามีเดียของ
คุณ (เพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ)
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ส่งเนือ
้ หามัลติมเี ดียไปยังอุปกรณ์
ของคุณ
• ซิงโครไนซ์ขอ
้ มูล (กำหนดการ
รายชือ
่ บุค
๊ มาร์ค) ในอุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
• สำรองข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆ
ในอุปกรณ์ของคุณ
• อัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณ
• สำรองข้อมูลและเรียกคืนอุปกรณ์
ของคุณ

• เล่นเนือ
้ หามัลติมเี ดียในคอมพิวเตอร์

ของคุณจากอุปกรณ์อน
่ื

เคล็ดลับ! คุณสามารถใช้เมนู วิธใี ช้
จากแอปพลิเคชันเพือ
่ ค้นหาวิธก
ี ารใช้
งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ "LG PC
Suite" ของคุณได้
การติดตัง
้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
"LG PC Suite"
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ "LG PC Suite"
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บเพจของ
LG
1 ไปที่ www.lg.com และเลือก
ประเทศที่คุณต้องการ
2 ไปที่ การสนับสนุน >
การสนับสนุนโทรศัพท์มือถือ >
เลือกรุ่น (LG-P720h)
3 คลิก PC Sync จาก ดาวน์โหลด
และคลิก WINDOW PC Sync
ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์
แวร์คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”
ข้อกำหนดของระบบสำหรับซอฟต์
แวร์คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”
• ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร: Windows XP 32
บิต(Service pack 2), Windows
Vista 32 บิต/64 บิต, Windows 7
32 บิต/64 บิต

• CPU: โปรเซสเซอร์ 1GHz หรือสูงกว่า
• หน่วยความจำ: 512MB RAM

หรือสูงกว่า

• กราฟิกการ์ด: ความละเอียดหน้าจอ

1024 x 768 สี 32 บิต หรือสูงกว่า

• HDD: พืน
้ ทีว่ า่ ง 100 MB

หรือมากกว่า (อาจต้องใช้พน
้ื ทีว่ า่ งบน
ฮาร์ดดิสก์มากขึน
้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ปริมาณข้อมูลทีจ
่ ด
ั เก็บ)
• ซอฟต์แวร์ทต
่ี อ
้ งการ: ไดรเวอร์
ในตัวของ LG
หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB
ในตัวของ LG
จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ USB
ในตัวของ LG ในการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์
LG และคอมพิวเตอร์ และไดรเวอร์
จะถูกติดตัง้ โดยอัตโนมัติ เมือ
่ คุณติด
ตัง้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ “LG PC
Suite”

7. การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของ
คุณกับคอมพิวเตอร์
ข้อมูลของอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
สามารถซิงโครไนซ์ได้งา่ ยๆ ด้วยซอฟต์
แวร์คอมพิวเตอร์ "LG PC Suite"
เพือ
่ ความสะดวกของคุณ สามารถ
ซิงโครไนซ์รายชือ
่ กำหนดการ
และบุค
๊ มาร์คได้ดว้ ย
15

เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
ขัน
้ ตอนจะมีดงั ต่อไปนี:้
1 เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคุณ (ใช้สายเคเบิล
USB หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi)
2 หลังจากการเชื่อมต่อ ให้เรียกใช้โปร
แกรมและเลือกส่วนอุปกรณ์จากประ
เภททางด้านซ้ายของหน้าจอ
3 คลิก [ข้อมูลส่วนตัว] เพื่อเลือก
4 ทำเครื่องหมายที่ช่องเนื้อหาเพื่อซิง
โครไนซ์ และคลิกที่ปุ่ม ซิงค์

8. ทำการถ่ายโอนเพลง ภายถ่าย
และใช้อป
ุ กรณ์เก็บข้อมูล USB
1 แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า > ที่เก็บ
ข้อมูล เพื่อตรวจสอบสื่อเก็บข้อมูล
(หากคุณต้องการถ่ายโอนไฟล์เข้าสู่
หรือออกจากการ์ดความจำ ให้ใส่
การ์ดหน่วยความจำลงในโทรศัพท์)
2 เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์
โดยใช้สายเคเบิล USB
3 รายการโหมดการเชื่อมต่อ USB
จะปรากฏขึ้น และเลือกตัวเลือก
ที่เก็บข้อมูล
4 เปิดโฟลเดอร์หน่วยความจำที่ถอดได้
บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูเนื้อหา
ในที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของ
คุณ และโอนไฟล์
5 คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง
โฟลเดอร์ไดรฟ์
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6 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย เลือก
ตัวเลือก ชาร์ทเท่านั้น เพื่อยกเลิก
การเชื่อมต่อโทรศัพท์

9. ถอ
ื โทรศัพท์ตง้ั ขึน
้
ถือโทรศัพท์มอ
ื ถือแนวตัง้ เหมือนกับ
โทรศัพท์ทว่ั ไป โทรศัพท์ LG-P720h
มีเสาอากาศภายใน
ในขณะทำการโทรออก/รับสายหรือทำ
การส่ง/รับข้อมูล ให้หลีกเลีย
่ งการถือบริ
เวณส่วนล่างของโทรศัพท์ซง่ึ เป็นตำ
แหน่งทีม
่ ก
ี ารติดตัง้ เสาอากาศไว้ การทำ
ดังกล่าวส่งผลกับคุณภาพการโทร

10. เมือ
่ หน้าจอค้าง
หากหน้าจอค้างหรือโทรศัพท์ไม่ตอบ
สนองเมือ
่ คุณพยายามใช้งาน:
ถอดแบตเตอรี่ ใส่กลับเข้าไป แล้วเปิด
โทรศัพท์ หรือ กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/
ล็อค ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีเพือ
่ ปิด
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
โปรดติดต่อศูนย์บริการ

ส่วนประกอบอุปกรณ์
หูฟง
ั
เลนส์กล้องด้านหน้า

ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ปุม
่ ล็อค
• เปิดหรือปิดเครือ่ งโดยกดปุม่ นีค้ า้ งไว้
• กดครูห
่ นึง่ เพือ่ ล็อค/ปลดล็อคหน้าจอ

เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ
ปุม
่ หน้าหลัก
กลับไปยังหน้าจอหลักจากหน้าจอใดๆ
ปุม
่ เมนู
ตรวจสอบว่ามีตวั เลือกอะไรบ้าง

หมายเหตุ: เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ
เมือ
่ รับสายหรือโทรออก เซนเซอร์รบ
ั
สัญญาณจะปิดไฟหน้าจอโดยอัต
โนมัติ และล็อคหน้าจอสัมผัสโดยการ
รับรูเ้ มือ
่ โทรศัพท์อยูใ่ กล้หู วิธน
ี จ
้ี ะช่วย
ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ และป้อง
กันไม่ให้คณ
ุ เปิดใช้หน้าจอสัมผัสโดย
ไม่ได้ตง้ั ใจขณะโทรศัพท์

ปุม
่ กลับ
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
ปุม
่ ค้นหา

คำเตือน
การวางวัตถุทม
่ี น
ี ำ้ หนักมากบน
โทรศัพท์หรือการนัง่ ทับอาจทำให้จอ
LCD และการทำงานของหน้าจอ
สัมผัสเสียหายได้ อย่าปิด เซนเซอร์
รับสัญญาณLCD ด้วยฟิลม
์ ป้องกัน
เนือ
่ งจากอาจทำให้เซนเซอร์ทำงาน
ผิดปกติได้
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
ช่องเสียบชุดหูฟง
ั
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ่ ง/
ปุม
่ ล็อค
ไมโครโฟน

ปุม
่ ปรับระดับเสียง

• ในหน้าจอหลัก: ควบคุมระดับเสียงกริง่
• ระหว่างการใช้สาย: ควบคุมระดับ
เสียงหูฟงั
• ขณะเล่นแทร็ค: ควบคุมระดับเสียง
ต่อเนือ่ ง

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ,
ช่องเสียบสายเคเบิล micro USB
ปุม
่ 3D

• ในหน้าจอหลัก: เข้าใช้เมนู 3D โดยตรงโดยกดปุม่ นีค้ า้ งไว้
• ในโหมดกล้องถ่ายรูป: ถ่ายภาพโดยกดปุม่ นี้
• การดูไฟล์ในคลังภาพ: สลับระหว่างโหมด 2D และ 3D
ของการดูโดยกดแล้วปล่อยปุม่ นี้

ช่องใส่การ์ด microSD
ฝาครอบด้านหลัง
เลนส์กล้องด้านหลัง

ช่องเสียบซิมการ์ด
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แบตเตอรี่
ลำโพง

การใส่ซม
ิ การ์ดและแบตเตอรี่
ก่อนทีจ
่ ะเริม
่ สำรวจโทรศัพท์เครือ
่ งใหม่
ของคุณ คุณจะต้องตัง้ ค่าโทรศัพท์
ในการใส่ซม
ิ การ์ดและแบตเตอรี:่
1 ในการถอดฝาครอบด้านหลัง ให้จับ
โทรศัพท์ไว้อย่างมั่นคงด้วยมือข้าง
เดียว ใช้มือข้างหนึ่งของคุณ ดึงฝา
ครอบด้านหลังออกด้วยนิ้วหัวแม่มือ
ของคุณตามที่แสดงไว้ในภาพ

2 เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องเสียบซิม
การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง

3 ใส่แบตเตอรี่ให้เข้าที่โดยวางหน้าสัม
ผัสสีทองบนโทรศัพท์ให้เป็นแนว
เดียวกับแบตเตอรี่ (1) และค่อยๆ
กดลงจนกว่าจะแน่นเข้าที่ (2)

4 วางฝาครอบด้านหลังบนช่องใส่
แบตเตอรี่ (1) และกดลงจนกระทั่ง
แน่นเข้าที่ (2)
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ

การชาร์จโทรศัพท์
เลือ
่ นและเปิดฝาปิดช่องเสียบอุปกรณ์
ชาร์จทีด
่ า้ นข้าง เสียบอุปกรณ์ชาร์จ
และเสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ

หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ อ
้ งชาร์จจน
เต็มเมือ
่ เริม
่ ต้นใช้งานเพือ
่ ยืดอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรี่

การใช้การ์ดหน่วยความจำ
โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วย
ความจำ microSDTM หรือ microSDHCTM
ความจุสงู สุด 32GB
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การ์ดหน่วยความจำเหล่านีอ
้ อกแบบมา
โดยเฉพาะสำหรับโทรศัพท์มอ
ื ถือและ
อุปกรณ์ทม
่ี ข
ี นาดเล็กมากอืน
่ ๆ และ
เหมาะสำหรับจัดเก็บไฟล์มเี ดีย เช่น
เพลง โปรแกรม วิดโี อ และภาพถ่าย
สำหรับใช้กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ
ในการใส่การ์ดหน่วยความจำ:
ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัส
สีทองคว่ำลง
การถอดการ์ดหน่วยความอย่าง
ปลอดภัย:
แอปพลิเคชัน > ตัง
้ ค่า >
ทีเ่ ก็บข้อมูล > ยกเลิกการต่อเชือ
่ ม
การ์ด SD

หมายเหตุ: ใช้งานเฉพาะการ์ด
หน่วยความจำทีใ่ ช้งานร่วมกันได้
กับโทรศัพท์ของคุณเท่านัน
้ การ
ใช้การ์ดหน่วยความทีไ่ ม่สามารถ
ใช้งานร่วมกันได้ อาจทำให้การ์ด
และข้อมูลทีจ
่ ด
ั เก็บไว้บนการ์ด
รวมถึงโทรศัพท์เสียหายได้

คำเตือน: อย่าใส่หรือถอดการ์ด
หน่วยความจำเมือ
่ โทรศัพท์ของคุณ
เปิดอยู่ การทำดังกล่าวอาจทำให้
การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์
ของคุณเสียหายได้ และข้อมูลทีเ่ ก็บ
ในการ์ดหน่วยความจำอาจเสียหาย
การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ:
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจฟอร์
แมตแล้ว หากยังไม่ได้ฟอร์แมต คุณต้อง
ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำก่อนจึงจะ
สามารถใช้งานการ์ดได้
หมายเหตุ: ไฟล์ทง้ั หมดในการ์ด
หน่วยความจำจะถูกลบออกเมือ
่
ฟอร์แมต
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน
เพื่อเปิดเมนู
แอปพลิเคชัน
2 เลื่อนและแตะ ตั้งค่า >ที่เก็บข้อมูล
3 แตะ ยกเลิกการเชื่อมต่อการ์ด SD
4 แตะ ฟอร์แม็ตการ์ด SD >
ฟอร์แม็ตการ์ด SD > ลบทุกสิ่ง
5 หากคุณตั้งค่าล็อคแบบ ให้ป้อนข้อมูล
ล็อคแบบ แล้วเลือก ลบทุกสิ่ง

หมายเหตุ: หากมีขอ
้ มูลอยูใ่ น
การ์ดหน่วยความจำของคุณ โครง
สร้างโฟลเดอร์อาจจะแตกต่างไป
จากเดิมภายหลังการฟอร์แมต
เนือ
่ งจากไฟล์ทง้ั หมดถูกลบออก

การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ

หากคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์ชว่ั ขณะหนึง่
หน้าจอจะปิดและล็อคโดยอัตโนมัติ ซึง่
จะช่วยป้องกันการแตะโดยไม่ตง้ั ใจและ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้งาน LG-P720h
ให้กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ล็อค
เพือ
่ ล็อคโทรศัพท์ของคุณ
หากมีโปรแกรมกำลังเปิดใช้งานอยูใ่ น
ขณะทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ค่าหน้าจอล็อค โปรแกรม
เหล่านัน
้ อาจจะยังคงทำงานอยูใ่ นโหมด
ล็อค ขอแนะนำให้ปด
ิ โปรแกรมทัง้ หมด
ก่อนจะเริม
่ ใช้งานโหมดล็อค เพือ
่ ป้องกัน
การเกิดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำเป็น (เช่น
การโทรเข้า/ออก, การเข้าใช้เว็บ
และการสือ
่ สารข้อมูล)
ในการทำให้โทรศัพท์ของคุณใช้งานได้
ให้กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง/ล็อค
หน้าจอล็อคจะปรากฏ แตะและเลือ
่ น
ล็อคหน้าจอขึน
้ เพือ
่ ปลดล็อคหน้า
จอหลักของคุณ หน้าจอสุดท้ายทีค
่ ณ
ุ ดู
จะเปิดขึน
้
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
การรักษาความปลอดภัยการล็อค
หน้าจอ
คุณสามารถล็อคหน้าจอเพือ
่ ให้คณ
ุ เพียง
คนเดียวทีส
่ ามารถปลดล็อคเพือ
่ เข้าถึง
โทรศัพท์ของคุณได้
การตัง
้ ค่าแบบการปลดล็อค, PIN
หรือรหัสผ่านเป็นครัง
้ แรก:
• แอปพลิเคชัน > ตัง
้ ค่า > พิกด
ั และ
การป้องกัน > ตัง
้ ค่าล็อคหน้าจอ >
รูปแบบ, PIN หรือรหัสผ่าน
เมือ
่ ตัง้ ค่าแล้ว
คุณสามารถเปลีย
่ นได้ในเมนู
เปลีย
่ นล็อคหน้าจอ
หมายเหตุ:
ข้อควรระวังเมือ
่ ใช้ลอ
็ คหน้าจอ
สิง่ สำคัญคือต้องจำแบบปลดล็อค
Pin และรหัสผ่านทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ไว้ให้ได้
คุณจะไม่สามารถเข้าใช้โทรศัพท์
ของคุณได้ หากคุณใช้แบบ Pin และ
รหัสผ่านไม่ถก
ู ต้อง 5 ครัง้ คุณมี
โอกาสเพียง 5 ครัง้ ในการป้อนแบบ
การปลดล็อค PIN หรือรหัสผ่าน
ของคุณ หากคุณทำการป้อนทัง้ หมด
5 ครัง้ แล้ว คุณสามารถลองใหม่ได้
อีกครัง้ หลังจากผ่านไป 30 วินาที
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ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ลืม รูปแบบ, PIN หรือ
รหัสผ่าน การปลดล็อคของคุณ:
• หากคุณลืมรูปแบบ :หากคุณล็อค
อินบัญชี Google ในโทรศัพท์แต่ปอ
้ น
รูปแบบไม่ถก
ู ต้อง 5 ครัง้ ให้แตะปุม
่
ลืมแบบ จากนัน
้ คุณจะต้องลง
ชือ
่ เข้าใช้ดว้ ยแอคเคาท์ Google
ของคุณเพือ
่ ปลดล็อคโทรศัพท์
หากคุณไม่ได้สร้างแอคเคาท์
Google บนโทรศัพท์ หรือคุณลืม
คุณต้องทำการ Hard Reset
• หากคุณลืม PIN หรือ รหัสผ่าน:
หากคุณลืม PIN หรือรหัสผ่าน
คุณต้องทำการ Hard Reset

หน้าจอหลักของคุณ
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส

หน้าจอหลัก

เคล็ดลับต่อไปนีเ้ ป็นเคล็ดลับเกีย
่ วกับ
วิธน
ี าวิเกตโทรศัพท์ของคุณ
แตะ – ในการเลือกเมนู/ตัวเลือก หรือ
เปิดแอปพลิเคชัน 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
่ ย่างรวดเร็ว
ให้ตวัดนิว้ ผ่านหน้าจอสัมผัส
(ลากอย่างเร็วแล้วปล่อย)

เพียงเลือ
่ นนิว้ ไปทางซ้ายหรือขวาเพือ
่
ดูพาเนล นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ปรับแต่งพาเนลด้วย Widget, ปุม
่ ลัดไป
ยังแอปพลิเคชัน โฟลเดอร์ และภาพพืน
้
หลังทีใ่ ช้บอ
่ ย

หมายเหตุ:
• ในการเลือกรายการ ให้แตะทีก
่ ลาง
ไอคอน
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอ
สัมผัสไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและ
แน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือก
ทีต
่ อ
้ งการระวังอย่าแตะโดนปุม
่
อืน
่ ๆ

￼
หมายเหตุ: ภาพหน้าจอบางภาพอาจ
แตกต่างกันตามผูใ้ ห้บริการ
ในหน้าจอหลัก คุณสามารถดูปม
ุ่ ด่วนได้
ทีด
่ า้ นล่างหน้าจอ ปุม
่ ด่วนจะทำให้สามา
รถเข้าใช้งานฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้บอ
่ ยได้อย่าง
ง่ายดายด้วยการกดเพียงปุม
่ เดียว
แตะไอคอน โทรศัพท์ เพือ
่ แสดงปุม
่
หมายเลขแบบสัมผัสสำหรับใช้โทรออก
แตะไอคอน รายชือ
่ เพือ
่ เปิดรายชือ
่
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หน้าจอหลักของคุณ
แตะไอคอน ข้อความ เพือ
่ เข้าใช้
เมนูขอ
้ ความ นีค
่ อ
ื ทีซ
่ ง่ึ คุณสามารถสร้าง
ข้อความใหม่ได้
แตะแท็บ แอปพลิเคชัน ด้านล่าง
หน้าจอ คุณสามารถดูแอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ
ตัง้ ทัง้ หมดได้ ในการเปิดแอปพลิเคชัน
เพียงแตะไอคอนในรายการแอปพลิ
เคชัน

เคล็ดลับ! ในการเพิม
่ ไอคอนแอป
พลิเคชันในหน้าจอหลัก จากเมนู
แอปพลิเคชัน ให้แตะค้างไว้ทแ
่ี อป
พลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพิม
่

การปรับแต่งการออกแบบแอปพลิ
เคชันจากหน้าจอหลัก

การปรับแต่งหน้าจอหลัก
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอหลักของ
คุณโดยเพิม
่ Widget, ช็อตคัท,
โฟลเดอร์ หรือพืน
้ หลัง เพือ
่ ให้ใช้โทร
ศัพท์ได้สะดวกยิง่ ขึน
้ ให้เพิม
่ Widget
ทีใ่ ช้บอ
่ ยในหน้าจอหลัก
การเพิม
่ รายการในหน้าจอหลัก:
1 หน้าจอหลัก > เมนู
> เพิ่ม
หรือแตะค้างไว้บนส่วนที่ว่างของ
หน้าจอหลัก
2 ในเมนู โหมดแก้ไข ให้เลือกราย
การที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคุณจะ
เห็นรายการที่เพิ่มบนหน้าจอหลัก
3 ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
แล้วปล่อยนิ้ว
การลบรายการจากหน้าจอหลัก:
• หน้าจอหลัก > แตะทีไ
่ อคอนทีต
่ อ
้ ง
การลบค้างไว้ > ลากไปยัง
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หมายเหตุ:
ให้คณ
ุ สร้างและใช้ไอคอนโดยใช้รป
ู
ภาพในคลังภาพของคุณ
คุณสามารถแก้ไขไอคอนแอปพลิเคชัน
บนหน้าจอหลักตามความต้องการของ
คุณได้
1 แตะค้างไว้ที่แอปพลิเคชันที่จะปรับ
แต่ง จากนั้นไอคอนการแก้ไขจะ
ปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของไอคอน

แอปพลิเคชัน
2 แตะไอคอนการแก้ไขและเลือกการ
ออกแบบไอคอนที่ต้องการ

การกลับไปทีแ
่ อปพลิเคชันทีเ่ พิง่ ใช้
ล่าสุด
1 แตะปุ่มหน้าหลักค้างไว้
หน้าจอ
จะแสดงป๊อปอัปโดยมีไอคอนของ
แอปพลิเคชันที่คุณเพิ่งใช้ล่าสุด
2 แตะไอคอนเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน
หรือแตะปุ่ม กลับ
เพื่อกลับไปที่
แอปพลิเคชันปัจจุบันของคุณ

แถบการแจ้ง
แถบการแจ้งอยูด
่ า้ นบนสุดของหน้าจอ

Wi-Fi, บลูทธ
ู , เครือ
่ งเล่นเพลง ฯลฯ

การดูแถบสถานะ
แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ เพือ
่ แสดง
ข้อมูลโทรศัพท์ เช่น ความแรงของ
สัญญาณ, ข้อความใหม่, อายุแบตเตอรี,่
Wi-Fi หรือบลูทธ
ู ทีใ่ ช้งาน และ
การเชือ
่ มต่อข้อมูล
￼
ตารางด้านล่างนีจ
้ ะอธิบายถึง
ความหมายของไอคอนต่างๆ
ทีป
่ รากฏบนแถบสถานะ
ไอคอน รายละเอียด
ไม่มซ
ี ม
ิ การ์ด
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณ
โหมดเครือ
่ งบิน
เชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
ชุดหูฟงั แบบใช้สาย

เสียง/ Wi-Fi บลูทธ
ู GPS เปิดใช้
สัน
่ /
ข้อมูล
เงียบ
แล้ว
แตะและเลือ
่ นแถบการแจ้งลงด้วยนิว้ มือ
หรือ ในหน้าจอหลัก กดปุม
่ เมนู
แล้วเลือก การแจ้งเตือน ในหน้าจอนี้
คุณสามารถตรวจสอบเสียง/สัน
่ /เงียบ,

กำลังใช้สาย
พักสาย
ลำโพง
ปิดโมโครโฟนโทรศัพท์
สายไม่ได้รบ
ั
เปิดบลูทธ
ู
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หน้าจอหลักของคุณ
ไอคอน รายละเอียด

ข้อความ Google Talk ใหม่

คำเตือนระบบ

ข้อความใหม่

ตัง้ ปลุก

กำลังเล่นเพลง

ข้อความเสียงใหม่
ปิดเสียงเรียกเข้า

เหตุการณ์ทจ
่ี ะเกิดขึน
้

โหมดสัน
่

เปิดวิทยุ FM ในแบ็คกราวด์

ชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว

กำลังใช้งานการปล่อย
สัญญาณผ่าน USB

กำลังชาร์จแบตเตอรี่
ข้อมูลเข้าและออก
โทรศัพท์เชือ
่ มต่อกับคอมพิว
เตอร์ผา่ นสาย USB
กำลังดาวน์โหลดข้อมูล
กำลังอัปโหลดข้อมูล
กำลังรับสัญญาณ GPS
กำลังรับข้อมูลตำแหน่งจาก
GPS
เชือ
่ มต่อ On-Screen Phone
3 การแจ้งยังไม่ได้ดู
กำลังซิงค์ขอ
้ มูล
ดาวน์โหลดเสร็จสิน
้
Gmail ใหม่
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ไอคอน รายละเอียด

เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์บลูทธ
ู

กำลังใช้งาน Portable Wi-Fi
hotspot
กำลังใช้งานทัง้ การปล่อย
สัญญาณผ่าน USB และ
Portable hotspot

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การป้อนตัวอักษรทีใ่ ช้สำหรับเน้นเสียง

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

เมือ
่ คุณเลือกภาษาฝรัง่ เศสหรือสเปน
เป็นภาษาทีใ่ ช้ปอ
้ นข้อความ คุณสามารถ
ป้อนตัวอักษรพิเศษของภาษาฝรัง่ เศส
หรือสเปนได้ (เช่น "á")
ตัวอย่างเช่น ในการป้อน "á" ให้แตะปุม
่
"a" ค้างไว้จนกว่าปุม
่ ซูมเข้าจะขยาย
ใหญ่ขน
้ึ และแสดงตัวอักษรจากภาษา
อืน
่ ๆ แล้วเลือกตัวอักษรพิเศษทีค
่ ณ
ุ
ต้องการ

แตะเพือ
่ สลับเป็นแป้นพิมพ์ตวั
เลขและสัญลักษณ์ คุณสามารถแตะ
แท็บนีค
้ า้ งไว้เพือ
่ ดูเมนูตง้ั ค่าได้
EN แตะเพือ
่ ดูหรือแตะค้างเพือ
่ เปลีย
่ น
ภาษาทีใ่ ช้เขียน

แตะ หรือสัมผัสค้างไว้ เพือ
่ แทรก
อีโมติคอนขณะเขียนข้อความ
แตะเพือ
่ เว้นวรรค
แตะเพือ
่ ขึน
้ บรรทัดใหม่ในฟิลด์
ข้อความ
แตะเพือ
่ ลบตัวอักษรก่อนหน้า
แตะเพือ
่ ซ่อนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
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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 สร้าง
เพือ
่ สร้างแอคเคาท์ใหม่
หากคุณมีแอคเคาท์ Google ให้ปอ
้ น
อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ
จากนัน
้ แตะ ลงชือ
่ เข้าใช้
เมือ
่ คุณตัง้ ค่าแอคเคาท์ Google
บนโทรศัพท์ โทรศัพท์ของคุณจะ
ซิงโครไนซ์กบ
ั แอคเคาท์ Google
บนเว็บโดยอัตโนมัติ
รายชือ
่ , ข้อความ Gmail, เหตุการณ์
ในปฏิทน
ิ ของคุณ และข้อมูลอืน
่ ๆ จาก
แอปพลิเคชันเหล่านีแ
้ ละบริการบนเว็บ
จะซิงโครไนซ์กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ (ขึน
้
อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่าการซิงโครไนซ์ของคุณ)
หลังจากไซน์อน
ิ คุณจะสามารถ
ใช้ Gmail™ และใช้ประโยชน์
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จากบริการต่างๆ ของ Google
บนโทรศัพท์ของคุณ

เมนู 3D
กดปุม
่ 3D ทีด
่ า้ นขวาของโทรศัพท์
ค้างไว้เพือ
่ เข้าใช้
เมนู 3D ซึง่ จะ
แสดงเนือ
้ หา 3D เช่น YouTube 3D,
คลังภาพ 3D, กล้อง 3D และ คูม
่ อ
ื 3D

คูม
่ อ
ื 3D
คูม
่ อ
ื 3D มีคำแนะนำทีช
่ ว่ ยให้ใช้งาน
เนือ
้ หา 3D ด้วยโทรศัพท์ได้งา่ ยขึน
้
ซึง่ จะแนะนำวิธส
ี ร้างภาพ 3D,
เชือ
่ มต่อกับทีวี 3D ผ่านทาง MHL,
ดูเนือ
้ หา 3D และการแบ่งปัน

คลังภาพ 3D
1 แตะ
คลังภาพ 3D ภาพ 3D
จะแสดงเป็นรายการ
2 เลือกภาพที่คุณต้องการดู
หมายเหตุ
เนือ้ หา 3D เหมาะสำหรับการรับชมด้วยจอภาพ
ทีอ่ ยูด่ า้ นหน้าของคุณในระยะ 30~40 ซม.
• จำเป็นต้องตัง้ ค่าเนือ
้ หาในรูปแบบ 3D
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ความเพลิดเพลินกับเอฟเฟกต์
3D หากเนือ้ หาไม่แสดงผลเป็น 3D ให้เปลีย่ น
รูปแบบโดยใช้ระบบกำหนดรูปแบบ 3D
•

3D เกมส์&แอปฯ
1 แตะ
3D เกมส์&แอปฯ
แล้วเกมส์และแอปพลิเคชัน 3D
ที่คุณดาวน์โหลดมาจาก Market
จะปรากฏขึ้น แอปพลิเคชันสี่รายการ
เช่น Asphalt6, Let's Golf2,

Nova, Gulliver's Travels
จะให้มาเป็นแอปพลิเคชันเริ่มต้น

ตัวแปลงเกมส์ 3D
คุณสามารถสนุกสนานกับเกมส์
2D ทีเ่ ป็นทีน
่ ย
ิ มในแบบ 3D
ได้ดว้ ยตัวแปลงเกมส์ 3D ทีใ่ ช้เอ็นจิน
HRZ
เกมส์ทค
่ี ณ
ุ เพิม
่ ในรายการตัวแปลง
เกมส์ 3D จะถูกแปลงเป็น 3D แบบ
เรียลไทม์เมือ
่ คุณกดปุม
่ ฮอตคีย์ 3D
ทางด้านขวาของโทรศัพท์
1 แตะแท็บ แอปพลิเคชัน แล้วเลือก
Utilities
ตัวแปลงเกมส์ 3D
and
select อgames
you ท
would
Touch
22 แตะ
และเลื
กเกมส์
ี่ like to
คุchoose.
ณต้องการ
play gamesนonเกมส์
3D game
converter list,ว in
33 คุYou
ณcan
สามารถเล่
ในรายการตั
3D.
แปลงเกมส์
3D ในแบบ 3D
you
registeredยนเกมส์
customizable
game,
• In caseท
ในกรณี
ค
่ี ณ
ุ have
ลงทะเบี
แบบ
canงset
Quality,คุณ
3Dสามารถตั
depth, Depthง้ ค่scale
ปรัyou
บแต่
เองได้
า in 3D
settings.
คุณ
ภาพ, ความลึกของภาพ 3D,
onกgames
1 Touch
ระดั
บความลึ
ได้ใlist.
นตัง้ ค่า 3D
Save the settings
after setting up.
12 แตะ
ในรายการเกมส์
2Notice
บันทึกค่าหลังจากการตั้งค่า
3D game converter works on only 2D OpenGL-based
ประกาศ
ตัgames.
วแปลงเกมส์ 3D ทำงานในเกมส์ 2D
NOTE: 3D
convertingเท่
does
แบบ
OpenGL
านัnot
น
้ cost you.
92
หมายเหตุ: การแปลง3D ไม่มค
ี า่ บริการ

E

Us
1
2
3
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เมนู 3D
กล้อง 3D

1 แตะ
กล้อง 3D และหน้า
จอจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดกล้อง
3D ในการสร้างรูปถ่าย 3D
และการบันทึก 3D โปรดดูที่
รูปภาพและวิดีโอ 3D ในหน้า
ก่อนหน้า

YouTube 3D

1 แตะ YouTube 3D เพื่อเริ่ม
เมื่อหน้าจอสลับไปเป็นเว็บ YouTube
3D วิดีโอ 3D ต่างๆ จะปรากฏขึ้น
2 เลือกวิดีโอที่คุณต้องการดู วิดีโอจะ
ปรากฏในรูปแบบต่อเนื่องในโหมด
แนวตั้ง
3 หมุนเป็นแนวนอน แล้วโหมด 3D
จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
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สำรองข้อมูล
เกีย
่ วกับการสำรองข้อมูลและเรียกคืน
ข้อมูลของสมาร์ทโฟน
ขอแนะนำให้คณ
ุ สร้างและบันทึกไฟล์
สำรองไว้ในการ์ดเก็บข้อมูลเป็นระยะ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนอัปเดตซอฟต์
แวร์ใดๆ การจัดเก็บไฟล์สำรองปัจจุบน
ั
ไว้ในหน่วยความจำเก็บข้อมูลอาจช่วย
ให้คณ
ุ กูข
้ อ
้ มูลสมาร์ทโฟนได้ หาก
สมาร์ทโฟนของคุณสูญหาย ถูกขโมย
หรือเสียหายจากปัญหาทีไ่ ม่คาดคิด
แอปพลิเคชันสำรองข้อมูลนีส
้ นับสนุน
ระหว่างสมาร์ทโฟน LG, เวอร์ชน
ั ซอฟต์
แวร์อน
่ื หรือ OS อืน
่ นอกจากนัน
้ เมือ
่
คุณซือ
้ สมาร์ทโฟน LG ใหม่ คุณสามารถ
สำรองข้อมูลสมาร์ทโฟน LG-P720h
ปัจจุบน
ั ไปยังเครือ
่ งใหม่ของคุณได้
หากคุณมีแอปพลิเคชันสำรองและเรียก
คืนโหลดไว้ลว่ งหน้าในสมาร์ทโฟนของ
คุณ คุณสามารถสำรองและเรียกคืน
ข้อมูลสมาร์ทโฟนของคุณส่วนใหญ่,
แอปพลิเคชัน รวมถึงแอปพลิเคชันที่
ไม่มก
ี ารป้องกันและการตัง้ ค่า,
บุค
๊ มาร์ค, ปฏิทน
ิ , บันทึกการโทร,
รายชือ
่ ,แอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง
้ ไว้กอ
่ น,
หน้าจอหลัก, ข้อความ,
แอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง
้ ไว้กอ
่ น และ
การตัง
้ ค่าระบบ โดยใช้
แอปพลิเคชันนีไ้ ด้
• การสำรองข้อมูลสมาร์ทโฟน

ด้วยตัวเอง
• การกำหนดเวลาสำรองข้อมูลสมาร์ท

โฟนอัตโนมัติ

• การเรียกคืนข้อมูลสมาร์ทโฟน

สำรองข้อมูลสมาร์ทโฟน
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบ
และตรวจสอบสถานะที่เก็บข้อมูล
2 แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือก สำรองข้อมูล >
สำรองข้อมูล > การ์ดเก็บข้อมูล
หรือ หน่วยความจำภายใน
3 แตะ เพิ่มใหม่ เพื่อป้อนชื่อสำหรับ
ไฟล์สำรอง แล้วเลือก ทำต่อ
4 เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างรายการ
ที่คุณต้องการสำรอง แล้วเลือก
ทำต่อ เพื่อสำรองข้อมูล
5 เมื่อสำรองข้อมูลไฟล์ที่เลือกทั้ง
หมดแล้ว คุณจะเห็นข้อความ
‘เสร็จ’ จากนั้นเลือก ทำต่อ
เพื่อเสร็จสิ้นการสำรองข้อมูล

การกำหนดเวลาสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
คุณสามารถเปิดใช้การสำรองข้อมูลใน
สมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัตต
ิ ามการตัง้ ค่า
กำหนดเวลาได้ ในการดำเนินการนี้
ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนต่อไปนี:้
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบ
และตรวจสอบสถานะที่เก็บข้อมูล
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สำรองข้อมูล
2 แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือก สำรองข้อมูล
> นัดหมาย
3 ในหน้าจอ ตำแหน่งสำรองข้อมูล
ตามกำหนดเวลา ให้แตะ
การ์ดเก็บข้อมูล หรือ
หน่วยความจำภายใน
4 จากรายการ ให้เลือกความถี่ที่คุณ
ต้องการให้สำรองข้อมูลและการตั้ง
ค่าอุปกรณ์ แล้วเลือก ทำต่อ
5 เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างข้อมูลที่
คุณต้องการสำรอง แล้วเลือก ทำต่อ
เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่ากำหนดเวลา

การเรียกคืนข้อมูลสมาร์ทโฟน
ในการเรียกคืนข้อมูลทีอ
่ ยูใ่ นหน่วย
ความจำอุปกรณ์ออนบอร์ด ต้องปิด
โหมดทีเ่ ก็บข้อมูล
หมายเหตุ: ไฟล์ทง้ั หมดทีเ่ ก็บไว้ใน
สมาร์ทโฟนจะถูกลบก่อนเรียกคืน
ไฟล์สำรอง
1 ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบ
และตรวจสอบสถานะที่เก็บข้อมูล
2 แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือก สำรองข้อมูล >
เรียกคืน > การ์ดเก็บข้อมูล หรือ
หน่วยความจำภายใน
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3 ในหน้าจอ เรียกคืน ให้เลือกไฟล์สำ
รองที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเรียกคืน
4 เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างรายการ
ที่คุณต้องการเรียกคืน แล้วเลือก
ทำต่อ เพื่อเรียกคืนไปยังโทรศัพท์
หมายเหตุ: โปรดทราบว่าข้อมูลโทร
ศัพท์ของคุณจะถูกบันทึกทับด้วยเนือ
้
หาจากการสำรองของคุณ
5 หากไฟล์สำรองถูกเข้ารหัส ให้พิมพ์
รหัสผ่านที่คุณตั้งค่าเพื่อเข้ารหัส
6 เมื่อเรียกคืนไฟล์ที่เลือกทั้งหมด
แล้ว คุณจะเห็นข้อความ ‘เสร็จ’
จากนั้นเลือก ใช่ เพื่อรีสตาร์ท
โทรศัพท์
หมายเหตุ:
• ขณะอยูใ่ นโหมดทีเ่ ก็บข้อมูล แอป
พลิเคชันสำรองและเรียกคืนนีจ
้ ะไม่
สามารถทำงานได้ เลือกตัวเลือก
ชาร์ทเท่านัน
้ เมือ
่ เชือ
่ มต่อสาย USB
• คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าเปิดใช้งานการ
เข้ารหัสเพือ
่ เข้ารหัสไฟล์สำรอง
ของคุณเพือ
่ เพิม
่ การป้องกัน
กด เมนู
จากหน้าจอ สำรองข้อมูล
และเลือก ตัง
้ ค่า > ระบบป้องกัน
และเลือกช่องทำเครือ
่ งหมาย

และหลังจากการเปิดใช้การเข้ารหัส
ในการเรียกคืนข้อมูลสมุดบันทึกทีซ
่ งิ โคร
ไนซ์ คุณต้องมีรหัสผ่านการเปิดใช้
หมายเหตุ:
คุณสามารถเปิดใช้การลบการสำรองเก่า
อัตโนมัตแิ ละเก็บไว้เฉพาะการสำรองล่าสุด
จากหน้าจอสำรองข้อมูล
ได้ กดเมนู
และเลือก ตัง้ ค่า > สำรองข้อมูลตาม
กำหนดเวลา > ลบการสำรองเก่าอัตโนมัติ
เพือ่ เลือกจำนวนการสำรองตามกำหนด
เวลาทีจ่ ะเก็บไว้
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การโทร
การโทรออก
1 แตะ
เพื่อเปิดปุ่มกด
2 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด
ในการลบตัวเลข ให้แตะ
3 แตะ
เพื่อโทรออก
4 ในการวางสาย ให้แตะไอคอน
วางสาย
เคล็ดลับ! ในการป้อน "+"
เพือ
่ โทรออกต่างประเทศ
ให้แตะค้างไว้ท่ี

การโทรแบบสนทนาทางวิดโี อ
1 แตะ
เพือ่ เปิดปุม่ กด
2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์เหมือนเช่นเคย
3 แตะไอคอน สนทนาทางวิดโี อ
เพือ
่ โทรสนทนาทางวิดโี อ
4 หากคุณไม่ตอ
้ งการใช้ลำโพง ให้แตะ
ลำโพง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้
เสียบชุดหูฟงั แล้ว
5 ขณะเชือ
่ มต่อการสนทนาทางวิดโี อ
คุณจะเห็นภาพของคุณเอง: หลังจาก
ผูร้ บ
ั รับสายแล้ว คุณจะเห็นภาพ
ของผูร้ บ
ั บนหน้าจอ ปรับตำแหน่ง
กล้องภายในตามต้องการ
6 ในการวางสาย ให้แตะ วางสาย

ส่วนตัว: คุณสามารถเปลีย
่ นภาพอืน
่
แทนภาพจริงทีก
่ ำลังแสดงได้
ปุม
่ หมุนหมายเลข: ป้อนหมายเลข
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พัก: ปิดเสียงไมโครโฟน และหยุดภาพ
วิดโี อชัว่ คราว
ปิดเสียง: ปิดเสียงไมโครโฟน
ลำโพง: เปิดหรือปิดลำโพง

ในเมนูสนทนาทางวิดโี อ
ถ่ายภาพ - คุณสามารถถ่ายภาพอีก
ฝ่ายหนึง่ หรือตัวคุณเองได้
ใช้กล้องด้านหลัง/ด้านหน้า - สลับ
กล้องถ่ายรูป

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
1 แตะ
เพื่อเปิดรายชื่อ
2 เลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนอักษรสอง
สามตัวแรกของรายชื่อที่คุณต้องการ
โทรโดยแตะ ค้นหา
3 ในรายชื่อ ให้แตะรายชื่อที่คุณต้อง
การโทรออก

การรับสายและการปฏิเสธสายเรียกเข้า
เมือ
่ คุณได้รบ
ั สายเรียกเข้าในสถานะ
ล็อค ให้ลาก
ไปทางขวาเพือ
่
รับสายเรียกเข้า
ลากไอคอน
ไปทางซ้ายเพือ
่ ปฏิเสธ
สายเรียกเข้า
ลากแถบ ข้อความขอโทษ
จากด้านล่าง หากคุณต้องการส่ง

เคล็ดลับ! ข้อความขอโทษ
คุณสามารถส่งข้อความได้อย่างรวด
เร็วโดยใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ ตัวเลือกนีจ
้ ะเป็น
ประโยชน์ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ต้องการตอบ
กลับข้อความในระหว่างการประชุม

การปรับระดับเสียงสายสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการ
ใช้สาย ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงขึน
้ และ
ลงทางด้านซ้ายของโทรศัพท์

การใช้สายทีส
่ อง
1 ในระหว่างการโทรสายแรก
ให้แตะ ปุ่มหมุนหมายเลข
และหมุนหมายเลข นอกจากนี้
คุณสามารถค้นหาได้โดยแตะ
รายชื่อ
และเลือกหมายเลข
ที่คุณต้องการออก
2 แตะ
เพื่อโทรออก
3 สายสนทนาทั้งสองสายจะแสดง
อยู่ในหน้าจอการโทร สายสนทนา
แรกจะล็อคและพักสายไว้
4 แตะหมายเลขที่แสดงเพื่อสลับ
สลาย หรือแตะที่
รวมสาย
เพื่อทำการประชุมสาย
5 ในการวางสายที่ใช้ ให้แตะ
วางสาย หรือกดปุ่ม หน้าหลัก

และเลื่อนแถบการแจ้งลง และเลือก
วางสาย
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ย
ในการโทรออกแต่ละสายด้วย

การดูบน
ั ทึกการโทร
บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
และเลือก
แท็บ บันทึกการโทร
ดูรายการสายทีโ่ ทรออก ได้รบ
ั ไม่ได้รบ
ั
และโทรด้วยเสียงทัง้ หมด
เคล็ดลับ!
• แตะทีร่ ายการบันทึกการโทรใดๆ
เพือ
่ ดูวน
ั ที,่ เวลา และระยะเวลา
ในการโทร
• กดปุม
่ เมนู จากนัน
้ แตะ
ลบทัง
้ หมด เพือ
่ ลบรายการที่
บันทึกไว้ทง้ั หมด

ตัง้ ค่าการโทร
คุณสามารถกำหนดค่าการตัง้ ค่าโทร
ศัพท์ เช่น การส่งต่อสาย และคุณสม
บัตพ
ิ เิ ศษอืน
่ ๆ จากผูใ้ ห้บริการ
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน
เพื่อเปิดเมนู
แอปพลิเคชัน
2 เลื่อนแล้วแตะ ตั้งค่า
3 แตะ โทร และเลือกตัวเลือกที่คุณ
ต้องการปรับ
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รายชือ
่
เพิม
่ รายชือ
่ ในโทรศัพท์และซิงโครไนซ์
กับรายชือ
่ ในแอคเคาท์ Google หรือ
แอคเคาท์อน
่ื ทีส
่ นับสนุนการซิงโครไนซ์
รายชือ
่

การค้นหารายชือ
่
ในหน้าจอหลัก
1 แตะ
เพื่อเปิดรายชื่อ
2 แตะ ค้นหา และป้อนชื่อโดยใช้
แป้นพิมพ์

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1 แตะ
ป้อนหมายเลขของ
รายชื่อใหม่ แล้วกดปุ่ม เมนู
แตะแท็บ เพิ่มในรายชื่อ และ
สร้างรายชื่อใหม่
2 หากคุณต้องการเพิ่มรูปภาพให้กับ
รายชื่อใหม่ ให้แตะพื้นที่ภาพ
เลือกจาก ถ่ายภาพ หรือ
เลือกจากคลังภาพ
3 เลือกประเภทรายชื่อโดยแตะ
4 แตะชนิดของข้อมูลรายชื่อ และป้อน
รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ
5 แตะ บันทึก

รายชือ
่ เพือ
่ นสนิท
คุณสามารถแยกผูต
้ ด
ิ ต่อทีโ่ ทรหาบ่อยๆ
ไว้ในกลุม
่ รายการโปรด
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การเพิม
่ รายชือ
่ เป็นเพือ
่ นสนิท
1 แตะ
เพื่อเปิดรายชื่อ
2 แตะที่รายชื่อเพื่อดูรายละเอียด
3 แตะดาวทางด้านขวาของชื่อ
กรอบไอคอนดาวจะกลายเป็นสีขาว
การลบรายชือ
่ ออกจากรายชือ
่
เพือ
่ นสนิท
1 แตะ
เพื่อเปิดรายชื่อ
2 แตะที่แท็บ กลุ่ม เลือก
รายการโปรด ที่ด้านบนสุดของ
รายการ แล้วเลือกรายชื่อที่ต้องการ
ดูรายละเอียด
3 แตะที่กรอบดาวสีขาวทางด้านขวา
ของชื่อ ดาวจะเปลี่ยนเป็นสีเทา
และรายชื่อจะถูกลบออกจากรายชื่อ
เพื่อนสนิท

อิมปอร์ตหรือเอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่
ในการอิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ตไฟล์
รายชือ
่ (ในรูปแบบ vcf) จากหน่วยความ
จำทีจ
่ ด
ั เก็บ (ทีเ่ ก็บข้อมูลภายใน/
การ์ดหน่วยความจำ) หรือ SIM หรือ
USIM การ์ดไปยังอุปกรณ์ของคุณหรือ
ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
1 แตะ
เพื่อเปิดรายชื่อ
2 กด เมนู
> อื่นๆ > อิมปอร์ต/
เอ็กซ์ปอร์ต
3 เลือกตัวเลือกที่ต้องการในการ

อิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ต หากคุณมีมาก
กว่าหนึ่งแอคเคาท์เลือกแอคเคาท์ที่
คุณต้องการเพิ่มรายชื่อ
4 เลือกไฟล์รายชื่อเพื่ออิมปอร์ต/
เอ็กซ์ปอร์ต แล้วเลือก ตกลง
เพื่อยืนยัน

อิมปอร์ตจากคอมพิวเตอร์
7 คลิกปุ่ม [ตกลง] เพื่ออิมปอร์ต
รายชื่อใหม่จากคอมพิวเตอร์ลงใน
อุปกรณ์

การย้ายรายชือ
่ จากอุปกรณ์เก่าไปยัง
อุปกรณ์ใหม่
เอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ ของคุณเป็นไฟล์ CSV
จากอุปกรณ์เก่าไปยังคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โปรแกรม PC Sync
1 ติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ "LG
PC Suite" บนคอมพิวเตอร์ เรียกใช้
โปรแกรมและเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ
คุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย
เคเบิล USB
2 จากด้านบนสุดของหน้าจอ เลือก
อุปกรณ์ > อิมปอร์ตข้อมูลส่วนตัว
> อิมปอร์ตรายชื่อ
3 จะมีป๊อบอัปสำหรับการเปิดไฟล์
รายชื่อปรากฏขึ้น
4 เลือกไฟล์รายชื่อและคลิก เปิด
5 ป๊อบอัปสำหรับการอิมปอร์ตรายชื่อ
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ ไปยังรายชื่อ
ในอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น
6 หากรายชื่อในอุปกรณ์และรายชื่อ
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกัน
ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการ
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ข้อความ
โทรศัพท์ LG-P720h ของคุณได้
ผสมผสาน SMS และ MMS ไว้ในเมนู
ทีใ่ ช้งา่ ยเพียงเมนูเดียว

การส่งข้อความ
1 แตะไอคอน
บนหน้าจอหลัก
และแตะ ข้อความใหม่
เพื่อเปิดข้อความเปล่า
2 ป้อนรายชื่อหรือหมายเลขของ
รายชื่อในฟิลด์ ถึง ขณะที่คุณป้อน
รายชื่อ รายชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น
คุณสามารถแตะผู้รับที่แนะนำได้ คุณ
สามารถเพิ่มรายชื่อหลายรายการได้
บันทึก: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ย
สำหรับข้อความตัวอักษรในการส่ง
ข้อความให้กบ
ั ผูร้ บ
ั ทุกคน
3 แตะฟิลด์ป้อนข้อความ และเริ่มต้น
เขียนข้อความ
4 กดปุ่ม เมนู
เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
เลือกจาก เพิ่มชื่อเรื่อง,
ยกเลิก, เพิ่ม Cc/Bcc, แนบ,
แทรกสไมลีย์ และอื่นๆ
5 แตะที่ ส่ง เพื่อส่งข้อความ
6 หน้าจอจะเปิดขึ้น พร้อมมีชื่อ/หมาย
เลขผู้รับตามด้วยข้อความ การตอบ
กลับปรากฏบนหน้าจอ ขณะที่คุณดู
และส่งข้อความเพิ่มเติม
เธรดข้อความจะถูกสร้างขึ้น
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คำเตือน:
การจำกัดตัวอักษรที่ 160 ตัวอักษร
อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภาษาและวิธก
ี าร
เข้ารหัส SMS
คำเตือน:
หากมีการใส่รป
ู ภาพ, วิดโี อ
หรือไฟล์เสียงลงในข้อความ SMS
ข้อความดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น
ข้อความ MMS โดยอัตโนมัติ
ซึง่ คุณจะเสียค่าใช้จา่ ยตามนัน
้

กล่องเธรด
ข้อความ (SMS, MMS) ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นกับ
บุคคลอืน
่ สามารถแสดงเรียงตามลำดับ
เวลาเพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถดูภาพรวมของ
การสนทนาได้อย่างสะดวก

การใช้สไมลีย์
ทำให้ขอ
้ ความของคุณสนุกสนานมากขึน
้
ด้วยการใช้สไมลีย์
เมือ
่ เขียนข้อความใหม่ ให้กดปุม
่ เมนู
แล้วเลือก แทรกสไมลีย์ ใน อืน
่ ๆ

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความมัลติมเี ดีย
การตัง้ ค่าข้อความของโทรศัพท์
LG-P720h จะได้รบ
ั การกำหนดค่าไว้
ล่วงหน้าแล้ว ดังนัน
้ คุณสามารถส่ง
ข้อความได้ทน
ั ที คุณสามารถเปลีย
่ นการ
ตัง้ ค่าโดยอิงตามความต้องการของคุณ
แตะไอคอน ข้อความ
บนหน้าจอ
หลัก จากนัน
้ แตะปุม
่ เมนู
แล้วแตะ
ตัง
้ ค่า
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อีเมล์
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน อีเมล์
เพือ
่ อ่านอีเมล์จากบริการอืน
่ ๆ
นอกเหนือจาก Gmail ได้ แอปพลิเคชัน
อีเมล์รองรับประเภทแอคเคาท์ตอ
่ ไปนี:้
POP3, IMAP และ Exchange
ผูใ้ ห้บริการหรือผูด
้ แ
ู ลระบบของคุณ
สามารถให้การตัง้ ค่าแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ
ต้องการได้

การจัดการแอคเคาท์อเี มล์
เมือ
่ เปิดแอปพลิเคชัน อีเมล์ เป็นครัง้
แรก วิซาร์ดตัง้ ค่าจะเปิดขึน
้ เพือ
่ ช่วย
เหลือคุณในการตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล์
การเพิม
่ แอคเคาท์อเี มล์อน
่ื :
1 แอปพลิเคชัน > อีเมล์ >
ในหน้าจอแอคเคาท์ แตะ เมนู >
เพิ่มแอคเคาท์
หลังจากการตั้งค่าครั้งแรก อีเมล์
จะแสดงเนื้อหาต่างๆ ในถาดเข้า
ของคุณ ถ้าคุณเพิ่มแอคเคาท์มาก
กว่าหนึ่งแอคเคาท์ คุณสามารถสลับ
ไปมาระหว่างแอคเคาท์เหล่านั้นได้
การเปลีย
่ นการตัง
้ ค่าของแอคเคาท์
อีเมล์:
1 แอปพลิเคชัน > อีเมล์ > ในหน้า
จอแอคเคาท์ แตะ เมนู > ตั้งค่า
การลบแอคเคาท์อเี มล์:
1 แอปพลิเคชัน > อีเมล์
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> ในหน้าจอแอคเคาท์
แตะ เมนู > ตั้งค่า >
แตะแอคเคาท์ที่คุณต้องการลบ >
ลบแอคเคาท์
2 แตะปุ่ม นำออก ในกล่องโต้ตอบ
เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบแอค
เคาท์นั้น

หน้าจอแอคเคาท์อเี มล์
คุณสามารถแตะทีแ
่ อคเคาท์เพือ
่ ดู
ถาดเข้า แอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ใช้สำหรับส่ง
อีเมล์ตามค่าเริม
่ ต้นจะมีเครือ
่ งหมายถูก
เลือกไว้อยู่
– แตะเพือ
่ เปิดถาดเข้ารวม ซึง่ มีขอ
้
ความทีส
่ ง่ ถึงแอคเคาท์ของคุณทัง้ หมด
ข้อความใน ถาดเข้ารวม จะมีรหัสสีแสดง
อยูท
่ างด้านซ้าย แบ่งตามแอคเคาท์
โดยสีทใ่ี ช้จะเป็นสีเดียวกับทีใ่ ช้กบ
ั แอค
เคาท์ในหน้าจอ แอคเคาท์
– แตะไอคอนโฟลเดอร์เพือ
่ เปิด
โฟลเดอร์แอคเคาท์
อีเมล์ลา่ สุดในแอคเคาท์เท่านัน
้ ทีจ
่ ะถูก
ดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ของคุณ
ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมล์
เพิม
่ เติม (ก่อนหน้า) ให้แตะ
โหลดอีเมล์เพิม
่ เติม
(ไม่สนับสนุนแอคเคาท์ Exchange)
ทีด
่ า้ นล่างของรายการอีเมล์

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

เคล็ดลับ!
เมือ
่ ถาดเข้ามีอเี มล์ใหม่เข้ามา คุณ
จะได้รบ
ั แจ้งด้วยเสียงพร้อมการสัน
่

การเขียนและส่งอีเมล์
การเขียนและส่งข้อความ
1 ในขณะที่อยู่ในแอปพลิเคชัน อีเมล์
ให้แตะที่
เพื่อ เขียนข้อความ
2 ป้อนแอดเดรสของผู้รับที่ต้องการส่ง
ข้อความ เมื่อคุณป้อนตัวอักษร แอด
เดรสที่ตรงกันจากรายชื่อของคุณจะ
แสดงขึ้น คั่นแอดเดรสแต่ละแอค
เคาท์ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค
3 เพิ่ม Cc/Bcc และเพิ่มไฟล์สิ่งที่แนบ
หากต้องการ
4 ป้อนตัวอักษรในข้อความ
5 แตะปุ่ม ส่ง หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อ
กับเครือข่าย ตัวอย่างเช่น หากคุณ
กำลังใช้งานในโหมดเครื่องบิน
ข้อความที่คุณต้องการส่งจะถูกเก็บ
ในโฟลเดอร์ ถาดออก จนกว่าจะ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้ง
หากมีข้อความที่กำลังรอส่งอยู่
ถาดออก จะปรากฏบนหน้าจอ
แอคเคาท์
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กล้องถ่ายรูป
ทำความรูจ้ ก
ั กับช่องมองภาพ

หมายเหตุ: ความจุของหน่วยความจำอาจแตกต่างกัน โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภาพทีถ
่ า่ ยหรือสภาพ
ของการถ่าย

ส
 ลับกล้องถ่ายรูป - คุณสามารถย้ายไปทีก
่ ล้องภายในจากกล้องภายนอกได้
ซ
 ม
ู - ซูมเข้าหรือซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปม
ุ่ ระดับเสียงด้านข้างได้
ความสว่าง - ตัวเลือกนีจ
้ ะกำหนดและควบคุมปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้าในภาพ
เลือ
่ นตัวบ่งชีค
้ วามสว่างบนแถบ เลือ
่ นไปทาง “-” เพือ
่ ลดความสว่างของภาพ
หรือเลือ
่ นไปทาง “+” เพือ
่ เพิม
่ ความสว่าง
แฟลซ - ให้คณ
ุ เปิดแฟลชเมือ
่ ถ่ายภาพในทีม
่ ด
ื
ตง
้ั ค่า - แตะไอคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูตง้ั ค่า โปรดดูท่ี การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
การเปลีย
่ นระหว่างโหมด 2D - 3D - แตะเพือ
่ สลับโหมดถ่ายภาพระหว่าง
2D และ 3D
ก
 ารถ่ายภาพ
โหมดวิดโี อ - แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ สลับไปยังโหมดวิดโี อ
ค
 ลังภาพ - แตะรูปภาพล่าสุดทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ถ่ายเพือ
่ ดู คุณสามารถเข้าดูคลังภาพ
และดูภาพถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกไว้ภายในโหมดกล้องถ่ายรูป
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การถ่ายภาพด่วน

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง

1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
2 ถือโทรศัพท์ แล้วหันเลนส์ไปทาง
วัตถุที่ต้องการถ่ายภาพ
3 แตะไอคอน ถ่ายภาพ เพื่อบันทึก
ภาพถ่าย

ในช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิด
ตัวเลือกขัน
้ สูงทัง้ หมด
– เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของ
กล้องถ่ายรูป
แตะเมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ ต้องการทราบ
ว่าฟังก์ชน
ั นีท
้ ำงานอย่างไร วิธน
ี จ
้ี ะให้คำ
แนะนำอย่างย่อกับคุณ
เปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูปโดย
การเลือ
่ นรายการ หลังจากเลือกตัวเลือก
ให้แตะปุม
่ กลับ
– โฟกัสเฉพาะจุด
– เลือกความละเอียดภาพ หากคุณ
เลือกความละเอียดสูง ขนาดไฟล์จะ
เพิม
่ ขึน
้ ซึง่ หมายความว่าคุณจะสามารถ
จัดเก็บรูปภาพในหน่วยความจำได้
น้อยลง
– ค้นหาการตัง้ ค่าสีและแสงสว่าง
ทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบน
ั
เลือกจาก ปกติ, รูปคน, ทิวทัศน์,
พระอาทิตย์ตก และ กลางคืน
– ปรับปรุงคุณภาพสีในสภาพแสง
ต่างๆ
– เลือกโทนสีสำหรับภาพถ่ายใหม่
เลือกระหว่าง ไม่ม,ี ขาวดำ, สีซเี ปีย,
เนกาทีฟ

เมือ
่ คุณถ่ายภาพแล้ว
แตะ

เพือ
่ ดูภาพถ่ายล่าสุดทีค
่ ณ
ุ ถ่าย
 ตะ เมนู > แบ่งปัน
แ
เพือ
่ แบ่งปันภาพถ่ายโดยใช้
ข้อความ, Social+, บลูทธ
ู ,
Picasa, Google+, Gmail,
อีเมล์ หรือ SmartShare

เคล็ดลับ! หากคุณมีแอคเคาท์ SNS
และตัง้ ค่าบนโทรศัพท์ของคุณ
คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพของคุณ
กับชุมชน SNS ได้
 ตะ เมนู > เพิม
แ
่ เติม > ตัง
้ เป็น
เพือ
่ ใช้ภาพถ่ายเป็น
ไอคอนรายชือ
่ หรือ พืน
้ หลัง
แตะ เมนู > เพิม
่ เติม > แก้ไข
เพือ
่ แก้ไขรูปภาพ
แตะ เมนู > ลบ > ยืนยันการลบ
เพือ
่ ลบรูปภาพ
แตะเพือ
่ ไปยังหน้าจอช่องมองภาพ
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กล้องถ่ายรูป
– ถ่ายภาพในเวลาสองสามวินาที
หลังจากคลิกทีช
่ ต
ั เตอร์ ตัวเลือกนีเ้ หมาะ
สมในกรณีทค
่ี ณ
ุ ต้องการถ่ายรูปตนเอง
– เลือกโหมดช็อตทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
– ช่วยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบภาพ
ถ่ายหลังจากการบันทึกภาพได้
– เลือกเสียงชัตเตอร์เสียงใดเสียง
หนึง่ จากสีเ่ สียง
– เปิดฟังก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ใช้บริการตามพืน
้
ทีข
่ องโทรศัพท์ ถ่ายภาพในทีท
่ ต
่ี อ
้ งการ
และแท็กรูปภาพด้วยตำแหน่งทีถ
่ า่ ยภาพ
หากคุณอัปโหลดรูปภาพทีแ
่ ท็กไปยัง
บล็อกทีส
่ นับสนุนแท็กตำแหน่ง คุณจะ
เห็นรูปภาพนัน
้ แสดงบนแผนที่
หมายเหตุ: ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะใช้ได้เมือ
่
เปิดใช้งาน GPS เท่านัน
้
– เลือกทีเ่ ก็บข้อมูลเพือ
่ จัดเก็บภาพ
เคล็ดลับ! เมือ
่ คุณออกจากกล้อง
การตัง้ ค่าบางส่วนจะกลับสูค
่ า่ เริม
่ ต้น
เช่น ความสมดุลแสง ตัวตัง้ เวลา
และโหมดภาพ ตรวจสอบค่าเหล่านี้
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะถ่ายภาพครัง้ ถัดไป
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เคล็ดลับ! เมนูการตัง้ ค่าซ้อนทับอยู่
บนช่องมองภาพ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณ
เปลีย
่ นส่วนประกอบด้านสีหรือคุณ
ภาพของภาพ คุณจะเห็นดูตวั อย่าง
ของภาพทีเ่ ปลีย
่ นได้ทด
่ี า้ นหลังเมนู
การตัง้ ค่า

กล้องวิดโี อ
ทำความรูจ้ ก
ั กับช่องมองภาพ

หมายเหตุ: ฟังก์ชน
ั ซูมจะใช้ไม่ได้ขณะบันทึกวิดโี อ

ส
 ลับกล้องถ่ายรูป - คุณสามารถย้ายไปทีก
่ ล้องภายในจากกล้องภายนอกได้
ซ
 ม
ู - ซูมเข้าหรือซูมออก หรือคุณสามารถใช้ปม
ุ่ ระดับเสียงด้านข้างได้
ความสว่าง - ตัวเลือกนีจ
้ ะกำหนดและควบคุมปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้าในภาพ
เลือ
่ นตัวบ่งชีค
้ วามสว่างบนแถบ เลือ
่ นไปทาง “-” เพือ
่ ลดความสว่างของภาพ
หรือเลือ
่ นไปทาง “+” เพือ
่ เพิม
่ ความสว่าง
แ
 ฟลซ - ให้คณ
ุ เปิดแฟลชเมือ
่ ถ่ายภาพในทีม
่ ด
ื
ต
ง
้ั ค่า - แตะไอคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูตง้ั ค่า โปรดดูท่ี การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ก
 ารเปลีย
่ นระหว่างโหมด 2D - 3D - แตะเพือ
่ สลับโหมดถ่ายภาพระหว่าง
2D และ 3D
เริม
่ การบันทึก
โ หมดกล้องถ่ายรูป - แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ สลับไปยังโหมดกล้องถ่ายรูป
ค
 ลังภาพ - แตะเพือ
่ ดูวด
ิ โี อล่าสุดทีค
่ ณ
ุ บันทึก คุณสามารถเข้าดูคลังภาพและ
ดูวด
ิ โี อของคุณทีบ
่ น
ั ทึกไว้จากภายในโหมดวิดโี อ
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กล้องวิดโี อ
การถ่ายวิดโี อด่วน

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง

1 แตะปุ่มโหมด กล้องถ่ายรูป ลง
และไอคอนจะเปลี่ยนเป็น
2 ช่องมองภาพของกล้องวิดีโอจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
3 ถือโทรศัพท์ แล้วหันเลนส์ไปทาง
วัตถุที่ต้องการถ่ายวิดีโอ
4 กดปุ่มบันทึก หนึ่งครั้งเพื่อเริ่ม
การบันทึก
5 ไฟสีแดงกะพริบที่ด้านล่างของช่อง
มองภาพ พร้อมทั้งตัวตั้งเวลาเพื่อ
แสดงระยะเวลาของวิดีโอ
6 แตะที่ บนหน้าจอเพื่อหยุด
การบันทึก

ใช้ชอ
่ งมองภาพ แล้วแตะ
เพือ
่ เปิด
ตัวเลือกขัน
้ สูงทัง้ หมด
– เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของ
กล้องถ่ายวิดโี อ
– แตะเมือ
่ คุณต้องการทราบว่าฟังก์
ชันนีท
้ ำงานอย่างไร วิธน
ี จ
้ี ะให้คำแนะนำ
อย่างย่อกับคุณ
ปรับการตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูปได้โดยเลือ
่ น
รายการ หลังจากเลือกตัวเลือก
ให้แตะปุม
่ กลับ
– แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าขนาด (พิกเซล)
ของวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึก
– ปรับปรุงคุณภาพสีในสภาพ
แสงต่างๆ
- เลือกโทนสีสำหรับภาพถ่ายใหม่
เลือกระหว่าง ไม่ม,ี ขาวดำ, สีซเี ปีย,
เนกาทีฟ
- ตัง้ ระยะเวลาจำกัดสำหรับวิดโี อ
เลือกระหว่าง ปกติ และ MMS เพือ
่
จำกัดขนาดวิดโี อให้สามารถส่งเป็น
ข้อความ MMS ได้
– เลือก ปิดเสียง เพือ
่ บันทึกวิดโี อ
โดยไม่มเี สียง
– เลือกเพือ
่ บันทึกวิดโี อได้โดย
กล้องไม่สน
่ั
– รีววิ อัตโนมัตแ
ิ สดงวิดโี อทีค
่ ณ
ุ
บันทึกล่าสุดโดยอัตโนมัติ

หลังการถ่ายวิดโี อ
วิดโี อทีค
่ ณ
ุ บันทึกจะปรากฏขึน
้ บนแกล
เลอรี แตะ
เพือ
่ ดูวด
ิ โี อล่าสุดทีค
่ ณ
ุ
บันทึก
แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อ
แตะ เมนู > แบ่งปัน เพือ
่ แบ่งปัน
วิดโี อโดยใช้ ข้อความ, บลูทธ
ู ,
YouTube, Gmail, อีเมล์ หรือ
SmartShare
แตะเพือ
่ ไปยังหน้าจอช่องมองภาพ
แตะ เมนู > ลบ > ยืนยันการลบ
เพือ
่ ลบวิดโี อ
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– เลือกทีเ่ ก็บข้อมูลเพือ
่ บันทึกวิดโี อ

e

การปรับระดับเสียงขณะดูวด
ิ โี อ
ในการปรับระดับเสียงของวิดโี อขณะเล่น
ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงทีด
่ า้ นซ้ายมือ
ของหน้าจอ

รูปภาพและวิดโี อ 3D
การถ่ายภาพ 3D
a
b
c
d

￼

e

a

สลับกล้องถ่ายรูป - คุณสามารถย้ายไปทีก่ ล้อง
ภายในจากกล้องภายนอกได้

b

โฟกัส 3D - คุณสามารถปรับแต่งโฟกัส 3D
ด้วยตัวเองได้ โดยการปรับการซ้อนทับด้วยแถบ
ทีป่ รากฏอยูด่ า้ นล่าง ก่อนการเริม่ ต้นถ่ายภาพ 3D
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชนั นีไ้ ด้

c

d

ความสว่าง - ตัวเลือกนีจ้ ะกำหนดและควบคุม
ปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้าในวิดโี อ เลือ่ นตัวบ่งชี้
ความสว่างบนแถบ เลือ่ นไปทาง “-” เพือ่ ลดความ
สว่างของวิดโี อ หรือเลือ่ นไปทาง “+” เพือ่ เพิม่
ความสว่าง
แฟลซ - ให้คณ
ุ เปิดแฟลชเมือ่ ถ่ายวิดโี อในทีม่ ดื

ตัง้ ค่า - แตะไอคอนนีเ้ พือ่ เปิดเมนูตง้ั ค่า โปรดดูท่ี
การใช้การตัง้ ค่าขัน้ สูง
โหมดโฟกัส 3D - เลือกตัวเลือกโฟกัส 3D
แบบอัตโนมัตจิ ากขอบ, ศูนย์กลาง ขอบ จะ
ใช้พน้ื ทีข่ อบเพือ่ การขยายการซ้อนทับ
ศูนย์กลาง จะใช้พน้ื ทีศ่ นู ย์กลาง คุณยัง
สามารถปรับด้วยตนเองได้โดยใช้ฟงั ก์ชนั
โฟกัส 3D ของช่องมองภาพ

1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
2 แตะปุม่ 3D
เพือ่ กลับไปทีช่ อ่ งมองภาพ
3 ถือโทรศัพท์ แล้วหันเลนส์ไปทางวัตถุทต่ี อ้ ง
การถ่ายภาพ
4 แตะไอคอน ถ่ายภาพ
5 กล้องจะจับโฟกัสทีภ่ าพ
เมือ่ ภาพอยูใ่ นโฟกัสแล้ว ตัวบ่งชีแ้ ต่ละมุมจะ
เปลีย่ นเป็นสีเขียวและกล้องจะถ่ายภาพ

การบันทึกวิดโี อ 3D
a
b
c
d

￼
a
b

e

สลับกล้องถ่ายรูป - คุณสามารถย้ายไปทีก่ ล้อง
ภายในจากกล้องภายนอกได้
โฟกัส 3D - คุณสามารถปรับแต่งโฟกัส 3D
ด้วยตัวเองได้ โดยการปรับการซ้อนทับด้วยแถบ
ทีป่ รากฏอยูด่ า้ นล่าง ก่อนการเริม่ ต้นถ่ายวิดโี อ 3D
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชนั นีไ้ ด้ คุณไม่สามารถปรับ
ฟังก์ชนั นีใ้ นขณะทีท
่ ำการบันทึกได้
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กล้องวิดโี อ
c

d
e

ความสว่าง - ตัวเลือกนีจ้ ะกำหนดและควบคุม
ปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้าในวิดโี อ เลือ่ นตัวบ่งชี้
ความสว่างบนแถบ เลือ่ นไปทาง “-” เพือ่ ลดความ
สว่างของวิดโี อ หรือเลือ่ นไปทาง “+” เพือ่ เพิม่
ความสว่าง
แฟลซ - ให้คณ
ุ เปิดแฟลชเมือ่ ถ่ายวิดโี อในทีม่ ดื
ตัง้ ค่า - แตะไอคอนนีเ้ พือ่ เปิดเมนูตง้ั ค่า โปรดดูท่ี
การใช้การตัง้ ค่าขัน้ สูง
โหมดโฟกัส 3D - เลือกตัวเลือกโฟกัส 3D
แบบอัตโนมัตจิ ากขอบ, ศูนย์กลาง ขอบ
จะใช้พน้ื ทีข่ อบเพือ่ การขยายการซ้อนทับ
ศูนย์กลาง จะใช้พน้ื ทีศ่ นู ย์กลาง คุณยัง
สามารถปรับด้วยตนเองได้โดยใช้ฟงั ก์ชนั
โฟกัส 3D ของช่องมองภาพ
ภาพสัน
่ ไหว – ตัง้ ค่าเป็น เปิด เพือ่ ช่วย
ในการถ่ายภาพในกรณีทม่ี อื ไม่นง่ิ

1 เปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปและแตะ
ปุม
่ โหมดกล้องถ่ายรูป ไอคอน ถ่ายภาพ
จะเปลีย
่ นเป็น
2 ช่องมองภาพของกล้องวิดโี อจะปรากฏขึน
้
บนหน้าจอ: แตะปุม
่ 3D
3 ให้ถอ
ื โทรศัพท์ในมุมมองแนวนอน แล้ว
หันเลนส์ไปทางวัตถุทต
่ี อ
้ งการถ่ายวิดโี อ
4 แตะไอคอนเริม
่ บันทึกวิดโี อ
ไฟสีแดง
กะพริบทีด
่ า้ นล่างของช่องมองภาพ พร้อม
ทัง้ ตัวตัง้ เวลาเพือ
่ แสดงระยะเวลาของ
วิดโี อ
5 แตะไอคอนหยุดบันทึกวิดโี อ เพือ
่ หยุด
การบันทึก
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หมายเหตุ

โหมดกล้อง 3D ใช้ได้เฉพาะกับมุมมอง
แนวนอนเท่านัน
้
• รักษาระยะระหว่างกล้องและวัตถุให้มาก
กว่า 0.5 ม.
• เพือ
่ รับชมเนือ
้ หา 3D ได้อย่างสมบูรณ์
แบบทีส
่ ด
ุ ให้ถอ
ื อุปกรณ์หา่ งจากตาของคุณ
30~40 ซม.
•

มัลติมเี ดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียลงใน
การ์ดหน่วยความจำเพือ
่ เข้าถึงไฟล์รป
ู
ภาพและวิดโี อได้อย่างง่ายดาย

คลังภาพ
แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือก
คลังภาพ เปิดรายการของแถบแคตตา
ล็อกทีค
่ ณ
ุ เก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียทัง้ หมดได้
มุมมองตามลำดับเวลา
คลังภาพ ใน LG-P720h
จะแสดงมุมมอง
ของรูปภาพและวิดโี อตามลำดับเวลา
ในโหมดมุมมองกริด ให้ลาก
ไปทางขวา และวันทีถ
่ า่ ย
ภาพจะปรากฏขึน
้ โดยเริม
่ จากล่าสุด
หากคุณเลือกวันทีร่ ะบุ รูปภาพทัง้ หมดที่
คุณถ่ายในวันนัน
้ จะถูกจัดกลุม
่

เพลง
โทรศัพท์ LG-P720h มีเครือ
่ งเล่นเพลง
ภายในตัวทีใ่ ห้คณ
ุ สามารถเล่นเพลง
ทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบทัง้ หมดได้ ในการเข้า
ใช้งานเครือ
่ งเล่นเพลง แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน
แล้วเลือก เพลง
การเล่นเพลง
1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะแท็บ
แอปพลิเคชัน
และเลือก เพลง
2 แตะ เพลง

3 เลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น
แตะเพือ
่ หยุดการเล่นไว้ชว่ั คราว
แตะเพือ
่ เริม
่ เล่นต่อ
แตะเพือ
่ ข้ามไปทีแ
่ ทร็คถัดไปใน
อัลบัม
้ รายการเล่นหรือ
สับเปลีย
่ น
แตะหนึง่ ครัง้ เพือ
่ ย้อนไปยังช่วง
เริม
่ ต้นของเพลงนัน
้ แตะสอง
ครัง้ เพือ
่ กลับไปทีเ่ พลงก่อนหน้า
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าโหมดซ้ำ
แตะเพือ
่ เล่นรายการเพลง
ปัจจุบน
ั ในโหมดสับเปลีย
่ น
แตะเพือ
่ ดูรายการเพลงปัจจุบน
ั
แตะเพือ
่ ดูเนือ
้ เพลง ตัวเลือกนีใ้ ช้
ได้เมือ
่ เพลงมีเนือ
้ เพลงมาด้วย
เท่านัน
้
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นแปลงระดับเสียง
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าเอฟเฟกต์เสียง
Dolby ขณะเชือ
่ มต่อกับแจ็ค
หูฟงั
หากต้องการเปลีย
่ นระดับเสียงในขณะที่
ฟังเพลง ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงขึน
้ และ
ลงทีอ
่ ยูด
่ า้ นข้างซ้ายของโทรศัพท์
แตะเพลงหนึง่ ในรายการเพลงค้างไว้
หน้าจอจะแสดง เล่น, เพิม
่ ในรายการ
เพลง, ใช้เป็นเสียงเรียกเข้า, ลบ,
แบ่งปัน, ค้นหา และ รายละเอียด
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มัลติมเี ดีย
ขึน
้ มาเป็นตัวเลือก
หมายเหตุ: ลิขสิทธิข
์ องไฟล์เพลง
จะได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตามสนธิสญ
ั
ญานานาชาติและกฎหมายลิขสิทธิ์
ของแต่ละประเทศ
ดังนัน
้ อาจจำเป็นทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั อนุ
ญาตหรือได้สท
ิ ธิใ์ นการทำซ้ำหรือ
คัดลอกเพลง ในกฎหมายของบาง
ประเทศมีขอ
้ ห้ามในการคัดลอกสือ
่
ทีม
่ ล
ี ข
ิ สิทธิด
์ ว้ ยตนเอง ก่อนดาวน์
โหลดหรือคัดลอกไฟล์ ให้ตรวจสอบ
กฎข้อบังคับของประเทศนัน
้ ๆ
เกีย
่ วกับการใช้สอ
่ื ต่างๆ

วิทยุ FM
โทรศัพท์ LG-P720h มีคณ
ุ สมบัตวิ ท
ิ ยุ
FM ในตัว ดังนัน
้ คุณสามารถค้นหา
สถานีทค
่ี ณ
ุ ชืน
่ ชอบและรับฟังวิทยุได้
ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณต้องใช้ชด
ุ หูฟงั เพือ
่
รับฟังวิทยุ เสียบชุดหูฟงั เข้าในช่อง
เสียบหูฟงั
การค้นหาสถานี
คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณค้นหา
สถานีวท
ิ ยุได้ โดยการค้นหาด้วยตนเอง
หรือค้นหาอัตโนมัติ สถานีเหล่านัน
้ จะถูก
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บันทึกไว้ในหมายเลขช่องสถานีทร่ี ะบุไว้
ดังนัน
้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องค้นหาอีกครัง้
คุณสามารถจัดเก็บได้สงู สุด 48 ช่อง
สถานีในโทรศัพท์ของคุณ
การปรับตัง
้ อัตโนมัติ
1 บนหน้าจอหลัก แตะแท็บ แอปพลิ
เคชัน
แล้วเลือก วิทยุ FM
2 กดปุ่ม เมนู แล้วแตะ
สแกนอัตโนมัติ
3 หากมีช่องสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว
คุณจะเห็นป๊อปอัป "รีเซ็ตช่องทั้ง
หมดและเริ่มสแกนอัตโนมัติ?"
หากคุณเลือก ตกลง ช่องสถานีที่ตั้ง
ไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะถูกลบและจะ
เริ่มต้น สแกนอัตโนมัติ
4 ระหว่างการสแกนอัตโนมัติ แตะ
หยุด หากคุณต้องการหยุดการสแกน
โดยจะบันทึกเฉพาะช่องสถานีที่
สแกนพบก่อนหยุดการสแกนเท่านั้น
หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหา
สถานีดว้ ยตนเองได้ดว้ ยการใช้ปม
ุ่
หมุนบนหน้าจอ

เคล็ดลับ! ในการเพิม
่ ประสิทธิภาพ
การรับสัญญาณวิทยุ ให้ยด
ื สายชุดหู
ฟังซึง่ ทำหน้าทีเ่ ป็นเสาอากาศวิทยุ
หากคุณเชือ
่ มต่อชุดหูฟงั ทีไ่ ม่ได้ผลิต
มาเพือ
่ ใช้รบ
ั สัญญาณวิทยุ การรับ
สัญญาณวิทยุอาจถูกคลืน
่ รบกวนได้
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Using options
เว็บไซต์
Press the Menu key to view options.

บราวเซอร์Read it later – Add the current web

as a bookmark.
บราวเซอร์ page
ช่วยให้
คณ
ุ เข้าถึงโลกของ
– Add the current web
เกมส์ เพลงAdd
ข่าRSS
ว กีFeed
ฬา ความบั
นเทิง
page to the RSS feed.
และอีกมากมายได้
โ
ดยตรงถึ
ง
โทรศั
พท์
Share page – Allows you to share the
ของคุณ ได้web
ทก
ุ page
ทีแ
่ ละทุ
กอย่างทีค
่ ณ
ุ
with others.
ต้องการ Find on page – Allows you to find
letters or words on the current web

หมายเหตุ
: คุณอาจต้องเสียค่าใช้
page.
จ่ายเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ มต่อบริการเหล่า
นีแ
้ ละดาวน์โหลดเนือ
้ หา โปรดสอบ
ถามข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้
บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้ตวั เลือก
กดปุม
่ เมนู เพือ
่ ดูตวั เลือก
แตะเพือ
่ ย้อนกลับหนึง่ เพจ
แตะเพือ
่ ไปข้างหน้าหนึง่ เพจไปยัง
เพจทีท
่ ำการเชือ
่ มต่อหลังจากเพจ
ปัจจุบน
ั โดยตรงข้ามกับสิง่ ทีเ่ กิด
ขึน
้ เมือ
่ คุณกดปุม
่ ย้อนกลับ
ซึง่ จะไปยังเพจก่อนหน้า
แตะเพือ
่ แสดงหน้าต่างทีเ่ ปิดอยู่
ทัง้ หมด
แตะเพือ
่ เพิม
่ หน้าต่างใหม่
อ
 า่ นทีหลัง – เพิม
่ เว็บเพจปัจจุบน
ั
ในอ่านทีหลัง
เพิม
่ RSS feed – เพิม
่ เว็บเพจ
ปัจจุบน
ั ใน RSS feed
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Select text – allows you to copy any
text from the web page.
More
อืน
่ ๆ
Go to–theให้
Home
•• Home
แบ่งpage:
ปันเพจ
คณ
ุ page.
สามารถแบ่ง
• Set
page:บSet
current web
ปันHome
เว็บเพจกั
ผูอ
้ theน
่ื ได้
page as your Home page.
•• Add
หาในเพจ
ให้คณ
ุ Addค้the
นหาตั
วอักษร
shortcut to–Home:
shortcut
คำบนเว็
เพจปั
จุบHome
น
ั
ofหรื
theอcurrent
webบpage
to จthe
• screen.
เลือกข้อความ – ให้คณ
ุ คัดลอก
• Page
info: Displaysจากเว็
the web
page
ข้อความใดๆ
บเพจ
information.

• โฮมเพจ: ไปยังโฮมเพจ
• ตัง
้ เป็นโฮมเพจ: ตัง้ เว็บเพจปัจจุบน
ั

เป็นโฮมเพจ
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• เพิม
่ ปุม
่ ลัดในหน้าหลัก: เพิม
่ ปุม
่ ลัด

ของเว็บเพจปัจจุบน
ั ในหน้าจอหลัก

• ข้อมูลเพจ: แสดงข้อมูลเว็บเพจ
• ดาวน์โหลด: แสดงประวัตด
ิ าวน์

โหลดของคุณ

• ตัง
้ ค่า: แสดงการตัง้ ค่าเบราวเซอร์

ยูทล
ิ ต
ิ ี
การตัง้ เวลาการปลุก
1 แอปพลิเคชัน > ตั้งปลุก/นาฬิกา
> การเตือนใหม่
2 ตั้งค่า เวลา ซ้ำ, ระยะเวลาเลื่อน,
สั่น, เสียงปลุก และ Puzzle lock
แล้วเพิ่มป้ายกำกับเพื่อตั้งชื่อการ
ปลุก แตะ บันทึก
3 หลังจากที่บันทึกการปลุกแล้ว
โทรศัพท์ LG-P720h จะแสดงเวลาที่
เหลืออยู่ก่อนการส่งเสียงปลุก

เหตุการณ์เริ่มและเสร็จสิ้น
4 แตะ ที่ใด แล้วป้อนสถานที่
5 หากคุณต้องการใส่บันทึกลงในเหตุ
การณ์ของคุณ ให้แตะ คำอธิบาย
แล้วป้อนรายระเอียด
6 ถ้าคุณต้องการให้ส่งเสียงเตือนซ้ำ
ให้ตั้งค่า การทำซ้ำ และตั้งค่า
เตือนความจำ ถ้าจำเป็น
7 แตะ บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์
ในปฏิทิน

การใช้เครือ
่ งคิดเลข

การเปลีย
่ นมุมมองปฏิทน
ิ

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

การเพิม
่ เหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ
1 แอปพลิเคชัน > ปฏิทิน
2 ในการตรวจสอบเหตุการณ์ ให้แตะ
วันที่ แตะปุ่ม เมนู หากคุณต้อง
การเพิ่มเหตุการณ์ใหม่ แตะ
เหตุการณ์ใหม่
3 แตะ อะไร แล้วป้อนชื่อเหตุการณ์
ตรวจสอบวันที่และป้อนเวลาที่

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

Polaris Office
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
ื ถือจัดการไฟล์
รวมถึงการคัดลอก วาง เปลีย
่ นชือ
่ และ
ลบไฟล์และโฟลเดอร์ได้อย่างสะดวก
บนมือถือ
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ยูทล
ิ ต
ิ ี
การดูไฟล์
ผูใ้ ช้มอ
ื ถือสามารถดูไฟล์ประเภทต่างๆ
รวมถึงเอกสาร Microsoft Office และ
Adobe PDF ได้งา่ ยๆ บนมือถือ เมือ
่ ดู
เอกสารโดยใช้ Polaris Office ออบ
เจกต์และเลยเอาต์จะเหมือนกับในเอก
สารต้นฉบับ

แก้ไขวิดโี อ
ใช้แก้ไขวิดโี อเพือ
่ แก้ไขวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ถ่าย
111 แอปพลิเคชัน > แก้ไขวิดโี อ
่ เพือ
่ เพิม
่
222 แตะ สร้าง และเลือก เพิม
วิดโี อ ภาพ หรือคลิปเสียงทีค
่ ณ
ุ
ต้องการแทรก คุณสามารถลากไฟล์
ลงไปยังตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้องการวางได้

หมายเหตุ:
• คณ
ุ สมบัตน
ิ อ
้ี าจใช้ไม่ได้หากวิดโี อ
ไม่ได้ถก
ู สร้างโดยอุปกรณ์น้ี
• คณ
ุ สมบัตน
ิ ไ้ี ม่สนับสนุนวิดโี อทีม
่ ี
ความละเอียด Full HD
(1920x1080) และสูงกว่า
• หากเพิม
่ วิดโี อ 3D ก่อน จะใช้ได้
เฉพาะวิดโี อ 3D ทีม
่ ค
ี วามละเอียด
เดียวกันและภาพ 3D เท่านัน
้
• หากเพิม
่ วิดโี อ 2D ก่อน จะใช้ได้
เฉพาะวิดโี อ 2D ทีม
่ ค
ี วามละเอียด
เดียวกันและภาพ 2D เท่านัน
้
่ แก้ไขความยาวของ
333 แตะ Trim เพือ
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วิดโี อโดยการลากแถบ Trim
คุณสามารถควบคุมแบบละเอียด
ได้โดยใช้ ดูรายละเอียด
้ แล้ว
444 หากโครงการของคุณเสร็จสิน
ให้แตะ เอ็กซ์ปอร์ต บนหน้าจอหลัก
เพือ
่ สร้างไฟล์ทเ่ี สร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าบันทึกการเปลีย
่ นแปลงของ
คุณแล้วก่อนออกไปยังเมนูหลัก

LG SmartWorld
LG SmartWorld นำเสนอเนือ
้ หาทีน
่ า่ ตืน
่
เต้นมากมาย เช่น เกมส์, แอปพลิเคชัน,
พืน
้ หลังและเสียงเรียกเข้า ทำให้ผใู้ ช้
โทรศัพท์ LG สามารถสัมผัสกับ
ประสบการณ์ “Mobile Life”
ได้มากยิง่ ขึน
้

วิธก
ี ารเข้าสู่ LG SmartWorld
จากโทรศัพท์ของคุณ
1 แตะไอคอน
เพือ
่ เข้าถึง LG
SmartWorld
2 แตะ ลงชือ
่ เข้าใช้ และป้อนข้อมูล
ID/PW สำหรับ LG SmartWorld
หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิก ให้แตะ
รีจส
ิ เตอร์ และสมัครสมาชิกของ
LG SmartWorld
3 ดาวน์โหลดเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ ต้องการ

หมายเหตุ: หากไม่มไี อคอน
1 ให้ใช้เว็บเบราวเซอร์มอ
ื ถือ
เข้าใช้ LG SmartWorld
(www.lgsmartworld.com)
และเลือกประเทศของคุณ
2 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
LG SmartWorld
3 ใช้งานและติดตัง้ ไฟล์ทด
่ี าวน์โหลด
4 เข้าใช้ LG SmartWorld
โดยการแตะไอคอน

วิธก
ี ารใช้ LG SmartWorld
เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย
LG SmartWorld ทุกเดือน
• ค้นหาและดาวน์โหลดเนือ
้ หา 3D จาก
‘โซน 3D’
• ลองใช้ปม
ุ่ “เมนู” เพือ
่ ค้นหาสิง่ ทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การอย่างรวดเร็ว
• ประเภท: ค้นหาเนือ
้ หาตามประเภท
(เช่น การศึกษา, ความบันเทิง, เกมส์,
และอืน
่ ๆ)
• แอพพลิเคชันของฉัน: รายการเนือ
้
หาทีด
่ าวน์โหลดหรือเนือ
้ หาทีต
่ อ
้ ง
อัปเดต
• แอพพลิเคชันสำหรับคุณ: เนือ
้ หา
ทีแ
่ นะนำอิงตามตัวเลือกก่อนหน้า
ของคุณ
• ค้นหา: ค้นหาเนือ
้ หา
• ตัง
้ ค่า: ตัง้ ค่าโปรไฟล์และหน้าจอ
• และลองใช้ฟง
ั ก์ชน
ั อืน
่ ๆ ทีม
่ ป
ี ระโยชน์
(หน้าจอรายละเอียดเนือ
้ หา)
• รายการสิง
่ ทีต
่ อ
้ งการ: บันทึกเนือ
้
หาทีค
่ ณ
ุ สนใจ
•

หมายเหตุ: LG SmartWorld อาจไม่มใี ห้
บริการในบางประเทศหรือผูใ้ ห้บริการ
บางราย
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เชือ
่ มต่อ
บลูทธู
คุณสามารถใช้บลูทธ
ู เพือ
่ ส่งข้อมูลโดย
การเรียกใช้แอปพลิเคชันทีเ่ กีย
่ วข้อง
ไม่ใช่จากเมนูบลูทธ
ู เหมือนในโทรศัพท์
มือถือรุน
่ อืน
่ ๆ ส่วนใหญ่
เคล็ดลับ! ด้วย LG-P720h คุณสา
มารถสนุกสนานกับบลูทธ
ู ความเร็ว
สูงได้ หากอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการ
แบ่งปันไฟล์สนับสนุนบลูทธ
ู ความ
เร็วสูงด้วย ไฟล์จะถูกส่งผ่านเครือ
ข่ายความเร็วสูงโดยอัตโนมัติ ในการ
ส่งข้อมูลด้วยบลูทธ
ู ความเร็วสูง
ก่อนใช้โปรดตรวจดูวา่ Wi-Fi เป็น
ปิด แล้วในอุปกรณ์ของคุณ การตัง้
ค่าบลูทธ
ู ความเร็วสูงอาจแตกต่างกัน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ โปรดตรวจสอบ
การตัง้ ค่าของอุปกรณ์กบ
ั ผูใ้ ห้บริการ
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หมายเหตุ:
• LG ไม่มส
ี ว่ นรับผิดชอบใดๆ สำหรับ
การสูญหาย การสกัดกัน
้ หรือการนำ
ข้อมูลทีส
่ ง่ หรือรับผ่านคุณสมบัตก
ิ าร
สือ
่ สารไร้สายด้วยบลูทธู ไปใช้ใน
ทางทีผ
่ ด
ิ
• คณ
ุ ต้องแน่ใจเสมอว่าได้แบ่งปันและ
รับข้อมูลจากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ ถือได้และ
ปลอดภัย ในกรณีทม
่ี ส
ี ง่ิ กีดขวาง
ระหว่างอุปกรณ์ ระยะการทำงานอาจ
ลดลง
• อป
ุ กรณ์บางรุน
่ โดยเฉพาะรุน
่ ทีย่ งั ไม่
ผ่านการทดสอบหรืออนุญาตโดย
Bluetooth SIG อาจไม่สามารถใช้งาน
ร่วมกันกับอุปกรณ์ของคุณได้
การเปิดบลูทธ
ู และการจับคูโ่ ทรศัพท์
ของคุณกับอุปกรณ์บลูทธ
ู
1 แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า > ตั้งค่า
การเชื่อมต่อ > แตะ บลูทูธ
เพื่อเปิด
2 ไปที่ การตั้งค่า >
สแกนหาอุปกรณ์
3 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วย
จากรายการ
เมือ
่ จับคูส
่ ำเร็จแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะ
เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์นน
้ั ถ้าอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ
ต้องการจับคูไ่ ม่อยูใ่ นรายการ ให้ตรวจ
สอบว่าอุปกรณ์เป้าหมายได้รบ
ั การตัง้ ค่า

เป็น ค้นหาได้ แล้วสแกนอีกครัง้
ส่งข้อมูลด้วยคุณสมบัตไิ ร้สายบลูทธ
ู
1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชื่อ
หรือไฟล์มีเดีย จากแอปพลิเคชัน
ที่เหมาะสม หรือ ไฟล์ของฉัน
2 เลือกตัวเลือกการส่งด้วยบลูทูธ
หมายเหตุ: วิธก
ี ารเลือกตัวเลือกอาจ
แตกต่างกันตามประเภทข้อมูล
3 ค้นหาและจับคู่อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน
บลูทูธ
รับข้อมูลด้วยคุณสมบัตไิ ร้สายบลูทธ
ู
1 ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการแอป
พลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า > ตั้งค่า
การเชื่อมต่อ > ตั้งค่าบลูทูธ >
ค้นหาได้ อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ จะ
สามารถค้นหาอุปกรณ์ของคุณได้เป็น
เวลา 120 วินาที
2 เมื่อเครื่องแสดงข้อความ ให้ป้อน
PIN สำหรับคุณสมบัติไร้สายบลูทูธ
และเลือก ตกลง (หากจำเป็น)
3 เลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันว่าคุณต้อง
การรับข้อมูลจากอุปกรณ์ ข้อมูลที่ได้
รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์บลูทูธ

หมายเหตุ: หากคุณได้รบ
ั รายชือ
่
คุณสามารถบันทึกรายชือ
่ ลงในสมุด
โทรศัพท์ได้ดว้ ยวิธต
ี อ
่ ไปนี:้ แตะ
> กด
> อืน
่ ๆ>
รายชือ
่
อิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ต

Wi-Fi
เรียนรูเ้ พือ
่ ใช้คณ
ุ สมบัตเิ ครือข่ายไร้สาย
ของโทรศัพท์เพือ
่ เปิดใช้งานและเชือ
่ ม
ต่อเครือข่ายไร้สายในท้องถิน
่ (WLAN)
ทีใ่ ช้ได้กบ
ั มาตรฐาน IEEE 802.11
b/g/n คุณสามารถเชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต
หรืออุปกรณ์เครือข่ายอืน
่ ๆ ได้ทก
ุ ทีท
่ ม
่ี ี
จุดเชือ
่ มต่อหรือฮอตสปอต
เปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN
ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการแอปพลิ
เคชันแล้วเลือก ตัง
้ ค่า > ตัง
้ ค่าการ
เชือ
่ มต่อ > ตัง
้ ค่า Wi-Fi > Wi-Fi
หมายเหตุ: WLAN ทีเ่ ปิดใช้งาน
และทำงานบนพืน
้ หลังจะใช้พลังงาน
แบตเตอรี่ หากต้องการสำรอง
พลังงานแบตเตอรี่ ให้เปิดใช้งาน
WLAN เฉพาะเมือ
่ จำเป็น
ค้นหาและเชือ
่ มต่อกับ WLAN
ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการแอปพลิ
เคชันแล้วเลือก ตัง
้ ค่า > ตัง
้ ค่าการ
เชือ
่ มต่อ > ตัง
้ ค่า
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เชือ
่ มต่อ
Wi-Fiอุปกรณ์จะค้นหา WLAN
ทีพ
่ ร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
1 เลือกเครือข่ายจากเครือข่าย Wi-Fi
2 ป้อนรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย
(หากจำเป็น)
3 เลือก เชื่อมต่อ
เพิม
่ WLAN ด้วยตัวเอง
1 ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการแอป
พลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า >
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่า
Wi-Fi > เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi
2 ป้อน SSID สำหรับเครือข่าย และ
เลือกประเภทการรักษาความ
ปลอดภัย
3 ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยตาม
ประเภทการรักษาความปลอดภัยที่
เลือก
4 เลือก บันทึก
เชือ
่ มต่อกับ WLAN ด้วย Wi-Fi
Protected Setup (WPS)
ด้วยการใช้ WPS คุณจะสามารถเชือ
่ ม
ต่อกับเครือข่ายทีม
่ ก
ี ารรักษาความปลอด
ภัยได้
ในการเชือ
่ มต่อกับ WLAN ด้วยปุม
่ WPS
1 ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการแอป
พลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า > ตั้งค่า
การเชื่อมต่อ > ตั้งค่า Wi-Fi
2 เลือก คำขอปุ่ม WPS push
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3 กดปุ่ม WPS บนจุดเชื่อมต่อภาย
ใน 2 นาที
ในการเชือ
่ มต่อกับ WLAN ด้วยปุม
่ WPS
1 ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการ
แอปพลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า
> ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่า
Wi-Fi
2 เลือกเครือข่ายที่มีไอคอน WPS
ระบุไว้ และเลือก WPS PIN
3 บนจุดเชื่อมต่อ ป้อน PIN และ
กดปุ่มเริ่ม

การใช้ SmartShare
SmartShare ใช้เทคโนโลยี DLNA
(Digital Living Network Alliance)
เพือ
่ แบ่งปันเนือ
้ หาดิจต
ิ อลผ่านเครือ
ข่ายไร้สาย
อุปกรณ์ทง้ั สองเครือ
่ งต้องผ่านการรับรอง
DLNA ในการสนับสนุนคุณสมบัตน
ิ ้ี
การเปิด SmartShare และอนุญาต
ให้แบ่งปันเนือ
้ หา
1 แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก SmartShare
2 กดปุ่ม เมนู และเลือก ตั้งค่า
3 แตะ รับคำขอเสมอ หากคุณต้อง
การยอมรับคำขอแบ่งปันจากอุปกรณ์
โดยอัตโนมัติ
4 แตะ รับไฟล์ หากคุณต้องการ

อนุญาตให้อุปกรณ์อื่นอัปโหลดไฟล์
ไปยังโทรศัพท์ของคุณได้โดย
อัตโนมัติ
5 แตะช่องทำเครื่องหมาย ค้นหาได้
เพื่อเปิด
6 ในส่วนแบ่งปันเนื้อหา ให้แตะเพื่อ
เลือกประเภทของเนื้อหาที่คุณต้อง
การแบ่งปัน เลือกจาก รูปภาพ,
วิดีโอ และ เพลง
7 SmartShare เปิดใช้งานแล้วและ
พร้อมแบ่งปันเนื้อหา
การแบ่งปันเนือ
้ หาจากไลบรารีเนือ
้
หาระยะไกลกับอุปกรณ์อน
่ื
ให้อป
ุ กรณ์แสดงผลของคุณ (เช่น ทีว)ี
เล่นเนือ
้ หามัลติมเี ดียจากไลบรารีเนือ
้ หา
ระยะไกลของคุณ (เช่น คอมพิวเตอร์)
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั DLNA ในอุปกรณ์
ของคุณ (เช่น ทีวแ
ี ละคอมพิวเตอร์)
อย่างถูกต้องแล้ว
1 แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก SmartShare
2 แตะปุ่มบนขวาหรือเลือกอุปกรณ์จาก
รายการอุปกรณ์แสดงผล
3 แตะปุ่มบนซ้ายและเลือกอุปกรณ์ของ
ไลบรารีเนื้อหาระยะไกล
4 คุณสามารถเรียกดูไลบรารีเนื้อหาได้

5 แตะภาพขนาดเล็กของเนื้อหา
หรือกดปุ่ม เมนู และเลือกปุ่ม เล่น
การแบ่งปันเนือ
้ หาจากโทรศัพท์ของ
คุณกับอุปกรณ์แสดงผลของคุณ
(เช่น ทีว)ี
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ตัง้ ค่าอุปกรณ์แสดงผลของคุณอย่าง
ถูกต้องแล้ว
1 ขณะเรียกดูรูปภาพหรือวิดีโอโดย
ใช้แอปพลิเคชัน คลังภาพ ให้แตะ
ค้างไว้เพื่อเลือกหลายไฟล์ จากนั้น
คุณจะสามารถเลือกไฟล์หลายไฟล์
เพื่อแบ่งปันได้
2 แตะ แบ่งปัน บนเมนู และเลือก
SmartShare
3 SmartShare จะเริ่มทำงานโดย
อัตโนมัติด้วยไฟล์ที่เลือก
4 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์
แสดงผลเพื่อเล่นไฟล์
หมายเหตุ: ทำตามขัน
้ ตอนเดียว
กันนีเ้ พือ
่ ใช้เครือ
่ งเล่นเพลง
กล้องถ่ายรูป และเครือ
่ งเล่นวิดโี อ
เพือ
่ แบ่งปันเนือ
้ หา
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เชือ
่ มต่อ
หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของ
คุณเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายทีบ
่ า้ นแล้วโดย
ใช้การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi เพือ
่ ใช้แอพ
พลิเคชันนี้ อุปกรณ์ DLNA บางประเภท
(เช่น ทีว)ี สนับสนุนคุณสมบัติ DMP
ของ DLNA เท่านัน
้ และจะไม่ปรากฏ
ในรายการอุปกรณ์แสดงผล อุปกรณ์
ของคุณอาจไม่สามารถเล่นเนือ
้ หาบาง
ประเภทได้
การดาวน์โหลดเนือ
้ หาจากไลบรารี
เนือ
้ หาระยะไกล
1 แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และ
เลือก SmartShare
2 แตะปุ่มบนซ้ายและเลือกอุปกรณ์ของ
ไลบรารีเนื้อหาระยะไกล
3 คุณสามารถเรียกดูไลบรารีเนื้อหาได้
4 แตะภาพขนาดเล็กของเนื้อหา
แล้วแตะ ปุ่มเมนูดาวน์โหลด
หมายเหตุ: ไม่สนับสนุนเนือ
้ หาบาง
ประเภท
การอัปโหลดเนือ
้ หาจากโทรศัพท์
ของฉันไปยังไลบรารีเนือ
้ หาระยะไกล
หมายเหตุ: ตรวจดูวา่ ใส่การ์ด SD
ถูกต้อง และเลือกรับไฟล์ในเมนูตง้ั
ค่าแล้ว
1 แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก SmartShare
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2 แตะปุ่มบนซ้ายและเลือก
โทรศัพท์ของฉัน
3 คุณสามารถเรียกดูไลบรารีเนื้อหาได้
4 แตะภาพขนาดเล็กของเนื้อหาค้างไว้
แล้วแตะ ปุ่มเมนูอัปโหลด
5 เลือกอุปกรณ์ของไลบรารีเนื้อหา
ระยะไกลที่จะอัปโหลด
หมายเหตุ: อุปกรณ์ทใ่ี ช้ DLNA บาง
ประเภทไม่สนับสนุนฟังก์ชน
ั อัปโหลด
DMS และจะไม่มก
ี ารอัปโหลด ไม่สนับ
สนุนเนือ
้ หาบางประเภท
การเล่นเนือ
้ หาจากไลบรารีเนือ
้ หา
ระยะไกลในโทรศัพท์ของคุณ
1 แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
และเลือก SmartShare
2 แตะปุ่มบนขวาและเลือกโทรศัพท์
ของฉันออกจากรายการอุปกรณ์
แสดงผล
3 แตะปุ่มบนซ้ายและเลือกอุปกรณ์ของ
ไลบรารีเนื้อหาระยะไกล
4 คุณสามารถเรียกดูไลบรารีเนื้อหาได้
5 แตะภาพขนาดเล็กของเนื้อหา
หรือกดปุ่ม เมนู และเลือกปุ่ม เล่น
6 แตะปุ่ม
หรือ
เพื่อสลับ
ระหว่างโหมด 2D – 3D
หมายเหตุ: เนือ
้ หาบางอย่างอาจเสีย
หายภายใต้โหมด 3D

การแบ่งปันเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
เรียนรูว้ ธ
ิ ก
ี ารตัง้ ค่าอุปกรณ์ของคุณให้
เป็นโมเด็มไร้สายหรือจุดเชือ
่ มต่อไร้สาย
สำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อน
่ื ๆ
และแบ่งปันการเชือ
่ มต่อเครือข่ายไร้สาย
ของอุปกรณ์ของคุณ
แบ่งปันเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ของอุปกรณ์ของคุณด้วย WLAN
1 ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการแอป
พลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า > ตั้งค่า
การเชื่อมต่อ > Portable
hotspot
2 เลือก Portable Wi-Fi hotspot
เพื่อเปิดใช้งานฮอตสปอต WLAN
3 เลือก Portable Wi-Fi hotspot
settings
4 เลือก Configure Wi-Fi hotspot
เพื่อปรับแต่งฮอตสปอต WLAN:
เครือข่าย SSID - ดูและแก้ไขชือ
่
อุปกรณ์ทจ
่ี ะแสดงบนอุปกรณ์
ภายนอก
ระบบป้องกัน - เลือกประเภทการ
รักษาความปลอดภัย
แบ่งปันเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ของอุปกรณ์ของคุณด้วย USB
1 เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์
โดยใช้สายเคเบิล USB
2 รายการโหมดการเชื่อมต่อ USB

จะปรากฏขึ้น
3 เลือก การปล่อยสัญญาณผ่าน
USB เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการ
ปล่อยสัญญาณผ่าน USB อุปกรณ์
ของคุณจะแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือ
ข่ายโทรศัพท์มือถือบนคอมพิวเตอร์
ของคุณ ในการหยุดการแบ่งปันเครือ
ข่ายโทรศัพท์มือถือ ให้ยกเลิกการ
เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัด
จาก การปล่อยสัญญาณผ่าน
USB (เลือกตัวเลือก ชาร์ทเท่านั้น
เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์)
หมายเหตุ: วิธก
ี ารแบ่งปันสำหรับ
การเชือ
่ มต่อเครือข่ายอาจแตกต่าง
กันในแต่ละระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
คอมพิวเตอร์

GPS
อุปกรณ์ของคุณมีตวั รับสัญญาณระบบ
กำหนดตำแหน่งบนพืน
้ โลก (GPS)
ติดตัง้ เอาไว้ เรียนรูว้ ธ
ิ ก
ี ารเปิดใช้งานบริ
การตำแหน่ง ในการรับสัญญาณ GPS
ให้ได้ดย
ี ง่ิ ขึน
้ หลีกเลีย
่ งการใช้งานโทร
ศัพท์ของคุณในสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:้
• ระหว่างอาคาร ในอุโมงค์ หรือ
ทางใต้ดน
ิ หรือภายในอาคารใน
ระหว่างทีส
่ ภาพอากาศเลวร้าย
ภายในสนามพลังแรงดันไฟฟ้าสูง
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เชือ
่ มต่อ
หรือสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้า
• ห้ามแตะบริเวณเสาอากาศภายในหรือ

ใช้มอ
ื หรือวัตถุอน
่ื ปิดบริเวณนีไ้ ว้ขณะ
ใช้งานฟังก์ชน
ั GPS
• คุณสมบัตน
ิ อ
้ี าจไม่สามารถใช้งานได้
โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
ของคุณ
เปิดใช้งานบริการตำแหน่ง
คุณต้องเปิดใช้งานบริการตำแหน่งเพือ
่
รับข้อมูลตำแหน่งและค้นหาแผนที่
1 ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการแอป
พลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า >
พิกัดและการป้องกัน
2 ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งาน
บริการตำแหน่ง:
ใช้เครือข่ายไร้สาย - ตัง้ ค่าเพือ
่ ใช้
WLAN และ/หรือเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ
่ นทีใ่ นการค้นหาตำแหน่งของ
คุณ
ใช้ดาวเทียม GPS - ตัง้ ค่าเพือ
่ ใช้
ดาวเทียม GPS ในการค้นหา
ตำแหน่งของคุณ

การเชือ
่ มต่อคอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย
เคเบิลข้อมูลคอมพิวเตอร์
เรียนรูว้ ธ
ิ รเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์ดว้ ยสายเคเบิลข้อมูลใน
โหมดการเชือ
่ มต่อ USB ด้วยการเชือ
่ ม
ต่ออุปกรณ์กบ
ั คอมพิวเตอร์ คุณจะ
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สามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าสูแ
่ ละออก
จากอุปกรณ์ของคุณได้โดยตรง และใช้
งานโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(LG PC Suite)
ซิงค์โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิว
เตอร์
ในการซิงโครไนซ์โทรศัพท์กบ
ั คอม
พิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB คุณต้อง
ติดตัง้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(LG PC Suite) ในคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์
LG (www.lg.com)
1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อเชื่อม
ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์
2 รายการ โหมดการเชื่อมต่อ USB
จะปรากฏขึ้น และให้เลือก PC
ซอร์ฟแวร์
3 เริ่มใช้งานโปรแกรม LG PC Suite
จากคอมพิวเตอร์
โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(LG PC Suite) สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม

หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB
ในตัวของ LG
• จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ USB
ในตัวของ LG ในการเชือ
่ มต่อ
อุปกรณ์ LG และคอมพิวเตอร์ และ
ไดรเวอร์จะถูกติดตัง้ โดยอัตโนมัติ
เมือ
่ คุณติดตัง้ ซอฟต์แวร์คอมพิว
เตอร์ “LG PC Suite”
เชือ
่ มต่อโดยใช้เป็นอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล
คุณสามารถเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์โดยใช้เป็นดิสก์แบบถอดได้
และเข้าถึงไฟล์ไดเรกทอรี หากคุณใส่
การ์ดหน่วยความจำลงในอุปกรณ์ คุณจะ
สามารถเข้าถึงไฟล์ไดเรกทอรีของการ์ด
หน่วยความจำได้โดยการใช้อป
ุ กรณ์เป็น
ทีอ
่ า่ นการ์ดหน่วยความจำ
1 แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า >
ที่เก็บข้อมูล
เพื่อตรวจสอบสื่อเก็บข้อมูล
(หากคุณต้องการถ่ายโอนไฟล์เข้าสู่
หรือออกจากการ์ดหน่วยความจำ
ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในโทร
ศัพท์)
2 เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์
โดยใช้สายเคเบิล USB
3 รายการ โหมดการเชื่อมต่อ USB

จะปรากฏขึ้น และเลือกตัวเลือก
ที่เก็บข้อมูล
4 เปิดโฟลเดอร์หน่วยความจำที่ถอดได้
บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูเนื้อหา
ในที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของ
คุณ และโอนไฟล์
5 คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง
โฟลเดอร์ไดรฟ์
6 เลือกตัวเลือก ชาร์ทเท่านั้น
เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์
ทำการถ่ายโอนเพลง ภาพถ่าย
และใช้โหมดทีเ่ ก็บข้อมูล USB
1 แอปพลิเคชัน > ตั้งค่า >
ที่เก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบ
สื่อเก็บข้อมูล
(หากคุณต้องการถ่ายโอนไฟล์เข้าสู่
หรือออกจากการ์ดหน่วยความจำ
ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำลงใน
โทรศัพท์)
2 เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์
โดยใช้สายเคเบิล USB
3 รายการ โหมดการเชื่อมต่อ USB
จะปรากฏขึ้น และเลือกตัวเลือก
ที่เก็บข้อมูล
4 เปิดโฟลเดอร์หน่วยความจำที่ถอดได้
บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูเนื้อหา
ในที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของ
คุณ และโอนไฟล์
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เชือ
่ มต่อ
5 คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง
โฟลเดอร์ไดรฟ์
6 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย เลือก
ตัวเลือก ชาร์ทเท่านั้น เพื่อยกเลิก
การเชื่อมต่อโทรศัพท์
หมายเหตุ: ในการยกเลิกการเชือ
่ ม
ต่ออุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ ให้คลิก
ทีไ่ อคอนอุปกรณ์ USB บนแถบงาน
Windows และคลิกทีต
่ วั เลือกเพือ
่
ถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูลอย่างปลอด
ภัย จากนัน
้ จึงถึงสายเคเบิลข้อมูล
ออกจากคอมพิวเตอร์ มิฉะนัน
้ คุณ
อาจสูญเสียข้อมูลทีจ
่ ด
ั เก็บไว้บน
การ์ดหน่วยความจำ หรือทำให้การ์ด
หน่วยความจำเสียหายได้

การเชือ
่ มต่อ VPN
คุณสามารถสร้างเครือข่ายส่วนตัวเสมือน
(VPN) และเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายส่วนตัว
ของคุณได้อย่างปลอดภัยผ่านเครือข่าย
สาธารณะ เช่น อินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ: อุปกรณ์ของคุณควร
มีการกำหนดค่าสำหรับการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตเอาไว้แล้ว หากคุณ
มีปญ
ั หาในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
คุณจะต้องแก้ไขการเชือ
่ มต่อ
หากคุณไม่แน่ใจเกีย
่ วกับข้อมูล
การเชือ
่ มต่อทีค
่ วรป้อน ให้สอบถาม
จากผูใ้ ห้บริการของคุณ
ตัง
้ ค่าการเชือ
่ มต่อ VPN
1 ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการแอป
พลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า > ตั้งค่า
การเชื่อมต่อ > ตั้งค่า VPN >
เพิ่ม VPN
2 เลือกประเภท VPN
3 ปรับแต่งข้อมูลการเชื่อมต่อ
หมายเหตุ: ตัวเลือกทีพ
่ ร้อมใช้งาน
อาจแตกต่างกันตามประเภท VPN
• ชือ
่ VPN - ป้อนชือ
่ ของเซิรฟ
์ เวอร์

VPN

• ตัง
้ ค่าเซิรฟ
์ เวอร์ VPN - ป้อน

IP แอดเดรสของเซิรฟ
์ เวอร์ VPN

• เปิดใช้งานการเข้ารหัส - ตัง้ ค่า

เพือ
่ เข้ารหัสเซิรฟ
์ เวอร์ VPN

• ตัง
้ ค่าคียใ์ ช้รว่ มล่วงหน้า IPSec -

ป้อนคีย์ preshared
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• เปิดใช้งาน L2TP ลับ - ตัง้ ค่าเพือ
่

ใช้รหัสผ่านลับ L2TP

• ตัง
้ ค่าข้อมูลลับ L2TP - ป้อนรหัส

ผ่านลับ L2TP

• ตัง
้ ค่าใบรับรองผูใ้ ช้ - เลือกใบรับ

รองผูใ้ ช้ทเ่ี ซิรฟ
์ เวอร์ VPN จะใช้ใน
การระบุตวั คุณ คุณสามารถอิมปอร์ต
ใบรับรองจากเซิรฟ
์ เวอร์ VPN หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บ
• ตัง
้ ค่าใบรับรอง CA - เลือกใบรับ
รอง Certificate Authority (CA)
ทีเ่ ซิรฟ
์ เวอร์ VPN จะใช้ในการระบุ
ตัวคุณ คุณสามารถอิมปอร์ตใบรับ
รองจากเซิรฟ
์ เวอร์ VPN หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บ
• โดเมนการค้นหา DNS - ป้อนแอด
เดรสเซิรฟ
์ เวอร์ชอ
่ื โดเมน (DNS)
4 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้
กด เมนู
> บันทึก
เชือ
่ มต่อกับเครือข่ายส่วนตัว
1 ในโหมดรอรับสาย เปิดรายการ
แอปพลิเคชันแล้วเลือก ตั้งค่า >
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่า VPN
2 เลือกเครือข่ายส่วนตัวที่จะเชื่อมต่อ
3 ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วเลือก
เชื่อมต่อ
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ตัง
้ ค่า
ในหน้าจอหลัก แตะแท็บ แอปพลิเคชัน
แล้วเลือ
่ นและแตะ ตัง
้ ค่า

ตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
ในหน้าจอนี้ คุณจะสามารจัดการ Wi-Fi
และบลูทธ
ู คุณยังสามารถตัง้ ค่าเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และสลับไปยังโหมด
เครือ
่ งบินได้ดว้ ย
โหมดเครือ
่ งบิน – หลังจากสลับไปยัง
โหมดเครือ
่ งบิน การเชือ
่ มต่อเครือข่าย
ทัง้ หมดจะใช้งานไม่ได้
Wi-Fi – เปิด Wi-Fi เพือ
่ เชือ
่ มต่อ
เครือข่าย Wi-Fi ทีม
่ อ
ี ยู่
ตัง
้ ค่า Wi-Fi – ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่า
และจัดการจุดเชือ
่ มต่อไร้สาย ตัง้ ค่าการ
แจ้งเครือข่าย หรือเพิม
่ เครือข่าย Wi-Fi
หน้าจอตัง้ ค่า Wi-Fi ขัน
้ สูงจะเข้าใช้
จากหน้าจอตัง้ ค่า Wi-Fi กดปุม
่ เมนู
และแตะ ขัน
้ สูง
บลูทธ
ู – เปิดหรือปิดคุณสมบัตไิ ร้สาย
บลูทธ
ู
การตัง
้ ค่าบลูทธ
ู
- ชอ
่ื อุปกรณ์: ตัง้ ชือ
่ บลูทธ
ู สำหรับ
อุปกรณ์ของคุณ
- คน
้ หาได้: ตัง้ ค่าให้อป
ุ กรณ์บลูทธ
ู
อืน
่ ๆ สามารถมองเห็นอุปกรณ์
ของคุณได้
- สแกนหาอุปกรณ์: ตัง้ ค่าให้อป
ุ กรณ์
ของคุณค้นหาอุปกรณ์บลูทธ
ู อืน
่ ๆ
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หมายเหตุ:
กดเมนูเพือ
่ เปลีย
่ นแปลงการ
ตัง
้ ค่าการโอนรายชือ
่
• สง่ เป็นไฟล์เดียว: ส่งรายชือ
่ ใน
รูปแบบ nested vCard การดำเนิน
การนีอ
้ าจลดเวลาในการโอนราย
ชือ
่ ได้ แต่อป
ุ กรณ์รน
ุ่ เก่าจะไม่สนับ
สนุนโหมดนีใ้ นการรับรายชือ
่
่ เป็น
• สง่ แยกจากกัน: ส่งแต่ละรายชือ
vCard เดียว เมือ
่ อุปกรณ์รน
ุ่ เก่าไม่
สามารถรับรายชือ
่ ทัง้ หมดได้
ให้เลือกตัวเลือกนี้
Portable hotspot – คุณสามารถ
กำหนดค่าการตัง้ ค่าฮอตสปอต Wi-Fi
เคลือ
่ นทีไ่ ด้
ตัง
้ ค่า VPN – แสดงรายการ
Virtual Private Network (VPN)
ทีค
่ ณ
ุ กำหนดค่าก่อนหน้านี้ ให้คณ
ุ เพิม
่
VPN ประเภทต่างๆ ได้
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ – ตัง้ ค่า
ตัวเลือกสำหรับโรมมิง่ ข้อมูล,
โหมดเครือข่ายและผูใ้ ห้บริการ,
ชือ
่ จุดเชือ
่ มต่อ (APN) และอืน
่ ๆ
ตัง
้ ค่าโทรศัพท์บนหน้าจอ – เลือกเพือ
่
เปลีย
่ นรหัสผ่าน On-Screen Phone

โทร
< จำกัดการโทร >
เลือก จำกัดการโทร เพือ
่ เปิดและรวบ
รวมรายการหมายเลขทีส
่ ามารถโทรออก
จากโทรศัพท์ได้ คุณต้องใช้ PIN2
ซึง่ ได้จากผูใ้ ห้บริการของคุณ เฉพาะ
หมายเลขทีอ
่ ยูใ่ นรายการหมายเลขโทร
ออกทีก
่ ำหนดเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถโทรออก
จากโทรศัพท์ได้
< ข้อความเสียง >
บริการข้อความเสียง – ให้คณ
ุ เลือก
บริการข้อความเสียงของผูใ้ ห้บริการ
ตัง
้ ค่าข้อความเสียง – หากคุณใช้บริ
การข้อความเสียงของผูใ้ ห้บริการ ตัว
เลือกนีจ
้ ะให้คณ
ุ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
ทีใ่ ช้ฟงั และจัดการข้อความเสียงของคุณ
< ตัง
้ ค่าการโทรอืน
่ ๆ>
ปฏิเสธการรับสาย – ตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั
ปฏิเสธการรับสาย เลือกจาก ปิด,
ปฏิเสธรายการ หรือ ปฏิเสธทุกสาย
การส่งต่อสาย – เลือกว่าจะโอน
ทุกสาย, โอนเมือ
่ สายไม่วา่ ง, โอนเมือ
่
ไม่รบ
ั สาย หรือโอนเมือ
่ ไม่มส
ี ญ
ั ญาณ
เพิม
่ การตัง
้ ค่า – ตัวเลือกนีจ
้ ะช่วยให้
คุณเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าต่อไปนี:้
• ขอ
้ มูลผูโ้ ทร: เลือกว่าคุณจะแสดง
หมายเลขของคุณในการโทรออก
หรือไม่ (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้บริการเครือ

ข่ายของคุณ)
• ส
 ายเรียกซ้อน: หากเปิดใช้สาย
เรียกซ้อน คุณจะได้รบ
ั แจ้งสายเรียก
เข้าขณะกำลังสนทนากับอีกสายหนึง่
อยู่ (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย
ของคุณ)
ป้องกันการโทร – เลือกเมือ
่ คุณต้อง
การป้องการโทรออก ป้อนรหัสผ่าน
สำหรับป้องกันการโทร โปรดตรวจสอบ
กับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณเกีย
่ วกับ
บริการนี้
ค่าโทร – ดูคา่ ใช้จา่ ยการโทรของคุณ
(บริการนีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั เครือข่าย ผูใ้ ห้บริการ
บางรายไม่รองรับฟังก์ชน
ั นี)้
เวลาโทร – ดูระยะเวลาการโทรทัง้ หมด
ได้แก่ โทรครัง้ ล่าสุด ทุกสาย สายที่
โทรออก และสายทีไ่ ด้รบ
ั
ข้อความขอโทษ – เมือ
่ คุณต้องการ
ปฏิเสธสาย คุณสามารถส่งข้อความได้
อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ ตัวเลือกนี้
จะเป็นประโยชน์ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ต้องการ
ปฏิเสธการรับสายในระหว่างการประชุม
ตัง
้ ค่าการโทรวิดโี อ – เปลีย
่ นการตัง้ ค่า
การสนทนาทางวิดโี อ

เสียง
< ทัว่ ไป >
โปรไฟล์เสียง – ให้คณ
ุ เลือกโหมด
เสียงทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
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ตัง
้ ค่า
ระดับเสียง – ให้คณ
ุ ตัง้ ระดับเสียงสำ
หรับเสียงเรียกเข้า มีเดียและการปลุก
คุณสามารถตัง้ ระดับเสียงสายเรียกเข้า
และการแจ้งแยกกันได้
< เสียงเรียกเข้า >
เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ – ให้คณ
ุ ตัง้
ค่าเสียงสายเรียกเข้าเริม
่ ต้นของคุณ
เสียงเรียกเข้าของการแจ้ง – ให้คณ
ุ
ตัง้ ค่าเสียงเรียกเข้าการแจ้งเริม
่ ต้น
ของคุณ
เสียงเรียกเข้าพร้อมสัน
่ - สัน
่ เมือ
่ โทร
เข้าและมีแจ้งเตือน
< การตอบรับ >
เสียงสัมผัส – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าให้โทรศัพท์
เล่นเสียงเมือ
่ ใช้ปม
ุ่ ตัวเลขเพือ
่ หมุน
หมายเลข
การเลือกเสียง – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าให้โทร
ศัพท์เล่นเสียงเมือ
่ คุณแตะปุม
่ ไอคอน
และรายการอืน
่ ๆ บนหน้าจอทีต
่ อบ
สนองการสัมผัส
เสียงล็อคหน้าจอ – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าให้
โทรศัพท์เล่นเสียงเมือ
่ ล็อคและปลด
ล็อคหน้าจอ
การโต้ตอบการสัมผัส – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่า
ให้โทรศัพท์สน
่ั เล็กน้อยเมือ
่ คุณแตะ
ปุม
่ เลือกต่างๆ และเมือ
่ มีการโต้ตอบ
บางอย่างบน UI
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หน้าจอ
ความสว่าง – ปรับความสว่างของ
หน้าจอ
หมุนจออัตโนมัติ – ตัง้ ค่าเพือ
่ สลับ
การวางแนวโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณหมุน
โทรศัพท์
แอนิเมชัน – ตัง้ ค่าเพือ
่ แสดงแอนิเมชัน
ไทม์เอาต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าเวลาไทม์
เอาต์หน้าจอ
แสดงแบบอักษร - เปลีย
่ นแบบอักษร
ทีแ
่ สดง
ป็อบอัปเตือน – ตัง้ ค่าเพือ
่ สลับแสดง
ป็อบอัปเตือน

ตัวประหยัดพลังงาน
เปิดตัวประหยัดพลังงาน - ให้คณ
ุ ตัง้
ค่าเวลาเปิดเมือ
่ เริม
่ ต้นโหมดตัวประหยัด
พลังงาน
<รายการประหยัดพลังงาน>
ตัง้ ค่าเพือ
่ ปิดรายการทีต
่ อ
้ งการ:
Wi-Fi, ซิงค์อต
ั โนมัต,ิ บลูทธ
ู , GPS,
เอฟเฟกท์แอนิเมชัน, ความสว่าง
การปรับความสว่าง - หากคุณเลือก
ความสว่าง ให้ตง้ั ค่าเปอร์เซ็นต์
ความสว่าง
<แบตเตอรี>
่
อัตราการใช้แบตเตอรี่ – ดูวา่ อะไร
กำลังใช้แบตเตอรี่

ท่าทางการเคลือ
่ นไหว
ใช้การเดาท่าทาง – ปรับตัง้ ค่าท่าทาง
การเคลือ
่ นไหวสำหรับสายเรียกเข้าและ
สำหรับใช้กบ
ั การตัง้ ปลุก
• ปด
ิ เสียง: ให้คณ
ุ ปิดเสียงโดยการ
คว่ำเครือ
่ งเมือ
่ มีสายเรียกเข้า
• เลือ
่ น (หยุด): ให้คณ
ุ เลือ
่ น (หยุด)
การปลุกโดยคว่ำเครือ
่ งลง
รีเซ็ตเซนเซอร์ทา่ ทาง– การปรับเทียบ
เซนเซอร์การเคลือ
่ นไหวโดยวาง
โทรศัพท์บนพืน
้ ผิวราบ

พิกด
ั และการป้องกัน
< ตำแหน่งของฉัน >
ใช้เครือข่ายไร้สาย – หากคุณเลือก
ใช้เครือข่ายไร้สาย โทรศัพท์จะ
กำหนดตำแหน่งโดยประมาณจากการใช้
เครือข่าย Wi-Fi และโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
เมือ
่ คุณเลือกตัวเลือกนี้
คุณจะได้รบ
ั แจ้งว่าจะยินยอมให้ Google
ใช้ตำแหน่งของคุณเมือ
่ ให้บริการเหล่านี้
หรือไม่
ใช้ดาวเทียม GPS – หากคุณเลือก
ใช้ดาวเทียม GPS โทรศัพท์จะกำหนด
ตำแหน่งด้วยความแม่นยำระดับถนน
< ปลดล็อคหน้าจอ>
ตัง
้ ค่าล็อคหน้าจอ – ตัง้ ค่าแบบปลด
ล็อคเพือ
่ ป้องกันโทรศัพท์ เปิดชุดหน้า
จอทีแ
่ นะนำคุณในการวาดแบบปลดล็อค

หน้าจอ คุณสามารถตัง้ PIN หรือ
รหัสผ่าน แทน รูปแบบ หรือเว้นไว้เป็น
ไม่มี ได้
เมือ
่ คุณเปิดโทรศัพท์หรือเรียกหน้าจอ
คุณจะต้องวาดแบบปลดล็อคเพือ
่ ปลด
ล็อคหน้าจอ
< ล็อคซิมการ์ด >
ตัง
้ ค่าล็อคซิมการ์ด – ตัง้ ค่าล็อค
ซิมการ์ดหรือเปลีย
่ น PIN ของซิมการ์ด
< รหัสผ่าน >
รหัสผ่านทีม
่ องเห็นได้ – เลือกให้
แสดงรหัสผ่านเมือ
่ คุณพิมพ์ หรือยกเลิก
การเลือกให้ซอ
่ นรหัสผ่านเมือ
่ คุณพิมพ์
< การจัดการอุปกรณ์ >
เลือกตัวช่วยอุปกรณ์ – เพิม
่ หรือลบ
ตัวช่วย
< พืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บรหัสเฉพาะ >
ใช้รหัสเฉพาะรักษาความปลอดภัย –
ให้คณ
ุ เข้าถึงใบรับรองความปลอดภัย
ติดตัง
้ จากการ์ด SD – เลือกติดตัง้
ใบรับรองทีเ่ ข้ารหัสจากการ์ด SD
ตัง
้ ค่ารหัสผ่าน – ตัง้ ค่าหรือเปลีย
่ นรหัส
ผ่านพืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บรหัสเฉพาะ
ลบพืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บ – ลบรหัสเฉพาะของ
เนือ
้ หาทัง้ หมด และรีเซ็ตรหัสผ่าน

แอปพลิเคชัน
คุณสามารถดูและจัดการแอปพลิเคชัน
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ตัง
้ ค่า
แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั – ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นเพือ
่
ติดตัง้ แอปพลิเคชันทีไ่ ม่ได้มาจากตลาด
คำเตือน:
โทรศัพท์มอ
ื ถืออาจทำงานผิดปกติ
และอาจถูกนำไปใช้อย่างผิดกฎ
หมายในการกำหนดตำแหน่งของคุณ
และเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวผ่านอินเตอร์
เน็ต ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั แอปพลิเคชันที่
คุณติดตัง้
เพือ
่ ปกป้องโทรศัพท์และข้อมูลส่วน
ตัว ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
เฉพาะจากแหล่งทีเ่ ชือ
่ ถือได้ เช่น
Android Market เท่านัน
้
จัดการแอปพลิเคชัน – จัดการและลบ
แอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้ แล้ว
บริการทีก
่ ำลังรัน – ตรวจสอบบริการที่
กำลังรันอยูใ่ นปัจจุบน
ั
การใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล – ดูทเ่ี ก็บข้อมูลที่
แอปพลิเคชันใช้
อัตราการใช้แบตเตอรี่ – ดูวา่ อะไร
กำลังใช้แบตเตอรี่
การพัฒนา – ตัง้ ค่าตัวเลือกสำหรับ
การพัฒนาแอปพลิเคชัน

แอคเคาท์และการซิงค์
< การตัง
้ ค่าการซิงค์ทว่ั ไป >
ข้อมูลแบ็คกราวน์ – อนุญาตให้แอป
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พลิเคชันซิงโครไนซ์ขอ
้ มูลในแบ็คกราวด์
ไม่วา่ คุณจะกำลังใช้งานข้อมูลอยูห
่ รือ
ไม่กต
็ าม การไม่เลือกการตัง้ ค่านีส
้ ามารถ
ประหยัดไฟแบตเตอรีแ
่ ละลด
(ไม่ใช่ทง้ั หมด) การใช้ขอ
้ มูล
ซิงค์อต
ั โนมัติ – อนุญาตให้แอปพลิ
เคชันซิงโครไนซ์ ส่ง และรับข้อมูลตาม
กำหนดเวลาของตนเองได้
< ตัง
้ ค่าอัพเดต Social+ >
ตัง
้ ค่า Social+ – อนุญาตให้ทำการ
ตัง้ ค่าสภาพแวดล้อมของ Widget
เครือข่ายสังคมทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ
< จัดการแอคเคาท์ >
แสดงแอคเคาท์ Google ทัง้ หมดและ
แอคเคาท์อน
่ื ๆ ทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ ในโทรศัพท์
หากคุณแตะแอคเคาท์ในหน้าจอนี้ หน้า
จอการตัง้ ค่าการซิงค์แอคเคาท์จะเปิด

ความเป็นส่วนตัว
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าสำหรับการจัดการ
การตัง้ ค่าและข้อมูลของคุณ
• สำรองข้อมูลของฉัน: เลือกเพือ
่ สำ
รองข้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิเคชัน
ของคุณลงบนเซิรฟ
์ เวอร์ของ Google
• เรียกคืนอัตโนมัต:ิ ตัง้ ค่าให้ทำการ
เรียกคืนข้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิ
เคชันของคุณ เมือ
่ มีการติดตัง้ แอปพลิ
เคชันซ้ำบนอุปกรณ์ของคุณ
• รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน: รีเซ็ตการ

ตัง้ ของคุณกลับสูค
่ า่ เริม
่ ต้นจากโรงงาน
และลบข้อมูลทัง้ หมดของคุณ หาก
คุณรีเซ็ตโทรศัพท์ดว้ ยวิธก
ี ารนี้ คุณจะ
ต้องป้อนข้อมูลเช่นเดียวกับเมือ
่ คุณ
เริม
่ ต้น Android ครัง้ แรก
หมายเหตุ:
• หากคุณเลือก รีเซ็ตข้อมูลจาก
โรงงาน จะเป็นการลบข้อมูล
ส่วนตัวทัง้ หมดออกจากหน่วย
ความจำระบบของโทรศัพท์
รวมถึงข้อมูลเกีย
่ วกับแอคเคาท์
Google, แอคเคาท์อน
่ื ๆ, ข้อมูล
และการตัง้ ค่าระบบ/แอปพลิเคชัน
ตลอดจนแอปพลิเคชันทีด
่ าวน์
โหลดและใบอนุญาต DRM
• การรีเซ็ตโทรศัพท์จะไม่เป็น

การลบการอัปเดตซอฟต์แวร์
ระบบทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด รวมถึง
ไฟล์ทอ
่ี ยูใ่ นการ์ด microSD
ของคุณหรือหน่วยความจำภายใน
เช่น เพลงหรือภาพถ่าย ดังนัน
้
หากคุณต้องการลบข้อมูลทัง้ หมด
บนหน่วยความจำภายในโดย
ไม่ตอ
้ งรีเซ็ตโทรศัพท์ ให้เลือก
กล่องทำเครือ
่ งหมายลบหน่วย
ความจำภายใน

ทีเ่ ก็บข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลหน่วยความจำของ
การ์ดหน่วยความจำและอุปกรณ์ของคุณ
และฟอร์แมตหน่วยความจำภายนอก
หรือภายใน.
คุณสามารถยกเลิกการเชือ
่ มต่อการ์ด
หน่วยความจำ (การ์ด SD) เพือ
่ ลบ
หรือฟอร์แมตอย่างปลอดภัย

ภาษาและคียบ
์ อร์ด
ใช้ ตัง้ ค่าภาษาและแป้นพิมพ์ เพือ
่ เลือก
ภาษาสำหรับข้อความในโทรศัพท์ และ
สำหรับการกำหนดค่าแป้นพิมพ์บนหน้า
จอ รวมถึงคำทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ ในพจนานุกรม

Voice input & output
ตัง้ ค่าจดจำเสียงและใช้ตง้ั ค่า Text-tospeech เพือ
่ กำหนดค่าตัวสังเคราะห์
แปลงข้อความเป็นเสียงพูดของ
Android เพือ
่ ให้แอปพลิเคชันสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้
< Voice input >
ตัง
้ ค่าจดจำเสียง – ใช้
ตัง
้ ค่าจดจำเสียง เพือ
่ กำหนดค่าคุณ
สมบัตก
ิ ารป้อนด้วยเสียง Android
• ภาษา: เปิดหน้าจอซึง่ คุณสามารถ
กำหนดภาษาทีใ่ ช้ในการป้อน
ข้อความด้วยเสียง
• SafeSearch: เปิดกล่องโต้ตอบซึง่
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ตัง
้ ค่า
คุณสามารถกำหนดว่าคุณต้องการ
ให้ฟล
ิ เตอร์ Google SafeSearch
บล็อคผลการค้นหาบางชนิดหรือไม่
• บล็อคคำทีไ
่ ม่เหมาะสม: เมือ
่ ไม่ได้
เลือกไว้ ระบบความจำเสียงของ
Google จะจดจำและบันทึกคำต่างๆ
ทีค
่ นส่วนใหญ่คด
ิ ว่าเป็นคำทีไ่ ม่เหมาะ
สมไว้ เมือ
่ คุณป้อนข้อความด้วยเสียง
แต่ถา้ เลือกตัวเลือกนีไ้ ว้
ระบบความจำเสียงของ Google จะ
แทนทีค
่ ำเหล่านัน
้ ในบันทึกด้วยตัวเว้น
ว่างทีม
่ เี ครือ
่ งหมายดาว ( * )
< Voice output >
ตัง
้ ค่า Text-to-speech – ใช้
ตัง
้ ค่า Text-to-speech
เพือ
่ กำหนดค่าตัวสังเคราะห์ Text-tospeech ของ Android สำหรับแอปพลิ
เคชันทีส
่ ามารถใช้งานคุณสมบัตน
ิ ไ้ี ด้
หมายเหตุ:
หากคุณไม่ได้ตด
ิ ตัง้ ข้อมูล
ตัวสังเคราะห์เสียงพูด จะมีเฉพาะ
การตัง
้ ค่าติดตัง
้ ข้อมูลเสียง เท่านัน
้

•

•

•

•

• ฟังตัวอย่าง: เล่นเสียงตัวอย่างสัน
้ ๆ

ของตัวสังเคราะห์เสียงพูดโดยใช้การ
ตัง้ ค่าในปัจจุบน
ั ของคุณ
• ใช้การตัง
้ ค่าของฉันเสมอ: เลือกตัว
เลือกนีเ้ พือ
่ ใช้การตัง้ ค่าบนหน้าจอนี้
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•

แทนการตัง้ ค่าตัวสังเคราะห์เสียงพูดที่
มีอยูใ่ นแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
Default engine: เปิดกล่องโต้ตอบ
ซึง่ คุณสามารถตัง้ ค่าแอปพลิเคชัน
Text-to-speech ทีต
่ อ
้ งการเลือกใช้
กรณีทม
่ี แ
ี อปพลิเคชันติดตัง้ ไว้มากกว่า
หนึง่ แอปพลิเคชัน
ติดตัง
้ ข้อมูลเสียง: หากโทรศัพท์
ของคุณไม่มข
ี อ
้ มูลตัวสังเคราะห์เสียง
พูดติดตัง้ อยู่ ตัวเลือกนีจ
้ ะทำการ
เชือ
่ มต่อกับ Android Market
และให้คำแนะนำในขัน
้ ตอนการดาวน์
โหลดและติดตัง้ ข้อมูลดังกล่าวแก่คณ
ุ
ตัวเลือกนีจ
้ ะไม่ทำงาน หากมีขอ
้ มูล
ติดตัง้ ไว้อยูแ
่ ล้ว
อัตราการพูด: เปิดกล่องโต้ตอบซึง่
คุณสามารถเลือกอัตราความเร็วในการ
พูดของตัวสังเคราะห์เสียง
ภาษา: เปิดกล่องโต้ตอบซึง่ คุณสา
มารถเลือกภาษาของข้อความทีค
่ ณ
ุ
ต้องการให้ตวั สังเคราะห์เสียงอ่าน
ตัวเลือกนีม
้ ป
ี ระโยชน์เป็นอย่างยิง่ เมือ
่
ใช้ควบคูก
่ บ
ั ใช้การตัง
้ ค่าของฉัน
เสมอ ซึง่ จะช่วยให้แน่ใจได้วา่
ข้อความในแอปพลิเคชันต่างๆ
ได้รบ
ั การอ่านอย่างถูกต้อง
Pico TTS: กำหนดค่า
การตัง
้ ค่า Pico TTS

การช่วยสำหรับการเข้าถึง

วันทีแ
่ ละเวลา

ใช้การตัง้ ค่า การช่วยสำหรับการ
เข้าถึง เพือ
่ กำหนดค่าปลัก
๊ อินช่วยเหลือ
สำหรับการเข้าถึงทีค
่ ณ
ุ ติดตัง้ ใน
โทรศัพท์

ใช้การตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลาเพือ
่ ตัง้ ค่า
วิธก
ี ารแสดงวันที่ คุณยังสามารถใช้
การตัง้ ค่าเหล่านีเ้ พือ
่ ตัง้ ค่าเวลาและ
โซนเวลาของคุณแทนการรับเวลา
ปัจจุบน
ั จากเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ
่ นทีไ่ ด้

หมายเหตุ: ต้องใช้พลักอินเพิม
่ เติม
เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้

เชือ
่ มต่อ
< โหมดการเชือ
่ มต่อ USB >
โหมดการเชือ
่ มต่อเริม
่ ต้น - คุณ
สามารถตัง้ ค่าโหมดทีต
่ อ
้ งการ
(ชาร์ทเท่านัน
้ , ทีเ่ ก็บข้อมูล, PC
ซอร์ฟแวร์ และ การปล่อยสัญญาณ
ผ่าน USB)
ถามเสมอ -เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เลือก
โหมดการเชือ
่ มต่อ USB ทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ
เชือ
่ มต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอม
พิวเตอร์
<PC Suite>
การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi - เลือกตัวเลือก
นีเ้ พือ
่ ใช้ LG PC Suite กับการเชือ
่ ม
ต่อ Wi-Fi
โปรดอย่าลืมว่าควรมีการเชือ
่ มต่อเครือ
ข่าย Wi-Fi สำหรับ LG PC Suite
ด้วยการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi ใน
การตัง
้ ค่าการเชือ
่ มต่อ

เกีย
่ วกับโทรศัพท์
ดูขอ
้ มูลทางกฎหมาย และตรวจสอบ
สถานะโทรศัพท์และเวอร์ชน
ั
ซอฟต์แวร์
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LG On-Screen Phone
On-Screen Phone ให้คณ
ุ สามารถดูหน้า
จอโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์ผา่ น USB
หรือการเชือ่ มต่อบลูทธู คุณยังสามารถควบคุม
โทรศัพท์มอื ถือจากคอมพิวเตอร์โดยใช้เมาส์
หรือแป้นพิมพ์

ไอคอน On-Screen Phone
เชือ่ มต่อโทรศัพท์มอื ถือกับคอมพิวเตอร์
หรือยกเลิกการเชือ่ มต่อ
หมุนหน้าต่าง On-Screen Phone
(ต้องใช้แอปพลิเคชันทีร่ องรับการหมุน
เท่านัน้ )
เปลีย่ นแปลงการกำหนดค่า
On-Screen Phone
ออกจากโปรแกรม On-Screen Phone
ยอ่ หน้าต่าง On-Screen Phone

คุณสมบัติ On-Screen Phone
•• การถ่ายโอนและการควบคุมแบบเรียลไทม์:

แสดงและควบคุมหน้าจอโทรศัพท์เมือ่
เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
ุ ควบคุม
•• การควบคุมเมาส์: ให้คณ
โทรศัพท์ดว้ ยการใช้เมาส์ค
ลิกและลากบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
•• ป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์:
ให้คณ
ุ สร้างข้อความหรือบันทึกโดยใช้แป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์
•• ถ่ายโอนไฟล์ (โทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์):
ส่งไฟล์จากโทรศัพท์ (เช่น ภาพถ่าย วิดโี อ
เพลง และไฟล์ Polaris Office)
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ไปยังคอมพิวเตอร์ โดยเพียงคลิกขวาทีไ่ ฟล์
ทีค่ ณ
ุ ต้องการส่งไปยังคอมพิวเตอร์ และคลิก
"บันทึกในคอมพิวเตอร์"
•• ถ่ายโอนไฟล์ (คอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์):
ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์ เพียง
แค่เลือกไฟล์ทค่ี ณ
ุ ต้องการถ่ายโอน แล้วลาก
และวางไฟล์ลงในหน้าต่าง On-Screen Phone
ไฟล์ทส่ี ง่ จะถูกจัดเก็บในการ์ด SD ภายใน
•• การแจ้งเตือนเหตุการณ์แบบเรียลไทม์: ป๊อปอัป
ข้อความเพือ่ แจ้งคุณเมือ่ มีสายเรียกเข้าหรือเมือ่
มีขอ้ ความตัวอักษร/ มัลติมเี ดียมาถึง

หมายเหตุ: การดูตวั อย่างในกล้อง
ถ่ายรูป วิดโี อ และเนือ
้ หาจากโหมด
3D (3D เกมส์&แอปฯ, คูม
่ อ
ื 3D,
YouTube 3D, คลังภาพ 3D) ไม่รอง
รับใน OSP ดังนัน
้ จึงไม่สามารถ
ใช้ได้บนคอมพิวเตอร์

วิธตี ดิ ตัง้ On-Screen Phone
ในคอมพิวเตอร์
1 เยี่ยมชมหน้าหลัก LG (www.lg.com)
และเลือกประเทศที่คุณต้องการ
2 ไปที่ การสนับสนุน > การสนับสนุนโทร
ศัพท์มือถือ > เลือกรุ่น (LG-P720h)
> คลิก OSP ( On-Screen Phone )
เพื่อดาวน์โหลด จากนั้น คุณสามารถ
ติดตั้ง On-Screen Phone ลงใน
คอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธเี ชือ่ มต่อโทรศัพท์กบั คอมพิวเตอร์
การเชือ่ มต่อ USB:

111 เปิดวิซาร์ดการเชือ่ มต่อ เลือก
"การเชือ่ มต่อผ่านสายเคเบิล USB" แล้วคลิก
"ถัดไป"
222 เชือ่ มต่อโทรศัพท์กบั คอมพิวเตอร์โดยใช้
สายเคเบิล USB แล้วคลิก "ถัดไป"
333 ป้อนรหัสผ่าน On-Screen Phone
แล้วคลิก "ถัดไป" รหัสผ่านเริม่ ต้นคือ
"0000" คุณสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ใน
ตัง้ ค่า > ตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อ >
ตัง้ ค่าโทรศัพท์บนหน้าจอ
444 คลิก "ตกลง" เพือ่ ออกจากหน้าต่าง

การเชือ่ มต่อไร้สายด้วยบลูทธู :

111 ในโทรศัพท์ ให้ไปที่ ตัง้ ค่า >
ระบบไร้สายและเครือข่าย > การตัง้ ค่า
เลือก เปิดบลูทธู แล้วเลือก ค้นหาได้
222 หากคุณเคยเชือ่ มต่อโดยใช้สายเคเบิลมา
ก่อนหน้านี้ ให้รนั วิซาร์ดการเชือ่ มต่อใหม่เพือ่
สร้างการเชือ่ มต่อใหม่
333 รันวิซาร์ดการเชือ่ มต่อในคอมพิวเตอร์
โดยเลือก "การเชือ่ มต่อบลูทธู " แล้วเลือก
"ถัดไป"
444 วิซาร์ดจะเริม่ ต้นค้นหาโทรศัพท์ทใ่ี ช้บลูทธู
เมือ่ โทรศัพท์ทค่ี ณ
ุ ต้องการเชือ่ มต่อปรากฏขึน้
ให้คลิก "หยุด" เพือ่ หยุดการค้นหา
555 เลือก "LG-P720h" จากรายการอุปกรณ์
แล้วคลิก "ถัดไป" คุณสามารถเปลีย่ นชือ่
อุปกรณ์หากต้องการ
666 ยอมรับคำขอจับคูใ่ นโทรศัพท์ของคุณ

และเลือก "ถัดไป" ในคอมพิวเตอร์
777 ป้อนรหัสผ่าน On-Screen Phone แล้วคลิก
"ถัดไป" (รหัสผ่านเริม่ ต้นคือ "0000")
888 แตะ "ตกลง" เพือ่ ออก

ในการตรวจสอบการเชือ่ มต่อโทรศัพท์
กับคอมพิวเตอร์
เมือ่ เชือ่ มต่ออุปกรณ์แล้ว ให้ลากแถบการแจ้ง
ทีด่ า้ นบนของหน้าจอหลักลงมาเพือ่ ตรวจสอบ
สถานะการเชือ่ มต่อ On-Screen Phone

การยกเลิกการเชือ่ มต่อโทรศัพท์
กับคอมพิวเตอร์
คลิก
ทีด่ า้ นบนซ้ายของหน้าต่าง
On-Screen Phone หรืออีกวิธห
ี นึง่ คือ
ให้ลากแถบการแจ้งทีด่ า้ นบนของหน้าจอ
หลักลงมา แล้วเลือก "On-Screen Phone"
แตะ "ใช่" ในหน้าต่างเลิกการเชือ่ มต่อ
หมายเหตุ: คุณต้องรีสตาร์ท
โทรศัพท์หลังจากปิดบริการ
On-Screen Phone
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ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (LG PC Suite)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”
เป็นโปรแกรมทีจ
่ ะช่วยเชือ
่ มต่ออุปกรณ์
ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผา่ นการเชือ
่ มต่อ
USB หรือ Wi-Fi เมือ
่ เชือ
่ มต่อแล้ว คุณ
สามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั ของอุปกรณ์ของคุณ
บนคอมพิวเตอร์ได้
ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ “LG PC
Suite” คุณสามารถ...
• จัดการและเล่นเนือ
้ หามีเดียของคุณ
(เพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ) บนคอม
พิวเตอร์ของคุณ
• ส่งเนือ
้ หามัลติมเี ดียไปยังอุปกรณ์
ของคุณ
• ซิงโครไนซ์ขอ
้ มูล (กำหนดการ
รายชือ
่ บุค
๊ มาร์ค) ในอุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
• สำรองข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆ
ในอุปกรณ์ของคุณ
• อัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณ
• สำรองข้อมูลและเรียกคืนอุปกรณ์
ของคุณ
• เล่นเนือ
้ หามัลติมเี ดียในคอมพิวเตอร์
ของคุณจากอุปกรณ์อน
่ื
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เคล็ดลับ! คุณสามารถใช้เมนู วิธใี ช้
จากแอปพลิเคชันเพือ
่ ค้นหาวิธก
ี ารใช้
งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ "LG PC
Suite" ของคุณได้
การติดตัง
้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
“LG PC Suite”
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บเพจของ
LG
1 ไปที่ www.lg.com และเลือก
ประเทศที่คุณต้องการ
2 ไปที่ การสนับสนุน >
การสนับสนุนโทรศัพท์มือถือ >
เลือกรุ่น (LG-P720h)
3 คลิก PC Sync จาก ดาวน์โหลด
และคลิก WINDOW PC Sync
ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์
แวร์คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”
ข้อกำหนดของระบบสำหรับซอฟต์
แวร์คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”
• ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร: Windows XP 32
บิต(Service pack 2), Windows
Vista 32 บิต/64 บิต, Windows 7
32 บิต/64 บิต
• CPU: โปรเซสเซอร์ 1GHz หรือสูงกว่า
• หน่วยความจำ: 512MB RAM

หรือสูงกว่า
• กราฟิกการ์ด: ความละเอียดหน้าจอ

1024 x 768 สี 32 บิต หรือสูงกว่า

• HDD: พืน
้ ทีว่ า่ ง 100 MB หรือมาก

กว่า (อาจต้องใช้พน
้ื ทีว่ า่ งบนฮาร์ด
ดิสก์มากขึน
้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณ
ข้อมูลทีจ
่ ด
ั เก็บ)
• ซอฟต์แวร์ทต
่ี อ
้ งการ: ไดรเวอร์ใน
ตัวของ LG

หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB ในตัว
ของ LG
• จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ USB
ในตัวของ LG ในการเชือ
่ มต่อ
อุปกรณ์ LG และคอมพิวเตอร์
และไดรเวอร์จะถูกติดตัง้ โดย
อัตโนมัติ เมือ
่ คุณติดตัง้ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”

การเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอม
พิวเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ “LG PC Suite”
สามารถเชือ
่ มต่ออุปกรณ์โดยใช้สาย
USB หรือ Wi-Fi ได้
วิธก
ี ารเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ดว้ ยสายเค
เบิล USB
1 คลิก
ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

2 ส่วนที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์จะถูกสร้าง
ขึ้นในส่วนไลบรารีบริเวณด้านซ้าย
ของหน้าจอ และอุปกรณ์จะถูก
เชื่อมต่อ
หมายเหตุ: เมือ
่ คุณเลือกโหมดการ
เชือ
่ มต่อจากอุปกรณ์ เลือก ‘PC
ซอร์ฟแวร์’ เพือ
่ เชือ
่ มต่อ
วิธก
ี ารสร้างการเชือ
่ มต่อไร้สายด้วย
Wi-Fi
การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi สำหรับอุปกรณ์ การ
เชือ
่ มต่ออีเธอร์เน็ตสำหรับคอมพิวเตอร์
ด้วยเราเตอร์ไร้สายตัวเดียวกัน:
• การกำหนดค่าอุปกรณ์
1 จากอุปกรณ์ของคุณ เลือก ตั้งค่า
> ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่า
Wi-Fi และเปิดใช้งาน Wi-Fi
2 จากรายการเครือข่าย Wi-Fi
ที่ค้นหา ให้เลือกเครือข่าย
ที่จะเชื่อมต่อ
3 คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านหาก
เครือข่ายมีการรักษาความ
ปลอดภัย
4 จากอุปกรณ์ของคุณ เลือก
ตั้งค่า > เชื่อมต่อ > เปิดใช้งาน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi
• การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์
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1 ไปที่ การกำหนดค่าเครือข่าย
2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับ
ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi สำหรับทัง้ อุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ ด้วยเราเตอร์ไร้
สายเดียวกัน:
• การกำหนดค่าอุปกรณ์
1 จากอุปกรณ์ของคุณ เลือก ตั้งค่า
> ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่า
Wi-Fi และเปิดใช้งาน Wi-Fi
2 จากรายการเครือข่าย Wi-Fi
ที่ค้นหา ให้เลือกเครือข่าย
ที่จะเชื่อมต่อ
3 คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านหาก
เครือข่ายมีการรักษาความ
ปลอดภัย
4 จากอุปกรณ์ของคุณ เลือก
ตั้งค่า > เชื่อมต่อ > เปิดใช้งาน
การเชื่อมต่อ Wi-Fi
• การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์
1 ไปที่ การกำหนดค่าเครือข่าย
2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน
กับที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
วิธก
ี ารเชือ
่ มต่อกับฮอตสปอต:
• การกำหนดค่าอุปกรณ์
1 เลือก ตั้งค่า >
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ตั้งค่าการเชื่อมต่อ >
Portable hotspot
เพื่อกำหนดค่าฮอตสปอต Wi-Fi
2 จากขั้นตอนที่ 1 ให้เลือก
Portable Wi-Fi hotspot >
Portable Wi-Fi hotspot
settings > Configure Wi-Fi
hotspot จดข้อมูล
SSID ของเครือข่ายไว้
• การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์
1 ไปที่ การกำหนดค่าเครือข่าย
2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อกับ Portable hotspot
เดียวกัน
โปรดอ่านด้านบนและปฏิบต
ั ต
ิ าม
ขัน
้ ตอนด้านล่าง
1 คลิก
ที่ด้านบนของหน้าจอ
2 แล้วเลือกการเชื่อมต่อ Wi-Fi
3 โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในวิซาร์ด
การเชื่อมต่อ
4 ส่วนที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์จะถูกสร้าง
ขึ้นในส่วนไลบรารีบริเวณด้านซ้าย
ของหน้าจอ และอุปกรณ์จะถูก
เชื่อมต่อ

หมายเหตุ:
• หากคุณไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์
ทีจ
่ ะเชือ
่ มต่อได้จากอุปกรณ์ ให้
เลือก ตัง
้ ค่า > เชือ
่ มต่อ >
เปิดใช้การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi
และคลิก ลองใหม่ ในคอม
พิวเตอร์
• คุณอาจพบกับการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi
ทีไ่ ม่ดี ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั การกำหนด
ค่าเครือข่ายและสถานะของ
เครือข่าย

และบุค
๊ มาร์คได้ดว้ ย
ขัน
้ ตอนจะมีดงั ต่อไปนี:้
1 เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคุณ (ใช้สายเคเบิล
USB หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi)
2 หลังจากการเชื่อมต่อ ให้เรียกใช้โปร
แกรมและเลือกส่วนอุปกรณ์จาก
ประเภททางด้านซ้ายของหน้าจอ
3 คลิก [ข้อมูลส่วนตัว] เพื่อเลือก
4 ทำเครื่องหมายที่ช่องเนื้อหาเพื่อ
ซิงโครไนซ์ และคลิกที่ปุ่ม ซิงค์

• หากคุณเชือ
่ มต่ออุปกรณ์และคอม

การย้ายรายชือ
่ จากอุปกรณ์เก่าไปยัง
อุปกรณ์ใหม่

พิวเตอร์ดว้ ยฮอตสปอตและใช้อน
ิ
เตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ คุณอาจ
เสียค่าใช้จา่ ยในการเชือ
่ มต่อกับ
ฮอตสปอตตามแผนการชำระเงิน
ของคุณ
• แบตเตอรีอ
่ ป
ุ กรณ์ของคุณอาจหมด
อย่างรวดเร็วหากคุณใช้งาน Wi-Fi

การซิงโครไนซ์อป
ุ กรณ์ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์
ข้อมูลของอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
สามารถซิงโครไนซ์ได้งา่ ยๆ ด้วยซอฟต์
แวร์คอมพิวเตอร์ "LG PC Suite"
เพือ
่ ความสะดวกของคุณ สามารถซิงโคร
ไนซ์รายชือ
่ กำหนดการ

เอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ ของคุณเป็นไฟล์ CSV
จากอุปกรณ์เก่าไปยังคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โปรแกรม PC Sync
1 ติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ "LG
PC Suite" บนคอมพิวเตอร์ เรียกใช้
โปรแกรมและเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ
คุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย
เคเบิล USB
2 จากด้านบนสุดของหน้าจอ เลือก
อุปกรณ์ > อิมปอร์ตข้อมูลส่วนตัว
> อิมปอร์ตรายชื่อ
3 จะมีป๊อบอัปสำหรับการเปิดไฟล์
รายชื่อปรากฏขึ้น
4 เลือกไฟล์รายชื่อและคลิก เปิด
5 ป๊อบอัปสำหรับการอิมปอร์ตรายชื่อ
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ใหม่จากคอมพิวเตอร์ ไปยังรายชื่อ
ในอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น
6 หากรายชื่อในอุปกรณ์และรายชื่อ
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกัน
ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการ
อิมปอร์ตจากคอมพิวเตอร์
7 คลิกปุ่ม [ตกลง] เพื่ออิมปอร์ตรายชื่อ
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ลงในอุปกรณ์

การส่งเนือ
้ หามัลติมเี ดียจากอุปกรณ์ไป
ยังคอมพิวเตอร์
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
ด้วยสายเคเบิล USB
2 เรียกใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
"LG PC Suite"
3 หลังจากการเชื่อมต่อ เลือกส่วนอุป
กรณ์จากประเภททางด้านซ้ายของ
หน้าจอ
4 เลือก มัลติมีเดีย
5 เลือกช่องทำเครื่องหมายของเนื้อ
หาที่จะส่ง
6 คลิก เริ่ม เพื่อถ่ายโอนเนื้อหาจาก
อุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์
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อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ
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
์ แวร์ของ
โทรศัพท์เป็นเวอร์ชน
ั ใหม่ได้อย่าง
สะดวกจากอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ
้ งไปที่
ศูนย์บริการ คุณสมบัตน
ิ จ
้ี ะใช้ได้เมือ
่
LG มีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่สำหรับ
อุปกรณ์ของคุณเท่านัน
้
เนือ
่ งจากการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์โทรศัพท์
มือถือต้องการให้ผใู้ ช้ดำเนินการอัปเดต
อย่างระมัดระวัง
โปรดตรวจสอบคำแนะนำและหมายเหตุ
ทีป
่ รากฏขึน
้ ในแต่ละขัน
้ ตอนก่อนดำเนิน
การต่อไป โปรดทราบว่าการถอดสาย
ข้อมูล USB
หรือแบตเตอรีร่ ะหว่างการอัปเกรดอาจ
ทำให้โทรศัพท์มอ
ื ถือชำรุดเสียหายได้
หมายเหตุ: LG ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ให้บริการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์สำหรับบาง
รุน
่ เท่านัน
้ ตามดุลยพินจ
ิ ของบริษท
ั แต่
เพียงผูเ้ ดียว และไม่รบ
ั ประกันว่าจะ
มีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่สำหรับเครือ
่ ง
ทุกรุน
่

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ
LG ผ่าน Over-the-Air (OTA)
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ สามารถอัปเดต
ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์เป็นเวอร์
ชันใหม่อย่างสะดวกผ่าน OTA
โดยไม่ตอ
้ งเชือ
่ มต่อสายเคเบิล
ข้อมูล USB คุณสมบัตน
ิ จ
้ี ะใช้ได้
เมือ
่ LG มีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่
สำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านัน
้
ก่อนอืน
่ คุณสามารถตรวจสอบ
เวอร์ชน
ั ของซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์
ได้ท:่ี ตัง
้ ค่า > เกีย
่ วกับโทรศัพท์
> ซอร์ฟแวร์อป
ั เดท >
ตรวจสอบอัปเดตในตอนนี้
คุณสามารถเลือ
่ นการอัปเดตเป็น
เวลา 1 ชัว่ โมง, 4 ชัว่ โมง, 8 ชัว่ โมง
หรือหนึง่ วันได้ ในกรณีน้ี แอปพลิ
เคชันจะแจ้งคุณให้อป
ั เดตเมือ
่ เวลา
หมดลงแล้ว คุณยังสามารถจัด
กำหนดเวลาการอัปเดตด้วยตัวคุณ
เองอีกด้วย
หมายเหตุ: คุณสมบัตน
ิ ข
้ี น
้ึ อยูก
่ บ
ั
ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย พืน
้ ที่
และประเทศของคุณ
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เครือ
่ งหมายการค้า
• ลิขสิทธิ์ 2012 LG Electronics, Inc.

สงวนลิขสิทธิ์ LG และโลโก้ LG เป็น
เครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ
LG Group และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
• Bluetooth® เป็นเครือ
่ งหมายการค้า
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
ทัว่ โลก
• Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED
และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครือ
่ งหมายการ
ค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครือ
่ งหมายการค้าและลิขสิทธิอ
์ น
่ื ๆ
ทัง้ หมดเป็นสมบัตข
ิ องเจ้าของนัน
้ ๆ

DivX Mobile
เกีย
่ วกับวิดโี อ DIVX: DivX® เป็นฟอร์
แมตวิดโี อดิจต
ิ อลทีส
่ ร้างโดย DivX,
LLC บริษท
ั ในเครือของ Rovi
Corporation อุปกรณ์นเ้ี ป็นอุปกรณ์
DivX Certified® อย่างเป็นทางการซึง่
สามารถเล่นวิดโี อ DivX ได้ สำหรับ
ข้อมูลเพิม
่ เติมและเครือ
่ งมือซอฟต์แวร์
อืน
่ ๆ ทีใ่ ช้ในการแปลงไฟล์เป็นวิดโี อ
DivX โปรดไปที่ www.divx.com
เกีย
่ วกับ DIVX VIDEO-ONDEMAND: อุปกรณ์ DivX Certified®
นีต
้ อ
้ งทำการลงทะเบียนเพือ
่ ทีจ
่ ะสา
มารถเล่นภาพยนตร์ DivX Video-onDemand (VOD) ทีซ
่ อ
้ื ได้ ในการ
รับรหัสการลงทะเบียนของคุณให้ไป
ทีส
่ ว่ น DivX VOD ในเมนูตง้ั ค่า
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อุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธก
ี าร
ลงทะเบียน DivX Certified®
สำหรับเล่นวิดโี อ DivX® ได้สง
ู สุด
HD 720p รวมถึงข้อมูลพรีเมียม
DivX®, DivX Certified® และ
โลโก้ทเ่ี กีย
่ วข้องเป็นเครือ
่ ง
หมายการค้าของ Rovi
Corporation หรือบริษท
ั ในเครือ
และใช้โดยได้รบ
ั อนุญาต
และใช้โดยได้รบ
ั อนุญาต ได้รบ
ั
ความคุม
้ ครองตามสิทธิบต
ั รของ
สหรัฐอเมริกาดังต่อไปนี:้
7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
หมายเหตุ:
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
ในการขอรับซอร์สโค้ดทีเ่ กีย
่ วข้อง
ตาม GPL, LGPL, MPL และ
ใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สอืน
่ ๆ
โปรดไปที่ http://opensource.lge.
com/
เงือ
่ นไขใบอนุญาต การปฏิเสธการรับ
ผิดชอบ และประกาศทีอ
่ า้ งอิงถึง
ทัง้ หมด สามารถดาวน์โหลดได้พร้อม
กับซอร์สโค้ด
• Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected

Access® เป็นเครือ
่ งหมายการค้า

จดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

DTS
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก DTS
Licensing Limited DTS และสัญลักษณ์
เป็นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียน, &
DTS 2.0 Channel และโลโก้ DTS
เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ DTS, Inc.
ผลิตภัณฑ์รวมถึงซอฟต์แวร์
© DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Dolby Mobile
Manufactured under license from
Dolby Laboratories.
Dolby และสัญลักษณ์ตวั อักษร
D สองตัว เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ
Dolby Laboratories
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ข้อมูลทางเทคนิค
อุณหภูมิแวดล้อม

สูงสุด: +50°C (คายประจุ), +45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C

คำประกาศรับรอง
ดังนัน
้ LG Electronics
ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์
LG-P720h
เป็นไปตามข้อกำหนดทีจ
่ ำเป็นและ
ข้อกำหนดทีเ่ กีย
่ วข้องอืน
่ ๆ ของ
Directive 1999/5/EC คุณสามารถ
ดูสำเนาของคำประกาศรับรองได้ท่ี
http://www.lg.com/
global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp

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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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีม
้ ใี ห้ใช้กบ
ั โทรศัพท์ LG-P720h
(รายการต่างๆ ทีอ
่ ธิบายด้านล่างนีเ้ ป็นตัวเลือก)

อะแดปเตอร์
สำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่

สายเคเบิล
ข้อมูล
เชือ
่ มต่อโทร
ศัพท์
LG-P720h
ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์

คูม
่ อ
ื การใช้
เรียนรูเ้ พิม
่
เติมเกีย
่ วกับ
โทรศัพท์
LG-P720h

ชุดหูฟงั
สเตอริโอ

หมายเหตุ:
- ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อแนะนำนีอ
้ าจ
มีผลให้การรับประกันของเครือ
่ งโทรศัพท์สน
้ิ สุดลง
- อป
ุ กรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่
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การแก้ปญ
ั หา
เนือ
้ หาในบทนีจ
้ ะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบในขณะใช้โทรศัพท์ คุณอาจ
ต้องสอบถามผูใ้ ห้บริการเพือ
่ แก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปญ
ั หาส่วนใหญ่
คุณสามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
ของซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซม
ิ การ์ดใน
โทรศัพท์ หรือใส่ซม
ิ
การ์ดไม่ถก
ู ต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซม
ิ การ์ดอย่าง
ถูกต้อง

ไม่มก
ี ารเชือ
่ ม
ต่อกับเครือข่าย/
เครือข่ายขาดหาย

สัญญาณอ่อน หรือคุณอยู่
นอกเครือข่ายผูใ้ ห้บริการ
ผูใ้ ห้บริการใช้บริการใหม่

ไปทีบ
่ ริเวณใกล้กบ
ั หน้าต่างหรือในทีเ่ ปิด
โล่ง ตรวจสอบพืน
้ ทีใ่ ห้บริการกับผูใ้ ห้บริ
การเครือข่าย
ตรวจดูวา่ ซิมการ์ดใช้งานมามากกว่า 6~12
เดือนหรือไม่ หากเป็นเช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ นซิม
ของคุณทีส
่ าขาของผูใ้ ห้บริการเครือข่ายที่
ใกล้ทส
่ี ด
ุ ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลีย
่ นรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัสใหม่โดย
ป้อนรหัสใหม่ซำ้
หากคุณลืมรหัส โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ
รหัสทีค
่ ณ
ุ ป้อนทัง้ สองครัง้
ไม่ตรงกัน

ตัง้ ค่าแอปพลิ
เคชันไม่ได้

ผูใ้ ห้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน
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ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่สามารถโทร
ออกได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
มีการใส่ซม
ิ การ์ดใหม่
ถึงขีดจำกัดค่าโทรแบบ
เติมเงิน

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้รบ
ั อนุญาต
ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่

กดปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ งแล้ว
ปล่อยเร็วเกินไป
ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
ขัว้ แบตเตอรีส
่ กปรก

กดปุม
่ เปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญลักษณ์กำลัง
ชาร์จบนหน้าจอ
ทำความสะอาดขัว้ แบตเตอรี่

ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
อุณหภูมภ
ิ ายนอกร้อน
หรือเย็นเกินไป
มีปญ
ั หาทีข
่ ว้ั สัมผัส

ชาร์จแบตเตอรี่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์กำลังชาร์จไฟ
ทีอ
่ ณ
ุ หภูมป
ิ กติ
ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและการเชือ
่ มต่อกับ
โทรศัพท์ ตรวจสอบขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
และทำความสะอาดหากจำเป็น
เสียบปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จในช่องอืน
่
หากอุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน
ให้เปลีย
่ นอุปกรณ์ชาร์จใหม่
ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
เปลีย
่ นแบตเตอรี่

เปิดเครือ
่ ง
โทรศัพท์ไม่ได้

ข้อผิดพลาดเกีย
่ ว
กับการชาร์จ

ไม่มก
ี ระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ชาร์จชำรุด
อุปกรณ์ชาร์จไม่ถก
ู
ต้อง
แบตเตอรีช
่ ำรุด

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้ ค่าการจำกัดการ
โทรใหม่โดยใช้รหัส PIN2

หมายเลขโทรศัพท์
ใช้โทรออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชน
ั
กำหนดหมายเลข
โทรออก

ตรวจสอบเมนูตง้ั ค่า
และปิดฟังก์ชน
ั ดังกล่าว

ไม่สามารถรับ/
ส่งข้อความตัวอักษร
และรูปภาพได้

หน่วยความจำเต็ม

ลบข้อความบางข้อความออกจากโทรศัพท์
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การแก้ปญ
ั หา
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

เปิดไฟล์ไม่ได้

ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทไ่ี ด้รบ
ั การสนับสนุน

การ์ด SD ไม่ทำงาน

สนับสนุนระบบไฟล์
FAT16, FAT32

ตรวจสอบระบบไฟล์ของการ์ด SD
ผ่านตัวอ่านการ์ด หรือฟอร์แมตการ์ด SD
โดยใช้โทรศัพท์

หน้าจอไม่ทำงานเมือ
่
ฉันรับสาย

เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ
มีปญ
ั หา

หากคุณใช้เทปหรือกล่องป้องกัน ตรวจดู
ว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวปิดคลุมพืน
้ ทีร่ อบเซน
เซอร์รบ
ั สัญญาณหรือไม่ ตรวจดูให้แน่ใจว่า
พืน
้ ทีร่ อบเซนเซอร์รบ
ั สัญญาณสะอาด

ไม่มเี สียง

โหมดสัน
่

ตรวจสอบการตัง้ ค่าสถานะของเมนูเสียง
เพือ
่ ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยูใ่ นโหมดสัน
่
หรือโหมดปิดเสียง

โทรศัพท์คา้ งหรือ
ไม่ทำงาน

ปัญหาซอฟต์แวร์ชว่ั คราว

ถอดแล้วใส่แบตเตอรีก
่ ลับเข้าไปอีกครัง้
เปิดโทรศัพท์
ลองใช้บริการอัปเดตซอฟต์แวร์ผา่ นทาง
เว็บไซต์
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LG-P720h User Guide

• Some of the contents of this manual may not
apply to your phone, depending on the software
and your service provider.
• This handset is not suitable for people who have
a visual impairment due to the touch screen
keyboard.
• Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights
reserved. LG and the LG logo are registered
trademarks of LG Group and its related entities.
All other trademarks are the property of their
respective owners.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Google Talk™ and Android Market™ are
trademarks of Google, Inc.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal.

• The SAR limit recommended by the

International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg
averaged over 10g of tissue.
Exposure to radio frequency
• The highest SAR value for this model
energy
phone tested by DASY4 for use at the ear
Radio wave exposure and Specific
is 0.196 W/kg (10 g).
Absorption Rate (SAR) information. This
• This device meets RF exposure guidelines
mobile phone model LG-P720h has been
when used either in the normal use
designed to comply with applicable safety
position against the ear or when
requirements for exposure to radio waves.
positioned at least 1.5 cm away from
These requirements are based on scientific
the body. When a carry case, belt clip or
guidelines that include safety margins
holder is used for body-worn operation,
designed to ensure the safety of all persons,
it should not contain metal and should
regardless of age and health.
position the product at least 1.5 cm away
• The radio wave exposure guidelines
from your body. In order to transmit data
employ a unit of measurement known as
files or messages, this device requires
the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests
a quality connection to the network. In
for SAR are conducted using standardised
some cases, transmission of data files
methods with the phone transmitting at
or messages may be delayed until such
its highest certified power level in all used
a connection is available. Ensure the
frequency bands.
above separation distance instructions
• While there may be differences between
are followed until the transmission is
the SAR levels of various LG phone
completed.
models, they are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure to radio
waves.
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Guidelines for safe and efficient use
Product care and maintenance
WARNING
 nly use batteries, chargers and
O
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, and may cause a
touching error.

•

•

•

• Do not disassemble this unit. Take it to a

•

•
•
•
•
•
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qualified service technician when repair
work is required.
Repairs under warranty, at LG’s discretion,
may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned,
provided they have functionality equal to
that of the parts being replaced.
Keep away from electrical appliances such
as TVs, radios, and personal computers.
The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
Switch off the phone in any area where
you are required to do so by special
regulations. For example, do not use

•
•
•
•

•
•
•

your phone in hospitals as it may affect
sensitive medical equipment.
Do not handle the phone with wet hands
while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage
your phone.
Do not charge a handset near flammable
material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean the exterior of the
unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
Do not charge the phone when it is on
soft furnishings.
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,
moisture or humidity.
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.
• Do not use the phone or accessories
in places with high humidity such as
pools, greenhouses, solariums or tropical
environments, as it may cause damage to
the phone and invalidation of warranty.

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

• Minor interference may affect TVs, radios,

PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on the use
of mobile phones in the area when you drive.
• Do not use a hand-held phone while
driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making
or answering a call if driving conditions
so require.
• RF energy may affect some electronic
systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an
air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause
the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and
about, please ensure that the volume is at
a reasonable level so that you are aware
of your surroundings. This is particularly
imperative when near roads.
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Guidelines for safe and efficient use
Avoid damage to your hearing
Damage to your hearing can occur if you are
exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do
not turn the handset on or off when close
to your ear. We also recommend that music
and call volumes are set to a reasonable
level.
• When using headphones, turn the volume
down if you cannot hear the people
speaking near you, or if the person
sitting next to you can hear what you are
listening to.
NOTE: Excessive sound pressure from
earphones can cause hearing loss.

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

Blasting area
Do not use the phone where blasting is in
progress. Observe restrictions, and follow
any regulations or rules.
8

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a refuelling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable

gas, liquid, or explosives in the same
compartment of your vehicle as your
mobile phone and accessories.

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

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

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

Battery information and care
• You do not need to completely discharge

•

•
•
•

•
•

•

•
•

the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery’s
performance.
Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximise the
battery life.
Do not disassemble or 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 may be recharged hundreds
of times until it needs replacing.
Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximise usability.
Do not expose the battery charger to
direct sunlight or use it in high humidity,
such as in the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold
places as this may deteriorate the battery
performance.
There is risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to

•

•

•

•

the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.
If you need to replace the battery, take it
to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
Always unplug the charger from the wall
socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of
the charger.
Actual battery life will depend on network
configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental
conditions.
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.
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Guidelines for safe and efficient use
3D Content Viewing Precautions
1. Viewing Environment
WARNING
1.1 Viewing Time
• When watching 3D contents, take 5 15 minute breaks every hour. Viewing
3D contents for extended periods of
time may cause headache, dizziness,
fatigue or eye strain.
CAUTION
1.2 Viewing Distance
• Maintain a distance of at least 30 cm
when watching 3D contents. If you
feel discomfort in viewing 3D contents,
hold the screen further away.
CAUTION
2. Viewing Age
2.1 Infants/Children
• Prevent children under the age of 5
from watching or operating the 3D
television.
• Children under the age of 10 may be
more prone to react while watching 3D
contents such as touching the screen,
or jumping towards the image. Extra
monitoring is required for children
watching 3D contents. For children,
the distance between their eyes is
shorter than that of adults, so they
have greater binocular disparity of 3D
presentations than adults, perceiving
10

more stereoscopic depth even for the
same 3D image.
2.2 Teenagers
• Teenagers under the age of 19 may
react with sensitivity due to stimulation
from light in 3D contents. Advise them
to refrain from watching 3D contents
for a long time when they are tired.
2.3 Elderly
• Due to the age, elderly people may
perceive less 3D effect than younger
people. Do not sit closer to the screen
than the recommended distance.
3 Those that had a chronic illness and/or
pregnancy
WARNING
• Do not watch 3D images if you feel
nausea frequently, are pregnancy
and/ or have a chronic illness such
as epilepsy, cardiac disorder, or blood
pressure disease, etc.
• If you suffer from stereo blindness
or stereo anomaly, it is not
recommended to watch 3D images.
You may experience double images or
discomfort in viewing.
• If you have squint, amblyopic or
astigmatism, you may have difficulty
sensing depth and easily feel fatigued

due to double images. It is advised to
take a break more often than general
adults do.
• If you have different eyesight between
your right and left eyes, ensure to use
your eye glasses (spectacles) before
watching 3D images.

WARNING
5 Photosensitive seizure
• Some users may experience a seizure
or other abnormal symptoms when
they are exposed to a flashing light or
particular pattern.

4 Symptoms requiring you to refrain
from or stop watching 3D images
WARNING

• Do not watch 3D images when you feel
fatigue due to lack of sleep, overwork
or drinking .
• If you experience those symptoms, stop
using/watching 3D images and rest
until the symptom disappears.
- Headache, eye strain, dizziness,
nausea, palpitation, blurriness,
discomfort, double image, visual
inconvenience or fatigue If your
symptoms persist, please consult your
doctor.
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Getting to know your phone
Before you start using the
phone, please read this!
Please check to see whether any problems
you encountered with your phone are
described in this section before taking the
phone in for service or calling a service
representative.

1. Phone memory
When there is less than 10% of space
available in your phone memory, your phone
cannot receive new messages. You need to
check your phone memory and delete some
data, such as applications or messages, to
make more memory available.
To uninstall applications:
1 Applications > Settings >
Applications > Manage applications.
2 Once all applications appear, scroll to
and select the application you want to
uninstall.
3 Touch Uninstall.

2. Optimising battery life
Extend your battery's life between charges
by turning off features that you don't need
to run constantly in the background. You
can monitor how applications and system
resources consume battery power.
12

Extending your phone's battery life:
Turn off radio communications you are not
using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth,
turn them off.
• Reduce screen brightness and set a
shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail™,
Calendar, Contacts and other applications.
• Some applications you have downloaded
may reduce battery power.
To check the battery power level:
• Applications > Settings > About phone
> Status.
The battery status (charging or not charging)
and level (percentage charged) is displayed
at the top of the screen.
To monitor and control how battery
power is being used:
• Applications > Settings > About phone
> Battery use
Battery usage time is displayed at the top of
the screen. It tells you how long it has been
since you last connected your phone to a
power source or, if currently connected, how
long the phone was last running on battery
power. The screen shows the applications or
services using battery power, listed in order
from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open
source application and OS
WARNING
If you install and use an OS other than
the one provided by the manufacturer it
may cause your phone to malfunction.
In addition, your phone will no longer be
covered by the warranty.
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, it
may not work normally or a serious error
may occur. You must uninstall those
applications and all associated data and
settings from the phone.

4. Using the hard reset (Factory
reset)
If your phone does not restore to the original
condition, use a Hard Reset (Factory Reset)
to initialise it.
1 Turn the power off.
2 Press and hold the 3D key + Volume

Down key simultaneously and press the
Power/Lock key.
3 Once LG Logo appears on the screen,
release all Keys.
4 After some seconds, allow you to select
factory reset function in the Android
system recovery utility.
5 Scroll the list by Volume keys and
select it by 3D key.
WARNING
If you perform a Hard Reset, all user
applications, user data and DRM licenses
will be deleted. Please remember to back
up any important data before performing
a Hard Reset.

5. Opening and switching
applications
Multitasking is easy with Android because
you can keep more than one application
running at the same time. There's no
need to quit an application before opening
another. Use and switch between several
open applications. Android manages each
application, stopping and starting them as
needed to ensure that idle applications don't
consume resources unnecessarily.
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Getting to know your phone
To stop applications:
1 Applications > Settings >
Applications > Running services
2 Scroll to the desired application and
touch Stop to stop it.
TIP! To return to recent application,
press and hold the Home key. The screen
then displays a list of applications you
have recently used.

6. Installing PC Software(LG PC
Suite)
"LG PC Suite" PC Software is a program that
helps you connect your device to a PC via a
USB cable and Wi-Fi. Once connected, you
can use the functions of your device from
your PC.
With your "LG PC Suite" PC Software,
You Can...
• Manage and play your media contents
(music, movie, pictures) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronises data (schedules, contacts,
bookmarks) in your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the softwares in your device.
• Backup and restore the device.
14

• Play multimedia contents of your PC from

other device.

TIP! You can use the Help menu from
the application to find out how to use
your "LG PC Suite" PC software.
Installing "LG PC Suite" PC Software
"LG PC Suite" PC software can be
downloaded from the webpage of LG.
1 Go to www.lg.com and select a country
of your choice.
2 Go to Support > Mobile Phone
Support > Select the Model
(LG-P720h).
3 Click PC Sync from Downloads, and
click WINDOW PC Sync Download to
download “LG PC Suite” PC software.
System Requirements for “LG PC Suite”
PC software
• OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2),
Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7
32 bit/64 bit
• CPU: 1GHz or higher processor
• Memory: 512MB or higher RAM
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32
bit color or higher

• HDD: 100 MB or more free hard disk

space (More free hard disk space may
be needed depending on the volume of
data stored.)
• Required software: LG integrated drivers.
NOTE: LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required
to connect an LG device and PC and
installed automatically when you install
“LG PC Suite” PC software.

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

8. Transferring music, photos
and videos using USB mass
storage devices
1 Applications > Settings > Storage
to check out the storage media. (If
you want to transfer files from or to a
memory card, insert a memory card into
the phone.)
2 Connect the phone to your PC using the
USB cable.
3 USB connection mode list will appear,
and select Mass storage option.
4 Open the removable memory folder on
your PC. You can view the mass storage
content on your PC and transfer the
files.
5 Copy the files from your PC to the drive
folder.
6 When you are finished, select Charge
only option to disconnect the phone.
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Getting to know your phone
9. Hold your phone upright
Hold your mobile phone vertically, as you
hold a regular phone. The LG-P720h has an
internal antenna. Also mention not to scratch
or damage the inside of the back cover as
this is the antenna.
While making/receiving calls or sending/
receiving data, avoid holding the lower part
of the phone where the antenna is located.
Doing so may affect call quality.

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

Proximity sensor

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

Home key
Return to the Home screen from any
screen.

Back key
Return to the previous screen.

Menu key
Check what options are available.

Search key

Earpiece
Front camera lens

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

WARNING
Placing a heavy object on the phone or
sitting on it can damage the LCD and
touch screen functions. Do not cover
the LCD proximity sensor with protective
film. This could cause the sensor to
malfunction.
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Headset Jack
Power/Lock key
Microphone

Volume keys

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

Charger, micro USB cable
connector
3D key

• In the Home screen : access 3D Space directly by holding this key down.
• In the Camera mode: take a photo by pressing this key.
• Viewing files in Gallery : Switch between 2D and 3D mode of
viewing by short pressing this key.

microSD Card slot
Back cover
Rear camera lens

SIM card slot
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Battery
Speaker

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

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

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
4 Align the back cover over the battery
compartment (1) and press it down until
it clicks into place (2).

Using the memory card

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

NOTE: The battery must be fully charged
initially to improve battery lifetime.
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NOTE: Use only compatible memory
cards with your phone. Using
incompatible memory cards may
damage the card and data stored on the
card, as well as the phone.

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
get corrupted.
To format the memory card:
Your memory card may already be
formatted. If it isn't, you must format it
before you can use it.
NOTE: All files on your memory card are
deleted when it is formatted.
1 On the Home screen, touch the
Applications tab
to open the
applications menu.
2 Scroll and touch Settings > Storage.
3 Touch Unmount SD card.
4 Touch Format SD card > Format SD
card > Erase everything
5 If you have set a pattern lock, input
the pattern lock then select Erase
everything.

Locking and unlocking the
screen
If you do not use the phone for a while, the
screen is turned off and locked automatically.
This helps to prevent accidental touches and
saves battery power.
When you are not using the LG-P720h,
press the Power/Lock key
to lock
your phone.
If there are any programs running when you
set lock screen, they may be still running in
Lock mode. It is recommended that you exit
all programs before entering Lock mode to
avoid unnecessary charges (e.g. phone calls,
web access and data communications).
To wake up your phone, press the Power/
Lock key
. The lock screen will appear.
Touch and slide the lock screen upwards to
unlock your home screen. The last screen
you viewed will open.

NOTE: If there is content on your
memory card, the folder structure may be
different after formatting as all the files
will be deleted.
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Secure your lock screen
You can lock your screen so that only you
can unlock it to access your phone.
To set an Unlock Pattern, PIN or
Password for the first time:
• Applications > Settings > Location
& security > Set up screen lock >
Pattern, PIN or Password
Once it is set, you can change it on the
Change screen lock menu.
NOTE:
Precautions to take when using
Screen lock.
It is very important to remember the
unlock Pattern, Pin & Password you
set. You will not be able to access your
phone if you use an incorrect Pattern,
Pin & Password 5 times. You have
5 opportunities to enter your unlock
Pattern, PIN or Password. If you have
used all 5 opportunities, you can try
again after 30 seconds.
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When you cannot recall your unlock
Pattern,PIN or Password:
• If you have forgotten Pattern :
If you logged in to your Google account on
the phone but failed to enter the correct
pattern 5 times, tap the Forgot pattern?
button. You are then required to log in
with your Google account to unlock your
phone.
If you have not created a Google account
on the phone or you forgot it, you have to
perform a hard reset.
• If you have forgotten PIN or Password:
If you forgot your PIN or Password, you
need to do Hard reset.

Your Home screen
Touch screen tips

Home screen

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).

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:
• 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.

NOTE: Some screen images may be
different depending on your phone provider.
On your Home screen, you can view quick
keys at the bottom of the screen. Quick
keys provide easy, one-touch access to the
functions you use the most.
Touch the Phone icon to bring up the
touch screen dialpad to make a call.
Touch the Contacts icon to open your
contacts.
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Your Home screen
Touch the Messaging icon to access
the messaging menu. This is where you can
create a new message.
Touch the Applications tab at the
bottom of the screen. You can then view
all your installed applications. To open any
application, simply touch the icon in the
applications list.

Customising the Home screen
You can customise your Home screen
by adding widgets, shortcuts, folders or
wallpapers. For more convenience using
your phone, add your favourite widgets to
the Home screen.
To add items on your Home screen:
1 Home screen > Menu
> Add
OR
Touch and hold the empty part of the
Home screen.
2 In the Edit mode menu, select items
you want to add. You will then see added
items on the Home screen.
3 Drag it to the location you want and lift
your finger.
To remove an item from the Home
screen:
• Home screen > touch and hold the icon
you want to remove > drag it to
24

TIP! To add an application icon to the
Home screen from the Applications
menu, touch and hold the application
you want to add.

Customising the Application
design from Home screen

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

Notification drawer
The notification drawer runs across the top
of your screen.
NOTE:
Allow you to make and use an icon by
pictures in your Gallery.
According to your preference you can further
edit application icons on the Home screen.
Sound/ Wi-Fi Bluetooth GPS Data
1 Tap and hold an application to customise
Vibrate/
enabled
for a while, then the editing icon appears
Silent
at the upper right side of the application
Touch and slide the notification drawer down
icon.
with your finger.
2 Tap the editing icon and select the
Or, on the Home screen, press the Menu key
desired icon design.
and select Notifications. Here you can
check manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi,
Bluetooth, the music player, etc.
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Your Home screen
Viewing the status bar
The status bar uses different icons to display
phone information such as signal strength,
new messages, battery life, active Wi-Fi,
Bluetooth and data connections.

Icon

Description
New voicemail
Ringer is silenced
Vibrate mode
Battery fully charged

Below is a table explaining the meaning of
icons you're likely to see in the status bar.
Icon
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Description
No SIM card

Battery is charging
Data in and out

No signal

Phone is connected to PC via
USB cable

Airplane mode

Downloading data

Connected to a Wi-Fi network

Uploading data

Wired headset

GPS is acquiring

Call in progress

Receiving location data from GPS

Call hold

On-Screen Phone connected

Speakerphone
Phone microphone is muted

3 more notifications not
displayed

Missed call

Data is syncing

Bluetooth is on

Download finished

Connected to a Bluetooth device

New Gmail

System warning

New Google Talk message

Alarm is set

New message

Icon

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

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

EN Tap to view or touch and hold to
change the writing language.

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

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

Tap to switch to the numbers and
symbols keyboard. You can also touch and
hold this tab to view the Settings menu.
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Google account set up
When you first turn on your phone, you have
the opportunity to activate the network, to
sign into your Google Account and know how
you want to use some Google services.
To set up your Google account:
• Sign into a Google Account from the
prompted set up screen.
OR
• Applications > select a Google
application, such as Gmail > select
Create to create a new account.
If you have a Google account, enter your
email address and password, then touch
Sign in.
Once you have set up your Google account
on your phone, your phone automatically
synchronises with your Google account on
the web.
Your contacts, Gmail messages, Calendar
events and other information from these
applications and services on the web are
synchronised with your phone. (This depends
on your synchronisation settings)
After signing in, you can use Gmail™ and
take advantage of Google services on your
phone.
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3D Space
Press and hold the 3D key on the right side
of the phone to access
3D Space. It will
show you 3D content such as YouTube 3D,
3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.

3D Guide
The 3D Guide contains instructions that
make 3D content easier to use with this
phone. It will advise you how to create 3D
pictures, connect to 3D TV via MHL, view 3D
content and share them.

3D Gallery
1 Touch the
3D Gallery. The 3D
images will then be listed.
2 Choose one you want to see.
NOTE
3D content is best viewed with the screen 30~40cm
in front of you.
• To enjoy the 3D effect, the content needs to be set in
the right 3D format. If the content is not shown in 3D,
change the format using the 3D formatter.
•

3D Games & Apps
1 Touch
3D Game & Apps and any
3D Games and Applications you have
downloaded from Market will be listed.
Four applications, such as Asphalt6,
Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels, are
provided as default applications.

3D Converter
You can enjoy popular 2D games in 3D by
using 3D Converter powered by HRZ engine.
The Games you have added to 3D game
converter list will be transformed to 3D in
real time when you simply press 3D hot key
on the right-hand side of the phone.
1 Touch the Applications tab,then select
Utilities
3D Converter.
and
games
you would
to
Touch
2 2Touch
andselect
select
games
you like
would
choose.
like
to choose.
Youcan
can play
on 3D
converter list, in
3 3You
playgames
games
on game
3D converter
3D.in 3D.
list,
In case
have registered
registered customizable
game,
In•case
youyouhave
customizable
you you
can set
3D depth,3DDepth
scale in 3D
game,
canQuality,
set Quality,
depth,
settings.
Depth
Scale in 3D settings.
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Save the
the settings
afterafter
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2 2Save
settings
setting
Notice
Notice
game converter
works
only2D
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3D3Dconverter
works
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3D Space
3D Camera
1 Touch the
3D Camera and the
screen will switch to 3D camera mode.
To create 3D photos and 3D recordings,
see the 3D photos and videos on
previous pages.

YouTube 3D
1 Touch YouTube 3D to launch. As the
screen switches to YouTube 3D web,
various 3D videos appear.
2 Select a video you want to watch. The
video will be shown in side by side
format in portrait mode.
3 Rotate to landscape and 3D mode will
turn on automatically.
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Backup
About backing up and restoring
smart phone data
It recommends that you regularly create
and save a backup file on the Storage card,
especially before you update any software.
Maintaining a current backup file on Storage
memory might allow you to recover smart
phone data if your smart phone is lost,
stolen, or corrupted by an unforeseen issue.
This Backup application support between LG
smart phones, other S/W version or OS. And
so, when you buy the new LG smart phone,
you can back up the current LG-P720h
smart phone data on your new one.
If you have preloaded application Backup &
Restore on your smart phone, you can back
up and restore most of your smart phone
data, Applications including unprotected
applications, their settings, Applications
(Downloaded), Applications (Preinstalled), Bookmarks, Calendar, Call log,
Contacts, Home screen, Messages and
System settings using this application.
• To perform a manual backup of your
smart phone data.
• To schedule automatic backups of your
smart phone data.
• To restore your smart phone data.

Back up your smart phone data
1 Insert to the memory card into the slot
and check out the storage status.
2 Touch the Application tab , and then
select Backup > Backup > Storage
Card or Internal Memory.
3 Touch the Add new to enter a name
for your backup file, and then select
Continue.
4 Select the check box next to the item
you want to back up, and then select
Continue to back up.
5 When all selected files backed up, you
will see the message ‘Done’ and select
Continue to finish backing up data.

Scheduling automatic backups
You can also enable automatic backups of
the data on your smart phone according to
your schedule setting. To do this, complete
the following steps:
1 Insert to the memory card into the slot
and check out the storage status.
2 Touch the Application tab , and then
select Backup > Schedule.
3 On the Scheduled Backup Location
screen, touch Storage Card or Internal
Memory.
4 From the list, select how often you
31

Backup
want to back up your device data and
settings, and select Continue.
5 Select the check box next to the data
you want to back up, and then select
Continue to finish the schedule set.

Restoring smart phone data
To restore data that is in your on-board
device memory, mass storage mode must
be turned off.
NOTE: All files that are stored on your
smart phone are deleted before the
backup file is restored.
1 Insert to the memory card into the slot
and check out the storage status.
2 Touch the Application tab , and then
select Backup > Restore > Storage
Card or Internal Memory.
3 On the Restore screen, select a backup
file that contains the data you want to
restore.
4 Select the check box next to the item
you want to restore, and then select
Continue to restore to phone.
NOTE: Please note that your phone data
will be overwritten with the contents of
your backup.
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5 If the backup file is encrypted, type the
password that you set to encrypt.
6 When all selected files restored, you will
see the message ‘Done’ and select Yes
to restart the phone.
NOTE:
• While in Mass storage mode, this
Back & Restore Application cannot be
functioned. Select Charge only option
when the USB cable is connected.
• You can set Enable encryption to encrypt
your backup files for extra protection.

Press the Menu
from the Backup
screen, and select Settings > Security and
select the check box. And after enabling
encryption. To restore synchronized organizer
data, you must have an activation password.
NOTE:
You can also enable automatic delete old
backups and only keep the most recent
from the
backup. Press the Menu
Backup screen, and select Settings
> Scheduled backup > Auto delete
old backups to select the number of
scheduled backups to keep.

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

Making a video call
1 Touch
to open the keypad.
2 Enter the phone number as before.
3 Touch the Video call icon
to make a
video call.
4 If you do not want to use the speaker
phone, touch Speaker and make sure you
have your headset plugged in.
5 While the video call is connecting, you will
see your own image: after the other party
answers, you will see their image on the
screen. Adjust the inner camera position if
necessary.
6 To end a video call, touch End.

video.
Mute: Mute the microphone.
Speaker: Speaker on or off.

In Video call Menu
Capture - You can capture an image of the
other party or your own.
Use back/front camera - Switch cameras.

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

Answering and rejecting a call
When you receive a call in Lock state, drag
the
to the right to Answer incoming call.
Drag the
to the left to Decline an
incoming call.
Drag the Excuse msg bar from the bottom
if you want to send one.

Private: You can change the image instead
of showing the live image .
Dialpad: Type in a number.
Hold: Mute the microphone and pause the
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Calls
TIP! Excuse messages
You can send a message quickly using
this function. This is useful if you need
to reply the message during a meeting.

Adjusting call volume
To adjust the in-call volume during a call,
use the Volume up and down keys on the
left-hand side of the phone.

Making a second call
1 During your first call, touch Dialpad
and dial the number. Also, you
can search your contacts by touching
Contacts
and select the number you
want to call.
2 Touch the
to make the call.
3 Both calls are displayed on the call
screen. Your initial call is locked and put
on hold.
4 Touch the displayed number to toggle
between calls. Or touch
Merge calls
to make a conference call.
5 To end active call, touch End or press
Home Key and slide the notification bar
down and select End call.
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NOTE: You are charged for each call
you make.

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

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

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

Favourite contacts
You can classify frequently called contacts
as favourites.
Adding a contact to your favourites

1 Touch
to open your contacts.
2 Touch a contact to view their details.
3 Touch the star to the right of the
contact's name. The outline of star icon
turns in white.
Removing a contact from your favourites
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 white outlined star to the right
of the contact's name. The star turns
grey and the contact is removed from
your favourites.

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

Moving Contacts from your Old
Device to your New Device
Export your contacts as a CSV file from
your old device to your PC using a PC sync
program.
1 Install "LG PC Suite" PC software on the
PC. Run the program and connect your
device to the PC using a USB cable.
2 From the top of the screen, select
Device > Import personal information
> Import contacts.
3 A pop-up to open a contacts file will
appear.
4 Select a contacts file and click Open.
5 A pop-up to import a new contact from
PC to the contacts in the device will
appear.
6 If the contacts in the device and new
contacts from PC are different, select a
contact you want to import from PC.
7 Click the [OK] button to import a new
contact from PC to the device.
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Messaging
Your LG-P720h 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.
NOTE: You will be charged for a text
message for every person you send the
message to.
3 Touch Enter message field and start to
compose your message.
4 Press the Menu key
to open the
Options menu. Choose from Call, Video
Call, Add subject, Discard, Attach and
so on.
5 Touch Send to send your message.
6 The message screen opens, with your
message after Recipient Name/Number.
Responses appear on the screen. As you
view and send additional messages, a

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

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

Using Smilies
Liven up your messages using Smilies.
When writing a new message, press the
Menu key , then choose Insert smiley
in the More.
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Messaging
Changing your message settings
Your LG-P720h message settings are
predefined, so you can send messages
immediately. You can change the settings
based on your preferences.
Touch Messaging icon
on the home
screen and touch the Menu key , then
tap Settings.
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Email
You can use the Email application to read
emails from services other than Gmail. The
Email application supports the following
account types: POP3, IMAP and Exchange.
Your service provider or system administrator
can provide the account settings you need.

Managing an email account
The first time you open the Email
application, a setup wizard opens to help you
to set up an email account.
To add another email account:
1 Applications > Email > in the account
screen, touch Menu > Add account.
After the initial setup, Email displays
the contents of your inbox. If you have
added more than one account, you can
switch among accounts.
To change an email account's setting:
1 Applications > Email > in the account
screen, touch Menu > Settings.
To delete an email account:
1 Applications > Email > in the account
screen, touch Menu > Settings >
touch an account you want to delete >
Remove account.
2 Touch the OK button in the dialog box
to confirm that you want to delete the

account.

Email account screen
You can touch an account to view its Inbox.
The account from which you send email by
default is indicated with a tick.
– Touch to open your Combined Inbox,
with messages sent to all of your accounts.
Messages in the Combined Inbox are colour
coded on the left, by account, using the
same colours used for your accounts in the
Accounts screen.
– Touch the folder icon to open the
account folders.
Only the most recent emails in your account
are downloaded to your phone. To download
more (earlier) email messages, touch Load
more emails (Exchange account is not
supported) at the bottom of the emails list.

Working with account folders
Each account has an Inbox, Outbox, Sent
and Drafts folder. Depending on the features
supported by your account's service provider,
you may have additional folders.
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Email
Composing and sending email
To compose and send a message
1 While in the Email application, touch
to Compose.
2 Enter an address for the message's
intended recipient. As you enter text,
matching addresses are offered from
your Contacts. Separate multiple
addresses with semicolon.
3 Add Cc/Bcc and add attachment files if
required.
4 Enter the text of the message.
5 Touch the Send button.
If you aren't connected to a network, for
example, if you're working in airplane
mode, the messages that you send are
stored in your Outbox folder until you're
connected to a network again.
If it contains any pending messages,
the Outbox is displayed on the Accounts
screen.
TIP! When a new email arrives in the
inbox, you will receive a notification by
sound or vibration.
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Camera
Getting to know the viewfinder

NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

S witch camera - You can move to the internal camera from the external one.
Z oom - Zoom in or 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 image brightness or
towards “+” to increase it.
Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.
T ransition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D
and 3D.
T aking a photo
Video mode - Touch this icon to switch to video mode.
G
 allery - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery
and view saved photos within camera mode.
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Camera
Taking a quick photo

Using the advanced settings

1 Open the Camera application.
2 Hold the phone, point the lens towards
the subject you want to photograph.
3 Touch the Capture icon to take the
picture.

In the viewfinder, touch
to open all
advanced options.
– Restore all camera default settings.
– Touch whenever you want to know
how this function operates. This provides you
with a quick guide.
Change camera settings by scrolling through
the list. After selecting the option, touch the
Back key.
– Focuses on the specific spot.
– Select the image resolution. If you
choose the high resolution, the file size will
increase, which means you will be able to
store fewer photos in the memory.
– Finds the color and light settings
appropriate for the current environment.
Choose from Normal, Portrait, Landscape,
Sunset and Night.
– Improves colour qualities in different
lighting conditions.
– Choose a colour tone for your new
photo. Choose between None, Black&white,
Sepia, Negative.
– Takes pictures a few seconds after
clicking the shutter. This option is ideal if you
want to be in the picture.

Once you've taken the photo
Touch
to view the last photo you
captured.
Touch Menu > Share to share your
photo using Messaging, Social+,
Bluetooth, Picasa, Google+, Gmail,
Email or SmartShare.
TIP! If you have an SNS account and set
it up on your phone, you can share your
photo with the SNS community.
Touch Menu > More > Set as to
use the image as a Contact icon or
Wallpaper.
Touch Menu > More > Edit to edit
the picture.
Touch Menu > Delete > Confirm
delete to delete the picture.
Touch to go to the view finder screen.
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– Select the desired shot mode.
– Allows you to review images after
taking pictures.
– Select one of the four shutter sounds.
– Activate to use your phone's locationbased 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.
– Select storage to save images.
TIP! When you exit the camera, some
settings return to their defaults, such as
white balance, timer and scene mode.
Check these before you take your next
photo.
TIP! The Settings menu is superimposed
over the view finder so, when you
change elements of the image colour or
quality, you see a preview of the image
change behind the Settings menu.
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Video camera
Getting to know the viewfinder

NOTE: The zoom function cannot be available while video recording.

S witch camera - You can move to the internal camera from the external one.
Z oom - Zoom in or 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 image brightness or
towards “+” to increase it.
F lash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
S ettings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.
T ransition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D
and 3D.
S tart recording
C amera mode - Touch this icon to switch to camera mode.
G
 allery - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your
gallery and view your saved videos from within the video mode.
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Shooting a quick video

Using the advanced settings

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

Using the viewfinder, touch
to open all
the advanced options.
– Restore all video camera default
settings.
– Touch if you want to know how this
function operates. This provides you with a
quick guide.
Adjust the video camera setting by scrolling
through the list. After selecting the option,
touch the Back key.
– Touch to set the size (in pixels) of the
video you are recording.
– Improves colour qualities in different
lighting conditions.
- Choose a colour tone for your new
photo. Choose between None, Black&white,
Sepia, Negative.
- Set a time limit for your video. Choose
between Normal and MMS to limit the
maximum size to send as an MMS message.
– Choose Mute to record a video
without sound.
– Select to take a video without the
camera wobbling or shaking.
– Auto review automatically shows you
the video you just recorded.
– Select storage to save videos.

After shooting a video
Your captured video will appear on the
Gallery.Touch
to view the last video you
captured.
Touch to play the video.
Touch Menu > Share to share Video
using Messaging, Bluetooth, YouTube,
Gmail, Email or SmartShare.
Touch Menu > Delete > Confirm
delete to delete the video.
Touch to go to the view finder screen.

45

Video camera
Adjusting the volume when
viewing a video

e

To adjust the volume of a video while it is
playing, use the volume keys on the lefthand side of the phone.

3D photos and videos
Taking a 3D Photo
a
b
c
d
e

a
b

c

d

Switch camera - You can move to the internal
camera from the external one.
3D focus- You can manually fine-tune 3D focus by
adjusting the amount of overlapping with a bar that
appears at the bottom. Before starting to take a 3D
picture, you can use this function.
Brightness - This defines and controls the amount
of sunlight entering the video. Slide the brightness
indicator along the bar towards “-” to lower the
video brightness or “+” to increase it.
Flash - Allows you to turn on the flash when
capturing a video in dark place.

1 Open the Camera application.
2 Touch the 3D button
on the viewfinder.
3 Holding the phone, point the lens towards the
subject you want to photograph.
4 Touch the Capture icon .
5 The camera brings the image into focus. When the
image is in focus, the focus indicators in each corner
turn green and the camera takes a picture.

Recording a 3D Video
a
b
c
d
e

a
b
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Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings.
3D focus mode - Select the auto 3D focus
option from Border, Center. Border uses a
border area for optimizing the amount of
overlapping. Center uses a center area for it.
You can also find-tune manually with 3D focus
function of viewfinder.

Switch camera - You can move to the internal
camera from the external one.
3D focus - You can manually fine-tune 3D focus by
adjusting the amount of overlapping with a bar that
appears at the bottom. Before starting to take a 3D
video, you can use this function. You can't adjust
this function while recording.

c

d
e

Brightness - This defines and controls the amount
of sunlight entering the video. Slide the brightness
indicator along the bar towards “-” to lower the
video brightness or “+” to increase it.
Flash - Allows you to turn on the flash when
capturing a video in dark place.
Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings.
3D focus mode - Select the auto 3D focus
option from Border, Center. Border uses a
border area for optimizing the amount of
overlapping. Center uses a center area for it.
You can also find-tune manually with 3D focus
function of viewfinder.
Stabilization - Set On to compensate
unsteady hand.

NOTE

3D camera mode is only allowed in
landscape view.
• Keep the distance between the camera and
the object more than 0.5m.
• For the optimal 3D viewing experience, hold
the device 30~40cm away from your eyes.
•

1 Open the Camera application and touch the
camera mode button. The capture icon
will change to .
2 The video camera viewfinder will appear on
the screen: touch the 3D button
.
3 Holding the phone in landscape view, point
the lens towards the video subject.
4 Touch the start video icon . A red light
blinks at the bottom of the viewfinder, along
with a timer showing the length of the video.
5 Touch the stop video icon to stop
recording.
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Multimedia
You can store multimedia files on a memory
card for easy access to all your image and
video files.

Gallery
Touch the Applications tab , then select
Gallery. Open a list of catalogue bars that
store all your multimedia files.
Timeline view
LG-P720h 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-P720h has a built-in music player
that lets you play all your favourite tracks.
To access the music player. Touch the
Applications tab , then select 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.
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Touch to pause playback.
Touch to resume playback.
Touch to skip to the next track in
the album, playlist or shuffle.
Touch once to go back to the
beginning of the song. Touch twice
to return to the previous song.
Touch to set repeat mode.
Touch to play the current playlist in
shuffle mode.
Touch to see the current playlist.
Touch to see lyrics. This option is on
only if the song includes the lyrics.
Touch to change the volume.
Touch to set Dolby audio effect
when connected with headset jack.
To change the volume while listening to
music, press the up and down volume keys
on the left-hand side of the phone.
Touch and hold any song in the list. It
displays Play, Add to playlist, Use as
ringtone, Delete, Share, Search and
Details as options.

NOTE: Music file copyrights may be
protected by international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain
permission or a license to reproduce or
copy music.
In some countries, national laws prohibit
private copying of copyrighted material.
Before downloading or copying the file,
check the national laws of the relevant
country concerning the use of such
material.

FM Radio
Your LG-P720h has a built-in FM Radio so
you can tune in to your favourite stations
and listen on the go.
NOTE: You need to use your headset to
listen to the radio. Insert them into the
headset jack.
Searching for stations
You can tune in to radio stations
by searching for them manually or
automatically. They are then saved to
specific channel numbers, so you don't have
to find them again.
You can store up to 48 channels on your
phone.

Tuning in automatically
1 In the Home screen, touch the
Applications tab
and select FM
Radio.
2 Press the Menu key, then touch Auto
scan.
3 If there are preset channels, you will
see a pop-up asking "All channels will
be reset. Continue?". If you choose OK,
all the preset channels are deleted and
Auto scan starts.
4 During auto scanning, touch Stop if you
want to stop scanning. Only scanned
channels are saved before you stop
scanning.
NOTE: You can also manually tune in to
a station using the on-screen wheel.
TIP! To improve radio reception, extend
the headset cord as this also functions
as the radio antenna.
If you connect a headset not specifically
made for radio reception, radio reception
may be poor.
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Using options
The web
Press the Menu key to view options.

Browser Read it later – Add the current web

page
bookmark.
Browser gives
youas aa fast,
full-colour world
Add RSS Feed – Add the current web
of games, music,
news, sport, entertainment
page to the RSS feed.
and much more, right on your mobile phone.
Share page – Allows you to share the
Wherever you
andwith
whatever
webare
page
others. you enjoy.
Find on page – Allows you to find
NOTE: Additional
charges apply when
letters or words on the current web
connectingpage.
to these services and
downloading content. Check data
charges with your network provider.

Using options

Select text – allows you to copy any
text from the web page.
More
More
Go–toAllows
the Home
•• Home
Sharepage:
page
youpage.
to share the
• Set
the current web
webHome
pagepage:
withSet
others.
page as your Home page.
•• Add
Findshortcut
on page
– Allows
to find letters
to Home:
Add you
the shortcut
words
thepage
current
oforthe
currentonweb
to theweb
Homepage.
• screen.
Select text – Allows you to copy any text
• Page
the web page
frominfo:
the Displays
web page.
information.

• Home page: Go to the Home page.
• Set as homepage: Set the current web

page as your Home page.

111

• Add shortcut to home: Add the shortcut

Press the Menu key to view options.
of. the current web page to the Home
screen.
Touch to go back a page.
• Page info: Displays the web page
Touch to go forwards a page, to the
information.
page you connected to after the current
one. This is the opposite of what
• Downloads: Displays your download
happens when you press the Back key,
history.
which goes to the previous page.
• Settings: Displays Browser settings.
Touch to show all your open windows.
Touch to add a new window.
R
 ead it later – Add the current web
page in Read it later.
Add RSS Feed – Add the current web
page to the RSS feed.
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Utilities
Setting your alarm
1 Applications > Alarm/Clock > New
alarm.
2 Set the time, Repeat, Snooze duration,
Vibration, Alarm tone and Puzzle lock
then add a label to name the alarm.
Touch Save.
3 After you save the alarm,the LG-P720h
lets you know how much time is left
before the alarm will sound.

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

Adding an event to your
calendar

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

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

Polaris Office
Polaris Office is a professional mobile office
solution that lets users conveniently view
various types of office documents, including
Word, Excel and PowerPoint files, anywhere,
anytime, using their mobile devices.

1 Applications > Calendar.
2 To check the event, touch the date.
Touch the Menu key if you want to add
a new event. Touch New event.
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Utilities
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.
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.

Video editor
Use Video editor to edit the videos you have
captured.

111 Applications > Video editor.
222 Touch New and select Add to add
videos,images or audio clips you’d like to
insert. You can drag files down to where you
want to place.
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NOTE:
• This feature may not available if video
was not created by this device.
• This feature not supported video
with Full HD(1920x1080) and more
resolution.
• If 3D video is added first, only 3D
videos with same resolution and 3D
images are available.
• If 2D video is added first, only 2D
videos with same resolution and 2D
images are available.
333 Touch Trim to edit the length of video
dragging the Trim bar. You can control in
detail with using Detail view.
444 If you are finished with your project, touch
Export on main screen to make complete
file. Make sure save the changes you have
made before exit to main menu.

LG SmartWorld
LG SmartWorld offers an assortment of
exciting content - games, applications,
wallpaper and ringtones - giving LG phone
users the chance to enjoy richer “Mobile
Life” experiences.

How to Get to LG SmartWorld
from Your Phone
1 Tap the
icon to access LG SmartWorld .
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG
SmartWorld. If you have not yet signed
up, tap Register and get a LG SmartWorld
membership.
3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no

icon?

1 Using a mobile Web browser, access LG
SmartWorld (www.lgsmartworld.com)
and select your country.
2 Download LG SmartWorld App.
3 Execute and install the downloaded file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the
icon.

How to use LG SmartWorld
Participate in monthly LG SmartWorld
promotions.
• Find and download exciting 3D content from
the ‘3D zone’.
• Try the easy “Menu” buttons to find what
you’re looking for fast.
• Categories: Find contents by category
(e.g. Education, Entertainment, Games,
etc).
• My apps: List of downloaded/to-beupdated contents.
• Apps for you: Recommended content
based on your previous choices.
• Search: Search Content.
• Settings: Set Profile and Display.
• Try other useful functions as well. (Content
Detail screen)
• Wish List: Save the content you're
interested in.
•

NOTE: LG SmartWorld may not be available in
all carriers or countries.
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Connectivity
Bluetooth
You can use Bluetooth to send data by
running a corresponding application, not
from the Bluetooth menu as on most other
mobile phones.
TIP! With LG-P720h, you can enjoy
Bluetooth high speed. If the device you
want to share files with also supports
high speed Bluetooth, the files will
automatically be transferred via the
high-speed network. To use Bluetooth
high speed data transfer, please make
sure the Wi-Fi is OFF on your devices
before use. The settings for Bluetooth
high speed may be different depends
on the device. Please check the device’s
settings with their service provider.
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NOTE:
•  LG is not responsible for the loss,
interception, or misuse of data sent
or received via the Bluetooth wireless
feature.
•  Always ensure that you share and receive
data with devices that are trusted and
properly secured. If there are obstacles
between the devices, the operating
distance may be reduced.
•  Some devices, especially those that are
not tested or approved by Bluetooth SIG,
may be incompatible with your device.
Turning on Bluetooth and pairing up your
phone with a Bluetooth device
1 Applications > Settings > Wireless
& networks > Touch Bluetooth to turn
it on.
2 Go to Bluetooth settings > Scan for
devices
3 Choose the device you want to pair up
with from the list.
Once the paring is successful, your device
will connect to the device. If the device
you want to pair up with is not on the list,
make sure that target device is set to be
Discoverable, then scan again.

Send data using the Bluetooth wireless
feature
1 Select a file or item, such as a contact
or media file, from an appropriate
application or My files.
2 Select an option for sending data via
Bluetooth.
NOTE: The method for selecting an
option may vary by data type.
3 Search for and pair with a Bluetoothenabled device.
Receive data using the Bluetooth
wireless feature
1 In Idle mode, open the application
list and select Settings > Wireless
& networks > Bluetooth settings
> Discoverable. Your device is
discoverable to other Bluetooth devices
for 120 seconds.
2 When prompted, enter the PIN for the
Bluetooth wireless feature and select OK
(if necessary).
3 Select Accept to confirm that you are
willing to receive data from the device.
Received data is saved to the bluetooth
folder.

NOTE: If you receive a contact, you can
save the contacts into the phonebook as
> Press
following : Touch Contacts
> More > Import/Export.

Wi-Fi
Learn to use your device’s wireless
networking capabilities to activate and
connect to any wireless local area network
(WLAN) compatible with the IEEE 802.11
b/g/n standards. You can connect to the
internet or other network devices anywhere
an access point or wireless hotspot is
available.
Activate the WLAN feature
In Idle mode, open the application list and
select Settings > Wireless & networks >
Wi-Fi settings > Wi-Fi.
NOTE: An active WLAN running in the
background will consume battery power.
To preserve battery power, activate the
WLAN only when needed.
Find and connect to a WLAN
In Idle mode, open the application list and
select Settings > Wireless & networks >
Wi-Fi settings. The device will automatically
search for available WLANs.
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1 Select a network under Wi-Fi networks.
2 Enter a password for the network (if
necessary).
3 Select Connect.
Add a WLAN manually
1 In Idle mode, open the application list
and select Settings > Wireless &
networks > Wi-Fi settings > Add
Wi-Fi network.
2 Enter the SSID for the network and
select the security type.
3 Set the security settings depending on
the selected security type.
4 Select Save.
Connect to a WLAN using a Wi-Fi
Protected Setup (WPS)
Using WPS, you can connect to a secured
network.
To connect to a WLAN with a WPS button,
1 In Idle mode, open the application list
and select Settings > Wireless &
networks > Wi-Fi settings.
2 Select WPS push button request.
3 Press a WPS button on the access point
within 2 minutes.
To connect to a WLAN with a WPS button,
1 In Idle mode, open the application list
and select Settings > Wireless &
56

networks > Wi-Fi settings.
2 Select a network indicated by the WPS
icon and select WPS PIN.
3 On the access point, enter the PIN and
press the start button.

Using SmartShare
SmartShare uses DLNA (Digital Living
Network Alliance) technology to share digital
content through a wireless network.
Both devices must be DLNA certified to
support this feature.
To turn SmartShare on and allow sharing
contents
1 Touch Applications tab
and select
SmartShare.
2 Press the Menu key and select
Settings.
3 Touch Always accept request if you
would like to automatically accept
sharing requests from other devices.
4 Touch Receive files if you would like to
automatically allow upload files to my
phone from other devices.
5 Touch Discoverable checkbox to turn
on.

6 Under the Sharing contents section,
touch to checkmark the types of content
you would like to share. Choose from
Pictures, Videos and Music.
7 SmartShare is now activated and
ready to share contents.
To share contents from remote content
library to other devices
Let your renderer device (e.g. TV) play
multimedia contents from your remote
content library (e.g. PC).
NOTE: Make sure that the DLNA
functionality of your devices is properly
configured (e.g. TV and PC).
1 Touch Application tab
and select
SmartShare.
2 Touch the top right button to or select
the device from renderer lists.
3 Touch the top left button and select the
device of the remote content library.
4 You can browse the content library.
5 Touch a content thumbnail or press the
Menu key and select Play button.
To share contents from your phone to
your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer
device is properly configured.
1 While browsing your pictures or videos
using the Gallery application, touch and
hold to select files. Then you will be able
to select multiple files to be shared.
2 Touch Share on the menu and select
the SmartShare.
3 SmartShare is automatically launched
with the selected files.
4 Select the device from renderer lists to
play the files.
NOTE: Follow the similar steps to use
the Music player, Camera and Video
player to share contents.
Notice: Check that your device is connected
with your home network using Wi-Fi
connection to use this application. Some
DLNA enabled devices (e.g. TV) support
only the DMP feature of DLNA and will
not appear in the renderer device list. Your
device might not be able to play some
contents.
To download contents from remote
content library
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1 Touch Applications tab
and select
SmartShare.
2 Touch the top left button and select the
device of the remote content library.
3 You can browse the content library.
4 Touch a content thumbnail then touch
Download menu key.
Notice: A few types of contents are not
supported.
To upload contents from my phone to
remote content library
NOTE: Make sure that SD card is
correctly mounted and the Receive files
in settings menu is checked.
1 Touch Applications tab
and select
SmartShare.
2 Touch the top left button and select My
phone.
3 You can browse the content library.
4 Touch and hold a content thumbnail and
then touch the Upload menu key.
5 Select a device of remote content library
to be uploaded.
Notice: Some DLNA enabled devices do not
support DMS upload functionality and will
not be uploaded. A few types of contents are
not supported.
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To play contents from remote content
library on your phone
1 Touch Application tab
and select
SmartShare.
2 Touch the top right button and select My
phone from renderer lists.
3 Touch the top left button and select the
device of the remote content library.
4 You can browse the content library.
5 Touch a content thumbnail or press the
Menu key and select Play button.
6 Touch a
or
button to switch
between 2D – 3D modes.
Notice: Some contents could be corrupted
under 3D mode.

Mobile network sharing
Learn to set your device as a wireless
modem or wireless access point for PCs
or other devices, and share your device’s
mobile network connection.
Share your device’s mobile network via
WLAN
1 In Idle mode, open the application list
and select Settings > Wireless &
networks > Portable hotspot.
2 Select Portable Wi-Fi hotspot to
activate the WLAN hotspot.
3 Select Portable Wi-Fi hotspot settings.

4 Select Configure Wi-Fi hotspot to
customise the WLAN hotspot:
Network SSID - View and edit the device
name that will be shown to external
devices.
Security - Select the security type.
Share your device’s mobile network via
USB
1 Connect the phone to your PC using the
USB cable.
2 USB connection mode list will appear.
3 Select USB tethering to activate the
USB tethering feature. Your device
shares the mobile network connection
on your PC. To stop sharing the network
connection, clear the check box next
to USB tethering. (Select Charge only
option to disconnect the phone.)
NOTE: The sharing method for
the network connection may differ
depending on the PC’s operating
system.

GPS
Your device is equipped with a global
positioning system (GPS) receiver. Learn to
activate location services. To receive better
GPS signals, avoid using your device in the
following conditions:
• Between buildings, in tunnels or
underground passages, or inside buildings
in poor weather around high voltage or
electromagnetic fields.
• Do not touch the internal antenna area or
cover this area with your hands or other
objects while using the GPS functions.
• This feature may be unavailable
depending on your region or service
provider.
Activate location services
You must activate location services to
receive location information and search the
map.
1 In Idle mode, open the application list
and select Settings > Location &
security.
2 Adjust the following settings to activate
location services:
Use wireless networks - Set to use
WLAN and/or mobile networks for finding
your location.
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Use GPS satellites - Set to use the GPS
satellite for finding your location.

PC connections with a PC data
cable
Learn to connect your device to a PC with
a PC data cable in USB connection modes.
By connecting the device to a PC, you can
transfer data to and from your device directly
and use the PC software program(LG PC
Suite).
Sync your phone with your computer
To synchronise your phone with your PC
using the USB cable, you need to install
PC software(LG PC Suite) onto your PC.
Download the program from the LG
website (www.lg.com).
1 Use the USB data cable to connect
your phone to the PC.
2 USB connection mode list will
appear, and select PC software.
3 Run the LG PC Suite program from
your PC.
Refer to the PC software(LG PC Suite)
help for more information.
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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.
Connect as a mass storage device
You can connect your device to a PC
as a removable disk and access the file
directory. If you insert a memory card
in the device, you can access the file
directory of the memory card by using the
device as a memory card reader.
1 Applications > Settings > Storage to
check out the storage media.
(If you want to transfer files from or to a
memory card, insert a memory card into
the phone.)
2 Connect the phone to your PC using the
USB cable.
3 USB connection mode list will appear,
and select Mass storage option.
4 Open the removable memory folder on
your PC. You can view the mass storage
content on your PC and transfer the
files.
5 Copy the files from your PC to the drive
folder.

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

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

VPN connections
You can create virtual private networks
(VPN) and connect to your private network
securely through a public network, such as
the internet.
NOTE: Your device should already be
configured with internet access. If you
have trouble accessing the internet, you
need to edit connections. If you are not
sure about the connection information to
enter, ask your service provider.
Set up VPN connections
1 In Idle mode, open the application list
and select Settings > Wireless &
networks > VPN settings > Add VPN.
2 Select a VPN type.
3 Customise the connection information.
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NOTE: Available options may vary
depending on the VPN type.
• VPN name - Enter a name of the VPN

server.

• Set VPN server - Enter the IP address

of the VPN server.

• Enable encryption - Set to encrypt the

VPN server.

• Set IPSec pre-shared key - Enter a

preshared key.

• Enable L2TP secret - Set to use the

L2TP secret password.

• Set L2TP secret - Enter the L2TP

secret password.

• Set user certificate - Select a user

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

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

Wireless & networks
Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth.
You can also set up mobile networks and
switch to airplane mode.
Airplane mode – After switching to airplane
mode, all wireless connections are disabled.
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to
available Wi-Fi networks.
Wi-Fi settings – Allows you to set up and
manage wireless access points. Set network
notification or add a Wi-Fi network. The
advanced Wi-Fi settings screen is accessed
from the Wi-Fi settings screen. Press the
Menu key and touch Advanced.
Bluetooth – Turn the Bluetooth wireless
feature on or off.
Bluetooth settings
-D
 evice name: Set a Bluetooth name for
your device.
-D
 iscoverable: Set your device to be
visible to other Bluetooth devices.
- S can for devices: Set your device
to search for other bluetooth enabled
devices.

NOTE:
Press Menu to change the Contact
transfer setting.
• Send as one file: Send contacts as
a nested vCard. This may reduce
transfer time, but old devices may
not support this mode on receiving
contacts.
• Send separately: Send each contact as
a single vCard. When old devices can
not receive all contacts, choose this.
Portable hotspot – You can configure the
portable Wi-Fi hotspot settings.
VPN settings – Displays the list of Virtual
Private Networks (VPNs) that you've
previously configured. Allows you to add
different types of VPN.
Mobile networks – Set options for data
roaming, network mode & operators, access
point names (APNs) and so on.
On-Screen Phone settings – Select to
change the On-Screen Phone password.
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Call settings
< Fixed dialing numbers >
Select Fixed dialing numbers to turn on
and compile a list of numbers that can be
called from your phone. You'll need your
PIN2, which is available from your operator.
Only numbers within the fixed dial list can be
called from your phone.
< Voicemail >
Voicemail service – Allows you to select
your carrier's voicemail service.
Voicemail settings – If you are using your
carrier's voicemail service, this option allows
you to enter the phone number to use for
listening to and managing your voicemail.
< Other call settings >
Call reject – Allows you to set the call reject
function. Choose from Off, Reject on list or
Reject all calls.
Call forwarding – Choose whether to divert
all calls, when the line is busy, when there is
no answer or when you have no signal.
Additional settings – This lets you change
the following settings:
•  Caller ID: Choose whether to display your
number on an outgoing call(depending on
your network provider).
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•  Call waiting: If call waiting is activated,
the handset will notify you of an incoming
call while you are in another call
(depending on your network provider).
Call barring – Select when you would like
calls to be barred. Enter the call barring
password. Please check with your network
operator about this service.
Call costs – View the charges applied
to your calls. (This service is network
dependent; some operators do not support
this function).
Call duration – View the duration of calls
including last call, all calls, dialed calls and
received calls.
Excuse messages – When you want to
reject a call, you can send a quick message
using this function. This is useful if you need
to reject a call during a meeting.
Video call settings – Change your video
call settings.

Sound
< General >
Sound profile – Allows you to select sound
mode what you want.
Volume – Allows you to set the volume
for ringtone, media and alarm. If you
uncheck the option "Use ringtone volume
for notifications" you can set the volume for
incoming calls and notifications separately.
< Ringtones >
Phone ringtone – Allows you to set your
default incoming call ringtone.
Notification ringtone – Allows you to set
your default notification ringtone.
Ringtone with vibration - Vibration
feedback for calls and notifications.
< Feedback >
Audible touch tones – Allows you to set the
phone to play tones when using the dialpad
to dial numbers.
Audible selection – Allows you to set your
phone to play a sound when you touch
buttons, icons and other onscreen items that
react to your touch.
Screen lock sounds – Allows you to set
your phone to play a sound when locking
and unlocking the screen.
Haptic feedback – Allows you to set your

phone to vibrate briefly when you touch the
soft keys and on certain UI interactions.

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

Power Saver
Activate Power Saver - Allow you to set an
activating time when starting power saver
mode.
<Power saving items>
Set to switch to turn off desired items
: Wi-Fi, Auto-sync, Bluetooth, GPS,
Animation effect, Brightness.
Brightness adjustment - If you select
Brightness, set the brightness percentage.
<Battery>
Battery use – See what has been using
the battery.
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Gesture
Use motion gestures – Adjust the gesture
settings for the incoming calls and for use
with the alarm.
• Mute : Allows you to mute the sound by
flipping the phone over while the phone
is ringing.
• Snooze(Stop) : Allows you to
snooze(stop) the alarm by flipping the
phone over.
Reset gesture sensor– Calibrate the
motion sensor with the phone placed on a
flat surface.

Location & security
<My location>
Use wireless networks – If you select Use
wireless networks, your phone determines
your approximate location using Wi-Fi and
mobile networks. When you select this
option, you're asked whether you consent to
allowing Google to use your location when
providing these services.
Use GPS satellites – If you select Use
GPS satellites, your phone determines your
location to street level accuracy.
<Screen unlock>
Set up screen lock – Set an unlock
pattern to secure your phone. Opens a set
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of screens that guide you through drawing
a screen unlock pattern. You can set a PIN
or Password instead of a Pattern or leave
it as None.
When you turn on your phone or wake up
the screen, you're asked to draw your unlock
pattern to unlock the screen.
<SIM card lock>
Set up SIM card lock – Set up SIM card
lock or change the SIM PIN.
<Passwords>
Visible passwords – Select to show
passwords as you type them or deselect to
hide passwords as you type them.
<Device administration>
Select device administrators – Add one or
more administrators.
<Credential storage>
Use secure credentials – Allows you to
access secure certificates.
Install from SD card – Choose to install
encrypted certificates from your SD card.
Set password – Set or change the
credential storage password.
Clear storage – Clear credentials for all
content and reset password.

Applications

Accounts & sync

You can view and manage the applications.
Unknown sources – Default setting to
install non-Market applications.

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

Warning:
Depending on the applications you
install, the mobile phone may not operate
correctly and could be illegally used to
establish your location and gain access
to personal information via the Internet.
To protect your phone and personal data,
only download applications from trusted
sources such as Android Market.
Manage applications – Manage and
remove installed applications.
Running services – Check services that are
currently running.
Storage use – View storage used by
applications.
Battery use – See what has been using
the battery.
Development – Set options for application
development.

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.
• Automatic restore: Set to restore your
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settings and application data when the
applications are reinstalled on your device.
• Factory data reset: Reset your settings
to the factory default values and delete
all your data. If you reset the phone in
this way, you are prompted to reenter
the same information as when you first
started Android.
NOTE:
• If you select Factory data reset, it
will erase all of your personal data
from your phone’s system memory,
including information about your
Google account, any other accounts,
your system/application data and
settings as well as any downloaded
applications and DRM license.
• Resetting the phone does not erase

any system software updates you
have downloaded or any files on your
microSD card or internal memory,
such as music or photos. And so, if
you want to erase all the data on the
internal memory while resetting the
phone, select the check box of Erase
internal memory.
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Storage
Check memory information of memory cards
and your device and format the external or
internal memory.
You can also unmount the memory card(SD
card) to safely remove it or format it.

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

Voice input & output
Set Voice recogniser settings and use the
Text-to-Speech settings to configure the
Android text-to-speech synthesiser, for
applications that can take advantage of it.
< Voice input >
Voice recogniser settings – Use the
Voice recogniser settings to configure the
Android voice input feature.
• Language: Opens a screen where you
can set the language you use speech to
enter text.
• SafeSearch: Opens a dialog box where
you can set whether you want the Google
SafeSearch filter to block certain results.

• Block offensive words: When

deselected, Google voice recognition will
recognise and transcribe words many
people consider offensive, when you use
speech to enter text. When selected,
Google voice recognition replaces those
words in transcriptions with a placeholder
comprised of star symbols ( * ).
< Voice output >
Text-to-speech settings – Use the 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: Check to use
the settings on this screen rather than the
speech synthesiser settings available in
other applications.
• Default engine: Opens a dialog where
you can set the text-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 when combined with Always use
my settings to ensure text is spoken
correctly across a variety of applications.
• Pico TTS: Configure the Pico TTS
settings.

Accessibility
Use the Accessibility settings to configure
accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
NOTE: Requires additional plug-ins to
become available.
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Connectivity
<USB connection mode>
Default connection mode - You can set the
desired mode(Charge only, Mass storage,
PC software and USB tethering).
Always ask -Checkmark this to select
the USB connection mode whenever you
connect your phone to a PC.
<PC Suite>
Wi-Fi connection - Checkmark this to use
LG PC Suite with Wi-Fi connection.
Please note that Wi-Fi network should
be connected for LG PC Suite via Wi-Fi
connection in Wireless & networks
settings.

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

About phone
View legal information and check phone
status and software version.
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LG On-Screen Phone
On-Screen Phone allows you to view your
mobile phone screen from a PC via a USB or
Bluetooth connection. You can also control
your mobile phone from your PC, using the
mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons
Connects your mobile phone to your PC,
or disconnects it.
Rotates the On-Screen Phone window
(only available with applications that
support rotation).
Changes the On-Screen Phone
preferences.
Exits the On-Screen Phone programme.
minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features
•• Real-time transfer and control: displays and

controls your mobile phone screen when
connected to your PC.
•• Mouse control: allows you to control your
mobile phone by using the mouse to click
and drag on your PC screen.
•• Text input with keyboard: allows you to
compose a text message or note using your
computer keyboard.
•• File transfer (mobile phone to PC): sends files
from your mobile phone (e.g. photos, videos,
music and Polaris Office files) to your PC.

Simply right-click on the file which you want
to send to PC and click on "Save to PC".
•• File transfer (PC to mobile phone): sends
files from your PC to your mobile phone. Just
select the files you wish to transfer and drag
and drop them into the On-Screen Phone
window. The files sent are stored in internal
SD card.
•• Real-time event notifications: prompts a popup to inform you of any incoming calls or
text/multimedia messages.

Notice: The Camera preview, videos
and contents from 3D mode(3D Game &
Apps, 3D Guide, YouTube 3D, 3D Gallery)
are not supported in OSP, so they are not
available on the PC.

How to install On-Screen Phone
on your PC
1 Visit LG Home (www.lg.com) and select
a country of your choice.
2 Go to Support > Mobile Phone
Support > Select the Model (LG-P720h)
> Click OSP ( On-Screen Phone ) to
download. You can install the On-Screen
Phone on your PC.
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LG On-Screen Phone
How to connect your mobile
phone to your PC
USB connection:
111 Open Connection Wizard, select "USB Cable
connection" and click "Next".
222 Connect your mobile phone to the PC using a
USB cable and click "Next".
333 Enter the On-Screen Phone password
and click "Next". The default password
is "0000". You can change the password
in Settings > Wireless & networks >
On-Screen Phone settings.
444 Click "OK" to exit the window.

Wireless connection with Bluetooth:

111 On your mobile phone, go to Settings
> Wireless & networks > Bluetooth
settings. Select Turn on Bluetooth and
then select Discoverable.
222 If you have previously connected using a
cable, run the New Connection Wizard to
create a new connection.
333 Run the Connection Wizard on the computer,
select "Bluetooth connection", then "Next".
444 The wizard will start searching for Bluetoothenabled mobile phones. When the mobile
phone you want to connect to appears, click
"Stop" to stop searching.
555 Select "LG-P720h" from the device list and
click "Next". You can rename the device if
you wish.
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666 Accept the pairing request in your phone
and select "Next" in PC.
777 Enter the On-Screen Phone password
and click "Next". (The default password is
"0000").
888 Touch "OK" to exit.

To check the phone-to-PC
connection
Once the devices have been connected, drag
down the notification bar at the top of the
home screen to check the On-Screen Phone
connection status.

To disconnect your phone from
your PC
Click
in the top left of the On-Screen
Phone window. Alternatively, drag down the
notification bar at the top of the home screen
and select "On-Screen Phone". Touch "Yes"
in the Disconnect window.
NOTE: You must restart your phone after
shutting down the On-Screen Phone
service.

PC software(LG PC Suite)
“LG PC Suite” PC software is a program that
helps you connect your device to a PC via a
USB, or Wi-Fi connection. Once connected,
you can use the functions of your device
from your PC.
With your “LG PC Suite” PC software,
You Can...
• Manage and play your media contents
(music, movie, pictures) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronises data (schedules, contacts,
bookmarks) in your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the softwares in your device.
• Backup and restore the device.
• Play multimedia contents of your PC from
other device.
TIP! You can use the Help menu from
the application to find out how to use
your "LG PC Suite" PC software.
Installing “LG PC Suite” PC software
“LG PC Suite” PC software can be
downloaded from the webpage of LG.
1 Go to www.lg.com and select a country
of your choice.

2 Go to Support > Mobile Phone
Support > Select the Model
(LG-P720h).
3 Click PC Sync from Downloads, and
click WINDOW PC Sync Download to
download “LG PC Suite” PC software.
System Requirements for “LG PC Suite”
PC software
• OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2),
Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7
32 bit/64 bit
• CPU: 1GHz or higher processor
• Memory: 512MB or higher RAM
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32
bit color or higher
• HDD: 100 MB or more free hard disk
space (More free hard disk space may
be needed depending on the volume of
data stored.)
• Required software: LG integrated drivers.
NOTE: LG Integrated USB Driver
• LG integrated USB driver is required
to connect an LG device and PC and
installed automatically when you install
“LG PC Suite” PC software.
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PC software(LG PC Suite)
Connecting your Device to your
PC
“LG PC Suite” PC software can connect a
device with a USB cable or Wi-Fi.
How to connect a device with USB cable
1 Click
on the top of the screen.
2 Device storage section will be created in
the library section on the left side of the
screen and the device will be connected.
NOTE: When you select the connection
mode from the device, choose ‘PC
Software’ to connect.
How to establish wireless connection
with Wi-Fi
Wi-Fi connection for device, Ethernet
connection for PC with same wireless router:
• Device configuration
1 From your device, select Settings
> Wireless & networks > Wi-Fi
settings and enable the Wi-Fi.
2 From the list of Wi-Fi network
searched, select a network to
connect.
3 You may need to enter the password
if the network is secured.
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4 From your device, select Settings
> Connectivity > enable the Wi-Fi
Connection.
• PC configuration
1 Go to Network Configuration.
2 Make sure that the PC is connected
to the same network to which the
device is connected.
Wi-Fi connection for both device and PC,
with same wireless router:
• Device configuration
1 From your device, select Settings
> Wireless & networks > Wi-Fi
settings and enable the Wi-Fi.
2 From the list of Wi-Fi network
searched, select a network to
connect.
3 You may need to enter the password
if the network is secured.
4 From your device, select Settings
> Connectivity > enable the Wi-Fi
Connection.
• PC configuration
1 Go to Network Configuration.
2 Make sure that the PC is connected
to the same network to which the
device is connected.

How to connect with Hotspot:
• Device configuration
1 Select Settings > Wireless &
networks > Portable hotspot to
configure the Wi-Fi Hotspot.
2 From the step 1, select Portable
Wi-Fi hotspot > Portable Wi-Fi
hotspot settings > Configure
Wi-Fi hotspot remember the SSID
information of the network.
• PC configuration
1 Go to Network Configuration.
2 Make sure that the PC is connected
to the same portable hotspot.
Please read the above and follow the
procedures below.
1 Click
on the top of the screen.
2 Then select Wi-Fi connection.
3 Please follow the instruction on
Connection Wizard.
4 Device storage section will be created in
the library section on the left side of the
screen and the device will be connected.

NOTE:
• If you cannot find the device to
connect, From the device select
Settings > Connectivity > Enable
Wi-Fi connection and click Retry
in PC .
• You may experience bad Wi-Fi
connection depending on network
configuration and network status.
• If you connect the device and PC with

Hotspot and use the Internet on your
PC, you may incur data charges in
connection with Hotspot depending on
your payment plan.
• The battery of your device may run
low quickly if you use Wi-Fi.

Synchronising your Device to a
Computer
Data of your device and PC can be
synchronised easily with "LG PC Suite" PC
software 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.)
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PC software(LG PC Suite)
2 After connection, run the program
and select the device section from the
category on the left side of the screen.
3 Click [Personal information] to select.
4 Select the checkbox of contents to
synchronise and click the Sync button.

Moving Contacts from your Old
Device to your New Device
Export your contacts as a CSV file from
your old device to your PC using a PC sync
program.
1 Install "LG PC Suite" PC software on the
PC. Run the program and connect your
device to the PC using a USB cable.
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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Sending Multimedia contents
from Device to PC
1 Connect the device and PC with a USB
cable.
2 Run "LG PC Suite" PC software.
3 After connection, select the device
section from the category on the left
side of the screen.
4 Select Multimedia.
5 Select the checkbox of the contents to
send.
6 Click Start to transfer contents from the
device to PC.

Phone software update
LG Mobile phone software update from
the Internet
For more information about using this
function, please visit http://update.lgmobile.
com or http://www.lg.com/common/index.
jsp select country and language.
This feature allows you to update the
firmware on your phone to a newer version
conveniently from the Internet without
needing to visit a service centre. This feature
will only be available if and when LG makes
a newer firmware version available for your
device.
As the mobile phone firmware update
requires the user's full attention for the
duration of the update process, please make
sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding.
Please note that removing the USB data
cable or battery during the upgrade may
seriously damage your mobile phone.

LG Mobile Phone software update via
Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to update your
phone's software to a newer version
conveniently via OTA, without connecting
with a USB data cable. This feature will only
be available if and when LG makes a newer
firmware version available for your device.
First, you can check the software version
on your mobile phone: Settings > About
phone > Software update > Check now
for update.
You can also delay the update by 1 hour, 4
hours, 8 hours, or One day. In this case, the
application will notify you to update when the
time is up. You can also rearrange an update
manually.
NOTE: This feature is dependent on your
network service provider, region and
country.

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.
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Trademarks
• Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All

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

DivX Mobile
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital
video format created by DivX, LLC, a
subsidiary of Rovi Corporation. This is an
official DivX Certified® device that plays
DivX video. Visit www.divx.com for more
information and software tools to convert
your files into DivX video.
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
vod.divx.com for more information on how
to complete your registration.
DivX Certified® to play DivX® video up
to HD 720p, including premium content.
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DivX®, DivX Certified® and associated
logos are trademarks of Rovi Corporation
or its subsidiaries and are used under
license. Covered by one or more of
the following U.S. patents: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
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.
• Wi-Fi® and Wi-Fi Protected Access®

are registered trademarks of the Wi-Fi
Alliance.

DTS
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS and the Symbol are
registered trademarks, & DTS 2.0 Channel
and the DTS logos are trademarks of DTS,
Inc. Product includes software. © DTS, Inc.
All Rights Reserved.

Dolby Mobile
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.

Technical data
Ambient Temperatures
Max: +50°C (discharging), +45°C (charging)
Min: -10°C

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that
this LG-P720h 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

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
79

Accessories
These accessories are available for use with the LG-P720h. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor

Battery

Data cable
Connect your
LG-P720h and
PC.

User Guide
Learn more
about your
LG-P720h.

Stereo headset

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

Possible causes

Possible corrective measures

SIM error

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

Make sure that the SIM card is correctly
inserted.

No network
connection/ Losing
network

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

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.

To change a security code,
you will need to confirm the
Codes do not match new code by re-entering it.
The two codes you have
entered do not match.
Any application
cannot be set

Not supported by service
provider or registration
required.

If you forget the code, contact your service
provider.

Contact your service provider.
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Troubleshooting
Message

Possible causes

Calls not available

Dialing error
New network not authorised.
New SIM card inserted.
Check for new restrictions.
Pre-paid charge limit reached.
Contact service provider or reset limit with
PIN2.

Phone cannot be
switched on

On/Off key pressed too briefly. Press the On/Off key down for at least two
seconds.
Battery is not charged.
Charge battery. Check charging indicator on
Battery contacts are dirty.
the display.
Clean the battery contacts.
Battery is not charged.
Outside temperature is too
hot or cold.
Contact problem
No voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective

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.

Number not
permitted

The Fixed dialling number
function is on.

Check the Settings menu and turn the function
off.

Impossible to
receive / send SMS
& picture

Memory full

Delete some messages from the phone.

Files not opening

Unsupported file format

Check the file formats that can be supported.

Charging error
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Possible corrective measures

Message

Possible causes

Possible corrective measures

FAT16, FAT32 file system
SD card not working
supported

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

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

Proximity sensor problem

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.

Intermittent software problem

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

Hang up or freeze
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