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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
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Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản
này. Không tuân theo các hướng dẫn
này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm
pháp luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng
vô tuyến
Thông tin về tiếp xúc với sóng radio
và Mức Hấp thụ Riêng (SAR). Kiểu điện
thoại di động LG-P725 này đã được
thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về
an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến.
Yêu cầu này được dựa trên các nguyên

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

SAR của các kiểu điện thoại LG khác
nhau, nhưng tất cả chúng đều được
thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc
thích hợp đối với tiếp xúc với sóng
vô tuyến.
• Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi
Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ
Không Ion hóa (ICNIRP) là 2 W/kg tính
trung bình trên 10g mô.
• Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện
thoại này được thử nghiệm bởi
DASY4 để sử dụng nghe trực tiếp
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bằng tai là 0,692 W/kg (10 g) và khi
đeo trên người là 0,836 W/Kg(10 g).
• Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn
tiếp xúc RF khi cầm ở vị trí thông
thường gần tai hoặc cách xa cơ thể
ít nhất 1,5 cm. Khi sử dụng túi đeo,
đai đeo hoặc ngăn chứa để mang
điện thoại bên mình, bạn cần đảm
bảo các thiết bị này không chứa kim
loại và cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm.
Để truyền các tệp dữ liệu hoặc tin
nhắn, thiết bị này cần được kết nối
với mạng một cách ổn định. Trong
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một số trường hợp, việc truyền các
tin nhắn hoặc tệp dữ liệu có thể bị
chậm trễ cho đến khi có được kết nối
tốt. Đảm bảo các hướng dẫn riêng
về khoảng cách nêu trên được tuân
thủ cho đến khi việc truyền dữ liệu
hoàn tất.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm
CẢNH BÁO
Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những
phụ kiện được chấp thuận cho sử
dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể
này. Sử dụng bất cứ loại nào khác có
thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp
thuận hoặc bảo hành nào áp dụng
cho điện thoại này, và có thể gây
nguy hiểm, gây lỗi cảm ứng.
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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
• Không được tháo rời các bộ phận của

điện thoại. Mang đến một chuyên gia
kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần
sửa chữa.
• Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa
chọn của LG, có thể bao gồm các bộ
phận hoặc bảng mạch thay thế hoặc
là mới hoặc được sửa lại, miễn là
chúng có chức năng tương đương với
bộ phận được thay thế.
• Để cách xa các thiết bị điện điện tử
như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
• Nên để điện thoại tránh xa những chỗ
10

nóng như là lò sưởi hoặc bếp.

• K

• Không đánh rơi.
• Không để thiết bị này chịu rung hoặc

va đập cơ học.
• Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào
được yêu cầu theo các quy định đặc
biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại
trong bệnh viện, nếu không nó có thể
ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
• Không sử dụng điện thoại khi tay còn
ướt và điện thoại đang được sạc pin.
Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm
hỏng nặng điện thoại của bạn.
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• Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ
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cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng
và gây ra hỏa hoạn.
Sử dụng vải khô để lau chùi bên
ngoài của thiết bị (không sử dụng
dung môi như là benzen, chất pha
loãng hoặc rượu).
Không sạc điện thoại khi đặt trên các
vật dụng mềm.
Nên sạc điện thoại ở những nơi thông
gió.
Không để thiết bị này chịu khói hoặc
bụi quá mức.

• Không để điện thoại cạnh thẻ tín

dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh
hưởng tới thông tin trên các dải từ.
• Không nhấn lên màn hình bằng các
vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện
thoại.
• Không để điện thoại tiếp xúc với chất
lỏng hoặc hơi ẩm.
• Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là
tai nghe một cách cẩn thận. Không
chạm vào anten một cách không cần
thiết.
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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
• Không sử dụng, chạm hoặc cố gắng

tháo máy hoặc sửa chữa màn hình
thủy tinh bị vỡ, mẻ hoặc nứt. Hư hỏng
màn hình thủy tinh do lạm dụng
hoặc sử dụng không đúng không
được bảo hành theo chương trình
bảo hành.
• Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử
có thể tạo nhiệt trong quá trình hoạt
động bình thường. Tiếp xúc lâu và
trực tiếp với da khi không có thông
gió hợp lý có thể gây khó chịu hoặc
cháy nhỏ. Vì vậy, hãy sử dụng cẩn
12

thận khi cầm điện thoại hoặc ngay
sau khi sử dụng.

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

tivi, đài, máy tính, v.v.

An toàn Giao thông
Kiểm tra luật và qui định về sử dụng
điện thoại di động ở những vùng mà
bạn lái xe.
• Không sử dụng điện thoại cầm tay
khi lái xe.
• Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
• Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi
thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi

nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
• Năng lượng RF có thể ảnh hưởng

tới một số hệ thống điện trên xe của
bạn như là dàn âm thanh và thiết bị
an toàn.
• Khi xe bạn được trang bị túi khí,
không làm cản trở bằng các vật lắp
đặt cố định hoặc thiết bị không dây
cầm tay hoặc được. Nó có thể làm
túi khí không hoạt động hoặc gây ra
chấn thương nguy nghiêm trọng do
hoạt động không đúng.
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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
• Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài,

xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải
để có thể nhận biết được những tiếng
động xung quanh. Điều này đặc biệt
cần thiết khi ở gần đường.

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

nếu bạn không nghe thấy người khác
nói gần bạn, hoặc nếu người ngồi
cạnh bạn có thể nghe thấy những gì
bạn đang nghe.
LƯU Ý: Áp suất âm thanh quá mạnh
từ tai nghe trong điện thoại có thể
làm hư thính giác.

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

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

Môi trường có khả năng dễ nổ
• Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp

nhiên liệu.
• Không sử dụng gần nơi chứa nhiên

liệu hoặc hóa chất.
• Không vận chuyển hoặc chứa khí,

chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong
khoang xe có điện thoại và các thiết
bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay
Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu
trong máy bay.
15
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• Tắt điện thoại di động của bạn trước

khi lên máy bay.
• Không sử dụng điện thoại trên đất
nếu không được phép.

Trẻ em
Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài
tầm với của trẻ em. Điện thoại chứa các
phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy
cơ ngạt thở.

Cuộc gọi Khẩn cấp
Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực
16

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

Thông tin và chăm sóc pin

• C

•
•

• Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn

•

trước khi sạc. Không giống các hệ
thống pin khác, không có tác động
bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt
động của pin.

•
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• Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ

ựa
ực

n

•
•
•

•

sạc của LG được thiết kế để có tuổi
thọ tối đa cho pin.
Không tháo rời hoặc làm đoản mạch
bộ pin.
Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại
của bộ pin.
Thay pin khi nó không còn hoạt động
ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin
có thể được sạc hàng trăm lần cho tới
khi cần thay thế.
Sạc pin nếu nó đã được sử dụng
trong một thời gian dài để làm tăng

tối đa khả năng sử dụng.
• Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp

với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng
nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng
tắm.
• Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh,
vì những điều kiện này có thể làm
giảm hiệu quả hoạt động của pin.
• Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp
không đúng loại pin.
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• Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng

dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế
khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh
hoạt thông thường.
• Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện
thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại
lý được ủy quyền của LG Electronics
để được hỗ trợ.
• Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi
pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện
tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
• Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào
chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu
18

sử dụng, pin và điều kiện của môi
trường.
• Không để những vật sắc cạnh như
răng hoặc móng động vật tiếp xúc
với pin. Làm như vậy có thể gây hỏa
hoạn.

1.2

Cẩn trọng Khi Xem Nội dung 3D
1. Môi trường xem
CẢNH BÁO
1.1 Thời gian xem
• Khi xem nội dung 3D, mỗi giờ nghỉ
từ 5 đến 15 phút. Xem nội dung
3D trong thời gian dài có thể gây

2. G
2.1

a

hỉ

đau dầu, chóng mặt, mệt mỏi hoặc
căng mắt.
CẢNH BÁO
1.2 Khoảng cách xem
• Duy trì khoảng cách tối thiểu 30 cm
khi xem nội dung 3D. Nếu bạn cảm
thấy khó chịu khi xem nội dung
3D, giữ khoảng cách xa thêm so với
màn hình.
CẢNH BÁO
2. Góc xem
2.1 Trẻ nhỏ
• Không cho trẻ em dưới 5 tuổi xem
hoặc điều khiển nội dung 3D.

• Trẻ em dưới 10 tuổi có thể dễ phản
ứng khi xem nội dung 3D như chạm
vào màn hình hoặc nhảy về phía
hình ảnh. Cần giám sát thêm đối
với trẻ em khi xem nội dung 3D. Đối
với trẻ em, khoảng cách giữa hai
mắt ngắn hơn so với người lớn, nên
chúng có độ lệch giữa hai mắt lớn
hơn khi xem 3D so với người lớn,
cảm nhận độ sâu lập thể nhiều hơn
ngay cả đối với hình ảnh 3D.
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2.2 Thanh thiếu niên
• Thanh thiếu niên dưới 19 tuổi có thể
phản ứng với sự nhạy cảm do kích
thích từ ánh sáng trong nội dung
3D. Khuyên họ không nên xem nội
dung 3D trong thời gian dài khi
chúng mệt mỏi.
2.3 Người lớn
• Do tuổi tác nên người lớn có thể
cảm nhận hiệu ứng 3D kém hơn so
với người trẻ. Không ngồi sát màn
hình so với khoảng cách khuyến
nghị.
20

3 Những người mắc bệnh kinh niên
và/hoặc mang thai
CẢNH BÁO
• Không xem hình ảnh 3D nếu bạn
thường cảm thấy buồn nôn, đang
mang thai và/hoặc có bệnh kinh
niên như động kinh, rối loạn tim
hoặc bệnh huyết áp cao, v.v.
• Nếu bạn không cảm nhận được âm
thanh nổi hoặc dị thường với âm
thanh nổi, bạn không nên xem hình
ảnh 3D. Bạn có thể thấy hai hình
ảnh hoặc khó chịu khi xem.
• Nếu bạn bị lác, giảm sức nhìn hoặc

ên

m

nh

c

loạn thị, bạn có thể gặp khó khắn
về cảm nhận độ sâu và dễ bị mệt
mỏi do hai hình ảnh. Bạn nên nghỉ
thường xuyên hơn so với người lớn
nói chung.
• Nếu bạn có thị lực khác nhau giữa
mắt phải và mắt trái, đảm bảo sử
dụng kính mắt (kính đeo) trước khi
xem hình ảnh 3D.

4 Các triệu chứng yêu cầu bạn hạn
chế hoặc dừng xem hình ảnh 3D
CẢNH BÁO

• Không xem hình ảnh 3D khi bạn
thấy mệt mỏi do thiếu ngủ, làm việc
quá sức hoặc uống bia rượu.
• Nếu bạn gặp phải các triệu chứng
này, hãy dừng sử dụng/xem hình
ảnh 3D và nghỉ ngơi cho đến khi hết
các triệu chứng này.
- Đau đầu, căng mắt, chóng mặt,
buồn nôn, tim đập nhanh, nhìn
không rõ, khó chịu, hai hình ảnh,
21

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
khó khăn khi nhìn hoặc mệt mỏi
Nếu các triệu chứng này vẫn còn,
vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ .
5 Động kinh do nhạy quang
CẢNH BÁO

• Một số người dùng có thể gặp phải
hiện tượng động kinh hoặc các triệu
chứng lạ thường khác khi tiếp xúc
với ánh sáng nhấp nháy hoặc hình
mẫu đặc biệt.
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Làm quen với điện thoại của bạn
Trước khi bắt đầu sử dụng điện
thoại, hãy đọc hướng dẫn này!
Hãy kiểm tra xem các vấn đề bạn gặp
phải với điện thoại có được mô tả trong
phần này không trước khi mang điện
thoại đi bảo hành hoặc gọi điện cho đại
diện bán hàng.

1. Bộ nhớ điện thoại

hoặc tin nhắn, để giải phóng bộ nhớ.
Để gỡ cài đặt ứng dụng:
1 Ứng dụng > Cài đặt > Ứng dụng >
Quản lý ứng dụng.
2 Khi tất cả ứng dụng xuất hiện, cuộn
tới và chọn ứng dụng bạn muốn gỡ
cài đặt.
3 Nhấn Gỡ cài đặt.

Khi còn dưới 10% dung lượng bộ nhớ,
điện thoại không thể nhận tin nhắn
mới. Bạn cần kiểm tra bộ nhớ điện thoại
và xóa một số dữ liệu, như ứng dụng
23
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2. Tối ưu hóa tuổi thọ pin
Kéo dài thời lượng pin giữa các lần sạc
bằng cách tắt các tính năng bạn không
cần chạy liên tục dưới nền. Bạn có thể
theo dõi cách thức ứng dụng và tài
nguyên hệ thống tiêu thụ pin.
Kéo dài thời lượng pin điện thoại của
bạn:
Tắt các giao tiếp vô tuyến nếu bạn
không sử dụng. Nếu bạn không sử
dụng Wi-Fi, Bluetooth, hãy tắt chúng.
• Giảm độ sáng màn hình và đặt thời
24

gian khóa màn hình ngắn hơn.
• Tắt tự động đồng bộ hóa cho Gmail™,

Lịch, Danh bạ và các ứng dụng khác.
• Một số ứng dụng bạn đã tải xuống có

thể làm giảm mức pin.
Để kiểm tra mức pin:
• Ứng dụng > Cài đặt > Giới thiệu về
điện thoại > Trạng thái.
Tình trạng của pin (đang sạc hoặc
không sạc) và mức pin (phần trăm đã
sạc) được hiển thị ở trên cùng của màn
hình.
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Để theo dõi và kiểm soát mức pin
được sử dụng:
• Ứng dụng > Cài đặt> Giới thiệu về
điện thoại > Sử dụng pin
Thời gian sử dụng pin được hiển thị ở
trên cùng của màn hình. Đây là thời
gian kể từ lần cuối bạn kết nối điện
thoại với nguồn điện, hoặc nếu đang
được nối với nguồn, đó là thời gian điện
thoại được chạy lần cuối trên nguồn
pin. Màn hình hiển thị các ứng dụng
hoặc dịch vụ sử dụng nguồn điện từ pin
từ mức cao nhất đến thấp nhất.

3. Trước khi cài đặt ứng dụng
nguồn mở và hệ điều hành
CẢNH BÁO
Nếu bạn cài đặt và sử dụng hệ điều
hành không phải do nhà sản xuất
cung cấp, điện thoại của bạn có thể
sẽ bị trục trặc. Ngoài ra, điện thoại
của bạn sẽ không được bảo hành
nữa.
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CẢNH BÁO
Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá
nhân của bạn, chỉ tải xuống các ứng
dụng từ nguồn tin cậy như Android
Market. Nếu có các ứng dụng được
cài đặt không đúng cách trên điện
thoại của bạn, điện thoại có thể
không hoạt động bình thường hoặc
có thể xảy ra lỗi nghiêm trọng. Bạn
phải gỡ cài đặt các ứng dụng đó
cùng tất cả dữ liệu và cài đặt liên
quan khỏi điện thoại.
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4. Sử dụng xác lập cứng (Xác lập
cài đặt gốc)
Nếu điện thoại của bạn không khôi
phục về tình trạng ban đầu, sử dụng
Xác lập cứng (Xác lập cài đặt gốc) để
khởi tạo điện thoại.
1 Tắt nguồn.
2 Nhấn và giữ phím 3D + phím Âm
lượng giảm đồng thời và nhấn
phím Nguồn/Khóa.
3 Khi biểu trưng LG xuất hiện trên
màn hình, nhả thất cả các Phím.

4
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4 Sau vài giây, bạn có thể chọn chức
năng xác lập lại trong tiện ích khôi
phục hệ thống Android.
5 Cuộn qua danh sách bằng các phím
Âm lượng và chọn bằng phím 3D.
CẢNH BÁO
Nếu bạn thực hiện Xác lập cứng, tất
cả ứng dụng người dùng, dữ liệu
người dùng và giấy phép DRM sẽ
bị xóa. Hãy nhớ sao lưu mọi dữ liệu
quan trọng trước khi thực hiện Xác
lập cứng.

5. Mở và chuyển đổi ứng dụng
Thực hiện đa nhiệm với Android thật
dễ dàng vì bạn có thể chạy đồng thời
nhiều ứng dụng cùng lúc. Không cần
thoát ứng dụng trước khi mở ứng dụng
khác. Sử dụng và chuyển đổi giữa các
ứng dụng đang mở. Android quản lý
từng ứng dụng, dừng và khởi động
chúng khi cần để đảm bảo các ứng
dụng không hoạt động không sử dụng
tài nguyên khi không cần thiết.
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Để dừng ứng dụng:
1 Ứng dụng > Cài đặt > Ứng dụng >
Các dịch vụ đang chạy
2 Cuộn đến ứng dụng mong muốn và
nhấn Dừng để dừng ứng dụng.
MẸO! Để quay lại ứng dụng gần đây,
nhấn và giữ phím Màn hình chủ. Khi
đó màn hình sẽ hiển thị danh sách
các ứng dụng bạn sử dụng gần đây.
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6. Cài đặt phần mềm PC (LG PC
Suite)
Phần mềm PC "LG PC Suite" là một
chương trình giúp bạn kết nối thiết bị
với PC thông qua cáp truyền dữ liệu
USB và Wi-Fi. Khi đã được kết nối, bạn
có thể sử dụng các chức năng của thiết
bị trên máy tính.
Với Phần mềm PC “LG PC Suite”, bạn
có thể...
• Quản lý và phát các nội dung đa
phương tiện (nhạc, phim, ảnh) trên

m
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máy tính.
• Gửi nội dung đa phương tiện tới thiết
•

ết

•

n

•
•
•

bị của bạn.
Đồng bộ hóa dữ liệu (lịch biểu, danh
bạ, chỉ mục) trong thiết bị và máy
tính.
Sao lưu các ứng dụng trong thiết bị
của bạn.
Cập nhật phần mềm trong thiết bị
của bạn.
Sao lưu và khôi phục thiết bị.
Phát nội dung đa phương tiện của

máy tính từ thiết bị khác.
MẸO! Bạn có thể sử dụng menu Trợ
giúp từ ứng dụng để tìm hiểu cách
sử dụng ứng dụng phần mềm PC "LG
PC Suite".
Cài đặt phần mềm PC “LG PC Suite”
Bạn có thể tải xuống phần mềm PC “LG
PC Suite” từ trang web của LG.
1 Tới www.lg.com và chọn quốc gia
của bạn.
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2 Đi tới Hỗ trợ > Hỗ trợ điện thoại
di động > Chọn kiểu điện thoại
(LG-P725).
3 Bấm PC Sync từ Tải xuống và bấm
Tải xuống PC Sync cho WINDOW
để tải xuống phần mềm PC "LG PC
Suite".
Yêu cầu hệ thống cho phần mềm PC
“LG PC Suite”
• Hệ điều hành: Windows XP 32 bit
(Service pack 2), Windows Vista 32
bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
30

• CPU: bộ xử lý 1GHz hoặc cao hơn
• Bộ nhớ: RAM 512MB hoặc cao hơn
• Cạc đồ họa: độ phân giải 1024 x 768,

32 bit màu hoặc cao hơn
• HDD: dung lượng ổ cứng trống 100

MB hoặc cao hơn (Có thể cần nhiều
dung lượng ổ cứng hơn tùy thuộc
vào lượng dữ liệu được lưu trữ).
• Phần mềm được yêu cầu: trình điều
khiển tích hợp LG.
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LƯU Ý: Trình điều khiển USB tích
hợp của LG
Yêu cầu trình điều khiển USB tích
hợp của LG để kết nối thiết bị LG và
máy tính. Trình điều khiển này được
cài tự động khi bạn cài đặt phần
mềm PC “LG PC Suite”.

7. Đồng bộ hóa điện thoại với máy
tính
Dữ liệu từ thiết bị và máy tính có thể
đồng bộ hóa dễ dàng với phần mềm PC
"LG PC Suite". Có thể đồng bộ hóa danh
bạ, lịch biểu và chỉ mục.
Quy trình như sau:
1 Kết nối thiết bị của bạn với máy
tính. (Sử dụng cáp USB hoặc kết nối
Wi-Fi).
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2 Sau khi kết nối, chạy chương trình
và chọn mục thiết bị từ danh mục
nằm ở bên trái của màn hình.
3 Bấm [Thông tin cá nhân] để chọn.
4 Chọn hộp kiểm của nội dung muốn
đồng bộ hóa và bấm nút Đồng bộ
hóa.

8. Truyền nhạc, ảnh và video bằng
thiết bị lưu trữ dữ liệu USB
LƯU Ý: Trình điều khiển USB tích
hợp của LG
Yêu cầu trình điều khiển USB tích
hợp của LG để kết nối thiết bị LG và
máy tính. Trình điều khiển này được
cài tự động khi bạn cài đặt phần
mềm PC “LG PC Suite”.
1 Ứng dụng > Cài đặt > Bộ nhớ để
kiểm tra phương tiện lưu trữ. (Nếu
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bạn muốn truyền tệp từ hoặc tới thẻ
nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào điện thoại).
Kết nối điện thoại với PC bằng cáp
USB.
Danh sách Chế độ kết nối USB sẽ
xuất hiện và chọn tùy chọn Dùng
làm USB.
Mở thư mục bộ nhớ có thể tháo rời
trên PC. Bạn có thể xem nội dung
trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và
chuyển tệp.
Sao chép các tệp từ PC sang thư

mục ổ lưu trữ.
6 Khi bạn hoàn thành, chọn tùy chọn
Chỉ sạc Pin để ngắt kết nối điện
thoại.

9. Giữ thẳng điện thoại
Giữ thẳng điện thoại di động như với
điện thoại thông thường. LG-P725 có
anten trong.
Khi thực hiện/nhận cuộc gọi hoặc gửi/
nhận dữ liệu, tránh cầm vào phần dưới
của điện thoại vì đó là nơi đặt ăng-ten.
Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến
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chất lượng cuộc gọi.

10. Khi màn hình không hoạt
động
Nếu màn hình không hoạt động hoặc
điện thoại không phản hồi khi bạn cố
gắng sử dụng:
Tháo rồi lắp lại pin, sau đó bật điện
thoại.
HOẶC
Nhấn và giữ phím Nguồn/Khóa trong
10 giây để tắt.
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Nếu điện thoại vẫn không hoạt động,
hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ.

Cá

Ta

Ốn

Cả

Ph
Trở
hì

Ph
Kiể

Các bộ phận của thiết bị

Cảm biến trạng thái gần kề

Phím Nguồn/Khóa
• Bật/tắt điện thoại bằng
cách nhấn và giữ phím.
• Nhấn nhanh để khóa/mở
khóa màn hình.

Phím Màn hình chủ
Trở về Màn hình chủ từ mọi màn
hình.

Phím Trở về
Trở lại màn hình trước.

Phím Menu
Kiểm tra các tùy chọn có sẵn.

Phím tìm kiếm

Tai nghe
Ống kính máy ảnh trước
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LƯU Ý: Cảm biến trạng thái gần kề
Khi nhận và thực hiện cuộc gọi, cảm
biến trạng thái gần kề tự động tắt
đèn nền và khóa màn hình cảm ứng
bằng cách cảm biến khi điện thoại
ở gần tai. Cơ chế này giúp kéo dài
thời lượng pin và tránh cho màn
hình cảm ứng vô tình kích hoạt khi
đang gọi.
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CẢNH BÁO
Đặt một vật nặng lên điện thoại
hoặc ngồi lên điện thoại có thể làm
hỏng màn hình LCD và các chức
năng của màn hình cảm ứng. Không
che cảm biến trạng thái gần kề LCD
bằng phim bảo vệ. Điều này có thể
làm bộ cảm biến hoạt động sai.

g

Lỗ cắm Tai nghe
Phím Nguồn/Khóa
Micrô

Phím âm lượng
• Trên Màn hình chủ: Điều khiển âm
lượng chuông.
• Trong khi gọi: Điều khiển âm lượng tai
nghe.
• Khi phát bài hát: Điều khiển âm lượng
liên tục.

Bộ sạc, bộ kết nối cáp micro
USB
Phím 3D
• Trên màn hình chủ: truy cập Không gian 3D trực tiếp bằng
cách giữ phím này.
• Ở chế độ máy ảnh: chụp ảnh bằng cách nhấn phím này.
• Xem tệp trong Thư viện: Chuyển giữa chế độ 2D và 3D
bằng cách nhấn phím này.
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Lắ

Khe cắm thẻ microSD
Nắp sau
Ống kính máy
ảnh sau
Pin
Khe thẻ SIM
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Lắp thẻ SIM và pin
Trước khi bạn có thể bắt đầu khám phá
điện thoại mới, bạn cần thiết lập điện
thoại. Lắp thẻ SIM và pin:
1 Để tháo nắp sau, cầm chặt điện
thoại trong tay. Dùng ngón cái của
tay còn lại kéo nắp sau ra như minh
họa trong hình.
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2 Trượt thẻ SIM vào khe thẻ SIM. Đảm
bảo vùng tiếp xúc màu vàng trên
thẻ quay xuống dưới.
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3 Lắp pin vào vị trí bằng cách căn cho
các điểm tiếp xúc màu vàng trên
điện thoại và pin thẳng hàng (1) và
nhấn xuống sao cho pin khớp vào
vị trí (2).

4

ho

à

4 Căn nắp sau cho thẳng với ngăn
chứa pin (1) và nhấn xuống sao cho
nắp khớp vào vị trí (2).

Sạc điện thoại
Trượt và mở nắp của đầu cắm bộ sạc
trên đầu điện thoại. Lắp bộ sạc và cắm
vào ổ cắm điện.
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LƯU Ý: Pin phải được sạc đầy lần đầu
tiên để nâng cao tuổi thọ pin.

Sử dụng thẻ nhớ
Điện thoại của bạn hỗ trợ sử dụng thẻ
nhớ microSDTM hoặc microSDHCTM tới
32GB. Những thẻ nhớ này được thiết
kế dành riêng cho điện thoại di động
và các thiết bị cực nhỏ khác và lý tưởng
để lưu trữ các tệp đa phương tiện như
nhạc, chương trình, video và ảnh để sử
dụng với điện thoại.
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Lắp thẻ nhớ:
Lắp thẻ nhớ vào khe cắm. Đảm bảo
vùng tiếp xúc màu vàng quay xuống
dưới.
Để tháo thẻ nhớ an toàn:
Ứng dụng > Cài đặt > Bộ nhớ > Gỡ
thẻ nhớ SD.
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LƯU Ý: Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương
thích với điện thoại của bạn. Sử
dụng thẻ nhớ không tương thích có
thể làm hỏng thẻ và dữ liệu lưu trữ
trong thẻ, cũng như điện thoại.
CẢNH BÁO:Không lắp hoặc
tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật. Làm
như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ
và điện thoại của bạn, đồng thời dữ
liệu lưu trên thẻ nhớ cũng có thể
bị hỏng.

Để định dạng thẻ nhớ:
Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu
thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn phải
định dạng thẻ nhớ trước khi bạn có thể
sử dụng.
LƯU Ý: Tất cả tệp trên thẻ nhớ đều bị
xóa khi định dạng thẻ.
1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng
dụng
để mở menu ứng dụng.
2 Cuộn và nhấn Cài đặt > Bộ nhớ.
3 Nhấn Gỡ thẻ nhớ SD.
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4 Nhấn Định dạng nhớ SD > Định
dạng nhớ SD > Xóa tất cả.
5 Nếu bạn đã đặt khóa hình, nhập
khóa hình rồi chọn Xóa tất cả.
LƯU Ý: Nếu đã có nội dung trong
thẻ nhớ, cấu trúc thư mục sẽ khác
sau khi định dạng vì tất cả các tệp
sẽ bị xóa.
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Khóa và mở khóa màn hình
Nếu bạn không sử dụng điện thoại một
lúc, màn hình tự động tắt và khóa. Điều
này giúp tránh vô tình nhấn phải nút và
tiết kiệm pin.
Khi bạn không sử dụng LG-P725, nhấn
phím Nguồn/Khóa
để khóa điện
thoại.
Nếu có bất kỳ chương trình nào đang
chạy khi bạn đặt màn hình khóa, chúng
có thể vẫn chạy trong chế độ Khóa. Bạn
nên thoát tất cả chương trình trước
khi vào chế độ Khóa để tránh cước phí

khô
tho
Để
Ng
hiệ
trê
hìn

ột
ều
và

n
n

ng
ạn

không cần thiết (ví dụ: cuộc gọi điện
thoại, truy cập web và truyền dữ liệu).
Để đánh thức điện thoại, nhấn phím
Nguồn/Khóa
. Màn hình khóa xuất
hiện. Nhấn và trượt màn hình khóa lên
trên để mở khóa màn hình chủ. Màn
hình cuối mà bạn đã xem sẽ mở ra.

Bảo vệ màn hình khóa của bạn
Bạn có thể khóa màn hình để chỉ bạn có
thể mở khóa và truy cập điện thoại.
Để đặt Hình mở khóa, PIN hoặc Mật
khẩu lần đầu:
• Ứng dụng > Cài đặt > Vị trí & bảo
mật > Cài đặt khóa màn hình > Kiểu
mẫu, PIN hoặc Mật khẩu
Khi nó đã được đặt, bạn có thể thay đổi
trong menu Thay đổi khóa màn hình.

hí
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LƯU Ý:
Cẩn trọng khi sử dụng khóa Màn
hình.
Bạn cần nhớ Hình mở khóa, Pin &
Mật khẩu bạn đã đặt. Bạn không thể
truy cập điện thoại nếu bạn sử dụng
Hình mở khóa, Pin & Mật khẩu sai
5 lần. Bạn có 5 cơ hội để nhập Hình
mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu. Nếu
bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội, bạn có
thể thử lại sau 30 giây.
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Khi bạn không thể nhớ Hình mở
khóa, PIN hoặc Mật khẩu:
• Nếu bạn đã quên hình:
Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản
Google của mình trên điện thoại
nhưng nhập sai hình 5 lần, nhấn vào
nút Quên kiểu. Bạn sẽ được yêu cầu
đăng nhập bằng tài khoản Google để
mở khóa điện thoại.
Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google
trên điện thoại hoặc bạn quên tài
khoản, bạn cần khôi phục lại cài đặt
gốc.

• N

N
b

• Nếu bạn quên PIN hoặc Mật khẩu:

Nếu bạn quên PIN hoặc Mật khẩu,
bạn cần thực hiện Xác lập cứng.

o
u
để

e

t
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Màn hình chủ
Mẹo cho màn hình cảm ứng
Sau đây là một số mẹo về cách điều
hướng điện thoại của bạn.
Nhấn – Để chọn menu/tùy chọn hoặc
mở ứng dụng, hãy nhấn nút.
Nhấn và giữ – để mở menu tùy chọn
hoặc chọn đối tượng bạn muốn di
chuyển, nhấn và giữ đối tượng.
Kéo – để cuộn qua danh sách hoặc di
chuyển chậm, kéo qua màn hình cảm
ứng.
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Kéo nhanh – để cuộn qua danh sách
hoặc di chuyển nhanh, kéo nhanh qua
màn hình cảm ứng (kéo nhanh và nhả).
LƯU Ý:
• Để chọn một mục, hãy nhấn vào
điểm giữa của biểu tượng.
• Không nhấn quá mạnh; màn hình
cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết
được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
• Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào
tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận
không nhấn bất kỳ phím nào khác.

Màn

Chỉ
phả
tùy
tắt (
mục

a
ả).

Màn hình chủ
Chỉ cần trượt ngón tay sang trái hoặc
phải để xem các ngăn. Bạn cũng có thể
tùy chỉnh từng ngăn với các widget, lối
tắt (tới những ứng dụng ưa thích), thư
mục và hình nền.

ết

o

.

LƯU Ý: Một số hình ảnh màn hình có
thể khác tùy theo nhà cung cấp điện
thoại của bạn.
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Màn hình chủ
Trên Màn hình chủ, bạn có thể thấy các
phím nhanh ở cuối màn hình. Các phím
nhanh mang lại cho bạn khả năng truy
cập một chạm dễ dàng vào các chức
năng hay dùng nhất.
Nhấn biểu tượng Điện thoại để mở
bàn phím quay số cảm ứng để thực
hiện cuộc gọi.
Nhấn biểu tượng Liên hệ để mở
danh bạ.
Tin nhắn Nhắn tin để truy cập
menu nhắn tin. Đây là nơi bạn có thể
soạn tin nhắn mới.
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Nhấn tab Ứng dụng ở cuối màn
hình. Sau đó, bạn có thể xem tất cả ứng
dụng đã cài đặt. Để mở ứng dụng, chỉ
cần nhấn biểu tượng trong danh sách
ứng dụng.

Tùy chỉnh màn hình chủ
Bạn có thể tùy chỉnh Màn hình chủ
bằng cách thêm lối tắt, widget, thư mục
hoặc hình nền. Để thuận tiên hơn khi sử
dụng điện thoại, hãy thêm các widget
ưa thích của bạn vào màn hình chủ.

Để
1

2 T
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Để thêm các mục trên Màn hình chủ:
1 Màn hình chủ > Menu
> Thêm
HOẶC
Nhấn và giữ phần trống trên Màn
hình chủ.
2 Trong menu Chế độ chỉnh sửa,
chọn các mục bạn muốn thêm. Bạn
sẽ nhìn thấy các mục đã thêm trên
Màn hình chủ.
3 Kéo nó đến vị trí bạn muốn và nhấc
ngón tay.

Để xóa một mục khỏi Màn hình chủ:
• Màn hình chủ > nhấn và giữ biểu

tượng bạn muốn xóa > kéo nó đến
MẸO! Để thêm một biểu tượng ứng
dụng vào màn hình chủ hoặc menu
Ứng dụng, nhấn và giữ ứng dụng
bạn muốn thêm.
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Màn hình chủ
Tùy chỉnh thiết kế Ứng dụng từ
Màn hình chủ
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LƯU Ý:
Cho phép bạn tạo và sử dụng biểu
tượng bằng hình ảnh trong Thư viện.

Theo tùy chọn của bạn, bạn có thể
chỉnh sửa thêm các biểu tượng ứng
dụng trên Màn hình chủ.
1 Nhấn và giữ ứng dụng trong giây
lát để tùy chỉnh, sau đó biểu tượng
chỉnh sửa xuất hiện ở cạnh phải trên
cùng của biểu tượng ứng dụng.
2 Nhấn biểu tượng chỉnh sửa và chọn
thiết kế biểu tượng mong muốn.

Qu
gầ
1

2

Ng

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

Ngăn thông báo
Ngăn thông báo chạy ngang qua phần

đầu của màn hình.

Âm thanh/ Wi-Fi Bluetooth GPS Dữ liệu đã
Rung/
bật
Im lặng
Nhấn và trượt ngăn thông báo xuống
bằng ngón tay.
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Hoặc, trên Màn hình chủ, nhấn phím
Menu
và chọn Thông báo. Tại đây
bạn có thể quản lý Âm thanh/Rung/
Im lặng, Wi-Fi, Bluetooth, trình nghe
nhạc, v.v.

Xem thanh trạng thái
Thanh trạng thái sử dụng các biểu
tượng khác nhau để hiển thị thông
tin của điện thoại như cường độ tín
hiệu, tin nhắn mới, tuổi thọ pin, Wi-Fi,
Bluetooth và kết nối dữ liệu.
54

Biể
Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của
các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên
thanh tình trạng.
Biểu tượng Mô tả
Không có thẻ SIM
Không có tín hiệu
Chế độ trên máy bay
Kết nối vào mạng Wi-Fi

a

Biểu tượng Mô tả
Tai nghe có dây

Biểu tượng Mô tả
Cảnh báo hệ thống

Cuộc gọi đang tiến hành

Báo thức đã đặt

Chờ cuộc gọi

Thư thoại mới

Loa

Chuông báo tắt

Micrô điện thoại tắt tiếng

Chế độ rung

Cuộc gọi nhỡ

Đã sạc đầy

Bluetooth bật

Đang sạc

Kết nối với thiết bị
Bluetooth

Dữ liệu vào và ra
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Màn hình chủ
Biểu tượng Mô tả
Điện thoại được kết nối với
máy tính qua cáp USB
Đang tải dữ liệu xuống

Đang đồng bộ dữ liệu

Đang tải dữ liệu lên

Tải về hoàn tất

GPS đang dò tìm

Gmail mới

Đang nhận dữ liệu vị trí
từ GPS

Tin nhắn Google talk mới

On-Screen Phone đã kết nối
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Biểu tượng Mô tả
3 thông báo khác không
hiển thị

Tin nhắn mới
Bài hát đang phát

Biể

Biểu tượng Mô tả
Sự kiện sắp tới
Đài FM đã bật dưới nền
USB tethering đang bật
Điểm phát sóng Wi-Fi di
động đang bật
Cả USB tethering và điểm
phát sóng di động đều
đang bật

Bàn phím ảo
Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng
bàn phím ảo. Bàn phím ảo tự động hiển
thị trên màn hình khi bạn cần nhập văn
bản. Để hiển thị bàn phím theo cách
thủ công, chỉ cần nhấn vào trường văn
bản nơi bạn muốn nhập văn bản.
Sử dụng bàn phím & nhập văn bản
Nhấn một lần để viết hoa chữ cái
tiếp theo bạn nhập. Nhấn hai lần để viết
hoa tất cả.
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Màn hình chủ
Nhấn chuyển sang bàn phím số
và ký hiệu. Bạn cũng có thể nhấn và giữ
tab này để xem menu Cài đặt.
VI Nhấn để xem hoặc nhấn và giữ để

thay đổi ngôn ngữ viết.
Nhấn hoặc nhấn và giữ để chèn biểu
tượng diễn cảm khi soạn tin nhắn.
Nhấn để nhập dấu cách.
Nhấn để tạo một dòng mới trong
trường tin nhắn.
Nhấn để xóa ký tự đứng trước.
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Th
Bấm để ẩn bàn phím ảo.

Nhập chữ có dấu
Khi bạn chọn tiếng Pháp hoặc tiếng Tây
Ban Nha làm ngôn ngữ nhập văn bản,
bạn có thể nhập các ký tự đặc biệt của
tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha (ví
dụ: "á").
Ví dụ: để nhập "á", nhấn và giữ phím
"a" cho tới khi phím phóng to lớn hơn
và hiển thị các ký tự của những ngôn
ngữ khác.
Sau đó chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn.

Kh
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các
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• Đ
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• Ứ
G
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Thiết lập tài khoản Google

ây
,
a
í

n.

Khi bạn bật điện thoại lần đầu, bạn có
cơ hội kích hoạt mạng, để đăng nhập
vào Tài khoản Google của bạn và xem
cách bạn muốn sử dụng một số dịch vụ
Google.
Để thiết lập tài khoản Google:
• Đăng nhập Tài khoản Google từ màn
hình thiết lập được nhắc.
HOẶC
• Ứng dụng > chọn một ứng dụng
Google, như Gmail > chọn Tạo để tạo
một tài khoản mới.

Nếu bạn đã có tài khoản Google, nhập
địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau
đó nhấn Đăng nhập.
Khi bạn đã thiết lập tài khoản Google
trên điện thoại, điện thoại sẽ tự động
đồng bộ hóa với tài khoản Google của
bạn trên web.
Danh bạ, thư Gmail, sự kiện Lịch và
những thông tin khác từ các ứng dụng
và dịch vụ trên web này sẽ được đồng
bộ hóa với điện thoại của bạn. (Điều
này tùy thuộc vào cài đặt đồng bộ hóa
của bạn).
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Thiết lập tài khoản Google

Kh

Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng
Gmail™ và tận dụng các dịch vụ của
Google trên điện thoại.
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Không gian 3D
Nhấn và giữ phím 3D ở cạnh bên phải
của điện thoại để truy cập
Không
gian 3D. Thao tác này sẽ hiển thị nội
dung 3D như YouTube 3D, Thư viện 3D,
Máy ảnh 3D và hướng dẫn 3D.

Hướng dẫn 3D
Hướng dẫn 3D gồm có hướng dẫn giúp
nội dung 3D dễ sử dụng hơn với điện
thoại này. Hướng dẫn này sẽ khuyên
bạn tạo hình ảnh 3D, kết nối với TV 3D
qua HDMI, xem và chia sẻ nội dung 3D.

3D Bộ sưu tập
1 Nhấn Thư viện 3D . Sau đó các
hình ảnh 3D sẽ được liệt kê.
2 Chọn hình ảnh bạn muốn xem.
LƯU Ý
Xem nội dung 3D tốt nhất với màn hình
cách mắt bạn 30~40cm.
• Để tận hưởng hiệu ứng 3D, cần đặt nội
dung ở định dạng 3D phù hợp. Nếu nội
dung không hiển thị ở chế độ 3D, thay
đổi định dạng bằng cách sử dụng trình
định dạng 3D.
•
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Không gian 3D
Game & Ứng dụng 3D
1 Nhấn Trò chơi & ứng dụng 3D
và bất kỳ trò chơi & ứng dụng 3D
nào bạn đã tải về từ Market sẽ được
liệt kê. Bốn ứng dụng, như Asphalt6,
Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels
được cung cấp như cài đặt mặc
định.

Bộ chuyển đổi 3D
Bạn có thể tận hưởng các trò chơi 2D
phổ biến ở chế độ 3D bằng cách sử
dụng Bộ chuyển đổi 3D do công cụ HRZ
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cung cấp.
Những trò chơi mà bạn đã thêm vào
danh sách Bộ chuyển đổi trò chơi 3D
sẽ được chuyển đổi sang 3D trong thời
gian thực khi bạn chỉ cần nhấn phím
nóng 3D ở phía bên phải của điện thoại.
1 Nhấn tab Ứng dụng rồi chọn Bộ
chuyển đổi 3D.
2 Nhấn
và chọn những trò chơi
mà bạn muốn chọn.
3 Bạn có thể chơi trò chơi trên danh
sách Bộ chuyển đổi trò chơi 3D ở
chế độ 3D.

Tro
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Trong trường hợp bạn đã đăng ký trò
chơi có thể tùy chỉnh, bạn có thể đặt
Chất lượng, Chiều sâu 3D, Tỷ lệ chiều
sâu trong cài đặt 3D.
1 Nhấn
trên danh sách trò chơi.
2 Lưu cài đặt sau khi thiết lập.
Lưu ý
Bộ chuyển đổi 3D chỉ hoạt động đối với
các trò chơi dựa trên 2D OpenGL.

Máy ảnh 3D
1 Nhấn Máy ảnh 3D
và màn hình
sẽ chuyển sang chế độ 3D. Để tạo

ảnh 3D và bản ghi 3D, xem ảnh và
video 3D trên các trang trước.

YouTube 3D
1 Nhấn YouTube 3D để khởi chạy. Khi
màn hình chuyển sang web YouTube
3D, nhiều video 3D sẽ xuất hiện.
2 Chọn video bạn muốn xem. Video
sẽ hiển thị ở định dạng cạnh nhau
trong chế độ đọc.
3 Xoay sang ngang và chế độ 3D sẽ tự
động bật.
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Backup
Thông tin về sao lưu và khôi phục
dữ liệu điện thoại thông minh
Bạn nên thường xuyên tạo và lưu tệp
sao lưu trên thẻ lưu trữ, đặc biết trước
khi bạn cập nhật phần mềm. Duy trì tệp
sao lưu trên Bộ nhớ lưu trữ có thể cho
phép bạn khôi phục dữ liệu điện thoại
thông minh nếu điện thoại bị mất, bị
lấy trộm, bị hỏng do sự cố không lường
trước.
Ứng dụng Sao lưu hỗ trợ giữa điện
thoại thông minh LG, các phiên bản
phần mềm hoặc Hệ điều hành khác. Vì
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vậy, khi bạn mua điện thoại thông minh
LG mới, bạn có thể sao lưu dữ liệu điện
thoại thông minh LG-P725 trên điện
thoại mới.
Nếu bạn tải sẵn ứng dụng Sao lưu &
Khôi phục trên điện thoại thông minh,
bạn có thể sao lưu và khôi phục phần
lớn dữ liệu trên điện thoại thông minh,
Ứng dụng bao gồm các ứng dụng
không được bảo vệ, các cài đặt của
chúng, Cài đặ hệ thống, Các ứng dụng
(Cài sẵn), Danh bạ, Lịch, Màn hình
chình, Nhật ký cuộc gọi, Tin nhắn văn
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bản, Địa chỉ và Ứng dụng (Đã tải về)
sử dụng ứng dụng này.
• Để sao lưu thủ công dữ liệu điện
thoại thông minh của bạn.
• Để sao lưu tự động dữ liệu điện thoại
thông minh của bạn.
• Để khôi phục dữ liệu điện thoại
thông minh.

ng

Sao lưu dữ liệu điện thoại thông
minh

ăn

1 Lắp thẻ nhớ vào khe và kiểm tra
trạng thái lưu trữ.

nh
n

h,

2 Nhấn tab Ứng dụng
, sau đó
chọn Backup > Sao lưu> Thẻ nhớ
hoặc Bộ nhớ trong.
3 Chạm Thêm mới để nhập tên của
tệp sao lưu và chọn Tiếp tục.
4 Chọn ô chọn bên cạnh mục bạn
muốn sao lưu, sau đó chọn Tiếp tục
để sao lưu.
5 Khi tất cả các tệp đã chọn được sao
lưu, bạn sẽ thấy thông báo ‘Xong’ và
chọn Tiếp tục để kết thúc sao lưu
dữ liệu.
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Backup
Lên lịch sao lưu tự động
Bạn cũng có thể bật sao lưu tự động dữ
liệu trên điện thoại thông minh theo
cài đặt lịch. Để bật sao lưu tự động, hãy
hoàn tất các bước sau:
1 Lắp thẻ nhớ vào khe và kiểm tra
trạng thái lưu trữ.
2 Nhấn tab Ứng dụng
, sau đó
chọn Backup > Lịch trình.
3 Trên màn hình Vị trí Bản sao dự
phòng đã đặt lịch, nhấn Thẻ nhớ
hoặc Bộ nhớ trong.
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4 Từ danh sách, chọn tần suất bạn
muốn sao lưu dữ liệu và cài đặt thiết
bị và chọn Tiếp tục.
5 Chọn ô chọn bên cạnh dữ liệu bạn
muốn sao lưu, sau đó chọn Tiếp tục
để kết thúc đặt lịch.
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Khôi phục dữ liệu điện thoại
thông minh

2

Để khôi phục dữ liệu trong bộ nhớ
trong của thiết bị, bạn phải tắt chế độ
Bộ lưu trữ thứ cấp.
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LƯU Ý: Tất cả các tệp được lưu trên
điện thoại thông minh được xóa
trước khi tệp sao lưu được khôi
phục.
1 Lắp thẻ nhớ vào khe và kiểm tra
trạng thái lưu trữ.
2 Nhấn tab Ứng dụng
, sau đó
chọn Backup > Phục hồi > TThẻ
nhớ hoặc Bộ nhớ trong.
3 Trên màn hình Phục hồi, chọn tệp
sao lưu có chứa dữ liệu bạn muốn
khôi phục.

4 Chọn ô chọn bên cạnh mục bạn
muốn khôi phục, sau đó chọn Tiếp
tục để sao lưu.
LƯU Ý: Xin lưu ý rằng dữ liệu điện
thoại của bạn sẽ bị ghi đè bằng nội
dung sao lưu.
5 Nếu tệp sao lưu bị mã hóa, nhập
mật khẩu bạn đặt để mã hóa.
6 Khi tất cả các tệp đã chọn được khôi
phục, bạn sẽ thấy thông báo ‘Xong’
và chọn Vâng để khởi động lại điện
thoại.
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Backup
LƯU Ý:
• Trong chế độ Bộ lưu trữ thứ cấp,
Ứng dụng Sao lưu & Khôi phục này
không hoạt động. Chọn tùy chọn
Chỉ sạc khi kết nối cáp USB.
• Bạn có thể đặt Bật mã hóa để mã
hóa tệp sao lưu nhằm bảo vệ thêm.
Nhấn Menu
từ màn hình Backup,
chọn Cài đặt > Bảo mật và chọn hộp
chọn. Sau khi bật mã hóa, để khôi phục
dữ liệu sắp xếp đã đồng bộ hóa, bạn
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Cu
phải có mật khẩu kích hoạt.
LƯU Ý:
Bạn cũng có thể bật tự động xóa tệp
sao lưu cũ và chỉ giữ lại tệp sau lưu
mới nhất. Nhấn Menu
từ màn
hình Backup, chọn Cài đặt > Sao
lưu đã lên lịch > Tự động xóa tệp
sao lưu cũ để chọn số lượng tệp sao
lưu đã lên lịch cần giữ lại.
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Cuộc gọi
Thực hiện cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi video

1 Nhấn
để mở bàn phím.
2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn
phím. Để xóa một chữ số, nhấn .
3 Nhấn
để thực hiện cuộc gọi.
4 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn biểu
tượng Kết Thúc
.

1 Nhấn
để mở bàn phím.
2 Nhập số điện thoại như trước.
3 Nhấn biểu tượng Cuộc gọi video
để thực hiện cuộc gọi video.
4 Nếu bạn không muốn sử dụng loa,
nhấn Loa và nhớ cắm tai nghe vào.
5 Trong khi cuộc gọi video đang
kết nối, bạn sẽ thấy hình ảnh của
bạn: sau khi bên kia trả lời, hình
ảnh của họ sẽ hiển thị trên màn
hình. Điều chỉnh vị trí của máy ảnh
trong nếu cần.
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MẸO! Để nhập “+” để thực hiện
cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ
.

Cuộc gọi
6 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn Kết
thúc.
Riêng tư: Bạn có thể thay đổi hình ảnh
thay cho việc hiển thị hình ảnh trực tiếp.
B.phím q.số: Nhập số.
Tạm giữ: Tắt tiếng micrô hoặc dừng
video.
Tắt tiếng: Tắt tiếng micrô.
Loa: Bật hoặc tắt loa.

Trong menu Cuộc gọi video
Chụp - Bạn có thể chụp hình ảnh của
người khác hoặc chính bạn.
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Sử dụng máy ảnh sau/trước - Chuyển
đổi máy ảnh.

Gọi từ danh bạ
1 Nhấn
để mở danh bạ.
2 Cuộn qua danh sách liên hệ hoặc
nhập các chữ cái đầu tiên của số liên
lạc bạn muốn gọi bằng cách nhấn
Tìm kiếm.
3 Trong danh sách, nhấn số liên lạc
bạn muốn gọi.

Trả
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Trả lời và từ chối cuộc gọi
Khi bạn nhận được một cuộc gọi ở
trạng thái Khóa, hãy kéo sang phải
để trả lời cuộc gọi đến.
Kéo biểu tượng sang trái để từ chối
cuộc gọi đến.
Kéo thanh Tin nhắn xin lỗi từ phía dưới
cùng nếu bạn muốn gửi tin nhắn này.

MẸO! Tin nhắn xin lỗi
Bạn có thể gửi tin nhắn nhanh bằng
chức năng này. Cách này hữu ích
nếu bạn muốn trả lời tin nhắn trong
cuộc họp.

Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi
Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi,
sử dụng phím tăng và giảm âm lượng ở
cạnh bên trái của điện thoại.
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Cuộc gọi
Thực hiện cuộc gọi thứ hai
1 Trong cuộc gọi đầu tiên, nhấn
và quay số. Bạn
B.phím q.số
cũng có thể tìm kiếm liên hệ bằng
và chọn số
cách nhấn Danh bạ
bạn muốn gọi.
2 Nhấn
để thực hiện cuộc gọi.
3 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị
trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của
bạn sẽ bị khóa và chuyển sang chế
độ chờ.
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4 Nhấn vào số được hiển thị để
chuyển đổi giữa hai cuộc gọi. Hoặc
nhấn Kết hợp cuộc gọi để thực
hiện cuộc gọi hội nghị.
5 Để kết thúc cuộc gọi hiện tại, nhấn
Kết Thúc hoặc nhấn phím Màn hình
chủ và trượt thanh thông báo xuống
rồi chọn Kết thúc c.gọi.
LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi
cuộc gọi bạn thực hiện.
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Xem nhật ký cuộc gọi
Trên màn hình chủ, nhấn
và chọn
tab Nhật ký cuộc gọi.
Xem danh sách đầy đủ tất cả các cuộc
gọi thoại đã gọi, cuộc gọi đã nhận, cuộc
gọi bị nhỡ.

MẸO!
• Nhấn bất kỳ mục nhập nhật ký
cuộc gọi nào để xem ngày giờ và
thời lượng cuộc gọi.
• Nhấn phím Menu, sau đó nhấn
Xóa tất cả để xóa tất cả các mục
đã lưu.
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Cuộc gọi

Li

Cài đặt cuộc gọi

Thê
bộ
kho
hỗ

Bạn có thể cấu hình cài đặt cuộc gọi
trên điện thoại, như chuyển tiếp cuộc
gọi và các tính năng đặc biệt khác do
nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.
1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng
để mở menu ứng dụng.
dụng
2 Cuộn và nhấn Cài đặt.
3 Nhấn Cài đặt cuộc gọi và chọn tùy
chọn mà bạn muốn điều chỉnh.

Tìm

Trê
1
2

Th
1
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Liên hệ
Thêm số liên lạc vào điện thoại và đồng
bộ hóa chúng với danh bạ trong tài
khoản Google hoặc tài khoản khác có
hỗ trợ đồng bộ danh bạ.

2

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

Thêm liên hệ mới
1 Nhấn

, nhập số của liên hệ mới,

3
4
5

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

Nhập hoặc xuất danh bạ
Để nhập/xuất các tệp liên hệ (ở định
dạng vcf) từ bộ nhớ lưu trữ (bộ nhớ
trong/thẻ nhớ) hay thẻ SIM hoặc USIM

vào
1
2
3

4

à

u
h

M

vào thiết bị của bạn hoặc ngược lại.
1 Nhấn
để mở danh bạ.
2 Nhấn Menu
> Khác > Nhập/
Xuất.
3 Chọn tùy chọn mong muốn để
nhập/xuất.
Nếu bạn có nhiều tài khoản, chọn
một tài khoản mà bạn muốn thêm
liên hệ vào đó.
4 Chọn tệp liên hệ để nhập/xuất và
chọn OK để xác nhận.

Di chuyển Danh bạ từ Thiết bị Cũ
sang Thiết bị Mới
Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ
thiết bị cũ sang máy tính bằng chương
trình đồng bộ hóa của máy tính.
1 Cài đặt phần mềm PC “LG PC Suite”
trên PC. Chạy chương trình và kết
nối thiết bị với máy tính bằng cáp
USB.
2 Từ phần trên cùng của màn hình,
chọn Thiết bị > Thông tin cá nhân
quan trọng > Nhập liên hệ.
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Liên hệ

Ti

3 Một cửa sổ bật lên mở ra tệp liên hệ
sẽ xuất hiện.
4 Chọn một tệp liên hệ và bấm Mở.
5 Một cửa sổ bật lên để nhập liên hệ
mới từ máy tính vào danh bạ trong
thiết bị sẽ xuất hiện.
6 Nếu danh bạ trong thiết bị và danh
bạ mới từ máy tính khác nhau, chọn
liên hệ bạn muốn nhập từ máy tính.
7 Bấm vào nút [OK] để nhập một liên
hệ mới từ máy tính vào thiết bị.

Điệ
MM
và
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Gử
1

2

Tin nhắn
Điện thoại LG-P725 kết hợp SMS và
MMS vào trong một menu dễ sử dụng
và trực quan.

Gửi tin nhắn
1 Nhấn biểu tượng trên màn hình
chủ, và nhấn Tin nhắn mới để mở
tin nhắn trống.
2 Nhập tên liên hệ hoặc số điện thoại
vào trường Tới.
Khi bạn nhập tên liên hệ, các liên
hệ phù hợp sẽ xuất hiện. Bạn có thể
nhấn vào người nhận được đề xuất.

Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.
LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi
tin nhắn văn bản cho mỗi người bạn
gửi tin nhắn đến.
3 Nhấn vào trường Viết tin nhắn. và
bắt đầu soạn tin nhắn.
4 Nhấn phím Menu
để mở menu
Tùy chọn. Chọn từ Gọi, Cuộc Gọi
Video, Thêm chủ đề, Huỷ, Đính
Kèm, v.v.
5 Nhấn Gửi để gửi tin nhắn.
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Tin nhắn
6 Màn hình tin nhắn mở ra, kèm tin
nhắn sau Tên/Số người nhận. Trả lời
xuất hiện trên màn hình. Khi bạn
xem và gửi tin nhắn bổ sung, chuỗi
tin nhắn được tạo.
Cảnh báo:
Giới hạn 160 ký tự có thể thay đổi
theo quốc gia tùy vào ngôn ngữ và
cách thức mã hóa SMS.
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Cảnh báo:
Nếu bạn thêm một hình, video hoặc
tệp âm thanh vào tin nhắn SMS
thì tin nhắn này sẽ tự động được
chuyển đổi thành tin nhắn MMS và
bạn sẽ bị tính phí tương ứng.

Sử

Làm
bằn
Kh
Me
tượ

Hộp chuỗi

Th

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

Cài
địn
ng
dự

c

ự
n

Sử dụng mặt cười
Làm cho tin nhắn trở nên sống động
bằng cách sử dụng mặt cười.
Khi soạn tin nhắn mới, nhấn phím
Menu , sau đó chọn Chèn biểu
tượng trong Khác.

Nhấn biểu tượng Tin nhắn
trên
màn hình chủ và nhấn phím Menu
sau đó nhấn Cài đặt.

,

Thay đổi cài đặt tin nhắn
Cài đặt tin nhắn của LG-P725 được xác
định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn
ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi cài đặt
dựa theo sở thích.
81

Email
Bạn có thể sử dụng ứng dụng Email
để đọc email từ các dịch vụ khác ngoài
Gmail. Ứng dụng Email hỗ trợ các loại
tài khoản sau: POP3, IMAP và Exchange.
Nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên
hệ thống của bạn có thể cung cấp các
cài đặt tài khoản bạn cần.

Quản lý tài khoản email
Lần đầu bạn mở ứng dụng Email, một
trình hướng dẫn thiết lập mở ra để giúp
bạn thiết lập tài khoản email.
Để thêm tài khoản email khác:
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1 Ứng dụng > Email > trong màn
hình tài khoản, nhấn Menu > Thêm
tài khoản.
Sau khi thiết lập ban đầu, Email sẽ
hiển thị nội dung của hộp thư đến.
Nếu bạn đã thêm nhiều hơn một tài
khoản, bạn có thể chuyển giữa các
tài khoản.
Để thay đổi cài đặt của tài khoản
email:
1 Ứng dụng > Email > trong màn hình
tài khoản, nhấn Menu > Cài đặt.

Để
1

2

Mà

Bạn
xem
kho
đư

m

n.
tài
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h

Để xóa tài khoản email:
1 Ứng dụng > Email > trong màn
hình tài khoản, nhấn Menu > Cài
đặt > nhấn vào một tài khoản bạn
muốn xóa > Xóa tài khoản.
2 Nhấn vào nút OK trong hộp thoại để
xác nhận bạn muốn xóa tài khoản.

Màn hình tài khoản email
Bạn có thể nhấn một tài khoản để
xem Hộp thư đến của tài khoản đó. Tài
khoản mà bạn gửi email theo mặc định
được chỉ báo bằng dấu chọn.

– Nhấn để mở Hộp thư đến kết hợp,
với các thư được gửi đến tất cả các tài
khoản.
Thư trong Hộp thư đến kết hợp được
mã hóa bằng màu ở bên trái, theo tài
khoản, sử dụng cùng màu được sử
dụng cho tài khoản trên màn hình Tài
khoản.
– Nhấn vào biểu tượng thư mục để
mở các thư mục tài khoản.
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Email
Chỉ các email gần đây nhất trong
tài khoản mới được tải xuống điện
thoại. Để tải thêm email (cũ), nhấn Tải
thêm email (không hỗ trợ tài khoản
Exchange) ở cuối danh sách email.

Làm việc với thư mục tài khoản
Mỗi tài khoản đều có thư mục Hộp thư
đến, Hộp thư đi, Thư đã gửi và Nháp.
Tùy thuộc vào các tính năng do nhà
cung cấp dịch vụ của tài khoản hỗ trợ,
bạn có thể có các thư mục bổ sung.
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Soạn và gửi email
Để soạn và gửi thư
1 Khi đang trong ứng dụng Email,
để Soạn.
nhấn
2 Nhập địa chỉ của người nhận thư.
Khi bạn nhập văn bản, địa chỉ phù
hợp được đề xuất từ Danh bạ. Phân
tách nhiều địa chỉ bằng dấu chấm
phẩy.
3 Thêm Cc/Bcc và thêm tệp đính kèm
nếu cần.
4 Nhập nội dung của thư.

5

M
đ
b

n

m

5 Nhấn nút Gửi.
Nếu bạn chưa kết nối với mạng, ví
dụ: nếu bạn đang làm việc trong chế
độ trên máy bay, thư bạn gửi được
lưu trong thư mục Hộp thư đi cho
đến khi bạn kết nối lại với mạng.
Nếu hộp thư có chứa thư đang chờ
xử lý, Hộp thư đi được hiển thị trên
màn hình Tài khoản.
MẸO! Khi có email mới đến hộp thư
đến, bạn sẽ nhận được thông báo
bằng âm thanh hoặc rung.
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Máy Ảnh
Làm quen với kính ngắm

LƯU Ý: Dung lượng bộ nhớ có thể khác nhau
tùy theo cảnh chụp hoặc điều kiện chụp.
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Chuyển máy ảnh - Bạn có thể chuyển sang máy
ảnh trong từ máy ảnh ngoài.
Phóng to/thu nhỏ - Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn
cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.
Độ sáng – Xác định và điều khiển lượng ánh
sáng vào hình ảnh. Trượt đèn chỉ báo độ sáng
dọc theo thanh về phía “-” để làm giảm độ sáng
hoặc về “+” để tăng độ sáng.
Flash - Cho phép bạn bật flash khi chụp ảnh
ở nơi tối.
Cài đặt - Nhấn biểu tượng này để mở menu Cài
đặt. Xem Sử dụng cài đặt nâng cao.
Chuyển giữa chế độ 2D - 3D - Nhấn để chuyển
đổi chế độ chụp ảnh giữa 2D và 3D.
Chụp ảnh
Chế độ video - Nhấn biểu tượng này để chuyển
sang chế độ video.
Thư viện - Nhấn ảnh cuối mà bạn đã chụp để
xem. Tiện ích này cho phép bạn truy cập vào
thư viện và xem các ảnh đã lưu trong chế độ
máy ảnh.

Ch
1
2
3

4

5

áy

Bạn
h.

g

ài

ển

ển

Chụp nhanh ảnh

Khi bạn đã chụp ảnh

1 Mở ứng dụng Máy Ảnh.
2 Giữ điện thoại, hướng ống kính về
phía đối tượng bạn muốn chụp ảnh.
3 Dùng ngón tay chạm vào đối tượng
trên màn hình và hộp tiêu điểm sẽ
xuất hiện.
4 Khi hộp tiêu điểm chuyển sang màu
xanh thì máy ảnh đã điều chỉnh
được tiêu điểm của đối tượng.
5 Nhấn biểu tượng Chụp để chụp
ảnh.

Nhấn để xem ảnh cuối mà bạn đã
chụp.
Nhấn Menu > Chia sẻ để chia
sẻ ảnh bằng Tin nhắn, Xã hội+,
Bluetooth, Picasa, Google+,
Gmail, Email hoặc SmartShare.
MẸO! Nếu bạn có tài khoản SNS và
đã thiết lập tài khoản này trên điện
thoại, bạn có thể chia sẻ ảnh với
cộng đồng SNS.
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Máy Ảnh
Nhấn Menu > Tác vụ khác > Đặt
làm để sử dụng hình ảnh làm Biểu
tượng liên hệ hoặc Hình nền.
Nhấn Menu > Tác vụ khác > Sửa
để chỉnh sửa hình ảnh.
Nhấn Menu > Xóa> Xác nhận việc
xóa để xóa hình ảnh.
Nhấn để tới màn hình kính ngắm.

Sử dụng các cài đặt nâng cao
Trong kính ngắm, nhấn
các tùy chọn nâng cao.
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để mở tất cả

– Khôi phục tất cả cài đặt mặc định
của máy ảnh.
– Nhấn mỗi khi bạn muốn biết cách
hoạt động của chức năng này. Nút
này cung cấp cho bạn một hướng dẫn
nhanh.
Thay đổi cài đặt máy ảnh bằng cách
cuộn qua danh sách. Sau khi chọn tùy
chọn, nhấn phím Trở về.
– Nhắm vào điểm nhất định.
– Chọn độ phân giải hình ảnh. Nếu
bạn chọn độ phân giải cao, kích thước

tệp
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thí
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các

bạn
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tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn sẽ lưu
được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.
– Tìm cài đặt màu sắc và ánh sáng
thích hợp cho môi trường hiện tại.
Chọn từ Bình thường, Chân dung, Khổ
ngang, Hoàng hôn và Đêm.
– Cải thiện chất lượng màu trong
các điều kiện ánh sáng khác nhau.
– Chọn tông màu cho ảnh mới của
bạn. Chọn giữa Không có, Đen Trắng,
Xêpia, Âm bản.
– Chụp ảnh sau khi bấm nút chụp
một vài giây. Tùy chọn này lý tưởng khi

bạn muốn có mặt của mình trong ảnh.
– Chọn chế độ chụp mong muốn.
– Cho phép bạn xem lại hình ảnh
sau khi chụp.
– Chọn một trong bốn âm màn trập.
– Kích hoạt để sử dụng các dịch vụ
vị trí của điện thoại. Chụp ảnh ở bất cứ
đâu và gắn địa điểm cho ảnh. Nếu bạn
tải các ảnh được gắn thẻ lên một blog
có hỗ trợ gắn thẻ địa lý thì bạn có thể
nhìn thấy ảnh đó được hiển thị trên
bản đồ.
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Máy Ảnh
LƯU Ý: Chức năng này chỉ khả dụng
khi GPS bật.
– Chọn bộ nhớ để lưu hình ảnh.
MẸO! Khi bạn thoát khỏi máy ảnh,
một số cài đặt sẽ trở về giá trị mặc
định, chẳng hạn như cân bằng
trắng, hẹn giờ và chế độ cảnh. Kiểm
tra các cài đặt này trước khi chụp
ảnh tiếp.

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

Là

LƯ
kh
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Máy quay video
Làm quen với kính ngắm

LƯU Ý: Chức năng Thu phóng không sẵn có
khi quay video.

Chuyển máy ảnh - Bạn có thể chuyển sang máy
ảnh trong từ máy ảnh ngoài.
Phóng to/thu nhỏ - Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn
cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.
Độ sáng – Xác định và điều khiển lượng ánh
sáng vào hình ảnh. Trượt đèn chỉ báo độ sáng
dọc theo thanh về phía “-” để làm giảm độ sáng
hoặc về “+” để tăng độ sáng.
Flash - Cho phép bạn bật flash khi chụp ảnh
ở nơi tối.
Cài đặt - Nhấn biểu tượng này để mở menu Cài
đặt. Xem Sử dụng cài đặt nâng cao.
Chuyển giữa chế độ 2D - 3D - Nhấn để chuyển
đổi chế độ chụp ảnh giữa 2D và 3D.
Bắt đầu quay
Chế độ máy ảnh - Nhấn biểu tượng này để
chuyển sang chế độ máy ảnh.
Thư viện - Nhấn để xem video bạn mới quay.
Chức năng này cho phép bạn truy cập thư viện
và xem video đã lưu từ chế độ quay video.
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Máy quay video
Quay nhanh video
1 Chạm chế độ Máy Ảnh xuống và
biểu tượng chuyển thành .
2 Kính ngắm của máy quay video sẽ
xuất hiện trên màn hình.
3 Cầm điện thoại, hướng ống kính
về phía đối tượng bạn muốn quay
video.
4 Nhấn nút Quay một lần để bắt
đầu quay video.
5 Đèn đỏ nhấp nháy ở cuối kính ngắm
cùng với bộ đếm giờ cho biết thời
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lượng của video.
6 Nhấn trên màn hình để dừng
quay.

Sau khi quay video

Sử

Video đã quay sẽ xuất hiện trong Thư
viện. Nhấn để xem video cuối cùng
được quay.
Nhấn để phát video.
Nhấn Menu > Chia sẻ để chia sẻ
Video bằng Tin nhắn, Bluetooth,
YouTube, Gmail, Email hoặc
SmartShare.

Sử
cả

của

ho
này
nh

g

,

Nhấn Menu > Xóa> Xác nhận việc
xóa để xóa video.
Nhấn để tới màn hình kính ngắm.

Sử dụng các cài đặt nâng cao
Sử dụng kính ngắm, nhấn
để mở tất
cả các tùy chọn nâng cao.
– Khôi phục tất cả cài đặt mặc định
của máy quay video.
– Nhấn nếu bạn muốn biết cách
hoạt động của chức năng này. Nút
này cung cấp cho bạn một hướng dẫn
nhanh.

Điều chỉnh cài đặt máy quay video bằng
cách cuộn qua danh sách. Sau khi chọn
tùy chọn, nhấn phím Trở về.
– Nhấn để đặt kích thước (bằng
pixel) của video bạn ghi.
– Cải thiện chất lượng màu trong
các điều kiện ánh sáng khác nhau.
- Chọn tông màu cho ảnh mới. Chọn
giữa Không có, Đen Trắng, Xêpia, Âm
bản.
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Máy quay video
- Đặt giới hạn thời lượng cho video
của bạn. Chọn giữa Bình thường và
MMS để giới hạn kích thước tối đa để
gửi dưới dạng tin nhắn MMS.
– Chọn Tắt âm để quay video
không có tiếng.
– Chọn để quay video mà không
làm lắc hoặc rung máy ảnh.
– Tự động xem lại sẽ tự động hiển
thị cho bạn video bạn vừa quay.
– Chọn bộ nhớ để lưu hình video.
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Điều chỉnh âm lượng trong khi
xem video

Ản

Ch

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

a

Ảnh và video 3D

b

Chụp ảnh 3D
a

ở

b
c

c

d
e
a

Chuyển máy ảnh - Bạn có thể chuyển
sang máy ảnh trong từ máy ảnh ngoài.

d

Tiêu điểm 3D - Bạn có thể tinh chỉnh
tiêu điểm 3D thủ công bằng cách điều
chỉnh mức độ chồng bằng thanh xuất
hiện ở cuối màn hình. Trước khi bắt đầu
chụp ảnh 3D, bạn có thể sử dụng chức
năng này.
Độ sáng – Xác định và điều khiển lượng
ánh sáng vào video. Trượt đèn chỉ báo
độ sáng dọc theo thanh về phía “-” để
làm giảm độ sáng video hoặc về “+” để
tăng độ sáng.
Flash - Cho phép bạn bật flash khi quay
video ở nơi tối.
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Máy quay video
e

Cài đặt - Nhấn biểu tượng này để mở
menu cài đặt. Xem Sử dụng cài đặt
nâng cao.
Chế độ hội tụ 3D - Chọn tùy chọn
tiêu điểm 3D tự động từ Viền, Trung
tâm. Viền sử dụng một vùng viền
để tối ưu hóa mức độ chồng. Trung
tâm sử dụng một vùng trung tâm
để tối ưu hóa mức độ chồng. Bạn
cũng có thể tinh chỉnh thủ công với
chức năng tiêu điểm 3D của kính
ngắm.

1 Mở ứng dụng Máy ảnh.
2 Nhấn nút 3D
trên kính ngắm.
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3 Giữ điện thoại, hướng ống kính về
phía đối tượng bạn muốn chụp ảnh.
4 Nhấn biểu tượng Chụp .
5 Máy ảnh đưa hình ảnh vào
tiêu điểm. Khi ảnh nằm trong tiêu
điểm, đèn chỉ báo tiêu điểm trong
mỗi góc trở nên xanh và máy ảnh
chụp ảnh.

Qu

a

Quay Video 3D

nh.

b

a
b
c
d
e
a

c

Chuyển máy ảnh - Bạn có thể chuyển
sang máy ảnh trong từ máy ảnh ngoài.
d

Tiêu điểm 3D - Bạn có thể tinh chỉnh
tiêu điểm 3D thủ công bằng cách điều
chỉnh mức độ chồng bằng thanh xuất
hiện ở cuối màn hình. Trước khi bắt đầu
quay video 3D, bạn có thể sử dụng chức
năng này. Bạn không thể điều chỉnh
chức năng này trong khi ghi.
Độ sáng – Xác định và điều khiển lượng
ánh sáng vào video. Trượt đèn chỉ báo
độ sáng dọc theo thanh về phía “-” để
làm giảm độ sáng video hoặc về “+” để
tăng độ sáng.
Flash - Cho phép bạn bật flash khi quay
video ở nơi tối.
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Máy quay video
e

98

Cài đặt - Nhấn biểu tượng này để mở
menu cài đặt. Xem Sử dụng cài đặt
nâng cao.
Chế độ hội tụ 3D - Chọn tùy chọn
tiêu điểm 3D tự động từ Viền, Trung
tâm. Viền sử dụng một vùng viền
để tối ưu hóa mức độ chồng. Trung
tâm sử dụng một vùng trung tâm
để tối ưu hóa mức độ chồng. Bạn
cũng có thể tinh chỉnh thủ công với
chức năng tiêu điểm 3D của kính
ngắm.
Chống Rung - Đặt Bật để bù khi
tay rung.

1 Mở ứng dụng Máy ảnh và nhấn nút
chế độ máy ảnh. Biểu tượng chụp
sẽ đổi thành .
2 Kính ngắm của máy quay video sẽ
xuất hiện trên màn hình: nhấn nút
3D .
3 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng
ống kính về phía đối tượng cần
quay.
4 Nhấn biểu tượng bắt đầu quay
video . Đèn đỏ nhấp nháy ở cuối
kính ngắm cùng với bộ đếm giờ cho

5
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biết thời lượng của video.
5 Nhấn biểu tượng dừng quay video
để dừng quay.
LƯU Ý
Chế độ máy ảnh 3D chỉ được phép trong
chế độ toàn cảnh ngang.
• Giữ khoảng cách giữa máy ảnh và đối
tượng hơn 0,5m.
• Để có trải nghiệm xem 3D tối ưu, giữ thiết
bị cách mắt bạn 30~40cm.
•

i
ho
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Đa phương tiện
Bạn có thể lưu nhiều tệp đa phương
tiện vào thẻ nhớ để bạn có thể truy
cập dễ dàng tất cả các tệp hình ảnh và
video.

Thư viện
Nhấn tab Ứng dụng , sau đó chọn
Thư viện. Mở danh sách các thanh danh
mục lưu trữ tất cả các tệp đa phương
tiện của bạn.
Giao diện trình tự thời gian
Thư viện LG-P725 cung cấp giao diện
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trình tự thời gian của ảnh và video.
Trong chế độ giao diện lưới, kéo
sang phải và ngày bạn
chụp ảnh sẽ được hiển thị, bắt đầu với
ngày chụp gần nhất. Nếu bạn chọn một
ngày cụ thể, tất cả ảnh bạn đã chụp vào
ngày đo sẽ được nhóm lại.

Nhạc
LG-P725 của bạn có một máy nghe
nhạc tích hợp cho phép bạn có thể phát
tất cả các bản nhạc ưa thích của mình.
Để truy cập trình nghe nhạc. Nhấn tab

Ứn

Ph
1 T
2
3

ới
một
ào

hát
.
b

Ứng dụng

, sau đó chọn Nhạc.

Phát bài hát
1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng
dụng
và chọn Nhạc.
2 Nhấn Bài hát.
3 Chọn bài hát mà bạn muốn phát.
Nhấn để tạm dừng phát lại.
Nhấn để tiếp tục phát lại.
Nhấn để bỏ qua bản nhạc tiếp
theo trong anbom, danh sách
nhạc hoặc trộn bài.

Nhấn một lần để quay lại phần
đầu của bài hát. Nhấn hai lần để
trở về bài hát trước.
Nhấn để đặt chế độ lặp lại.
Nhấn để phát danh sách nhạc
hiện tại ở chế độ trộn bài.
Nhấn để xem danh sách nhạc
hiện tại.
Nhấn để xem lời. Tùy chọn này
chỉ bật nếu bài hát có lời.
Nhấn để thay đổi âm lượng.
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Đa phương tiện
Nhấn để đặt hiệu ứng âm thanh
Dolby khi kết nối với lỗ cắm tai
nghe.
Để thay đổi âm lượng trong khi nghe
nhạc, nhấn phím âm lượng tăng và
giảm ở cạnh bên trái của điện thoại.
Nhấn và giữ bất kỳ bài hát nào trong
danh sách. Thao tác này sẽ hiển thị các
tùy chọn Phát, Thêm vào danh sách
nhạc, Sử dụng làm nhạc chuông, Xóa,
Chia sẻ, Tìm kiếm và Chi tiết.
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LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc
được bảo hộ theo các công ước quốc
tế và luật bản quyền của các quốc gia.
Do đó, có thể cần xin phép hoặc mua
giấy phép để sao chép nhạc.
Luật quốc gia của một số nước cấm
sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản
quyền cho mục đích cá nhân. Trước
khi tải xuống hoặc sao chép tệp, vui
lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc
gia liên quan về việc sử dụng tài liệu
như vậy.

Đà

LGcó
mì

L
n
ta

Dò
Bạn
bằn
độ

Đài FM

c
a.
a

LG-P725 có đài FM tích hợp sẵn để bạn
có thể dò những kênh ưa thích của
mình và nghe trên đường.

n

LƯU Ý: Bạn cần sử dụng tai nghe để
nghe đài. Cắm tai nghe vào lỗ cắm
tai nghe.
Dò kênh
Bạn có thể dò kênh radio cho điện thoại
bằng cách tìm kiếm thủ công hoặc tự
động. Sau đó, các kênh này được lưu

theo những số kênh cụ thể để bạn
không phải tìm lại lần nữa.
Bạn có thể lưu tối đa 48 kênh trên điện
thoại.
Dò kênh tự động
1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng
và chọn Đài FM.
dụng
2 Nhấn phím Menu, sau đó nhấn Tự
động dò.
3 Nếu có các kênh cài trước, bạn sẽ
thấy một cửa sổ bật lên yêu cầu "Tất
cả các kênh sẽ được đặt lại. Tiếp
tục?". Nếu bạn chọn OK, tất cả các
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Đa phương tiện
kênh cài trước sẽ bị xóa và Tự động
dò bắt đầu.
4 Trong khi quét tự động, nhấn Dừng
nếu bạn muốn dừng quét. Chỉ các
kênh đã quét sẽ được lưu trước khi
bạn dừng quét.
LƯU Ý: Bạn cũng có thể dò đài bằng
bánh xe được hiển thị.
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Tr
MẸO! Để cải thiện chất lượng thu
sóng đài, hãy kéo dài dây tai nghe
vì dây này có chức năng như một
ăng-ten.
Nếu bạn kết nối tai nghe không
dành riêng để nhận sóng thì khả
năng nhận sóng có thể kém.

Trì

Trìn
giớ
chơ
nh
di đ
thí

L
k
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Trình duyệt
Trình duyệt

Sử dụng tùy chọn

Trình duyệt cung cấp cho bạn một thế
giới thân thiện, đa sắc màu về các trò
chơi, nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và
nhiều hơn nữa, ngay trên điện thoại
di động của bạn. Dù bạn ở đâu và bạn
thích bất cứ thứ gì.

Nhấn phím Menu để xem các tùy chọn.
Nhấn để quay lại một trang.
Nhấn để đi tới một trang tới
trang bạn đã kết nối sau trang
hiện tại. Điều này ngược lại với
những gì diễn ra khi bạn nhấn
phím Trở về, sẽ đưa bạn trở lại
một trang.
Nhấn để hiển thị tất cả cửa sổ
đang mở.
Nhấn để thêm cửa sổ mới.

LƯU Ý: Bạn có thể phải trả thêm phí
khi kết nối tới các dịch vụ này và tải
xuống nội dung. Kiểm tra phí dữ liệu
với nhà cung cấp dịch vụ mạng.
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Trình duyệt
Đọc sau – Thêm trang web hiện tại
trong Đọc sau (Read it later).
Thêm nguồn cấp dữ liệu RSS –
Thêm trang web hiện tại vào nguồn
cấp dữ liệu RSS.
Khác
• Chia sẻ trang – Cho phép bạn chia sẻ
trang web với những người khác.
• Tìm kiếm trên trang – Cho phép bạn
tìm chữ cái hoặc từ trên trang web
hiện tại.
• Chọn văn bản – Cho phép bạn sao
chép mọi văn bản trên trang web.
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Ti
• Trang chủ: Tới Trang chủ.
• Đặt làm trang chủ: Đặt trang web
•

•
•
•

hiện tại làm Trang chủ của bạn.
Thêm lối tắt vào Màn hình chủ:
Thêm lối tắt của trang web hiện tại
vào Màn hình chủ.
Thông tin trang: Hiển thị thông tin
trang web.
Tải xuống: Hiển thị lịch sử tải xuống.
Cài đặt: Hiển thị cài đặt Trình duyệt.

Đặ
1

2 Đ

3

i

n

ng.
ệt.

Tiện ích
Đặt báo thức

Sử dụng máy tính

1 Ứng dụng > Báo thức > Báo thức
mới.
2 Đặt thời gian, Lặp lại, Thời gian
tạm dừng, Rung, Chuông báo thức
và Khóa bằng cách di chuyển giữa
các ô, sau đó thêm nhãn để đặt tên
báo thức. Nhấn Lưu.
3 Sau khi bạn đặt thời gian, LG-P725
sẽ cho bạn biết bao lâu nữa báo
thức kêu.

1 Ứng dụng > Máy Tính.
2 Nhấn các phím số để nhập số.
3 Đối với các phép tính đơn giản,
nhấn chức năng bạn muốn (+, –, x
hoặc ÷) sau đó nhấn =.
4 Để tính các phép tính phức tạp,
nhấn phím Menu và nhấn Bảng
nâng cao và chọn sin, cos, tan, log,
v.v.
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Tiện ích
Thêm một sự kiện vào lịch
1 Ứng dụng > Lịch.
2 Để chọn sự kiện, nhấn ngày. Nhấn
phím Menu nếu bạn muốn thêm sự
kiện mới. Nhấn Sự kiện mới.
3 Nhấn Sự kiện và nhập tên sự kiện.
Chọn ngày và nhập thời gian bạn
muốn bắt đầu và kết thúc sự kiện.
4 Đồng thời, nhấn Địa điểm và nhập
địa điểm.
5 Nếu bạn muốn thêm ghi chú cho sự
kiện, nhấn Mô tả và nhập chi tiết.
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6 Nếu bạn muốn lặp lại báo thức, đặt
Lặp và đặt Lời nhắc, nếu cần.
7 Nhấn Lưu để lưu sự kiện trên lịch.

Thay đổi giao diện lịch
1 Ứng dụng > Lịch.
2 Ở đầu màn hình, bạn có thể thấy các
loại chế độ xem khác nhau của Lịch
(Ngày, tuần, Tháng, Lịch trình).

Polaris Office
Polaris Office là một giải pháp văn
phòng di động chuyên nghiệp cho

ph
văn
các
nơ
của

Qu
Pol
di đ
lợi,
cũn
thi

ặt

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

các
h

Quản lý tệp
Polaris Office cung cấp cho người dùng
di động các tính năng quản lý tệp tiện
lợi, bao gồm sao chép, dán, đổi tên
cũng như xóa tệp và thư mục ngay trên
thiết bị.

Xem tệp
Người dùng di động giờ đây có thể
xem dễ dàng nhiều loại tệp khác nhau,
bao gồm các tài liệu Microsoft Office và
Adobe PDF ngay trên thiết bị di động
của họ. Khi xem tài liệu bằng Polaris
Office, các đối tượng và bố cục vẫn giữ
nguyên như tài liệu gốc.

Sửa video
Sử dụng Sửa video để sửa những video
mà bạn đã quay.
1 Ứng dụng > Sửa video.
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Tiện ích
2 Nhấn Mới và chọn Thêm vào
video, hình ảnh hoặc nhạc mà
bạn muốn nhập. Bạn có thể kéo
các tệp xuống đến phần mà bạn
muốn đặt.

110

LƯU Ý:
• Tính năng này có thể không khả dụng nếu
video không được tạo bằng thiết bị này.
• Tính năng này không hỗ trợ video Full HD
(1920x1080) và độ phân giải cao hơn.
• Nếu video 3D được thêm từ đầu, chỉ video
3D với độ phân giải tương tự và hình ảnh
3D mới khả dụng.
• Nếu video 2D được thêm từ đầu, chỉ video
2D với độ phân giải tương tự và hình ảnh
2D mới khả dụng.
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3 Nhấn Rút ngắn để sửa độ dài của
video bằng cách kéo thanh Rút
ngắn. Bạn có thể điều khiển chi
tiết bằng cách sử dụng Chế độ
xem chi tiết.
4 Nếu bạn đã hoàn tất dự án, nhấn
Xuất trên màn hình chính để hoàn
tất tệp. Đảm bảo lưu những thay
đổi bạn đã thực hiện trước khi
thoát ra menu chính.
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LG SmartWorld
LG SmartWorld cung cấp tập hợp nội
dung thú vị - trò chơi, ứng dụng, hình
nền và nhạc chuông - mang lại cho
người dùng điện thoại LG cơ hội tận
hưởng trải nghiệm “Cuộc sống di động”
phong phú hơn.

Nếu bạn chưa đăng ký, bấm Đăng
ký và trở thành một thành viên LG
SmartWorld.
3 Tải về nội dung bạn muốn.

L

1

Cách tải LG SmartWorld từ điện
thoại

2

1 Nhấn biểu tượng
để truy cập LG
SmartWorld .
2 Bấm Đăng nhập và nhập tên đăng
nhập/mật khẩu cho LG SmartWorld.

3
4

112

LƯU Ý: Nếu không có biểu tượng
thì sao?
1 Sử dụng trình duyệt Web di động,
truy cập LG SmartWorld (www.
lgsmartworld.com) và chọn quốc
gia của bạn.
2 Tải xuống ứng dụng LG
SmartWorld.
3 Thi hành và cài đặt tệp đã tải về.
4 Truy cập LG SmartWorld bằng
cách nhấn biểu tượng
.

Cách sử dụng LG SmartWorld
Tham gia vào các chương trình
khuyến mãi hàng tháng của LG
SmartWorld.
• Tìm và tải về nội dung 3D hấp dẫn từ
‘3D zone’.
• Thử các nút “Menu” dễ dàng để nhanh
chóng tìm thấy thứ bạn đang tìm
kiếm.
• Thể loại: Tìm nội dung theo thể
loại (ví dụ: Giáo dục, Giải trí, Trò
chơi, v.v.).
•
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LG SmartWorld
Ứng dụng của tôi: Danh sách nội
dung đã tải về/sẽ được cập nhật.
• Ứng dụng cho bạn: Nội dung được
đề xuất dựa trên các lựa chọn trước
đây của bạn.
• Tìm kiếm: Tìm kiếm Nội dung.
• Cài đặt: Đặt Cấu hình và Hiển thị.
• Thử cả các chức năng hữu ích khác.
(Màn hình chi tiết nội dung)
• Danh sách mong muốn: Lưu nội
dung bạn quan tâm.
•
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Kế
LƯU Ý: LG SmartWorld có thể không khả
dụng tại tất cả nhà khai thác mạng hoặc
quốc gia.

Blu

Bạn
liệu
ứng
như
khá

ả
c

Kết nối
Bluetooth
Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi dữ
liệu bằng cách chạy ứng dụng tương
ứng, không phải từ menu Bluetooth
như trên hầu hết các điện thoại di động
khác.

MẸO! Với LG-P725, bạn có thể tận
hưởng Bluetooth tốc độ cao. Nếu
thiết bị bạn muốn chia sẻ tệp cũng
hỗ trợ Bluetooth tốc độ cao, các tệp
sẽ tự động được truyền qua mạng
tốc độ cao. Để sử dụng truyền dữ
liệu Bluetooth tốc độ cao, vui lòng
đảm bảo rằng Wi-Fi đang TẮT trên
thiết bị của bạn trước khi sử dụng.
Cài đặt cho Bluetooth tốc độ cao có
thể khác nhau tùy theo thiết bị. Vui
lòng kiểm tra cài đặt của thiết bị với
nhà cung cấp dịch vụ của thiết bị.
115

Kết nối
LƯU Ý:
• LG không chịu trách nhiệm cho việc mất
mát, chặn hoặc sử dụng không đúng dữ liệu
được gửi hoặc nhận qua tính năng không
dây Bluetooth.
• Luôn đảm bảo rằng bạn chia sẻ và nhận dữ
liệu với các thiết bị được tin cậy và bảo vệ
phù hợp. Nếu có vật cản giữa các thiết bị,
khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
• Một số thiết bị, đặc biệt là những thiết bị
chưa được Bluetooth SIG kiểm tra hay chấp
thuận, có thể không tương thích với thiết
bị của bạn.
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Bật Bluetooth và ghép nối điện thoại
của bạn với thiết bị Bluetooth
1 Ứng dụng > Cài đặt > Không dây
& mạng > Nhấn Bluetooth để bật
chức năng này.
2 Đi đến Cài đặt Bluetooth > Dò
thiết bị
3 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối
với từ danh sách.
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Khi ghép nối thành công, thiết bị của
bạn sẽ kết nối với thiết bị kia. Nếu thiết
bị bạn muốn ghép nối cùng không có
trong danh sách, đảm bảo thiết bị đích
được đặt là Có thể khám phá, sau đó
dò lại.
Gửi dữ liệu bằng tính năng không
dây Bluetooth
1 Chọn một tệp hoặc một mục, chẳng
hạn như liên hệ hoặc tệp đa phương
tiện, từ ứng dụng thích hợp hoặc
Tệp riêng.

2 Chọn một tùy chọn để gửi dữ liệu
qua Bluetooth.
LƯU Ý: Phương pháp chọn tùy chọn
có thể thay đổi theo loại dữ liệu.
3 Tìm kiếm và ghép nối với thiết bị hỗ
trợ Bluetooth.
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Kết nối
Nhận dữ liệu bằng tính năng không
dây Bluetooth
1 Trong chế độ Chờ, mở danh sách
ứng dụng và chọn Cài đặt > Không
dây & mạng > Cài đặt Bluetooth
> Có thể khám phá. Thiết bị
Bluetooth khác có thể phát hiện
thiết bị của bạn trong 120 giây.
2 Khi được nhắc, nhập PIN cho tính
năng không dây Bluetooth và chọn
OK (nếu cần thiết).
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3 Chọn Chấp nhận để xác nhận rằng
bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết
bị. Dữ liệu đã nhận được lưu vào thư
mục bluetooth.
LƯU Ý: Nếu bạn đã nhận được liên
hệ, bạn có thể lưu liên hệ vào trong
sổ điện thoại bằng cách sau: Nhấn
Liên hệ
> Nhấn
> Khác >
Nhập/Xuất.
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Wi-Fi
Tìm hiểu cách sử dụng các khả năng kết
nối mạng không dây trên thiết bị của
bạn để kích hoạt và kết nối với bất kỳ
mạng cục bộ không dây (WLAN) nào
tương thích với các chuẩn IEEE 802.11
b/g/n. Bạn có thể kết nối internet hoặc
các thiết bị mạng khác ở mọi nơi có
điểm truy cập hoặc điểm truy cập
không dây.
Kích hoạt tính năng WLAN
Trong chế độ Chờ, mở danh sách ứng
dụng và chọn Cài đặt > Không dây &

mạng > Cài đặt Wi-Fi > Wi-Fi.
LƯU Ý: Một WLAN hoạt động chạy
trong nền sẽ tiêu tốn năng lượng
pin. Để bảo tồn năng lượng pin, chỉ
kích hoạt WLAN khi cần.
Tìm và kết nối với WLAN
Trong chế độ Chờ, mở danh sách ứng
dụng và chọn Cài đặt > Không dây
& mạng > Cài đặt Wi-Fi.Thiết bị sẽ tự
động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có.
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Kết nối
1 Chọn một mạng trong Mạng wifi.
2 Nhập mật khẩu cho mạng đó (nếu
cần).
3 Chọn Kết nối.
Thêm WLAN theo cách thủ công
1 Trong chế độ Chờ, mở danh sách
ứng dụng và chọn Cài đặt > Không
dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi >
Thêm mạng Wi-Fi.
2 Nhập SSID cho mạng và chọn loại
bảo mật.
3 Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào
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loại bảo mật được chọn.
4 Chọn Lưu.
Kết nối với WLAN sử dụng Wi-Fi
Protected Setup (WPS)
Sử dụng WPS, bạn có thể kết nối với
một mạng an toàn.
Để kết nối với WLAN bằng nút WPS,
1 Trong chế độ Chờ, mở danh sách
ứng dụng và chọn Cài đặt > Không
dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi .
2 Chọn Ấn nút WPS yêu cầu.
3 Nhấn nút WPS trên điểm truy cập
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trong 2 phút.
Để kết nối với WLAN bằng nút WPS,
1 Trong chế độ Chờ, mở danh sách
ứng dụng và chọn Cài đặt > Không
dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi .
2 Chọn một mạng có biểu tượng WPS
và chọn WPS PIN.
3 Trên điểm truy cập, nhập PIN và
nhấn nút start (bắt đầu).

Sử dụng SmartShare
SmartShare sử dụng công nghệ DLNA
(Digital Living Network Alliance) để chia

sẻ nội dung số qua mạng không dây.
Cả hai thiết bị phải có chứng nhận
DLNA để hỗ trợ tính năng này.
Để bật SmartShare và cho phép chia
sẻ nội dung
1 Nhấn tab Ứng dụng
và chọn
SmartShare.
2 Nhấn phím Menu và chọn Cài đặt.
3 Nhấn Luôn chấp nhận yêu cầu nếu
bạn muốn tự động chấp nhận các
yêu cầu chia sẻ từ các thiết bị khác.
4 Nhấn Nhận các tập tin nếu bạn
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Kết nối
muốn tự động cho phép nhận các
tệp tải lên vào điện thoại từ các điện
thoại khác.
5 Nhấn hộp kiểm Có thể khám phá
để bật.
6 Trong phần Chia sẻ nội dung, nhấn
để chọn loại nội dung bạn muốn
chia sẻ. Chọn từ Hình ảnh, Video
và Nhạc.
7 SmartShare hiện đã bật và sẵn
sàng để chia sẻ nội dung.
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Để chia sẻ nội dung từ thư viện nội
dung từ xa với các thiết bị khác
Để thiết bị hiển thị (ví dụ: TV) phát nội
dung đa phương tiện từ thư viện nội
dung từ xa (ví dụ: PC).
LƯU Ý: Đảm bảo rằng chức năng
DLNA của thiết bị được cấu hình
chính xác (ví dụ: TV và PC).
1 Nhấn tab Ứng dụng
và chọn
SmartShare.
2 Nhấn nút ở bên phải trên cùng để

3
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hoặc chọn thiết bị từ danh sách
thiết bị hiển thị.
3 Nhấn nút ở bên trái trên cùng và
chọn thiết bị trong thư viện nội
dung từ xa.
4 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
5 Nhấn vào hình thu nhỏ nội dung
hoặc nhấn phím Menu và chọn nút
Phát.
Để chia sẻ nội dung từ điện thoại của
bạn với thiết bị hiển thị (ví dụ: TV)

LƯU Ý: Đảm bảo rằng thiết bị hiển
thị của bạn được cấu hình chính xác.
1 Trong khi duyệt hình ảnh hoặc video
bằng ứng dụng Thư viện, nhấn và
giữ để chọn tệp. Sau đó, bạn sẽ có
thể chọn nhiều tệp để chia sẻ.
2 Nhấn Chia sẻ trên menu và chọn
SmartShare.
3 SmartShare tự động chạy cùng với
các tệp đã chọn.
123

Kết nối
4 Chọn thiết bị từ danh sách thiết bị
hiển thị để phát các tệp.
LƯU Ý: Làm theo các bước tương tự
để sử dụng Trình nghe nhạc, Máy
ảnh và Trình phát video để chia sẻ
nội dung.
Lưu ý: Kiểm tra xem thiết bị của bạn
đã kết nối với mạng gia đình bằng kết
nối Wi-Fi để sử dụng ứng dụng này hay
chưa. Một số thiết bị hỗ trợ DLNA (như
TV) chỉ hỗ trợ tính năng DMP của DLNA
sẽ không xuất hiện trong danh sách
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thiết bị hiển thị. Thiết bị của bạn có thể
không phát một số nội dung.
Để tải xuống nội dung từ thư viện nội
dung từ xa
1 Nhấn tab Ứng dụng
và chọn
SmartShare.
2 Nhấn nút ở bên trái trên cùng và
chọn thiết bị trong thư viện nội
dung từ xa.
3 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
4 Nhấn vào hình thu nhỏ nội dung rồi
nhấn phím menu Tải xuống.
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Lưu ý: Một số loại nội dung không được
hỗ trợ.
Để tải lên nội dung từ điện thoại của
tôi lên thư viện nội dung từ xa
LƯU Ý: Đảm bảo rằng thẻ SD đã
được lắp đúng cách và tùy chọn
Nhận tệp trong menu cài đặt đã
được chọn.
1 Nhấn tab Ứng dụng
và chọn
SmartShare.
2 Nhấn vào nút trên cùng bên trái và

chọn Điện thoại của tôi.
3 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
4 Nhấn và giữ một hình thu nhỏ nội
dung rồi nhấn phím menu Tải lên.
5 Chọn một thiết bị trong thư viện nội
dung từ xa sẽ được tải lên.
Lưu ý: Một số thiết bị hỗ trợ DLNA
không hỗ trợ chức năng tải lên DMS và
sẽ không được tải lên. Một số loại nội
dung không được hỗ trợ.
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Kết nối
Để phát nội dung từ thư viên nội
dung từ xa trên điện thoại
1 Nhấn tab Ứng dụng
và chọn
SmartShare.
2 Nhấn nút bên phải trên cùng và
chọn Điện thoại của tôi từ danh sách
hiển thị.
3 Nhấn nút ở bên trái trên cùng và
chọn thiết bị trong thư viện nội
dung từ xa.
4 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
5 Nhấn vào hình thu nhỏ nội dung
126

hoặc nhấn phím Menu và chọn nút
Phát.
6 Nhấn nút
hoặc
để chuyển
đổi giữa chế độ 2D – 3D.
Lưu ý: Một số nội dung có thể bị hỏng
trong chế độ 3D.

Ch
WL
1 T

2

Chia sẻ mạng di động
Tìm hiểu cách đặt thiết bị của bạn làm
modem không dây hoặc điểm truy cập
không dây cho máy tính hoặc các thiết
bị khác và chia sẻ kết nối mạng di động
của thiết bị.

3
4

út

g

m
p
ết
ng

Chia sẻ mạng di động của thiết bị qua
WLAN
1 Trong chế độ Chờ, mở danh sách
ứng dụng và chọn Cài đặt > Không
dây & mạng > Điểm phát di động.
2 Chọn Điểm phát sóng Wi-Fi di
động để kích hoạt điểm phát sóng
WLAN.
3 Chọn Cài đặt điểm phát Wi-Fi di
động.
4 Chọn Cấu hình điểm phát Wi-Fi để
tùy chỉnh điểm phát sóng WLAN:

Mạng SSID - Xem và chỉnh sửa tên
thiết bị sẽ được hiển thị cho thiết bị
bên ngoài.
Bảo mật - Chọn loại bảo mật.
Chia sẻ mạng di động của thiết bị
qua USB
1 Kết nối điện thoại với PC bằng cáp
USB.
1 Danh sách Chế độ kết nối USB sẽ
xuất hiện.
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Kết nối
2 Chọn Dùng làm điểm truy cập
Internet qua USB để kích hoạt
tính năng dùng làm điểm truy cập
Internet qua USB. Thiết bị của bạn
chia sẻ kết nối mạng di động trên
máy tính. Để dừng chia sẻ kết nối
mạng, xóa hộp kiểm bên cạnh Dùng
làm điểm truy cập Internet qua
USB. (Chọn tùy chọn Chỉ sạc Pin để
ngắt kết nối điện thoại.)
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LƯU Ý: Phương thức chia sẻ kết nối
mạng có thể khác nhau tùy thuộc
vào hệ điều hành của máy tính.

GPS
Thiết bị của bạn được trang bị đầu thu
hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Tìm
hiểu cách kích hoạt các dịch vụ định vị.
Để nhận tín hiệu GPS tốt hơn, tránh sử
dụng thiết bị của bạn trong các điều
kiện sau:
• Giữa các tòa nhà, trong đường hầm
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hoặc đường ngầm, bên trong các
tòa nhà trong điều kiện thời tiết xấu
quanh vùng có điện áp cao hoặc điện
từ trường.
• Không chạm vào khu vực ăng-ten
trong hoặc dùng tay hay các vật khác
che khu vực này khi đang sử dụng
chức năng GPS.
• Tính năng này có thể không khả
dụng tùy thuộc vào khu vực hay nhà
cung cấp dịch vụ của bạn.
Kích hoạt các dịch vụ định vị
Bạn phải kích hoạt các dịch vụ định

vị để nhận thông tin vị trí và tìm kiếm
bản đồ.
1 Trong chế độ chờ, mở danh sách
ứng dụng và chọn Cài đặt > Vị trí &
bảo mật.
2 Điều chỉnh các cài đặt sau để kích
hoạt dịch vụ định vị:
Sử dụng mạng không dây - Đặt
để sử dụng WLAN và/hoặc mạng di
động để tìm kiếm vị trí của bạn.
Sử dụng vệ tinh GPS - Đặt để sử
dụng vệ tinh GPS để tìm vị trí của
bạn.
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Kết nối
Kết nối PC bằng cáp dữ liệu PC
Tìm hiểu cách kết nối thiết bị của bạn
với máy tính bằng cáp dữ liệu của máy
tính trong các chế độ kết nối USB. Bằng
cách kết nối thiết bị với máy tính, bạn
có thể truyền dữ liệu trực tiếp tới và từ
thiết bị của mình và sử dụng chương
trình phần mềm PC (LG PC Suite).
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Đồng bộ hóa điện thoại với máy
tính
Để đồng bộ hoá điện thoại qua cáp
USB với PC, bạn cần cài đặt phần mềm
(LG PC Suite) trên PC. Tải xuống chương
trình từ trang web LG (www.lg.com).
1 Sử dụng cáp dữ liệu USB để kết nối
điện thoại với máy tính.
2 Danh sách Chế độ kết nối USB sẽ
xuất hiện và chọn phần mềm PC.
3 Chạy chương trình LG PC Suite từ
PC. Tham khảo trợ giúp phần mềm
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PC (LG PC Suite) để biết thêm thông
tin.
LƯU Ý: Trình điều khiển USB tích
hợp của LG
• Yêu cầu trình điều khiển USB tích
hợp của LG để kết nối thiết bị LG
và máy tính. Trình điều khiển này
được cài tự động khi bạn cài đặt
phần mềm PC “LG PC Suite”.

Kết nối dưới dạng thiết bị lưu trữ thứ
cấp
Bạn có thể kết nối thiết bị của mình với
máy tính dưới dạng một ổ cứng di động
và truy cập thư mục tệp. Nếu bạn lắp thẻ
nhớ vào thiết bị, bạn có thể truy cập thư
mục tệp của thẻ nhớ bằng cách sử dụng
thiết bị dưới dạng đầu đọc thẻ nhớ.
1 Ứng dụng > Cài đặt > Bộ nhớ để
kiểm tra phương tiện lưu trữ.
(Nếu bạn muốn truyền tệp từ hoặc
tới thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào
điện thoại).
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Kết nối
2 Kết nối điện thoại với PC bằng cáp
USB.
3 Danh sách Chế độ kết nối USB sẽ
xuất hiện và chọn tùy chọn Dùng
làm USB.
4 Mở thư mục bộ nhớ có thể tháo rời
trên PC. Bạn có thể xem nội dung
trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và
chuyển tệp.
5 Sao chép các tệp từ PC sang thư
mục ổ lưu trữ.
6 Chọn tùy chọn Chỉ sạc Pin để ngắt
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kết nối điện thoại.
Truyền nhạc, ảnh và video bằng chế
độ thiết bị lưu trữ dữ liệu USB
1 Ứng dụng > Cài đặt > Bộ nhớ để
kiểm tra phương tiện lưu trữ.
(Nếu bạn muốn truyền tệp từ hoặc
tới thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào
điện thoại).
2 Kết nối điện thoại với PC bằng cáp
USB.
3 Danh sách Chế độ kết nối USB sẽ
xuất hiện và chọn tùy chọn Dùng
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làm USB.
4 Mở thư mục bộ nhớ có thể tháo rời
trên PC. Bạn có thể xem nội dung
trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và
chuyển tệp.
5 Sao chép các tệp từ PC sang thư
mục ổ lưu trữ.
6 Khi bạn hoàn thành, chọn tùy chọn
Chỉ sạc Pin để ngắt kết nối điện
thoại.

LƯU Ý: Để ngắt kết nối thiết bị
khỏi máy tính, bấm vào biểu tượng
thiết bị USB trên thanh tác vụ của
Windows và bấm vào tùy chọn để
gỡ bỏ thiết bị lưu trữ thứ cấp. Sau
đó, rút cáp dữ liệu máy tính khỏi
máy tính. Nếu không, bạn có thể
mất dữ liệu lưu trữ trên thẻ nhớ
hoặc làm hỏng thẻ nhớ.
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Kết nối
Kết nối VPN
Bạn có thể tạo mạng riêng ảo (VPN) và
kết nối với mạng riêng của mình một
cách an toàn thông qua mạng công
cộng, chẳng hạn như internet.
LƯU Ý: Thiết bị của bạn cần được
cài cấu hình để truy cập internet.
Nếu bạn gặp sự cố với việc truy cập
internet, bạn cần chỉnh sửa kết nối.
Nếu bạn không chắc chắn về thông
tin kết nối để nhập, hãy hỏi nhà
cung cấp dịch vụ của mình.
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Thiết lập kết nối VPN
1 Trong chế độ Chờ, mở danh sách
ứng dụng và chọn Cài đặt > Không
dây & mạng > Cài đặt VPN > Thêm
VPN.
2 Chọn loại VPN.
3 Tùy chỉnh thông tin kết nối.

•
•
•
•

LƯU Ý: Các tùy chọn sẵn có có thể
thay đổi tùy thuộc vào loại VPN.

•

• Tên VPN - Nhập tên của máy chủ

•

VPN.

ng
m

• Đặt máy chủ VPN - Nhập địa chỉ IP
•
•
•
•
•

của máy chủ VPN.
Bật mã hóa - Đặt để mã hóa máy
chủ VPN.
Đặt khóa chia sẻ trước Phiên IP Nhập khóa chia sẻ trước.
Bật bí mật L2TP - Đặt để sử dụng
mật khẩu bí mật L2TP.
Đặt bí mật L2TP - Nhập mật khẩu
bí mật L2TP.
Đặt chứng chỉ người dùng - Chọn
chứng chỉ người dùng mà máy chủ

VPN sử dụng để nhận dạng bạn. Bạn
có thể nhập chứng chỉ từ máy chủ
VPN hoặc tải xuống từ web.
• Đặt chứng chỉ CA - Chọn chứng chỉ
CA (quyền chứng nhận) mà máy chủ
VPN sử dụng để nhận dạng bạn. Bạn
có thể nhập chứng chỉ từ máy chủ
VPN hoặc tải xuống từ web.
• Miền tìm kiếm DNS - Nhập địa chỉ
của máy chủ tên miền (DNS).
4 Khi bạn hoàn tất, nhấn Menu
> Lưu.
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Kết nối

Cà

Kết nối với mạng riêng
1 Trong chế độ Chờ, mở danh sách
ứng dụng và chọn Cài đặt > Không
dây & mạng > Cài đặt VPN.
2 Chọn mạng riêng để kết nối.
3 Nhập tên người dùng và mật khẩu,
rồi chọn Kết nối.
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Cài đặt
Trong màn hình chủ, nhấn tab Ứng
dụng
sau đó cuộn và nhấn Cài đặt.

Không dây & mạng
Tại đây, bạn có thể quản lý Wi-Fi và
Bluetooth. Bạn cũng có thể thiết lập
mạng di động và chuyển sang chế độ
trên máy bay.
Chế độ trên máy bay – Sau khi chuyển
sang chế độ trên máy bay, tất cả các kết
nối không dây sẽ bị tắt.
Wi-Fi – Bật Wi-Fi để kết nối với mạng
Wi-Fi có sẵn.

Cài đặt Wi-Fi – Cho phép bạn thiết lập
và quản lý điểm truy cập không dây.
Đặt thông báo mạng hoặc thêm mạng
Wi-Fi. Có thể truy cập màn hình cài đặt
Wi-Fi nâng cao từ màn hình cài đặt
Wi-Fi. Nhấn phím Menu và nhấn Nâng
cao.
Bluetooth – Bật hoặc tắt tính năng
không dây Bluetooth.
Cài đặt Bluetooth
- Tên thiết bị: Đặt tên Bluetooth cho
thiết bị của bạn.
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Cài đặt
- Có thể khám phá : Đặt khả năng
hiển thị thiết bị của bạn với các thiết
bị Bluetooth khác.
- Dò thiết bị: Thiết lập thiết bị
của bạn để tìm kiếm các thiết bị
bluetooth khác.
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LƯU Ý:
Nhấn Menu để thay đổi cài đặt
truyền Liên hệ.
• Gửi dưới dạng một tệp: Gửi liên hệ
dưới dạng vCard kết hợp. Tùy chọn
này có thể giảm thời gian truyền
nhưng các thiết bị cũ có thể không
hỗ trợ chế độ này khi nhận liên hệ.
• Gửi riêng: Gửi từng liên hệ dưới
dạng vCard riêng. Khi các thiết bị
cũ không thể nhận tất cả liên hệ,
chọn tùy chọn này.
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Điểm phát di động – Bạn có thể cài cấu
hình cho điểm phát sóng Wi-Fi di động.
Cài đặt VPN – Hiển thị danh sách Mạng
Riêng Ảo (VPN) bạn đã đặt cấu hình
trước đó. Cho phép bạn thêm các loại
VPN khác nhau.
Mạng di động – Đặt tùy chọn cho
chuyển vùng dữ liệu, chế độ mạng &
nhà điều hành mạng, tên điểm truy cập
(APN), v.v.
Thiết lập trên màn hình điện thoại –
Chọn để thay đổi mật khẩu On-Screen
Phone.

Cài đặt cuộc gọi
< Quay số cố định >
Chọn Quay số cố định để bật và soạn
danh sách các số có thể được gọi đi
từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã
PIN2, mã này có sẵn từ nhà điều hành
của bạn. Chỉ những số trong danh sách
quay số cố định mới có thể được gọi đi
từ điện thoại của bạn.
< Thư thoại >
Dịch vụ thư thoại – Cho phép bạn
chọn dịch vụ thư thoại của nhà cung
cấp dịch vụ.
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Cài đặt
Cài đặt thư thoại – Nếu bạn đang sử
dụng dịch vụ thư thoại của nhà cung
cấp dịch vụ, tùy chọn này cho phép bạn
nhập số điện thoại dùng để nghe và
quản lý thư thoại.
< Cài đặt cuộc gọi khác >
Từ chối cuộc gọi – Cho phép bạn đặt
chức năng từ chối cuộc gọi. Chọn từ
Tắt, Từ chối theo danh sách hoặc Từ
chối tất cả cuộc gọi.
Chuyển tiếp cuộc gọi – Chọn chuyển
hướng tất cả cuộc gọi, khi điện thoại
bận, khi không trả lời hoặc khi bạn bị
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mất tín hiệu.
Cài đặt bổ sung – Tùy chọn này thay
đổi các cài đặt sau:
• ID người gọi: Chọn để hiển thị số của
bạn trên cuộc gọi đi (tùy theo nhà
cung cấp mạng của bạn).
• Cuộc gọi chờ: Nếu cuộc gọi chờ được
kích hoạt, điện thoại sẽ thông báo
cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang
đàm thoại (tùy thuộc vào nhà cung
cấp dịch vụ mạng).
Chặn cuộc gọi – Chọn khi nào bạn
muốn chặn cuộc gọi. Nhập mật khẩu
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chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà
điều hành mạng về dịch vụ này.
Phí cuộc gọi - Xem phí được tính cho
cuộc gọi của bạn. (Dịch vụ này tùy
thuộc vào mạng; một số nhà điều hành
không hỗ trợ chức năng này).
Thời lượng cuộc gọi – Xem thời lượng
của tất cả cuộc gọi bao gồm tất cả cuộc
gọi, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến và cuộc
gọi cuối.
Tin nhắn xin lỗi – Khi bạn muốn từ chối
một cuộc gọi, bạn có thể gửi nhanh
một tin nhắn nhờ sử dụng chức năng

này. Chức năng này rất hữu ích nếu
bạn cần từ chối một cuộc gọi trong khi
đang họp.
Cài đặt cuộc gọi video – Thay đổi cài
đặt cuộc gọi video.

Âm thanh
< Thông thường >
Cấu hình âm thanh – Cho phép bạn
chọn chế độ âm thanh mong muốn.
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Cài đặt
Âm lượng – Cho phép bạn đặt âm
lượng cho nhạc chuông, phương tiện,
báo thức, thông báo và hệ thống. Nếu
bạn bỏ chọn tùy chọn "Sử dụng âm
lượng nhạc chuông cho thông báo", bạn
có thể đặt riêng âm lượng cho cuộc gọi
đến và thông báo.
< Nhạc chuông >
Nhạc chuông điện thoại – Cho phép
bạn đặt nhạc chuông mặc định cho
cuộc gọi đến.
Thông báo Nhạc chuông – Cho phép
bạn đặt nhạc chuông mặc định cho
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thông báo.
Phát chuông cùng với rung - Rung cho
cuộc gọi và thông báo.
< Phản hồi >
Âm báo cảm ứng – Cho phép bạn đặt
điện thoại phát âm báo khi sử dụng bàn
phím quay số để quay số.
Chọn âm thanh – Cho phép bạn đặt
điện thoại phát tiếng khi bạn nhấn nút,
biểu tượng và các mục trên màn hình
khác phản ứng với sự chạm của bạn.
Âm thanh khóa màn hình – Cho phép
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bạn đặt điện thoại phát tiếng khi bạn
khóa và mở khóa màn hình.
Phản hồi xúc giác – Cho phép bạn đặt
điện thoại rung nhẹ khi bạn nhấn phím
mềm và trong một số tương tác UI nhất
định.

Hiển thị
Độ sáng - Điều chỉnh độ sáng màn
hình.
Tự động xoay màn hình – Đặt để
chuyển hướng tự động khi bạn xoay
điện thoại.

Ảnh động – đặt để hiển thị ảnh động.
Thời gian chờ màn hình – đặt thời gian
chờ màn hình.
Phông chữ hiển thị – Thay đổi phông
chữ hiển thị.
Cảnh báo popup – Chọn để chuyển
sang hiển thị cửa sổ cảnh báo.

Tiết kiệm pin
Kích hoạt chế độ Tiết kiệm pin - Cho
phép bạn đặt thời gian kích hoạt khi
nào khởi động chế độ tiết kiệm pin.
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Cài đặt
<Các mục cho chế độ tiết kiệm pin>
Đặt để tắt các mục mong muốn: Wi-Fi,
Tự động đồng bộ hóa, Bluetooth,
GPS, Hiệu ứng ảnh động, Độ sáng.
Điều chỉnh độ sáng - Nếu bạn chọn Độ
sáng, đặt phần trăm độ sáng.
<Pin>
Sử dụng pin – Xem ứng dụng nào đã
sử dụng pin.
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Cử chỉ

đặt

Sử dụng những động tác chuyển
động – Điều chỉnh thiết lập cử chỉ cho
cuộc gọi đến và để sử dụng với báo
thức.
• Tắt âm – Cho phép bạn tắt âm bằng
cách lật điện thoại trong khi điện
thoại đổ chuông.
• Báo lại (Dừng):– Cho phép bạn báo
lại (dừng) báo thức bằng cách lật điện
thoại.
Đặt lại cảm biến cử chỉ – Điều chỉnh bộ
cảm biến chuyển động với điện thoại
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đặt trên bề mặt phẳng.

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

Sử dụng vệ tinh GPS, điện thoại sẽ xác
định vị trí của bạn ở mức đường phố.
<Mở khóa màn hình>
Cài đặt khóa màn hình – Đặt hình mở
khóa để đảm bảo an toàn cho điện
thoại của bạn. Mở hàng loạt các màn
hình để hướng dẫn bạn vẽ hình mở
khóa. Bạn có thể đặt PIN hoặc Mật
khẩu thay cho Kiểu mẫu hoặc cứ để là
Không có.
Khi bạn bật điện thoại hoặc mở màn
hình, bạn được yêu cầu vẽ hình mở
khóa để mở khóa màn hình.
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<Khóa thẻ SIM>
Thiết lập khóa thẻ SIM – Thiết lập khóa
thẻ SIM hoặc thay đổi PIN của SIM.
<Mật khẩu>
Mật khẩu hiển thị – Chọn để hiển thị
mật khẩu khi bạn nhập hoặc bỏ chọn
để ẩn mật khẩu khi bạn nhập.
<Quản trị thiết bị>
Chọn trình quản trị thiết bị – Thêm
một hoặc nhiều quản trị viên.
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<Lưu ủy nhiệm>
Sử dụng các ủy nhiệm bảo mật – Cho
phép bạn truy cập các chứng chỉ an
toàn.
Cài đặt từ thẻ SD – Chọn để cài đặt các
chứng chỉ mã hóa từ thẻ SD của bạn.
Đặt mật khẩu – Đặt hoặc thay đổi mật
khẩu bộ nhớ thông tin xác thực.
Xóa lưu trữ – Xóa thông tin xác thực
cho tất cả nội dung và đặt lại mật khẩu.

Ứn

Bạn
dụ
Ng
mặ
thư

Ứng dụng
o

ác

ật

u.

Bạn có thể xem và quản lý các ứng
dụng.
Nguồn không xác định – Cài đặt
mặc định để cài đặt các ứng dụng phi
thương mại.

Cảnh báo:
Tùy thuộc vào ứng dụng bạn cài đặt,
điện thoại di động có thể không
hoạt động đúng và có thể bị sử
dụng trái phép để thiết lập vị trí của
bạn và giành quyền truy cập thông
tin cá nhân qua Internet.
Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá
nhân của bạn, chỉ tải về các ứng
dụng từ nguồn tin cậy như Android
Market.
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Quản lý ứng dụng – Quản lý và xóa
ứng dụng đã cài đặt.
Các dịch vụ đang chạy – Kiểm tra các
dịch vụ hiện đang chạy.
Sử dụng bộ nhớ – Xem bộ nhớ mà các
ứng dụng sử dụng.
Sử dụng pin – Xem ứng dụng nào đã
sử dụng pin.
Phát triển – Đặt tùy chọn để phát triển
ứng dụng.
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Tài khoản & đồng bộ hóa
< Cài đặt đồng bộ chung >
Dữ liệu nền – Cho phép các ứng dụng
đồng bộ hóa dữ liệu trong nền, cho dù
bạn có đang làm việc tích cực với dữ
liệu đó hay không. Bỏ chọn cài đặt này
có thể tiết kiệm pin và giảm (nhưng
không loại bỏ) sử dụng dữ liệu.
Tự động đồng bộ hóa – Cho phép các
ứng dụng đồng bộ hóa, gửi và nhận dữ
liệu theo kế hoạch riêng.
< Cài đặt cập nhật Social+ >
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Cài mạng xã hội+ – Cho phép thiết lập
môi trường widget mạng xã hội được
tối ưu hóa.
< Quản lý tài khoản >
Danh sách tất cả các tài khoản Google
và các tài khoản khác mà bạn đã thêm
vào điện thoại. Nếu bạn nhấn vào một
tài khoản trong màn hình này, màn hình
cài đặt đồng bộ tài khoản đó sẽ mở ra.

Riêng tư
Thay đổi cài đặt để quản lý cài đặt và dữ
liệu của bạn.

• Sao lưu dữ liệu riêng: Đặt để sao lưu

cài đặt và dữ liệu ứng dụng của bạn
vào máy chủ Google.
• Khôi phục tự động: Đặt để khôi phục
cài đặt và dữ liệu ứng dụng của bạn
khi ứng dụng được cài đặt lại vào
thiết bị của bạn.
• Xác lập lại dữ liệu gốc: Xác lập lại cài
đặt của bạn về giá trị mặc định ban
đầu và xóa tất cả dữ liệu của bạn. Nếu
bạn xác lập lại điện thoại bằng cách
này, bạn được nhắc nhập lại cùng
thông tin như khi bạn khởi động
Android lần đầu.
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LƯU Ý:
• Nếu bạn chọn Xác lập lại dữ liệu
gốc, điện thoại sẽ xóa tất cả dữ
liệu cá nhân của bạn khỏi bộ nhớ
hệ thống của điện thoại, bao gồm
cả thông tin về tài khoản Google,
mọi tài khoản khác, dữ liệu và các
cài đặt hệ thống/ứng dụng của
bạn cũng như mọi ứng dụng đã
tải xuống và giấy phép DRM.
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• Xác lập lại điện thoại không xóa

bất kỳ cập nhật phần mềm hệ
thống nào bạn đã tải xuống hay
bất kỳ tệp nào trên thẻ microSD
hay bộ nhớ trong, như nhạc hay
ảnh. Do đó, nếu bạn muốn xóa tất
cả dữ liệu của bộ nhớ trong khi
xác lập lại điện thoại, chọn hộp
kiểm Xóa bộ nhớ trong.
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Bộ nhớ

Nhập & xuất thoại

Kiểm tra thông tin bộ nhớ của thẻ nhớ
và thiết bị của bạn và định dạng bộ nhớ
ngoài hoặc bộ nhớ trong.
Bạn cũng có thể tháo thẻ nhớ (thẻ SD)
để gỡ bỏ an toàn và định dạng thẻ.

Đặt cài đặt Nhận diện giọng nói và
sử dụng cài đặt Chuyển văn bản sang
giọng nói để cài cấu hình cho bộ tổng
hợp văn bản sang giọng nói Android,
cho các ứng dụng có thể tận dụng chức
năng này.
< Nhập thoại >
Cài đặt trình nhận dạng giọng nói
– Sử dụng Cài đặt trình nhận dạng
giọng nói để đặt cấu hình tính năng
nhập giọng nói.

Ngôn ngữ & bàn phím
Sử dụng cài đặt Ngôn ngữ & bàn phím
để chọn ngôn ngữ cho văn bản trên
điện thoại và để cài cấu hình cho bàn
phím trên màn hình, kể cả các từ bạn đã
thêm vào từ điển.
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• Ngôn ngữ: Mở màn hình mà ở đó

bạn có thể đặt ngôn ngữ bạn sử dụng
khi nhập văn bản bằng giọng nói.
• Tìm kiếm an toàn: Mở hộp thoại
nơi bạn có thể đặt bộ lọc Google
SafeSearch để chặn một số kết quả
nhất định.
• Chặn các từ xúc phạm: khi bỏ chọn,
nhận diện giọng nói của Google sẽ
nhận diện và phiên âm các từ mà
nhiều người cho là khiếm nhã mỗi
khi bạn nhập dữ liệu bằng giọng nói.
Khi được chọn, nhận dạng giọng nói
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của Google thay thế các từ phiên
âm bằng trình giữ chỗ có chứa biểu
tượng dấu hoa thị ( * ).
< Ngõ ra Thoại >
Cài đặt chuyển văn bản sang giọng
nói – Sử dụng Cài đặt chuyển văn
bản sang giọng nói để đặt cấu hình
bộ tổng hợp văn bản thành giọng nói
của Android để các ứng dụng có thể sử
dụng tính năng này.
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LƯU Ý: Nếu bạn không có dữ liệu
tổng hợp lời nói đã cài đặt thì chỉ Cài
đặt dữ liệu thoại là sẵn có.
• Nghe một ví dụ: Phát đoạn mẫu

ngắn của trình tổng hợp lời nói bằng
các cài đặt hiện tại của bạn.
• Luôn sử dụng cài đặt của tôi: Chọn
để sử dụng các cài đặt trên màn hình
thay cho các cài đặt tổng hợp giọng
nói có trong ứng dụng khác.
• Phương tiện mặc định: Mở hộp
thoại để thiết lập ứng dụng văn bản

thành giọng nói bạn muốn sử dụng
nếu bạn cài đặt nhiều ứng dụng.
• Cài đặt dữ liệu thoại: Nếu điện thoại
chưa cài dữ liệu tổng hợp giọng nói,
cần kết nối điện thoại với Android
Market và chương trình sẽ hướng dẫn
quá trình tải xuống và cài đặt dữ liệu.
Cài đặt này không có nếu dữ liệu đã
được cài.
• Tốc độ của giọng nói: Mở hộp thoại
để chọn tốc độ trình tổng hợp nói.
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• Ngôn ngữ: Mở hộp thoại để chọn

ngôn ngữ của văn bản mà bạn muốn
trình tổng hợp đọc. Tùy chọn này đặc
biệt hữu ích khi sử dụng với Luôn sử
dụng cài đặt của tôi để đảm bảo văn
bản được nói chính xác trong nhiều
ứng dụng.
• Pico TTS: Định cấu hình cài đặt Pico
TTS.

Truy cập
Sử dụng cài đặt Truy cập để cấu hình
plug-in truy cập mà bạn đã cài đặt trên
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điện thoại.
LƯU Ý: Yêu cầu các plug-in bổ sung
trở nên khả dụng.

Kết nối
<Chế độ kết nối USB>
Chế độ kết nối mặc định - Bạn có thể
đặt chế độ mong muốn (Chỉ sạc Pin,
Dùng làm USB, Phần mềm PC và
Dùng làm điểm truy cập Internet qua
USB).
Luôn hỏi - Chọn tùy chọn này để chọn
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chế độ kết nối USB bất cứ khi nào bạn
kết nối điện thoại với máy tính.
<PC Suite>
Kết Nối Wi-Fi – Chọn tùy chọn này để
sử dụng LG PC Suite với kết nối Wi-Fi.
Xin lưu ý rằng mạng Wi-Fi phải được kết
nối cho LG PC Suite qua kết nối Wi-Fi
trong cài đặt Không dây & mạng.

riêng thay vì lấy giờ hiện tại từ mạng
di động.

Giới thiệu về điện thoại
Xem thông tin pháp lý và kiểm tra trạng
thái của điện thoại cũng như phiên bản
phần mềm.

Ngày & Giờ
Sử dụng cài đặt Ngày & Giờ để đặt cách
hiển thị ngày. Bạn cũng có thể sử dụng
các cài đặt này để đặt giờ và múi giờ
155

LG On-Screen Phone
On-Screen Phone cho phép bạn xem
Thoát chương trình On-Screen
màn hình điện thoại di động từ máy tính
Phone.
thông qua kết nối USB hoặc Bluetooth.
thu nhỏ cửa sổ On-Screen Phone.
Bạn cũng có thể dùng chuột hoặc bàn
Tính năng On-Screen Phone
phím để điều khiển điện thoại di động
từ máy tính.
• Truyền và điều khiển thời gian thực:

Biểu tượng On-Screen Phone
Kết nối điện thoại di động với máy
tính hoặc ngắt kết nố.
Xoay cửa sổ On-Screen Phone (chỉ
có trên các ứng dụng hỗ trợ xoay).
Thay đổi tùy chọn On-Screen Phone.
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hiển thị và điều khiển màn hình điện
thoại di động khi đã kết nối với máy
tính.
• Điều khiển chuột: cho phép bạn điều
khiển điện thoại di động của mình
bằng cách sử dụng chuột để bấm và
kéo trên màn hình máy tính.
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Nhập văn bản bằng bàn phím: cho
phép bạn soạn tin nhắn văn bản hoặc
ghi chú bằng bàn phím máy tính.
• Truyền tệp (điện thoại di động sang
máy tính): gửi tệp từ điện thoại di
động (ví dụ: ảnh, video, nhạc và tệp
Polaris Office) sang máy tính. Chỉ cần
nhấp chuột phải và tệp bạn muốn gửi
đến PC và nhấp "Lưu vào PC".
• Truyền tệp (máy tính sang điện thoại
di động): gửi tệp từ máy tính sang điện
thoại di động. Chỉ cần chọn các tệp
bạn muốn truyền, kéo và thả tệp vào
cửa sổ On-Screen Phone. Các tệp gửi
•

•

đi được lưu trong thẻ SD trong.
Thông báo sự kiện thời gian thực:
nhắc để thông báo cho bạn cuộc gọi
đến hoặc tin nhắn văn bản/đa phương
tiện.

Lưu ý: Xem trước máy ảnh, video
và nội dung từ chế độ 3D (Trò chơi
& ứng dụng 3D, Hướng dẫn 3D,
YouTube 3D, Thư viện 3D) không
được hỗ trợ trong OSP, nên cũng
không có trên PC.

157

LG On-Screen Phone
Cách cài đặt On-Screen Phone trên Cách kết nối điện thoại di động với
máy tính
máy tính
1 Truy cập LG Home (www.lg.com) và
chọn quốc gia của bạn.
2 Tới Hỗ trợ > Hỗ trợ Điện thoại
Di động > Chọn kiểu (LG-P725) >
Bấm OSP (On-Screen Phone) để tải
xuống. Bạn có thể cài đặt On-Screen
Phone trên máy tính.
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Kết nối USB:
1 Mở Trình hướng dẫn Kết nối, chọn
"Kết nối qua cáp USB" và bấm "Tiếp
theo".
2 Kết nối điện thoại di động với máy
tính sử dụng cáp USB và bấm "Tiếp
theo".
3 Nhập mật khẩu On-Screen Phone và
bấm "Tiếp theo". Mật khẩu mặc định
là “0000”. Bạn có thể thay đổi mật
khẩu trong Cài đặt > Không dây &
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Mạng > Thiết lập trên màn hình điện
thoại.
4 Bấm "OK" để thoát khỏi cửa sổ.

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

4 Trình hướng dẫn sẽ bắt đầu tìm kiếm
điện thoại di động đã bật Bluetooth.
Khi điện thoại di động bạn muốn kết
nối xuất hiện, bấm "Dừng" để dừng
tìm kiếm.
5 Chọn "LG-P725" từ danh sách thiết bị
và bấm "Tiếp theo". Bạn có thể đổi tên
thiết bị nếu muốn.
6 Chấp nhận yêu cầu ghép nối trên
điện thoại và chọn "Tiếp theo" trên
PC.
7 Nhập mật khẩu On-Screen Phone và
bấm "Tiếp theo". (Mật khẩu mặc định
là “0000”).
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8 Nhấn "OK" để thoát.

Để kiểm tra kết nối điện thoại tới
máy tính
Khi đã kết nối các thiết bị, kéo thanh
thông báo nằm ở trên cùng của màn
hình chủ xuống để kiểm tra trạng thái
kết nối On-Screen Phone.

Cà
Để ngắt kết nối điện thoại khỏi
máy tính
Bấm
nằm ở trên cùng bên trái của
cửa sổ On-Screen Phone. Hoặc, kéo
thanh thông báo nằm ở trên cùng
của màn hình chủ xuống và chọn
"On-Screen Phone". Nhấn "Có" trong cửa
sổ Ngắt kết nối.
LƯU Ý: Bạn phải khởi động lại điện
thoại sau khi tắt dịch vụ On-Screen
Phone.
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Cài đặt phần mềm PC (LG PC Suite)
Phần mềm PC “LG PC Suite” là một
chương trình giúp bạn kết nối thiết bị
với máy tính thông qua kết nối USB
hoặc Wi-Fi. Khi đã được kết nối, bạn có
thể sử dụng các chức năng của thiết bị
trên máy tính.
Với Phần mềm PC “LG PC Suite”, bạn
có thể...
• Quản lý và phát các nội dung đa
phương tiện (nhạc, phim, ảnh) trên
máy tính.
• Gửi nội dung đa phương tiện tới thiết

bị của bạn.
• Đồng bộ hóa dữ liệu (lịch biểu, danh

•
•
•
•

bạ, chỉ mục) trong thiết bị và máy
tính.
Sao lưu các ứng dụng trong thiết bị
của bạn.
Cập nhật phần mềm trong thiết bị
của bạn.
Sao lưu và khôi phục thiết bị.
Phát nội dung đa phương tiện của
máy tính từ thiết bị khác.
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Cài đặt phần mềm PC (LG PC Suite)
MẸO! Bạn có thể sử dụng menu Trợ
giúp từ ứng dụng để tìm hiểu cách
sử dụng ứng dụng phần mềm PC
"LG PC Suite".

(LG-P725).
3 Bấm PC Sync từ Tải xuống và bấm
Tải xuống PC Sync cho WINDOW
để tải xuống phần mềm PC "LG PC
Suite".

Cài đặt phần mềm PC “LG PC Suite”
Bạn có thể tải xuống phần mềm PC “LG
PC Suite” từ trang web của LG.
1 Tới www.lg.com và chọn quốc gia
của bạn.
2 Đi tới Hỗ trợ > Hỗ trợ điện thoại
di động > Chọn kiểu điện thoại

Yêu cầu hệ thống cho phần mềm PC
“LG PC Suite”
• Hệ điều hành: Windows XP 32 bit
(Service pack 2), Windows Vista 32
bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
• CPU: bộ xử lý 1GHz hoặc cao hơn
• Bộ nhớ: RAM 512MB hoặc cao hơn
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• Cạc đồ họa: độ phân giải 1024 x 768,

32 bit màu hoặc cao hơn
• HDD: dung lượng ổ cứng trống 100
MB hoặc cao hơn (Có thể cần nhiều
dung lượng ổ cứng hơn tùy thuộc
vào lượng dữ liệu được lưu trữ).
• Phần mềm được yêu cầu: trình điều
khiển tích hợp LG.

LƯU Ý: Trình điều khiển USB tích
hợp của LG
• Yêu cầu trình điều khiển USB tích
hợp của LG để kết nối thiết bị LG và
máy tính. Trình điều khiển này được
cài tự động khi bạn cài đặt phần
mềm PC “LG PC Suite”.

Kết nối thiết bị với máy tính.
Phần mềm cho máy tính“LG PC Suite” có
thể kết nối với cáp USB hoặc Wi-Fi.
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Cài đặt phần mềm PC (LG PC Suite)
Cách kết nối thiết bị với cáp USB
1 Bấm
ở trên cùng của màn
hình.
2 Phần bộ nhớ thiết bị sẽ được tạo
trong phần thư viện ở bên trái của
màn hình và thiết bị sẽ được kết nối.
LƯU Ý: Khi bạn chọn chế độ kết nối
từ thiết bị, chọn ‘Phần mềm PC’ để
kết nối.
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Cách thiết lập kết nối không dây với
Wi-Fi
Kết nối Wi-Fi cho thiết bị, kết nối
Ethernet cho máy tính với cùng một
thiết bị định tuyến không dây:
• Cấu hình thiết bị
1 Từ thiết bị của bạn, chọn Cài đặt
> Không dây & Mạng > Cài đặt
Wi-Fi và bật kết nối Wi-Fi.
2 Từ danh sách mạng Wi-Fi tìm
thấy, chọn một mạng để kết nối.
3 Bạn có thể cần nhập mật khẩu
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nếu mạng được bảo vệ.
4 Từ thiết bị của bạn, chọn Cài đặt
>Kết nối >bật Kết nối Wi-Fi.
• Cấu hình máy tính
1 Tới Cấu hình mạng.
2 Đảm bảo rằng máy tính được kết
nối với cùng một mạng mà thiết
bị được kết nối.
Kết nối Wi-Fi cho cả thiết bị và máy tính
với cùng một thiết bị định tuyến không
dây:

• Cấu hình thiết bị

1 Từ thiết bị của bạn, chọn Cài đặt
> Không dây & Mạng > Cài đặt
Wi-Fi và bật kết nối Wi-Fi.
2 Từ danh sách mạng Wi-Fi tìm
thấy, chọn một mạng để kết nối.
3 Bạn có thể cần nhập mật khẩu
nếu mạng được bảo vệ.
4 Từ thiết bị của bạn, chọn Cài đặt
>Kết nối >bật Kết nối Wi-Fi.
• Cấu hình máy tính
1 Tới Cấu hình mạng.
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Cài đặt phần mềm PC (LG PC Suite)
2 Đảm bảo rằng máy tính được kết
nối với cùng một mạng mà thiết
bị được kết nối.
Cách kết nối với Điểm phát sóng:
• Cấu hình thiết bị
1 Chọn Cài đặt > Không dây &
mạng > Điểm phát di động to
configure the Wi-Fi Hotspot.
2 Từ bước 1, chọn Điểm phát Wi-Fi
di động > Cài đặt điểm phát
Wi-Fi di động > Cấu hình điểm
phát Wi-Fi nhớ thông tin SSID
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của mạng.

4

• Cấu hình máy tính

1 Tới Cấu hình mạng.
2 Đảm bảo PC được kết nối với
cùng điểm phát di động.
Vui lòng đọc phần trên và làm theo
quy trình bên dưới.
1 Bấm
ở trên cùng của màn
hình.
2 Sau đó chọn kết nối Wi-Fi.
3 Hãy làm theo hướng dẫn trên Trình
hướng dẫn kết nối.
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4 Phần bộ nhớ thiết bị sẽ được tạo
trong phần thư viện ở bên trái của
màn hình và thiết bị sẽ được kết nối.
LƯU Ý:
• Nế bạn không tìm thấy thiết bị để
kết nối, từ thiết bị chọn Cài đặt
> Kết nối > bật Kết Nối Wi-Fi và
nhấp Thử lại trên máy tính.
• Bạn có thể gặp phải kết nối Wi-Fi
kém tùy thuộc vào cấu hình mạng
và tình trạng mạng.

• Nếu bạn kết nối thiết bị và máy

tính với Điểm phát sóng và sử
dụng Internet trên máy tính, bạn
có thể phải trả phí dữ liệu khi kết
nối với Điểm phát sóng tùy thuộc
vào gói thanh toán của bạn.
• Pin trong thiết bị của bạn có thể
nhanh hết nếu bạn sử dụng Wi-Fi.
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Cài đặt phần mềm PC (LG PC Suite)
Đồng bộ hóa thiết bị với máy tính
Dữ liệu từ thiết bị và máy tính có thể
đồng bộ hóa dễ dàng với phần mềm PC
"LG PC Suite". Có thể đồng bộ hóa danh
bạ, lịch biểu và chỉ mục.
Quy trình như sau:
1 Kết nối thiết bị của bạn với máy
tính. (Sử dụng cáp USB hoặc kết nối
Wi-Fi).
2 Sau khi kết nối, chạy chương trình
và chọn mục thiết bị từ danh mục
nằm ở bên trái của màn hình.
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3 Bấm [Thông tin cá nhân] để chọn.
4 Chọn hộp kiểm của nội dung muốn
đồng bộ hóa và bấm nút Đồng bộ
hóa.

Di chuyển Danh bạ từ Thiết bị Cũ
sang Thiết bị Mới
Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ
thiết bị cũ sang máy tính bằng chương
trình đồng bộ hóa của máy tính.
1 Cài đặt phần mềm PC “LG PC Suite”
trên PC. Chạy chương trình và kết
nối thiết bị với máy tính bằng cáp
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USB.
2 Từ phần trên cùng của màn hình,
chọn Thiết bị > Thông tin cá nhân
quan trọng > Nhập liên hệ.
3 Một cửa sổ bật lên mở ra tệp liên hệ
sẽ xuất hiện.
4 Chọn một tệp liên hệ và bấm Mở.
5 Một cửa sổ bật lên để nhập liên hệ
mới từ máy tính vào danh bạ trong
thiết bị sẽ xuất hiện.
6 Nếu danh bạ trong thiết bị và danh
bạ mới từ máy tính khác nhau, chọn

liên hệ bạn muốn nhập từ máy tính.
7 Bấm vào nút [OK] để nhập một liên
hệ mới từ máy tính vào thiết bị.
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Cài đặt phần mềm PC (LG PC Suite)
Gửi nội dung đa phương tiện từ
Thiết bị sang máy tính
1 Kết nối thiết bị và máy tính bằng
cáp USB.
2 Chạy phần mềm PC “LG PC Suite”.
3 Sau khi kết nối, chọn mục thiết bị từ
danh mục nằm ở bên trái của màn
hình.
4 Chọn Đa phương tiện.
5 Chọn hộp kiểm của nội dung cần
gửi.
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6 Bấm Gửi để truyền nội dung từ thiết
bị sang máy tính.
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Cập nhật phần mềm điện thoại
Cập nhật phần mềm điện thoại di
động LG từ Internet
Để biết thêm thông tin về sử dụng
chức năng này, vui lòng truy cập http://
update.lgmobile.com hoặc http://www.
lg.com/common/ index.jsp chọn
quốc gia và ngôn ngữ.
Tính năng này cho phép bạn cập nhật
phần mềm cơ sở của điện thoại lên
phiên bản mới hơn một cách thuận tiện
từ Internet mà không cần đến trung
tâm bảo hành. Tính năng này sẽ chỉ có
nếu và khi LG tạo ra phiên bản phần

mềm cơ sở mới hơn cho thiết bị của
bạn.
Vì cập nhật phần mềm cơ sở dành cho
điện thoại di động yêu cầu sự chú ý
hoàn toàn của người dùng về thời gian
của quá trình cập nhật, vui lòng đảm
bảo bạn đã kiểm tra các hướng dẫn và
chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi
tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp dữ
liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng
cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di
động của bạn.
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Cập nhật phần mềm điện thoại
LƯU Ý: LG bảo lưu quyền tạo ra bản
cập nhật phần mềm cơ sở cho các
kiểu được lựa chọn của riêng hãng
và không đảm bảo tính sẵn có của
phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn
cho tất cả kiểu điện thoại.
Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di
động LG qua Môi trường không dây
(Over-the-Air - OTA)
Tính năng này cho phép bạn cập nhật
phần mềm của điện thoại lên phiên bản
mới hơn một cách tiện lợi qua OTA mà
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không cần kết nối với cáp dữ liệu USB.
Tính năng này sẽ chỉ có nếu và khi LG
tạo ra phiên bản phần mềm cơ sở mới
hơn cho thiết bị của bạn.
Trước tiên, bạn có thể kiểm tra phiên
bản phần mềm trên điện thoại di động:
Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại >
Cập nhật Phần mềm > Kiếm tra ngay
để cập nhật.
Bạn cũng có thể trì hoãn cập nhật trong
1 giờ, 4 giờ, 8 giờ hoặc 24 giờ. Trong
trường hợp này, ứng dụng sẽ thông báo
để bạn cập nhật khi đến giờ. Bạn cũng

có
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ới

có thể sắp xếp lại cập nhật thủ công.
LƯU Ý: Tính năng này phụ thuộc vào
nhà cung cấp dịch vụ mạng, vùng và
quốc gia của bạn.
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Thương hiệu
• Bản quyền 2012 LG Electronics, Inc.

Giữ toàn quyền. LG và logo LG là
thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn
LG và các tổ chức có liên quan của
tập đoàn.
• Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký
của Bluetooth SIG, Inc. toàn thế giới.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED và logo
Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của
Wi-Fi Alliance.
• Tất cả thương hiệu và bản quyền khác
là tài sản của các chủ sở hữu tương
ứng.
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DivX Mobile
GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX: DivX® là
một định dạng video kỹ thuật số do
DivX, LLC, một công ty con của Tập
đoàn Rovi, chế tạo. Đây là thiết bị
DivX Certified® chính thức phát video
DivX. Truy cập www.divx.com để
biết thêm thông tin và công cụ phần
mềm để chuyển đổi các tệp của bạn
sang video DivX.
GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO-ONDEMAND: Thiết bị DivX Certified®
này phải được đăng ký để phát nội
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dung DivX Video-on-Demand (VOD).
Để lấy mã đăng ký, tìm mục DivX
VOD trong menu thiết lập thiết bị.
Truy cập vod.divx.com để biết thêm
thông tin về cách hoàn thành đăng
ký.
DivX Certified® để phát video
DivX® có độ phân giải lên tới HD
720p, bao gồm cả nội dung cao
cấp.
DivX®, DivX Certified® và các logo
liên kết là thương hiệu của Tập
đoàn Rovi hoặc các công ty con của

Tập đoàn và được sử dụng theo
giấy phép. Thuộc phạm vi điều
chỉnh của một hoặc nhiều bằng
sáng chế sau tại Hoa Kỳ : 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
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Thương hiệu
Lưu ý: Phần mềm nguồn mở
Để nhận mã nguồn tương ứng theo
giấy phép nguồn mở GPL, và giấy
phép khác, vui lòng truy cập http://
opensource.lge.com/
Tất cả điều khoản giấy phép, tuyên
bố từ chối trách nhiệm và thông báo
liên quan đều có sẵn để tải xuống
kèm mã nguồn.
• Wi-Fi® và Wi-Fi Protected Access® là

thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi
Alliance.
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D
DTS

Nh

Được sản xuất theo giấy phép từ DTS
Licensing Limited. DTS và Ký hiệu là
các thương hiệu đã đăng ký, & DTS 2.0
Channel và logo DTS là các thương hiệu
của DTS, Inc. Sản phẩm bao gồm phần
mềm. © DTS, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Tối
Tối

Dolby Mobile
Được sản xuất theo giấy phép từ Dolby
Laboratories. Dolby và biểu tượng
chữ D kép là thương hiệu của Dolby
Laboratories.
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Dữ liệu kỹ thuật
Nhiệt độ Môi trường
Tối đa: +50°C (xả), +45°C (sạc)
Tối thiểu: -10°C
Tuyên bố Hợp chuẩn
Thông qua tài liệu này, LG Electronics tuyên
bố LG-P725 tuân thủ các yêu cầu thiết
yếu và các quy định có liên quan khác
của Chỉ thị 1999/5/EC.Bạn có thể tìm
thấy bản sao của tuyên bố hợp chuẩn này
tại http://www.lg.com/global/support/
cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp.
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Phụ kiện

Sử

Các phụ kiện này có sẵn để sử dụng với LG-P725. (Các mục được mô tả bên dưới có thể là tuỳ chọn).

Bộ sạc du lịch

Pin

Tai nghe
stereo

Ch
tho
hầu
Ti

Cáp dữ liệu
Kết nối
LG-P725 và
máy tính.

Hướng dẫn sử
dụng
Tìm hiểu thêm
về LG-P725.

LƯU Ý:
- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG. Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.
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Lỗ

ọn).

Sửa lỗi
Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện
thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng
hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.
Tin nhắn

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Lỗi SIM

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

Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.

nh.
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Tin nhắn

Nguyên nhân

Không có kết nối
mạng/ Mất mạng

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

Biện pháp khắc phục
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Tin nhắn

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Các mã không
khớp

Để thay đổi mã bảo mật,
bạn sẽ cần phải xác nhận
mã mới bằng cách nhập
lại mã đó.
Hai mã mà bạn đã nhập
không khớp với nhau.

Nếu bạn quên mã này, hãy liên hệ với nhà
cung cấp dịch vụ.

Không thể đặt
bất kỳ ứng dụng
nào

Không được nhà cung cấp
dịch vụ hỗ trợ hoặc yêu
Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
cầu đăng ký.
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Tin nhắn

Không thể gọi

Không thể bật
điện thoại
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Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Lỗi quay số
Lắp thẻ SIM mới.
Đã đạt đến giới hạn cước
phí trả trước.

Mạng mới không được phép.
Kiểm tra các hạn chế mới.

Phím On/Off được nhấn
quá nhanh.
Pin chưa được sạc.
Điểm tiếp xúc của pin
bị bẩn.

Nhấn phím On/Off trong ít nhất hai giây.
Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo sạc trên màn
hình.
Vệ sinh điểm tiếp xúc của pin.

Ti

Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc xác lập
lại giới hạn bằng PIN2.

Lỗ

Tin nhắn

ập

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

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

Sạc pin.
Đảm bảo điện thoại đang sạc ở nhiệt độ
bình thường.
Kiểm tra bộ sạc và kết nối với điện thoại.
Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin và lau sạch
chúng nếu cần.
Cắm bộ sạc vào ổ cắm khác.
Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế
bộ sạc.
Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
Thay pin.

Lỗi sạc pin
Không có điện áp
Lỗi bộ sạc
Bộ sạc không đúng
Lỗi pin
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Tin nhắn

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Số không được
phép

Chức năng số quay cố
định đang bật.

Kiểm tra menu Cài đặt và tắt chức năng.

Không thể nhận /
gửi SMS & ảnh

Bộ nhớ Đầy

Xóa một số tin nhắn khỏi điện thoại.

Không mở được
tệp

Định dạng tệp không
được hỗ trợ

Kiểm tra định dạng tệp có thể được hỗ trợ.

Thẻ SD không
hoạt động

Chỉ hỗ trợ hệ thống tệp
FAT16, FAT32

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

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Màn hình không
bật khi tôi nhận
cuộc gọi.

Sự cố với cảm biến tình
trạng gần kề

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

Không có âm
thanh

Chế độ rung

Kiểm tra tình trạng cài đặt của menu âm
thanh để đảm bảo bạn không ở chế độ
rung hoặc im lặng.

ầu
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Tin nhắn

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Treo hoặc không
hoạt động

Sự cố phần mềm không
ổn định

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

QUI CHẾ BẢO HÀNH

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và qui chế bảo hành
Quí khách có thể truy cập Website: www.lge.com/vn

English

LG-P725 Quick Reference 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.

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

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

3

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.

mic

Re
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.

4

SIM

ey down.

microSD Card slot
Back cover
Rear camera lens

Battery
SIM card slot

Speaker
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Home screen
Simply swipe your finger to the left or right
to view the panels. You can customise
each panel with widgets, shortcuts (to your
favourite applications), folders and wallpaper.
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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.
Touch the Messaging icon to access

the messaging menu. This is where you can
create a new message.
Touch the Applications tab at the
bottom of the screen. You can then view
all your installed applications. To open any
application, simply touch the icon in the
applications list.
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Camera
Getting to know the viewfinder

NOTE: The memory capacity may differ depending
on the shooting scene or shooting conditions.
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Switch camera - You can move to the internal camera
from the external one.
Zoom - 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.
Transition between 2D - 3D modes - Touch to
switch photo shoot mode between 2D and 3D.
Taking a photo
Video mode - Touch this icon to switch to video mode.
Gallery - 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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Video camera
Getting to know the viewfinder
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NOTE: The zoom function cannot be available
while video recording.

Switch camera - You can move to the internal camera
from the external one.
Zoom - 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.
Transition between 2D - 3D modes - Touch to
switch photo shoot mode between 2D and 3D.
Start recording
Camera mode - Touch this icon to switch to camera
mode.
Gallery - 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.
9

Video camera
3D photos and videos

b

Taking a 3D Photo
a
b

c

c
d
e
a

10

Switch camera - You can move to the
internal camera from the external one.

d

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.

e
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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.

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
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Video camera
a
b

c

d
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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.
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.

e

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.

1
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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.

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.

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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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
14

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

• Turn off automatic syncing for Gmail™,

Calendar, Contacts and other applications.
• Some applications you have downloaded

may 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.

15

Getting to know your phone
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.
16

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.

T
d
tr
M
in
m
m
a
s

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.
17

Getting to know your phone
4 After some seconds, allow you to select
factory reset fuction 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.
18

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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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.
19
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• 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.
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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-P725).
3 Click PC Sync from Downloads, and
click WINDOW PC Sync Download to
download “LG PC Suite” PC software.
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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.

21

Getting to know your phone
category on the left side of the screen.
7. Synchronising your phone to a
3 Click [Personal information] to select.
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
22

4 Select the checkbox of contents to
synchronise and click the Sync button.
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8. Transferring music, photos
and videos using USB mass
storage devices
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.
1 Applications > Settings > Storage
to check out the storage media. (If
you want to transfer files from or to a

2
3
4

5

memory card, insert a memory card into
the phone.)
Connect the phone to your PC using the
USB cable.
USB connection mode list will appear,
and select Mass storage option.
Open the removable memory folder on
your PC. You can view the mass storage
content on your PC and transfer the
files.
Copy the files from your PC to the drive
folder.
23

Getting to know your phone
6 When you are finished, select Charge
only option to disconnect the phone.

9. Hold your phone upright
Hold your mobile phone vertically, as you
would a regular phone. The LG-P725 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.
24

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.

D
T
re
li
A
in
B
p
T
W
to
C
p
fr
w
W
fo

s
:
he

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

