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โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทาง LG เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบจากตลาดลักลอบ
นำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับบริการทางด้านการประกันสินค้าอย่าง
เป็นทางการ เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG, หนึ่งข้อความ
พร้อมด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง บริษัท LG โดยอัตโนมัติ นับตั้ง
แต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริ่มใช้บริการ ทั้งนี้ LG จะเป็นผู้ชำระค่าบริการ SMS สำหรับ
โปรแกรมตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับสิทธิพิเศษ ท่านจะได้รับสิทธิในการต่อ
ระยะเวลาการรับประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ทันที
ที่โทรศัพท์ของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรอง คุณจะได้รับข้อความรับรอง
“โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์ จากบริษัท LG” โดยทุกหมายเลข IMEI ที่ส่งถึงบริษัท LG
สามารถการันตีได้ว่า จะได้รับสิทธิการรับประกันสินค้า อันเนื่อง
จากข้อบกพร่องจากมาตรฐานในขั้นตอนการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐาน
ในการซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

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

ไทย

คูม
่ อ
ื การใช้ LG-E615
คูม
่ อ
ื นีจ
้ ะช่วยคุณเริม
่ ต้นใช้งานโทรศัพท์ของคุณ

• ข้อมูลบางอย่างในคูม
่ อ
ื เล่มนี้

อาจไม่สามารถใช้ได้กบ
ั โทรศัพท์
ของคุณ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั โทรศัพท์
ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• โทรศัพท์รน
ุ่ นีไ้ ม่เหมาะสำหรับผูพ
้ ก
ิ าร
ทางสายตาเนือ
่ งจากมีแป้นพิมพ์บน
หน้าจอสัมผัส
• ลิขสิทธิ์ ©2012 LG Electronics,
Inc. สงวนลิขสิทธิ์ LG และโลโก้ LG
เป็นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ
LG Group และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
เครือ
่ งหมายการค้าอืน
่ ๆ ทัง้ หมดเป็น
สมบัตข
ิ องเจ้าของนัน
้ ๆ
• Google™, Google Maps™,
Gmail™, YouTube™, Google Talk™
และ Android Market™เป็นเครือ
่ ง
หมายการค้าของ Google, Inc.
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คำแนะนำเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้ การ
ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเหล่านีอ
้ าจทำให้
เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถี่
วิทยุและค่า SAR (Specific Absorption
Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ LG-E615 นี้ ได้รบ
ั
การออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรือ
่ งความ
ปลอดภัยในการใช้งานอันเกีย
่ วกับการรับ
พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อกำหนดนีใ้ ช้
หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ทร่ี วมถึงการ
กำหนดค่าเผือ
่ ไว้ทง้ั นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัย
ของทุกคน โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกีย
่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการใช้
วิธก
ี ารทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยให้เครือ
่ ง
โทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และมี
การรับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการ
ส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทำในทุกย่าน
ความถีท
่ โ่ี ทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้วา่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง แต่ทก
ุ รุน
่
จะได้รบ
ั การออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อ
กำหนดการรับพลังงานคลืน
่ ความถี่
วิทยุ
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• ข้อจำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย

International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่
ตามเนือ
้ เยือ
่ ของร่างกายทีห
่ นัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รน
ุ่ นี้
ซึง่ ทำการทดสอบโดย DASY4
ขณะถือแนบกับหูคอ
ื 0.752 วัตต์/กก.
(10 กรัม) และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ
0.531 วัตต์/กก. (10 กรัม)
• โทรศัพท์นต
้ี รงตามมาตรฐานการดูด
กลืนสัญญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF)
เมือ
่ ใช้งานตามปกติโดยถือแนบกับหู
หรือขณะวางห่างจากร่างกาย
อย่างน้อย 1.5 ซม.
เมือ
่ ใช้กล่องโทรศัพท์สำหรับพกพา
คลิปยึดเข็มขัดหรือทีใ่ ส่โทรศัพท์
เพือ
่ การใช้งานแบบพกติดตัว อุปกรณ์
เหล่านัน
้ ไม่ควรเป็นโลหะและควรให้
โทรศัพท์อยูห
่ า่ งจากร่างกายอย่างน้อย
1.5 ซม. โทรศัพท์เครือ
่ งนีต
้ อ
้ งมีการ
เชือ
่ มต่อเครือข่ายทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสำหรับ
การส่งไฟล์ขอ
้ มูลหรือข้อความ ในบาง
ครัง้ การส่งไฟล์ขอ
้ มูลหรือการส่ง
ข้อความอาจล่าช้าจนกว่าจะเชือ
่ มต่อ
เครือข่ายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเกีย
่ วกับระยะห่าง
ดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะส่งข้อมูล
เสร็จสิน
้

การดูแลและการบำรุงรักษาเครือ
่ ง
โทรศัพท์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ
อุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให้ใช้
กับโทรศัพท์รน
ุ่ นีเ้ ท่านัน
้ การใช้อป
ุ กรณ์
ประเภทอืน
่ ๆ อาจทำให้การรับรอง หรือ
การรับประกันของเครือ
่ งสิน
้ สุดลง หรือ
ก่อให้เกิดอันตรายได้
• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ งโทรศัพท์

ควรนำไปให้ชา่ งเทคนิคผูม
้ ค
ี วามรูเ้ มือ
่
จำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
• การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันเป็น
การตัดสินใจของ LG ซึง่ อาจรวมถึงการ
เปลีย
่ นชิน
้ ส่วนหรือแผงวงจรทีเ่ ป็นของ
ใหม่หรือของทีป
่ รับสภาพ โดยมี
ประสิทธิภาพในการทำงานเทียบ
เท่าชิน
้ ส่วนทีถ
่ ก
ู เปลีย
่ น
• ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ
่ ง
ใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่ง
ความร้อน เช่น เครือ
่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ี
การสัน
่ สะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้
บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น

ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนือ
่ ง
จากอาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อสัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก
ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทรศัพท์
ชำรุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไวไฟ เนือ
่ ง
จากโทรศัพท์อาจร้อนและทำให้ตด
ิ ไฟ
ซึง่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอก
เครือ
่ งโทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย เช่น
เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพืน
้ ผิว
อ่อนนุม
่
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ก
ี ารถ่าย
เทอากาศดี
• ไม่ควรนำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ่
หรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเครดิตหรือบัตร
โดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำ
ความเสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็ก
ได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม เพราะอาจ
ทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
• วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจากของเหลว
หรือความชืน
้
• ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั
ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้อง
เสาอากาศโดยไม่จำเป็น
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• ห้ามใช้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือ

ซ่อมแซมแก้วทีแ
่ ตก มีรอยแตก หรือ
ร้าว ความเสียหายของหน้าจอแก้ว
เกิดขึน
้ จากการใช้งานโดยไม่ได้รบ
ั
อนุญาตหรือไม่ถก
ู ต้องจะไม่ครอบ
คลุมภายใต้การรับประกัน
• โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อเิ ล็ก
ทรอนิกส์ทม
่ี ค
ี วามร้อนในระหว่างการ
ทำงานปกติ การสัมผัสกับผิวโดยตรง
เป็นระยะเวลานานโดยไม่มก
ี ารระบาย
อากาศหรือมีไม่เพียงพออาจทำให้รส
ู้ ก
ึ
ไม่สบายหรือเกิดแผลไหม้เล็กน้อยได้
ดังนัน
้ ผูใ้ ช้ตอ
้ งระมัดระวังเมือ
่ ถือ
โทรศัพท์ในระหว่างหรือทันทีหลังจาก
การใช้การ

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท์

อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งอาจได้รบ
ั ผล
จากคลืน
่ รบกวน ทำให้มผ
ี ลต่อการทำงาน
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้อป
ุ กรณ์
ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเสีย
ก่อน หลีกเลีย
่ งการวางโทรศัพท์เหนือ
เครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
เช่น ใส่ในกระเป๋าเสือ
้ เป็นต้น
• โทรศัพท์เคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ งอาจก่อให้
เกิดสัญญาณรบกวนเครือ
่ งช่วยฟังได้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็กน้อย
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ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับว่าด้วยเรือ
่ งการใช้โทรศัพท์
เคลือ
่ นทีใ่ นพืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขีย
่ าน
พาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะ
ขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความ
ระมัดระวังอย่างเต็มที่
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากสภาพ
การขับขีท
่ ำให้จำเป็นต้องดำเนิน
การดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมี
ผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอ
นิกส์บางชนิดในรถของคุณ เช่น
วิทยุตด
ิ รถยนต์ อุปกรณ์เพือ
่
ความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้
สายซึง่ ขัดขวางการทำงานของ
ถุงลม ซึง่ อาจทำให้ถงุ ลมไม่
ทำงาน หรืออาจทำให้คณ
ุ ได้รบ
ั
บาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ งจากการ
ทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะ
อยูข
่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับ
เสียงอยูท
่ ร่ี ะดับทีเ่ หมาะสม
เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยน
ิ เสียง
จากรอบข้างได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ
ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูกทำ
ลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะ
เวลานาน ดังนัน
้ เราขอแนะนำว่า
คุณไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟงั ใกล้กบ
ั หู
ของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับ
เสียงเพลงและระดับเสียงสายสนทนา
ไว้ในระดับทีเ่ หมาะสม
• เมือ
่ ใช้หฟ
ู งั ให้ลดระดับเสียงลงหาก
คุณไม่ได้ยน
ิ เสียงพูดของคนข้างๆ
หรือคนข้างๆ คุณได้ยน
ิ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ
กำลังฟัง
หมายเหตุ: แรงดันเสียงที่
มากเกินไปจากหูฟงั สามารถ
ทำให้สญ
ู เสียการได้ยน
ิ ได้

ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว

มีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ิ
ตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด
และทำตามข้อกำหนดหรือ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการ
ระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติม

น้ำมันเชือ
้ เพลิง

• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ้ มัน

เชือ
้ เพลิงหรือสารเคมี

• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือ

ของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสาร
ของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บ
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม
ต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน

บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำมา
จากวัสดุแก้ว ซึง่ ส่วนทีเ่ ป็นแก้วนี้
สามารถแตกได้หากโทรศัพท์ตกลง
บนพืน
้ แข็ง หรือถูกกระแทก
หากส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีแ
้ ตก อย่าสัมผัส
หรือพยายามดึงออก ให้หยุดใช้
โทรศัพท์จนกว่าส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีจ้ ะ
ได้รบ
ั การเปลีย
่ นโดยผูใ้ ห้บริการที่
ได้รบ
ั การแต่งตัง้

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้
เกิดคลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
• ให้ปด
ิ โทรศัพท์เrคลือ
่ นทีข
่ อง
คุณก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบิน
จอดทีพ
่ น
้ื ก่อนได้รบ
ั การ
อนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครือ
่ ง

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้

เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัย
และห่างจากมือเด็ก รวมทัง้

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยูร่ ะหว่าง

เด็ก
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เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่ อาจ
ทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั
เครือข่ายมือถือบางเครือข่ายได้ จึงไม่ควร
ใช้โทรศัพท์นเ้ี พียงอย่างเดียวในกรณีโทร
ฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการในพืน
้
ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละ
การดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่

ออกจนหมดก่อนเริม
่ การชาร์จ
แบตเตอรีน
่ ต
้ี า่ งจากแบตเตอรีอ
่ น
่ื
เนือ
่ งจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ งึ
ไม่ดอ
้ ยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ งชาร์จของ
LG เท่านัน
้ เครือ
่ งชาร์จของ LG ได้
รับการออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใช้
งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
• อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่
ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที เมือ
่
ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึง
ระดับทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรีน
่ ้ี
สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครัง้ ก่อน
ทีจ่ ะต้องเปลีย
่ นก้อนใหม่
8

• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่ได้ใช้

เป็นเวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการใช้งาน
อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดน
แสงแดดโดยตรงหรือใช้ในสภาพ
ทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เช่น ในห้องน้ำ
• อย่าวางแบตเตอรีท
่ ง้ิ ไว้ในสภาพอากาศ
ทีร่ อ
้ นหรือเย็น เนือ
่ งจากประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรีอ
่ าจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู
ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผูผ
้ ลิต
ในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้
แล้ว โปรดรีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้
อย่าทิง้ เป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่ โปรด
นำไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่
ได้รบ
ั การแต่งตัง้ จาก LG Electronics
ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ
ทุกครัง้ หลังจากแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์เต็ม
แล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงานสิน
้ เปลือง
ของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรีจ
่ ะขึน
้
อยูก
่ บ
ั การกำหนดค่าเครือข่าย,
การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้,
แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
่ี ี
ขอบแหลมคม เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์
ตะปู สัมผัสกับแบตเตอรี่
ซึง่ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

คำประกาศรับรอง
ดังนัน
้ LG Electronics
ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ LG-E615
เป็นไปตามข้อกำหนดทีจ่ ำเป็น
และข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องอืน
่ ๆ
ของ Directive 1999/5/EC
คุณสามารถดูสำเนาของคำประกาศ
รับรองได้ท่ี http://www.lg.com/
global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +50°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต่ำสุด: -10°C
ประกาศ: ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
ในการขอรับซอร์สโค้ดทีเ่ กีย
่ วข้อง
ตาม GPL, LGPL, MPL
และและใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สอืน
่ ๆ
โปรดไปที่ http://opensource.lge.
com/
เงือ
่ นไขใบอนุญาตการปฏิเสธการ
รับผิดชอบและประกาศทีอ
่ า้ งอิงถึง
ทัง้ หมด สามารถดาวน์โหลดได้
พร้อมกับซอร์สโค้ด
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เริม
่ ทำความรูจ้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
ก่อนเริม
่ ใช้โทรศัพท์ โปรดอ่านข้อมูลนี!้
โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบ
ในโทรศัพท์ของคุณมีการอธิบายไว้ในส่วน
นีห
้ รือไม่ ก่อนทีจ่ ะโทรศัพท์ไปขอรับการ
บริการหรือติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ

1. หน่วยความจำโทรศัพท์
เมือ
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำโทรศัพท์
น้อยกว่า 10% โทรศัพท์จะไม่สามารถรับ
ข้อความใหม่ได้ คุณต้องตรวจสอบหน่วย
ความจำโทรศัพท์ และลบข้อมูลบางอย่าง
เช่น แอปพลิเคชันหรือข้อความเพือ
่ เพิม
่
พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำ
การถอนการติดตัง้ แอปพลิเคชัน:
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า >
แอปฯ จากชนิดอุปกรณ์
2 เมือ
่ แอปพลิเคชันทัง้ หมดปรากฏขึน
้ ให้
เลือ
่ นและเลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การยกเลิกการติดตัง้
3 แตะ ถอนการติดตัง้

2. การยืดอายุแบตเตอรี่
ยืดอายุแบตเตอรีร่ ะหว่างการชาร์จแต่ละ
ครัง้ ได้โดยการปิดคุณสมบัตท
ิ ค
่ี ณ
ุ ไม่ตอ
้ ง
การให้ทำงานอย่างต่อเนือ
่ งในแบ็คกราวด์
คุณสามารถตรวจสอบวิธก
ี ารใช้ไฟ
แบตเตอรีข
่ องแอปพลิเคชัน
และทรัพยากรระบบได้
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การยืดอายุแบตเตอรีข
่ องโทรศัพท์:
• ปิดการสือ
่ สารทางสัญญาณวิทยุทค
่ี ณ
ุ
ไม่ใช้  ปิด Wi-Fi, บลูทธู หรือ GPS
หากคุณไม่ได้ใช้งาน
• ลดความสว่างหน้าจอและตัง้ ค่า
เวลาปิดหน้าจอให้สน
้ั ลง
• ปิดการซิงค์อต
ั โนมัตข
ิ อง
Google Mail™, ปฏิทน
ิ , รายชือ
่
และแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
• แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดบาง
แอปพลิเคชันอาจลดกำลังไฟแบตเตอรี่
การตรวจสอบระดับกำลังไฟแบตเตอรี:่
• แตะ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า >
เกีย
่ วกับโทรศัพท์ จากระบบ > สถานะ
> แท็บ ร่วมกัน.
สถานะแบตเตอรี่ (กำลังชาร์จหรือไม่ชาร์จ)
และระดับ (เปอร์เซ็นต์ทช
่ี าร์จ)
จะปรากฏขึน
้
การตรวจสอบและควบคุมการใช้กำลัง
ไฟแบตเตอรี:่
• แตะ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า >
ประหยัดพลังงาน จากอุปกรณ์ >
การใช้แบตเตอรี่ จากข้อมูลแบตเตอรี่
เวลาในการใช้แบตเตอรีจ่ ะปรากฏขึน
้ บน
หน้าจอ โดยแสดงระยะเวลานับจากทีค
่ ณ
ุ
เชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั แหล่งจ่ายไฟครัง้ สุด
ท้าย หรือหากเชือ
่ มต่ออยูใ่ นขณะนี้
จะแสดงระยะเวลานับจากทีโ่ ทรศัพท์ใช้
พลังงานจากแบตเตอรีค
่ รัง้ สุดท้าย หน้าจอ

จะแสดงรายการแอปพลิเคชันหรือบริการ
ทีใ่ ช้กำลังไฟแบตเตอรี่ โดยเรียงลำดับ
ตามปริมาณทีใ่ ช้จากมากไปน้อย

3. การใช้โฟลเดอร์
คุณสามารถรวมหลายไอคอนแอปพลิเคชัน
ไว้ในหนึง่ โฟลเดอร์ได้ วางไอคอนแอปพลิ
เคชันหนึง่ บนอีกไอคอนหนึง่ ในหน้าจอ
หลัก และไอคอนทัง้ สองจะรวมกัน
หมายเหตุ: หลังจากคุณเปิด
แอปพลิเคชันแล้ว โดยปกติคณ
ุ
จะสามารถปรับการตัง้ ค่าได้โดย
เลือกรายการจากไอคอนเมนู
ใกล้กบ
ั ด้านบนหรือด้านล่าง
ของหน้าจอ

4. กอ่ นการติดตัง้ แอปพลิเคชันและ
OS โอเพ่นซอร์ส
คำเตือน
หากคุณติดตัง้ และใช้ OS อืน
่
นอกเหนือจากของผูผ
้ ลิต อาจทำ
ให้โทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติได้
นอกจากนัน
้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่ได้
รับความคุม
้ ครองตามการรับประกัน

คำเตือน
เพือ
่ ปกป้องโทรศัพท์และข้อมูลส่วน
ตัว ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเฉพาะ
จากแหล่งทีเ่ ชือ
่ ถือได้ เช่น Android
Market™ เท่านัน
้ หากมีการติดตัง้
แอปพลิเคชันไม่ถก
ู ต้องในโทรศัพท์
อาจทำงานไม่ปกติหรือเกิดข้อผิด
พลาดร้ายแรง คุณต้องถอนการติดตัง้
แอปพลิเคชันเหล่านัน
้ และข้อมูล
และการตัง้ ค่าทีเ่ กีย
่ วข้องทัง้ หมดออก
จากโทรศัพท์

5. การใช้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถ
แก้ไขสูส
่ ภาพเดิมได้ ให้ใช้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของโทรศัพท์
1 เมือ
่ ปิดโทรศัพท์แล้ว ให้กดปุม
่
ปุม
่ ลดระดับเสียง + ปุม
่ เปิด/ปิด
ค้างไว้ดว้ ยมือซ้าย
2 เมือ
่ ไฟ LED ทีด
่ า้ นล่างของ
โทรศัพท์สว่างขึน
้ ให้ปล่อยปุม
่
ลดระดับเสียง + ปุม
่ เปิด/ปิด
และกดปุม
่ หน้าหลักค้างไว้
(ประมาณ 2 วินาที) พร้อมกัน
3 โทรศัพท์จะเปิดขึน
้ และรีเซ็ตค่าจาก
โรงงานทันที
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เริม
่ ทำความรูจ้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
รอให้โทรศัพท์ทำการ Hard Reset
อย่างน้อยหนึง่ นาที้
￼
คำเตือน
หากคุณดำเนินการ Hard Reset
แอปพลิเคชันของผูใ้ ช้, ข้อมูลผูใ้ ช้
และใบอนุญาต DRM ทัง้ หมดจะถูกลบ
โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้
ก่อนทำ Hard Reset

6. การเปิดและการสลับแอพพลิเคชัน
มัลติทาสกิง้ เป็นเรือ
่ งง่ายใน Android
เนือ
่ งจากคุณสามารถใช้งานมากกว่า
หนึง่ แอปพลิเคชันพร้อมกัน โดยไม่
จำเป็นต้องปิดแอปพลิเคชันก่อน
เปิดแอปพลิเคชันอืน
่ การใช้และสลับ
ระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ทีเ่ ปิดอยู่
Android จะจัดการแต่ละแอปพลิเคชัน
การหยุดและเริม
่ ต้นตามทีต
่ อ
้ งการ เพือ
่
ให้แอปพลิเคชันทีไ่ ม่ได้ทำงานไม่ใช้
ทรัพยากรโดยไม่จำเป็น
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การกลับไปดูรายการแอปพลิเคชัน
ทีใ่ ช้ลา่ สุด:
เพียงแค่กดปุม
่ หน้าหลัก ค้างไว้
การหยุดแอปพลิเคชัน:
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า >
แอปฯ จากอุปกรณ์ > แท็บ การรัน
2 เลือ
่ นและแตะแอปพลิเคชันทีต
่ อ
้ งการ
และแตะ หยุด เพือ
่ หยุด

7. การติดตัง้ PC Software
(LG PC Suite)
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ "LG PC
Suite" เป็นโปรแกรมทีจ่ ะช่วยเชือ
่ ม
ต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
ผ่านสายเคเบิลการสือ
่ สารข้อมูล USB
และ Wi-Fi เมือ
่ เชือ
่ มต่อแล้ว คุณสามารถ
ใช้ฟงั ก์ชน
ั ของอุปกรณ์ของคุณบน
คอมพิวเตอร์ได้
ด้วยแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์
"LG PC Suite" คุณจะสามารถ...
• จัดการและเล่นเนือ
้ หามีเดียของคุณ
(เพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ)
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ส่งเนือ
้ หามัลติมเี ดียไปยังอุปกรณ์
ของคุณ
• ซิงโครไนซ์ขอ
้ มูล
(กำหนดการ รายชือ
่ บุค
๊ มาร์ค)
ในอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
• สำรองข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆ
ในอุปกรณ์ของคุณ

• อัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณ
• สำรองข้อมูลและเรียกคืนอุปกรณ์ของ

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

• เล่นเนือ
้ หามัลติมเี ดียในคอมพิวเตอร์

• กราฟิกการ์ด: ความละเอียดหน้าจอ

คุณ

ของคุณจากอุปกรณ์อน
่ื

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้เมนู วิธใี ช้
จากแอปพลิเคชันเพือ
่ ค้นหาวิธก
ี ารใช้
งานแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ "LG
PC Suite" ของคุณได้
การติดตัง้ แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์
"LG PC Suite"
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ "LG PC Suite"
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บเพจของ LG
1 ไปที่ www.lg.com และเลือกประเทศ
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
2 ไปที่ การสนับสนุน >
การสนับสนุนโทรศัพท์มอ
ื ถือ >
เลือกรุน
่ (LG-E615)
3 คลิก PC Sync จาก ดาวน์โหลด
และคลิก WINDOW PC Sync
ดาวน์โหลด เพือ
่ ดาวน์โหลด
"LG PC Suite" PC software
ข้อกำหนดของระบบสำหรับ "LG PC
Suite" PC software
• ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร: Windows XP 32 บิต
(Service pack 2), Windows Vista
32 บิต/64 บิต Windows 7 32 บิต
/64 บิต

หรือสูงกว่า

1024 x 768 สี 32 บิต หรือสูงกว่า

• HDD: พืน
้ ทีว่ า่ ง 100 MB หรือมากกว่า

(อาจต้องใช้พน
้ื ทีว่ า่ งบนฮาร์ดดิสก์มาก
ขึน
้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณข้อมูลทีจ่ ด
ั เก็บ)
• ซอฟต์แวร์ทต
่ี อ
้ งการ: ไดรเวอร์ในตัว
ของ LG
หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB
ในตัวของ LG
จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ USB ในตัว
ของ LG ในการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ LG
และคอมพิวเตอร์ และไดรเวอร์จะถูก
ติดตัง้ โดยอัตโนมัติ เมือ
่ คุณติดตัง้
"LG PC Suite" PC software

8. การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของ
คุณกับคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจากอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
สามารถซิงโครไนซ์ได้งา่ ยๆ ด้วย
แอปพลิเคชัน "LG PC Suite"
เพือ
่ ความสะดวกของคุณ สามารถ
ซิงโครไนซ์รายชือ
่ กำหนดการ
และบุค
๊ มาร์คได้ดว้ ย
ขัน
้ ตอนจะมีดงั ต่อไปนี:้
1 เชือ
่ มต่อเครือ
่ งของคุณเข้ากับเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้สายเคเบิล
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เริม
่ ทำความรูจ้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
USB หรือการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi.
2 หลังจากการเชือ
่ มต่อ ให้เรียกใช้
โปรแกรมและเลือกส่วนอุปกรณ์
จากประเภททางด้านซ้ายของหน้าจอ
3 คลิก [ข้อมูลส่วนตัว] เพือ
่ เลือก
4 ทำเครือ
่ งหมายทีช
่ อ
่ งเนือ
้ หาเพือ
่
ซิงโครไนซ์ และคลิกทีป
่ ม
ุ่ ซิงค์

9. การซิงค์โครไนซ์โทรศัพท์กบ
ั
คอมพิวเตอร์ผา่ น USB
หมายเหตุ: ในการซิงโครไนซ์
โทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์โดย
ใช้สายเคเบิล USB คุณต้อง
ติดตัง้ LG PC Suite ใน
คอมพิวเตอร์ โปรดดูหน้าก่อน
หน้านีส
้ ำหรับการติดตัง้
LG PC Suite
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า >
ทีเ่ ก็บข้อมูล จากอุปกรณ์เพือ
่ ตรวจสอบ
สือ
่ ทีเ่ ก็บข้อมูล (หากคุณต้องการถ่าย
โอนไฟล์เข้าสูห
่ รือออกจากการ์ดหน่วย
ความจำ ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำลง
ในโทรศัพท์)
2 เชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์โดย
ใช้สายเคเบิล USB
3 รายการโหมดการเชือ
่ มต่อ USB
จะปรากฏขึน
้ และเลือกตัวเลือก
ซิงค์มเี ดีย (MTP)
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4 เปิดโฟลเดอร์หน่วยความจำทีถ
่ อดได้
บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูเนือ
้ หา
ในทีเ่ ก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของ
คุณ และโอนไฟล์
5 คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง
โฟลเดอร์ไดรฟ์
6 เลือกตัวเลือก ชาร์ทเท่านัน
้ เพือ
่
ยกเลิกการเชือ
่ มต่อโทรศัพท์
เคล็ดลับ! ในการใช้การ์ด
microSD ในโทรศัพท์อก
ี ครัง้
คุณต้องเปิดแถบการแจ้ง และแตะ ￼
> ชาร์ทเท่านัน
้
การยกเลิกการเชือ
่ มต่อโทรศัพท์ของ
คุณกับคอมพิวเตอร์:
เปิดแถบการแจ้ง และแตะ
>
ชาร์ทเท่านัน
้ เพือ
่ ยกเลิกการเชือ
่ มต่อ
โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์อย่าง
ปลอดภัย

10. ถอื โทรศัพท์ตง้ั ขึน
้
ถือโทรศัพท์มอ
ื ถือแนวตัง้ เหมือนกับ
โทรศัพท์ทว่ั ไป โทรศัพท์ LG-E615
มีเสาอากาศภายใน ระมัดระวังอย่าให้เกิด
รอยขีดข่วนหรือความเสียหายทีบ
่ ริเวณ
ด้านหลังเครือ
่ ง เนือ
่ งจากอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานในขณะทำการ
โทรออก/รับสาย หรือทำการส่ง/รับข้อมูล
ให้หลีกเลีย
่ งการถือบริเวณส่วนล่างของ
โทรศัพท์ซง่ึ เป็นตำแหน่งทีม
่ ก
ี ารติดตัง้
เสาอากาศไว้ การทำดังกล่าวส่งผลกับ

คุณภาพการโทร

11. เมือ่ หน้าจอค้าง
หากหน้าจอค้างหรือโทรศัพท์ไม่ตอบ
สนองเมือ
่ คุณพยายามใช้งาน:
ถอดแบตเตอรี่ ใส่กลับเข้าไป
แล้วเปิดโทรศัพท์
หรือ กดปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค
ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีเพือ
่ ปิด
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
โปรดติดต่อศูนย์บริการ
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เริม
่ ทำความรูจ้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
ส่วนประกอบอุปกรณ์
หูฟงั
เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ
ปุม
่ หน้าหลัก
กลับไปยังหน้าจอหลักจากหน้าจอใดๆ
ปุม
่ กลับ
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

หมายเหตุ: เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณ
เมือ
่ รับสายหรือโทรออก เซนเซอร์รบ
ั
สัญญาณจะปิดไฟหน้าจอโดยอัตโนมัติ
และล็อคหน้าจอสัมผัสโดยการรับรูเ้ มือ
่
โทรศัพท์อยูใ่ กล้หู วิธน
ี จ้ี ะช่วยยืดอายุ
การใช้งานแบตเตอรี่ และป้องกันไม่ให้
คุณเปิดใช้หน้าจอสัมผัสโดยไม่ได้ตง้ั
ใจขณะโทรศัพท์
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ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค
• เปิดหรือปิดเครือ
่ งโดยกดปุม
่ นี้
ค้างไว้
• กดครูห
่ นึง่ เพือ
่ ล็อค/
ปลดล็อคหน้าจอ
ปุม
่ เมนู
• แสดงตัวเลือกทีม
่ อ
ี ยู่
ปุม
่ สลับซิม
แตะปุม
่ สำหรับการเลือกซิม1/ซิม2
แตะปุม
่ สำหรับการเลือกซิม1/ซิม2
(ซิมทีเ่ ลือกจะมีเครือ
่ งหมายกล่อง
สีเ่ หลีย
่ มบนไอคอน RSSI)
แตะปุม
่ ค้างเพือ
่ ไปที่ ตัง้ ค่าซิมคู่

คำเตือน
การวางวัตถุทม
่ี น
ี ำ้ หนักมากบน
โทรศัพท์หรือการนัง่ ทับอาจทำให้จอ
LCD และการทำงานของหน้าจอ
สัมผัสเสียหายได้ อย่าปิด
เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณLCD
ด้วยฟิลม
์ ป้องกัน เนือ
่ งจากอาจ
ทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติได้

ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค
ช่องเสียบหูฟงั
พอร์ตอุปกรณ์ชาร์จ/USB
ไมโครโฟน
ปุม
่ ปรับระดับเสียง
• ในหน้าจอหลัก: ควบคุมระดับเสียง
• ระหว่างการใช้สาย:
ควบคุมระดับเสียงหูฟงั
• ขณะเล่นเพลง:
ควบคุมระดับเสียงต่อเนือ
่ ง
เคล็ดลับ! กดปุม่ ระดับเสียงขึน้ และระดับ
เสียงลงค้างไว้หนึง่ วินาทีเพือ่ ใช้ฟงั ก์ชนั
บันทึกด่วน
แฟลช
เลนส์กล้อง
ช่องเสียบซิมการ์ด(ช่อง
เสียบด้านบนสำหรับซิม1
และด้านล่างสำหรับซิม2)
ฝาปิดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่
ช่องใส่การ์ด
microSD

￼

ลำโพง
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เริม
่ ทำความรูจ้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
การใส่ซม
ิ การ์ดและแบตเตอรี่
ก่อนทีจ่ ะเริม
่ สำรวจโทรศัพท์เครือ
่ ง
ใหม่ของคุณ คุณจะต้องตัง้ ค่าโทรศัพท์
การใส่ซม
ิ การ์ดและแบตเตอรี:่
1 ในการถอดฝาปิดแบตเตอรี่ ให้จบ
ั
โทรศัพท์ไว้อย่างมัน
่ คงด้วยมือข้าง
เดียว ใช้มอ
ื ข้างหนึง่ ของคุณ ดึงฝาปิด
แบตเตอรีอ
่ อกด้วยนิว้ หัวแม่มอ
ื ของ
คุณตามทีแ
่ สดงไว้ในภาพ

￼

2 เลือ
่ นซิมการ์ดเข้าไปในช่อง
เสียบดังแสดงในภาพ.
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้า
สัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง
SIM1
SIM2
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3 ใส่แบตเตอรีใ่ ห้เข้าทีโ่ ดยวางหน้า
สัมผัสสีทองบนโทรศัพท์ให้เป็น
แนวเดียวกับแบตเตอรี่ (1) และค่อยๆ
กดลงจนกว่าจะแน่นเข้าที่ (2)

4 วางฝาปิดแบตเตอรีบ
่ นช่องใส่แบตเตอรี่
(1) และกดลงจนกระทัง่ แน่นเข้าที่ (2)

การชาร์จโทรศัพท์
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จอยูท
่ างด้านล่าง
ของโทรศัพท์ เสียบอุปกรณ์ชาร์จ และ
เสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ

ในการใส่การ์ดหน่วยความจำ:
ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัส
สีทองคว่ำลง
การถอดการ์ดหน่วยความอย่าง
ปลอดภัย:
แตะ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า >
ทีเ่ ก็บข้อมูล จากแท็บอุปกรณ์ >
ยกเลิกการต่อเชือ
่ มการ์ด SD > ตกลง

หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ อ
้ งชาร์จจน
เต็มเมือ
่ เริม
่ ต้นใช้งานเพือ
่ ยืดอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรี่
หมายเหตุ: ห้ามเปิดฝาปิดแบตเตอรี่
ระหว่างการชาร์จโทรศัพท์

การใช้การ์ดหน่วยความจำ
โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วย
ความจำ microSDTM หรือ microSDHCTM
ความจุสงู สุด 32GB การ์ดหน่วยความจำ
เหล่านีอ
้ อกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ
โทรศัพท์มอ
ื ถือและอุปกรณ์ทม
่ี ข
ี นาดเล็ก
มากอืน
่ ๆ และเหมาะสำหรับจัดเก็บไฟล์
มีเดีย เช่น เพลง โปรแกรม วิดโี อ และ
ภาพถ่ายสำหรับใช้กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ:
• ใช้งานเฉพาะการ์ดหน่วยความจำที่
ใช้งานร่วมกันได้กบ
ั โทรศัพท์ของ
คุณเท่านัน
้ การใช้การ์ดหน่วยความ
ทีไ่ ม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ อาจ
ทำให้การ์ดและข้อมูลทีจ่ ด
ั เก็บไว้บน
การ์ด รวมถึงโทรศัพท์เสียหายได้
• เนือ
่ งจากอุปกรณ์ใช้ FAT32
ขนาดสูงสุดของไฟล์คอ
ื 4 GB
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เริม
่ ทำความรูจ้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
คำเตือน
อย่าใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ
เมือ
่ โทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่ การทำ
ดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความ
จำและโทรศัพท์ของคุณเสียหายได้
และข้อมูลทีจ่ ด
ั เก็บในการ์ดหน่วย
ความจำอาจเสียหาย
การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ:
การ์ดหน่วยความจำของคุณอาจฟอร์แมต
แล้ว หากยังไม่ได้ฟอร์แมต คุณต้องฟอร์
แมตการ์ดหน่วยความจำก่อนจึงจะสามารถ
ใช้งานการ์ดได้
หมายเหตุ:ไฟล์ทง้ั หมดในการ์ดหน่วย
ความจำจะถูกลบออกเมือ
่ ฟอร์แมต
1 แตะ
เพือ
่ เปิดรายการแอปพลิเคชัน
2 เลือ
่ นและแตะ ตัง้ ค่า > ทีเ่ ก็บข้อมูล
จากอุปกรณ์
3 แตะ ยกเลิกการต่อเชือ
่ มการ์ด SD
แล้วแตะ ตกลง เพือ
่ ยืนยัน
4 แตะ ลบการ์ด SD > ลบการ์ด SD >
ลบทุกสิง่ แล้วยืนยันการเลือกของคุณ
5 หากคุณตัง้ ค่าล็อคแบบ ให้ปอ
้ นข้อมูล
ล็อคแบบ แล้วเลือก ลบทุกสิง่
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หมายเหตุ: หากมีขอ
้ มูลอยู่
ในการ์ดหน่วยความจำของคุณ
โครงสร้างโฟลเดอร์อาจจะแตกต่าง
ไปจากเดิมภายหลังการฟอร์แมต
เนือ
่ งจากไฟล์ทง้ั หมดถูกลบออก

การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ
หากคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์ชว่ั ขณะหนึง่
หน้าจอจะปิดและล็อคโดยอัตโนมัติ ซึง่
จะช่วยป้องกันการแตะโดยไม่ตง้ั ใจและ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้งาน LG-E615
ให้กด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค
เพือ
่ ล็อคโทรศัพท์ของคุณ
หากมีโปรแกรมกำลังเปิดใช้งานอยูใ่ น
ขณะทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ค่าหน้าจอล็อค โปรแกรม
เหล่านัน
้ อาจจะยังคงทำงานอยูใ่ นโหมด
ล็อค ขอแนะนำให้ปด
ิ โปรแกรมทัง้ หมด
ก่อนจะเริม
่ ใช้งานโหมดล็อค เพือ
่ ป้องกัน
การเกิดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำเป็น (เช่น
การโทรเข้า/ออก, การเข้าใช้เว็บ
และการสือ
่ สารข้อมูล)
ในการทำให้โทรศัพท์ของคุณใช้งาน
ได้ ให้กด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค
หน้าจอล็อคจะปรากฏ แตะและเลือ
่ นล็อค
หน้าจอไปในทิศทางใดๆ
เพือ
่ ปลดล็อคหน้าจอหลักของคุณ
หน้าจอสุดท้ายทีค
่ ณ
ุ ดูจะเปิดขึน
้

เคล็ดลับ! ในการทำให้โทรศัพท์ของ
คุณใช้งานได้ คุณสามารถใช้ปม
ุ่ หน้า
หลักขณะทีห
่ น้าจอปิดอยู่

การรักษาความปลอดภัยการล็อค
หน้าจอ
คุณสามารถล็อคหน้าจอสัมผัสได้โดยใช้
คุณสมบัตห
ิ น้าจอล็อค โทรศัพท์ของคุณ
จะขอรหัสปลดล็อคทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ เปิดเครือ
่ ง
โทรศัพท์หรือปลดล็อคหน้าจอสัมผัส
• LG ไม่รบ
ั ผิดชอบสำหรับการสูญหาย
ของรหัสระบบป้องกันหรือข้อมูล
ส่วนตัวหรือความเสียหายอืน
่ ๆ
ทีเ่ กิดจากซอฟต์แวร์ผด
ิ กฎหมาย
ตัง้ ค่าลากปลดล็อค
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
เพือ
่ เปิดรายการแอปพลิเคชัน
และเลือก ตัง้ ค่า > ล็อคหน้าจอ >
เลือกแบบล็อคหน้าจอ > ลาก
2 ลากนิว้ บนหน้าจอเพือ
่ ปลดล็อคหน้าจอ
ตัง้ ค่าปลดล็อคแบบ
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
เพือ
่ เปิดรายการแอปพลิเคชัน
และเลือก ตัง้ ค่า > ล็อคหน้าจอ >
เลือกแบบล็อคหน้าจอ > รูปแบบ
2 ดูคำแนะนำบนหน้าจอและตัวอย่างรูป
แบบ และเลือก ถัดไป
3 วาดรูปแบบโดยลากนิว้ เพือ
่ เชือ
่ มต่อ
อย่างน้อย 4 จุด

4 เลือก ทำต่อ
5 วาดรูปแบบอีกครัง้ เพือ
่ ยืนยัน
6 เลือก ยืนยัน
ตัง้ ค่ารหัส PIN ปลดล็อค
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
เพือ
่ เปิดรายการแอปพลิเคชัน
และเลือก ตัง้ ค่า > หน้าจอล็อค >
เลือกแบบล็อคหน้าจอ > PIN
2 ป้อน PIN (ตัวเลข) ใหม่และเลือก
ทำต่อ
3 ป้อน PIN อีกครัง้ และเลือก ตกลง
ตัง้ ค่ารหัสผ่านปลดล็อค
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
เพือ
่ เปิดรายการแอปพลิเคชัน
และเลือก ตัง้ ค่า > หน้าจอล็อค >
เลือกแบบล็อคหน้าจอ > รหัสผ่าน
2 ป้อนรหัสผ่าน (ตัวเลขและตัวอักษร)
ใหม่และเลือก ทำต่อ
3 ป้อนรหัสผ่านอีกครัง้ และเลือก ตกลง
หมายเหตุ:
ข้อควรระวังเมือ
่ ใช้ลอ
็ คแบบ
สิง่ สำคัญคือต้องจำแบบปลดล็อคที่
คุณตัง้ ไว้ได้ ครัง้ คุณมีโอกาสเพียง
5 ครัง้ ในการป้อนแบบการปลดล็อค
PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
หากคุณทำการป้อนทัง้ หมด 5
ครัง้ แล้ว คุณสามารถลองใหม่ได้อก
ี
ครัง้ หลังจากผ่านไป 30 วินาที
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เริม
่ ทำความรูจ้ ก
ั กับโทรศัพท์ของคุณ
หากคุณลืม PIN หรือ รหัสผ่าน:
หากคุณลืม PIN หรือรหัสผ่าน
คุณต้องทำการ Hard Reset

22

หน้าจอหลักของคุณ
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
เคล็ดลับต่อไปนีเ้ ป็นเคล็ดลับเกีย
่ วกับ
วิธน
ี าวิเกตโทรศัพท์ของคุณ
แตะ – ในการเลือกเมนู/ตัวเลือก
หรือเปิดแอปพลิเคชัน ให้แตะทีเ่ มนู/
ตัวเลือกนัน
้
แตะค้าง – ในการเปิดเมนูตวั เลือก
หรือจับวัตถุทค
่ี ณ
ุ ต้องการย้าย ให้แตะวัตถุ
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการย้ายค้างไว้
ลาก – ในการเลือ
่ นดูรายการหรือเคลือ
่ นที่
ช้าๆ ให้ลากผ่านหน้าจอสัมผัส
ตวัด – ในการเลือ
่ นดูรายการหรือเคลือ
่ นที่
อย่างรวดเร็ว ให้ตวัดนิว้ ผ่านหน้าจอสัมผัส
(ลากอย่างเร็วแล้วปล่อย)
หมายเหตุ:
• ในการเลือกรายการ
ให้แตะทีก
่ ลางไอคอน
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอ
สัมผัสไวต่อการสัมผัสทีเ่ บา
และแน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือกที่
ต้องการ ระวังอย่าแตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ

หน้าจอหลัก
เพียงเลือ
่ นนิว้ ไปทางซ้ายหรือ
ขวาเพือ
่ ดูพาเนล นอกจากนี้
คุณสามารถปรับแต่งพาเนลด้วยแอปฯ,
ดาวน์โหลด, Widget และพืน
้ หลัง

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอบางภาพอาจ
แตกต่างกันตามผูใ้ ห้บริการ
ในหน้าจอหลัก คุณสามารถดูปม
ุ่ ด่วนได้ท่ี
ด้านล่างหน้าจอ ปุม
่ ด่วนจะทำให้สามารถ
เข้าใช้งานฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้บอ
่ ยได้อย่างง่าย
ดายด้วยการกดเพียงปุม
่ เดียว
แตะไอคอน โทรศัพท์ เพือ
่ แสดงปุม
่
หมายเลขหน้าจอสัมผัสสำหรับใช้โทรออก
แตะไอคอน ข้อความ
เพือ
่ เข้าใช้เมนูขอ
้ ความ นีค
่ อ
ื ทีซ
่ ง่ึ คุณ
สามารถสร้างข้อความใหม่ได้
แตะไอคอน รายชือ
่ เพือ
่ เปิดรายชือ
่
แตะไอคอน แอปฯ
ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ คุณสามารถ
ดูแอปพลิเคชันทีต
่ ด
ิ ตัง้ ทัง้ หมดได้
ในการเปิดแอปพลิเคชัน เพียงแตะไอคอน
ในรายการแอปพลิเคชัน

การปรับแต่งหน้าจอหลัก
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอหลักของ
คุณโดยเพิม
่ แอปฯ, ดาวน์โหลด, Widget
หรือพืน
้ หลัง เพือ
่ ให้ใช้โทรศัพท์ได้สะดวก
ยิง่ ขึน
้ ให้เพิม
่ ช็อตคัทแอปพลิเคชันทีใ่ ช้
บ่อยในหน้าจอหลัก
1 หน้าจอหลัก > หรือ
แตะค้างไว้บนส่วนทีว่ า่ ง
ของหน้าจอหลัก
ไปทีห
่ น้าจอโหมดแก้ไข
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หน้าจอหลักของคุณ
2 หน้าจอหลักหลายพาเนลและรายการ
ในแอปฯ, ดาวน์โหลด, วิดเจ็ต หรือพืน
้
หลังจะปรากฏขึน
้ ในหน้าจอโหมดแก้ไข
3 เลือ
่ นไปทางซ้ายหรือขวาไปยังพาเนล
ทีต
่ อ
้ งการ แล้วแตะค้างไว้ทร่ี ายการที่
จะย้ายและลากรายการไปยังตำแหน่ง
ของพาเนลทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
การลบรายการจากหน้าจอหลัก:
• หน้าจอหลัก > แตะค้างไว้ทไ่ี อคอน
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการลบ > ลากไปยัง
เคล็ดลับ! ในการเพิม
่ ไอคอนแอป
พลิเคชันในหน้าจอหลัก จากเมนู
แอปพลิเคชัน ให้แตะค้างไว้ท่ี
แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพิม
่
เพิม
่ หรือลบพาเนลในหน้าจอหลัก
คุณสามารถเพิม
่ หรือลบพาเนลของหน้า
จอหลักเพือ
่ จัดการวิดเจ็ตตามความต้อง
การของคุณได้
1 วางนิว้ สองนิว้ บนหน้าจอและเลือ
่ น
เข้าหากันเพือ
่ เปลีย
่ นเป็นโหมด
แก้ไข แล้วคุณจะสามารถเพิม
่ ลบ
หรือเปลีย
่ นลำดับของพาเนลได้

การกลับไปทีแ่ อปพลิเคชันที่
เพิง่ ใช้ลา่ สุด
1 แตะปุม
่ หน้าหลัก ค้างไว้ หน้าจอจะ
แสดงป๊อปอัปโดยมีไอคอนของ
แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ใช้ลา่ สุด
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2 แตะไอคอนเพือ
่ เปิดแอปพลิเคชัน
หรือแตะปุม
่ กลับ เพือ
่ กลับไปที่
แอปพลิเคชันปัจจุบน
ั ของคุณ
การใช้ซม
ิ คู่
เมือ
่ ใส่สองซิมการ์ดในโทรศัพท์ของคุณ
จะแสดงข้อมูลซิมการ์ดบนแถบการแจ้ง
เมือ
่ คุณแตะปุม
่ สลับซิม
จะสลับซิมทีใ่ ช้งานปัจจุบน
ั
หมายเหตุ:หากใส่ซม
ิ การ์ดเดียวหรือปิด
ซิมหนึง่ การสลับซิมจะใช้ไม่ได้
และปุม
่ สลับซิมจะไม่ทำงาน
ระหว่างการโทร ส่งข้อความ
หรือใช้บริการข้อมูล RSSI
ของอีกซิมหนึง่ อาจแสดงเป็น ‘ไม่มบ
ี ริการ’
เนือ
่ งจากสถานะบริการเครือข่าย
คำเตือน
หากคุณอยูน
่ อกพืน
้ ทีบ
่ ริการ อาจทำให้
อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานแบตเตอรี่
มากขึน
้

แถบการแจ้ง

การดูแถบสถานะ

แถบการแจ้งอยูด
่ า้ นบนสุดของหน้าจอ

แถบสถานะใช้ไอคอนต่างๆ
เพือ
่ แสดงข้อมูลโทรศัพท์ เช่น
ความแรงของสัญญาณ, ข้อความใหม่,
อายุแบตเตอรี,่ บลูทธู ทีใ่ ช้งาน
และการเชือ
่ มต่อข้อมูล

￼￼
ตารางด้านล่างนีจ้ ะอธิบายถึงความหมาย
ของไอคอนต่างๆ ทีป
่ รากฏบนแถบสถานะ
บันทึกด่วน เสียง/สัน
่ /
เงียบ

Wi-Fi

บลูทธู

แก้ไข

การปรับแต่งพาเนลการแจ้ง
คุณสามารถปรับแต่งพาเนลการแจ้งตาม
ความต้องการของคุณได้
การจัดเรียงรายการในพาเนลการแจ้ง
แตะ
จากนัน
้ คุณสามารถตรวจสอบและ
จัดเรียงรายการในพาเนลการแจ้งได้
การดูการตัง้ ค่าการแจ้งเพิม
่ เติม
แตะ
>
คุณสามารถเพิม
่ และลบรายการในพาเนล
การแจ้งได้ เช่น โปรไฟล์เสียง, Wi-Fi,
บลูทธู , โหมดเครือ
่ งบิน และอืน
่ ๆ
แตะและเลือ
่ นแถบการแจ้งลงด้วยนิว้ มือ
แตะ
>
เพือ
่ จัดการการแจ้ง
ทีน
่ ค
่ี ณ
ุ สามารถตรวจสอบและจัดการ
เสียง, Wi-Fi, บลูทธู , โหมดเครือ
่ งบิน,
แอคเคาท์และการซิงค์, หมุนจออัตโนมัต,ิ
ความสว่าง, เปิดใช้ขอ
้ มูล, GPS, Portable
Wi-fi Hotspot และอืน
่

ไอคอน รายละเอียด
ไม่มซ
ี ม
ิ การ์ด
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณ
โหมดเครือ
่ งบิน
เชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
เปิดประหยัดพลังงาน
ชุดหูฟงั แบบใช้สาย
กำลังใช้สาย
พักสาย
ลำโพง
ปิดโมโครโฟนโทรศัพท์
สายไม่ได้รบ
ั
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หน้าจอหลักของคุณ
ไอคอน รายละเอียด

ข้อความใหม่

คำเตือนระบบ

กำลังเล่นเพลง

ตัง้ ปลุก

เปิดวิทยุ FM ในแบ็คกราวด์

ข้อความเสียงใหม่

กำลังใช้งานการปล่อยสัญญาณผ่าน
USB

ปิดเสียงเรียกเข้า
โหมดสัน
่
ชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว
กำลังชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์เชือ
่ มต่อกับ
คอมพิวเตอร์ผา่ นสาย USB
กำลังดาวน์โหลดข้อมูล

กำลังใช้งาน Portable Wi-Fi
hotspot
กำลังใช้งานทัง้ การ
ปล่อยสัญญาณผ่าน USB
และ Portable hotspot
หมายเหตุ: ไอคอนทีแ
่ สดงบนหน้าจอ
อาจแตกต่างกัน โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าค
หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ

กำลังอัปโหลดข้อมูล

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

กำลังรับสัญญาณ GPS

คุณสามารถป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์บน
หน้าจอได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ
บนหน้าจอโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณจำเป็นต้อง
ป้อนข้อความ ในการทำให้แป้นพิมพ์
ปรากฏขึน
้ ด้วยตนเอง เพียงแตะฟิลด์
ข้อความทีค
่ ณ
ุ ต้องการป้อนข้อความ

กำลังรับข้อมูลตำแหน่งจาก GPS
กำลังซิงค์ขอ
้ มูล
Gmail ใหม่
ข้อความ Google Talk ใหม่
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ไอคอน รายละเอียด

เปิดบลูทธู

การใช้ปม
ุ่ กด และ การป้อนข้อความ
แตะหนึง่ ครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นตัวอักษรถัด
ไปทีค
่ ณ
ุ พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แตะสอง
ครัง้ หรือแตะค้างเพือ
่ เปลีย
่ นทุกตัวเป็นตัว
พิมพ์ใหญ่
แตะเพือ
่ สลับเป็นแป้นพิมพ์ตวั เลข
และสัญลักษณ์ คุณสามารถแตะแท็บ
นีค
้ า้ งไว้เพือ
่ ดูเมนูตง้ั ค่าได้
แตะเพือ
่ เว้นวรรค
แตะเพือ
่ ขึน
้ บรรทัดใหม่ในฟิลด์
ข้อความ
แตะเพือ
่ ลบตัวอักษรก่อนหน้า

การป้อนตัวอักษรทีใ่ ช้สำหรับเน้นเสียง
เมือ
่ คุณเลือกภาษาฝรัง่ เศสหรือสเปนเป็น
ภาษาทีใ่ ช้ปอ
้ นข้อความ คุณสามารถป้อน
ตัวอักษรพิเศษของภาษาฝรัง่ เศสหรือ
สเปนได้ (เช่น "á")
ตัวอย่างเช่น ในการป้อน "á" ให้แตะปุม
่
"a" ค้างไว้จนกว่าปุม
่ ซูมเข้าจะขยายใหญ่
ขึน
้ และแสดงตัวอักษรจากภาษาอืน
่ ๆ
แล้วเลือกตัวอักษรพิเศษทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
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การตัง้ ค่าแอคเคาท์ Google
เมือ
่ คุณเปิดโทรศัพท์เป็นครัง้ แรก
คุณจะมีโอกาสเปิดการใช้เครือข่าย
เพือ
่ ลงชือ
่ เข้าใช้แอคเคาท์ Google
และเลือกวิธก
ี ารใช้บริการ Google
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
การตัง้ ค่าแอคเคาท์ Google ของคุณ:
• ลงชือ
่ เข้าใช้แอคเคาท์ Google
จากหน้าจอตัง้ ค่าทีแ
่ สดง
หรือ
• แตะ
> แท็บ แอปฯ >
เลือกแอปพลิเคชัน Google เช่น Gmail
> เลือก สร้าง เพือ
่ สร้างแอคเคาท์ใหม่
หากคุณมีแอคเคาท์ Google ให้แตะ
ทีม
่ อ
ี ยู่ ป้อนอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน
ของคุณ จากนัน
้ แตะ ลงชือ
่ เข้าใช้
เมือ
่ คุณตัง้ ค่าแอคเคาท์ Google
บนโทรศัพท์ โทรศัพท์ของคุณจะ
ซิงโครไนซ์กบ
ั แอคเคาท์ Google
บนเว็บโดยอัตโนมัติ
รายชือ
่ , ข้อความ Gmail,
เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ ของคุณ และข้อมูลอืน
่ ๆ
จากแอปพลิเคชันเหล่านีแ
้ ละบริการบนเว็บ
จะซิงโครไนซ์กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ (ขึน
้ อยู่
กับการตัง้ ค่าการซิงโครไนซ์ของคุณ)
หลังจากไซน์อน
ิ คุณจะสามารถใช้
Gmail™ และใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ
ของ Google บนโทรศัพท์ของคุณ
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การเชือ่ มต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
Wi-Fi
ด้วย Wi-Fi คุณสามารถใช้การเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในพืน
้ ที่
ครอบคลุมของจุดเชือ
่ มต่อไร้สาย (AP)
สนุกสนานกับอินเตอร์เน็ตไร้สายโดย
ใช้ Wi-Fi ทีไ่ ม่มค
ี า่ บริการเพิม
่ เติม

การเชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
ในการใช้ Wi-Fi ในโทรศัพท์ คุณ
จำเป็นต้องเข้าใช้จด
ุ เชือ
่ มต่อไร้สาย
หรือ “ฮอตสปอต” จุดเชือ
่ มต่อบางจุด
เป็นแบบเปิดและคุณเชือ
่ มต่อได้
ทันที จุดอืน
่ ๆเป็นแบบซ่อนหรือใช้
คุณสมบัตริ ะบบป้องกัน
คุณต้องกำหนดค่าโทรศัพท์
เพือ
่ ทำการเชือ
่ มต่อ
ปิด Wi-Fi เมือ
่ คุณไม่ได้ใช้
เพือ
่ ยืดอายุแบตเตอรี่
หมายเหตุ: ถ้าคุณอยูน
่ อกพืน
้ ที่ Wi-Fi
หรือตัง้ ค่า Wi-Fi เป็น ปิด อาจมีการ
คิดค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติมโดยผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีส
่ ำหรับ
การใช้งานข้อมูลโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
การเปิด Wi-Fi และการเชือ
่ มต่อกับ
เครือข่าย Wi-Fi
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า >
Wi-Fi จาก ตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
2 ตัง้ ค่า Wi-Fi เป็น เปิด เพือ
่ เปิดและ
เริม
่ ต้นสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ทีม
่ อ
ี ยู่

3 แตะเมนู Wi-Fi อีกครัง้ เพือ
่ ดู
รายการของเครือข่าย Wi-Fi
ทีใ่ ช้งานและทีอ
่ ยูใ่ นระยะ
• เครือข่ายทีม
่ ก
ี ารป้องกันจะระบุ
ด้วยไอคอนแม่กญ
ุ แจ
4 แตะทีเ่ ครือข่ายเพือ
่ เชือ
่ มต่อ
• หากเครือข่ายมีการป้องกัน คุณจะ
ได้รบ
ั แจ้งให้ปอ
้ นรหัสผ่านหรือรหัส
เฉพาะอืน
่ ๆ (ติดต่อผูด
้ แ
ู ลระบบ
เครือข่ายสำหรับรายละเอียด)
5 แถบสถานะจะแสดงไอคอนทีร่ ะบุ
สถานะ Wi-Fi

บลูทธู
คุณสามารถใช้บลูทธู เพือ
่ ส่งข้อมูลโดย
การเรียกใช้แอปพลิเคชันทีเ่ กีย
่ วข้อง
ไม่ใช่จากเมนูบลูทธู เหมือนใน
โทรศัพท์มอ
ื ถือรุน
่ อืน
่ ๆ ส่วนใหญ่
หมายเหตุ:
• LG ไม่มส
ี ว่ นรับผิดชอบใดๆ
สำหรับการสูญหาย การสกัดกัน
้
หรือการนำข้อมูลทีส
่ ง่ หรือรับผ่าน
คุณสมบัตก
ิ ารสือ
่ สารไร้สายด้วย
บลูทธู ไปใช้ในทางทีผ
่ ด
ิ
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การเชือ่ มต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
• คุณต้องแน่ใจเสมอว่าได้แบ่งปัน

และรับข้อมูลจากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่
ถือได้และปลอดภัย ในกรณีท่ี
มีสง่ิ กีดขวางระหว่างอุปกรณ์
ระยะการทำงานอาจลดลง
• อุปกรณ์บางรุน
่ โดยเฉพาะรุน
่ ทีย
่ งั
ไม่ผา่ นการทดสอบหรืออนุญาตโดย
Bluetooth SIG อาจไม่สามารถ
ใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ของคุณได้
การเปิดบลูทธ
ู และการจับคูโ่ ทรศัพท์
ของคุณกับอุปกรณ์บลูทธ
ู
คุณต้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ของคุณกับอุปกรณ์
อืน
่ ก่อนทีจ่ ะเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์นน
้ั
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ >
ตัง้ ค่า > ตัง้ ค่า บลูทธ
ู เป็น เปิด
จากตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
2 แตะเมนู บลูทธ
ู อีกครัง้
โทรศัพท์ของคุณจะสแกนหาและแสดง
ID ของอุปกรณ์บลูทธู ทีอ
่ ยูใ่ นช่วง
สัญญาณทัง้ หมด ถ้าอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้อง
การจับคูไ่ ม่อยูใ่ นรายการ ให้ตรวจสอบ
ว่าอุปกรณ์เป้าหมายได้รบ
ั การตัง้ ค่าให้
สามารถค้นหาได้ แล้วแตะ ค้นหา
อุปกรณ อีกครัง้
3 เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการจับคูด
่ ว้ ย
จากรายการ
เมือ
่ จับคูส
่ ำเร็จแล้ว อุปกรณ์ของคุณ
จะเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์นน
้ั
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หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่าง
โดยเฉพาะชุดหูฟงั หรือชุดติด
รถยนต์แฮนด์ฟรี อาจมี PIN
บลูทธู ทีก
่ ำหนดไว้แล้ว เช่น
0000 หากอุปกรณ์อน
่ื มี PIN
คุณจะต้องป้อน
ส่งข้อมูลด้วยคุณสมบัตไิ ร้สายบลูทธ
ู
1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น
รายชือ
่ เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ
บันทึก หรือไฟล์มเี ดีย
จากแอปพลิเคชันทีเ่ หมาะสม หรือ
ดาวน์โหลด
2 เลือกตัวเลือกการส่งด้วยบลูทธู
หมายเหตุ: วิธก
ี ารเลือกตัวเลือกอาจ
แตกต่างกันตามประเภทข้อมูล
3 ค้นหาและจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ทเ่ี ปิดใช้งาน
บลูทธู
รับข้อมูลด้วยคุณสมบัตไิ ร้สายบลูทธ
ู
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า >
ตัง้ ค่า บลูทธ
ู เป็นเปิด
แล้วเลือก
ช่องทำเครือ
่ งหมายข้างอุปกรณ์ของคุณ
หมายเหตุ: ในการเลือกระยะเวลาที่
จะมองเห็นอุปกรณ์ของคุณได้ ให้แตะ
> ทำให้มองเห็นอุปกรณ์
2 เลือก ยอมรับ เพือ
่ ยืนยันว่าคุณต้องการ
รับข้อมูลจากอุปกรณ์

การแบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลใน
โทรศัพท์
การปล่อยสัญญาณผ่าน USB และ
Portable Wi-Fi hotspot เป็นคุณ
สมบัตท
ิ ย
่ี อดเยีย
่ มในกรณีทไ่ี ม่มก
ี าร
เชือ
่ มต่อไร้สายให้ใช้งาน คุณสามารถ
แบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลของโทรศัพท์
กับคอมพิวเตอร์เครือ
่ งเดียวผ่านสายเคเบิล
USB (การปล่อยสัญญาณผ่าน USB) คุณ
ยังสามารถแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลของ
โทรศัพท์กบ
ั อุปกรณ์มากกว่าหนึง่ เครือ
่ ง
พร้อมกัน ด้วยการเปลีย
่ นโทรศัพท์ของ
คุณเป็น Portable Wi-Fi hotspot
ขณะทีโ่ ทรศัพท์กำลังแบ่งปันการเชือ
่ มต่อ
ข้อมูล ไอคอนจะปรากฏขึน
้ ทีแ
่ ถบสถานะ
และแสดงเป็นการแจ้งขาออกในแถบ
การแจ้ง
สำหรับข้อมูลล่าสุดเกีย
่ วกับการแชร์และ
ฮอตสปอตเคลือ
่ นที่ รวมถึงระบบปฏิบต
ั ิ
การทีร่ องรับและรายละเอียดอืน
่ ให้ไปที่
http://www.android.com/tether
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่า Portable Wi-Fi
hotspot:
• แตะ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า
> ข้อมูล จากตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
> Portable Wi-Fi hotspot >
เลือกตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ ต้องการปรับ

เคล็ดลับ!
หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้งาน
Windows 7 หรือระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
ทีอ
่ ยูใ่ นกลุม
่ Linux รุน
่ ใหม่ๆ (เช่น
Ubuntu) โดยปกติแล้วคุณจะไม่จำ
เป็นต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของคุณ
สำหรับการแชร์ แต่ถา้ คุณกำลังใช้
งาน Windows เวอร์ชน
ั ก่อนหน้า
หรือระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารอืน
่ คุณอาจจำ
เป็นต้องเตรียมการเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
ของคุณสำหรับการเชือ
่ มต่อเครือข่าย
ด้วย USB สำหรับข้อมูลล่าสุดเกีย
่ วกับ
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารทีส
่ นับสนุนการปล่อย
สัญญาณผ่าน USB และวิธก
ี ารปรับ
แต่ง โปรดไปที่ http://www.
android.com/tether
การเปลีย
่ นชือ
่ หรือรักษาความ
ปลอดภัยของ Portable hotspot
คุณสามารถเปลีย
่ นชือ
่ เครือข่าย Wi-Fi
(SSID) ของโทรศัพท์ของคุณ รวมทัง้
รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
Wi-Fi ได้
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
> แท็บ
แอปฯ > ตัง้ ค่า
2 แตะ ข้อมูล จากตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
และเลือก Portable Wi-Fi hotspot
3 ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือก Portable
Wi-Fi hotspot ไว้แล้ว
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การเชือ่ มต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
4 แตะ ตัง้ ค่า Wi-Fi Hotspot
• กล่องโต้ตอบ ตัง
้ ค่า Wi-Fi
Hotspot จะเปิดขึน
้
• คุณสามารถเปลีย
่ น SSID (ชือ
่ )
ของเครือข่าย ทีจ่ ะปรากฏ
ให้คอมพิวเตอร์เครือ
่ งอืน
่ ๆ
เห็นเมือ
่ ทำการสแกนหา
เครือข่าย Wi-Fi
• นอกจากนีย
้ งั สามารถแตะเมนู
ระบบป้องกัน เพือ
่ กำหนดค่า
เครือข่ายด้วยระบบป้องกัน Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2)
โดยใช้ Pre-Shared Key (PSK)
• หากคุณแตะทีต
่ วั เลือกระบบป้องกัน
WPA2 PSK ฟิลด์รหัสผ่านจะถูก
เพิม
่ ลงในกล่องโต้ตอบ ตัง้ ค่า
Wi-Fi Hotspot ถ้าคุณป้อนรหัส
ผ่านไว้ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านดัง
กล่าวเมือ
่ ทำการเชือ
่ มต่อ hotspot
ของโทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อน
่ื คุณสามารถตัง้ ค่า เปิด
ในเมนู ระบบป้องกัน เพือ
่ ลบ
ระบบป้องกันออกจากเครือข่าย
Wi-Fi ของคุณ
5 แตะ บันทึก
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ข้อควรระวัง!
หากคุณตัง้ ค่าตัวเลือกระบบป้องกัน
เป็น เปิด คุณจะไม่สามารถป้องกันการ
ใช้บริการออนไลน์โดยไม่ได้รบ
ั
อนุญาตของบุคคลอืน
่ และอาจมีคา่
ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม คุณควรเปิดใช้งาน
ตัวเลือกระบบป้องกันเสมอ เพือ
่
หลีกเลีย
่ งการใช้โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต

การใช้งาน Wi-Fi Direct
เพือ่ แบ่งปันผ่าน SmartShare
Wi-Fi Direct จะสแกนหาอุปกรณ์ Wi-Fi
Direct ทีอ
่ ยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงโดย
อัตโนมัติ และอุปกรณ์ทค
่ี น
้ หาพบจะ
ปรากฏอยูบ
่ นหน้าจอโดยเรียงตาม
ลำดับการค้นพบ และคุณสามารถเลือก
อุปกรณ์ทต
่ี อ
้ งการเพือ
่ ทำการแบ่งปันข้อ
มูลมัลติมเี ดียผ่าน Smart Share ได้
หมายเหตุ: Wi-Fi Direct จะไม่
สามารถใช้งานได้ในขณะทีใ่ ช้ฟงั ก์ชน
ั
Wi-Fi อืน
่ ๆ อยู่
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า >
ข้อมูล จากตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ >
Wi-Fi Direct
2 เลือกอุปกรณ์ทต
่ี อ
้ งการเชือ
่ มต่อจาก
รายการอุปกรณ์ทส
่ี แกนหา
สร้างกลุม
่ – แตะเพือ
่ เปิดใช้โหมด
เจ้าของกลุม
่ ซึง่ จะทำให้อป
ุ กรณ์

Wi-Fi รุน
่ เก่าสามารถเชือ
่ มต่อได้ดว้ ย
การสแกนหาโทรศัพท์ของคุณ
ในกรณีน้ี คุณจะต้องป้อน
รหัสผ่านทีต
่ ง้ั ไว้ใน รหัสผ่าน
หมายเหตุ: เมือ
่ โทรศัพท์ของ
คุณอยูใ่ นโหมดเจ้าของกลุม
่ จะใช้
พลังงานแบตเตอรีม
่ ากกว่าปกติ
การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi Direct ไม่รวม
บริการอินเตอร์เน็ต เมือ
่ เชือ
่ มต่อและ
ใช้บริการออนไลน์อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่
เติม โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้
จ่ายกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้ SmartShare
คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพือ
่
อนุญาตการแบ่งปันไฟล์เนือ
้ หามีเดียบน
เครือข่ายกับเครือ
่ งเล่นอืน
่ ๆ ได้
1 แตะ
แล้วเลือก SmartShare
• อุปกรณ์ของคุณควรเชือ
่ มต่อกับเครือ
ข่าย Wi-Fi หากไม่ หน้าต่างใหม่จะ
ปรากฏขึน
้ สำหรับการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi
2 จาก: ตัง้ ค่าไลบรารีเพือ
่ ดูรายการเนือ
้ หา
• หากมีอป
ุ กรณ์ทเ่ี คยเชือ
่ มต่อ รายการ
เนือ
้ หาของอุปกรณ์จะปรากฏขึน
้
3 ถึง: ตัง้ ค่าเครือ
่ งเล่นเพือ
่ เล่นไฟล์เนือ
้ หา
• คุณสามารถเล่นไฟล์ได้ในอุปกรณ์ท่ี
สนับสนุนเท่านัน
้ เช่น ทีวท
ี เ่ี ปิดใช้งาน
DLNA หรือ PC
• แตะ
เพือ
่ ค้นหาอุปกรณ์ทม
่ี อ
ี ก
ี ครัง้

4 เลือกไฟล์เนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่นจาก
รายการเนือ
้ หา
• แตะค้างไว้ทไ่ี ฟล์เนือ
้ หาเพือ
่ เล่น
หรือดูรายละเอียด
• แตะปุม
่ เมนูเพือ
่ เล่น, อัปโหลด/
ดาวน์โหลด, ตัง้ ค่า และดูชว่ ยเหลือ
5 อัปโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์เนือ
้ หาไปยัง/
จากรายการเนือ
้ หา
• คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เนือ
้ หาที่
บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณไปยัง
อุปกรณ์อน
่ื ได้
• คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เนือ
้ หาที่
บันทึกไว้ในไลบรารีภายนอกไปยัง
โทรศัพท์ของคุณได้
• ความคืบหน้าของการดาวน์โหลด/
อัปโหลดสามารถดูได้ทแ
่ี ถบการแจ้ง
• ไฟล์เนือ
้ หาทีอ
่ ป
ั โหลดหรือดาวน์
โหลดจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์
SmartShare
6 เปิดใช้ DMS ในเมนู ตัง้ ค่า
• ค้นหาได้: ค้นพบโทรศัพท์ของคุณ
ในอุปกรณ์ทเ่ี ปิดใช้งาน DLNA อืน
่ ๆ
• ชือ
่ อุปกรณ์: ตัง้ ค่าชือ
่ และไอคอนที่
แสดงบนอุปกรณ์อน
่ื
• รับคำขอเสมอ: ยอมรับคำขอของ
อุปกรณ์อน
่ื เพือ
่ แบ่งปันไฟล์เนือ
้ หา
โดยอัตโนมัติ
• รับไฟล์: ให้อป
ุ กรณ์อน
่ื อัปโหลดไฟล์
ไปยังโทรศัพท์ของคุณ
• คอนเทนท์แบ่งปันของฉัน: ให้คณ
ุ
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การเชือ่ มต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
ตัง้ ค่าประเภทไฟล์มเี ดียทีค
่ ณ
ุ ต้อง
การแบ่งปัน
หมายเหตุ:
• DMS (Digital Media Server)
ให้คณ
ุ แบ่งปันไฟล์เนือ
้ หาใน
โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อน
่ื ที่
เชือ
่ มต่อกับเครือข่ายเดียวกัน
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั DMC
(Digital Media Controller) ดู
ไฟล์เนือ
้ หาบนอุปกรณ์ดจิ ต
ิ อลอืน
่
และควบคุมได้ (เล่น/หยุด) และคุณ
สามารถเล่นไฟล์เนือ
้ หาทีบ
่ น
ั ทึกไว้
ในอุปกรณ์อน
่ื ในโทรศัพท์ของคุณ
ได้โดยใช้ DMP (Digital Media
Player)
• คุณสามารถเล่นไฟล์เนือ
้ หาทีอ
่ ยูใ่ น

รูปแบบที่ DMR สนับสนุนเท่านัน
้
ไฟล์เนือ
้ หาบางประเภทอาจเล่น
ไม่ได้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั DMR
• ฟังก์ชน
ั อัปโหลดหรือดาวน์โหลดอาจ
ไม่สนับสนุน โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั DMS

การเชือ่ มต่อคอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย
เคเบิลข้อมูลคอมพิวเตอร์
เรียนรูว้ ธิ รเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอม
พิวเตอร์ดว้ ยสายเคเบิลข้อมูลในโหมดการ
เชือ
่ มต่อ USB ด้วยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์กบ
ั
คอมพิวเตอร์ คุณจะสามารถถ่ายโอนข้อมูล
เข้าสูแ
่ ละออกจากอุปกรณ์ของคุณได้โดย
ตรง และใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์
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คอมพิวเตอร์ (LG PC Suite)
ซิงค์โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
ในการซิงโครไนซ์โทรศัพท์กบ
ั
คอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
คุณต้องติดตัง้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(LG PC Suite) ในคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์
LG (www.lg.com)
1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพือ
่ เชือ
่ ม
ต่อโทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์ รายการ
ชนิดเชือ
่ มต่อการ USB จะปรากฏขึน
้
แล้วเลือก LG ซอร์ฟแวร์
2 เริม
่ ใช้งานโปรแกรม LG PC Suite
จากคอมพิวเตอร์ โปรดดูวธิ ใี ช้ซอฟต์
แวร์คอมพิวเตอร์ (LG PC Suite)
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB ในตัวของ
LG จำเป็นในการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ LG
กับ PC ซึง่ จะติดตัง้ โดยอัตโนมัตเิ มือ
่
คุณติดตัง้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ “LG
PC Suite”
ทำการถ่ายโอนเพลง ภาพถ่าย
และใช้โหมดทีเ่ ก็บข้อมูล USB
1 เชือ
่ มต่อโทรศัพท์ LG-E615
กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
2 หากคุณไม่ได้ทำการติดตัง้ ไดร
เวอร์แพล็ตฟอร์ม LG Android
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้อง
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าด้วยตัวเอง เลือก
การตัง้ ค่าระบบ > เชือ
่ มต่อ >

ชนิดเชือ
่ มต่อการ USB แล้วเลือก
ซิงค์มเี ดีย (MTP)
3 คุณสามารถดูเนือ
้ หาในทีเ่ ก็บข้อมูล
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และโอนไฟล์
หมายเหตุ: หากคุณติดตัง้ ไดรเวอร์
แพล็ตฟอร์ม LG Android
คุณจะเห็นป๊อปอัปทีม
่ ข
ี อ
้ ความ
เปิดใช้ทเ่ี ก็บข้อมูล USB ในทันที
ซิงโครไนซ์กบ
ั Windows Media
Player
ตรวจสอบว่าติดตัง้ Windows Media
Player ใน PC ของคุณแล้ว
1 ใช้สาย USB เชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั PC
ทีต
่ ด
ิ ตัง้ Windows Media Player
2 เลือกตัวเลือก ซิงค์มเี ดีย (MTP)
เมือ
่ เชือ
่ มต่อแล้ว หน้าต่างป๊อปอัป
จะปรากฏขึน
้ บนคอมพิวเตอร์
3 เปิด Windows Media Player
เพือ
่ ซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
4 แก้ไขหรือป้อนชือ
่ ของอุปกรณ์ของ
คุณในหน้าต่างป๊อปอัป (ถ้าจำเป็น)
5 เลือกและลากไฟล์เพลงทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ไปยังหน้าต่าง Sync List

6 เริม
่ ต้นการซิงโครไนซ์
• ต้องตรงตามข้อกำหนดต่อไปนีเ้ พือ
่
ซิงโครไนซ์กบ
ั Windows Media Player
รายการ
OS

ข้อกำหนด
Microsoft Windows XP
SP2, Vista หรือสูงกว่า

เวอร์ชน
ั
Windows Media Player
Window
10 หรือสูงกว่า
Media
• หากเวอร์ชน
ั ของ Windows

Media Player ต่ำกว่า 9
ให้ตด
ิ ตัง้ โปรแกรมเวอร์ชน
ั 10
หรือสูงกว่า
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การโทร
การโทรออก
1 แตะ
เพือ
่ เปิดปุม
่ กด
2 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปม
ุ่ กด
ในการลบตัวเลข ให้แตะ
3 แตะ
เพือ
่ โทรออก
4 ในการวางสาย ให้แตะไอคอน
วางสาย
เคล็ดลับ! ในการป้อน "+"
เพือ
่ โทรออกต่างประเทศ
ให้แตะค้างไว้ท่ี
เคล็ดลับ!
หากใส่และเปิดใช้งานซิมการ์ดทัง้ คู่
สามารถเลือกซิม1 /ซิม 2 บน
หน้าจอโทร ได้โดยใช้ปม
ุ่ การสลับซิม.

การโทรออกโดยใช้รายชือ่
1 แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 เลือ
่ นดูรายชือ
่ หรือป้อนอักษรสองสาม
ตัวแรกของรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทร
โดยแตะ ค้นหารายชือ
่
3 ในรายชือ
่ ให้แตะรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
โทรออก

การรับสายและการปฏิเสธสายเรียกเข้า
เมือ
่ คุณได้รบ
ั สายเรียกเข้าในสถานะล็อค
ให้แตะค้างไว้และเลือ
่ น
เพือ
่ รับสายเรียกเรียกเข้า
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แตะค้างไว้และเลือ
่ น
เพือ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า
แตะค้างไว้และเลือ
่ นไอคอน
ข้อความด่วน จากด้านล่างหาก
คุณต้องการส่ง
เคล็ดลับ! ข้อความด่วน
คุณสามารถส่งข้อความได้อย่างรวดเร็ว
โดยใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ ตัวเลือกนีจ้ ะเป็นประ
โยชน์ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ต้องการตอบกลับ
ข้อความในระหว่างการประชุม

การปรับระดับเสียงสายสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่าง
การใช้สาย ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงขึน
้
และลงทางด้านซ้ายของโทรศัพท์

การใช้สายทีส่ อง
1 ในระหว่างการโทรสายแรก ให้แตะ
เมนู > เพิม
่ สาย และหมุนหมายเลข
นอกจากนี้ คุณสามารถไปทีร่ าย
การทีโ่ ทรล่าสุดได้โดยแตะ
หรือสามารถค้นหารายชือ
่ ได้โดยแตะ
และเลือกหมายเลขทีค
่ ณ
ุ
ต้องการโทร
2 แตะ
เพือ
่ โทรออก
3 สายสนทนาทัง้ สองสายจะแสดงอยูใ่ น
หน้าจอการโทร สายสนทนาแรก
จะล็อคและพักสายไว้
4 แตะหมายเลขทีแ
่ สดงเพือ
่ สลับสลาย
หรือแตะที่
รวมสาย

เพือ
่ ทำการประชุมสาย
5 ในการวางสายทีใ่ ช้ ให้แตะ
วางสาย หรือกดปุม
่ หน้าหลัก
และเลือ
่ นแถบการแจ้งลง
และเลือกไอคอน วางสาย
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ย
ในการโทรออกแต่ละสายด้วย

การดูบน
ั ทึกการโทร
บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
และเลือกแท็บ บันทึกการโทร
ดูรายการสายทีโ่ ทรออก ได้รบ
ั ไม่ได้รบ
ั
และโทรด้วยเสียงทัง้ หมด
เคล็ดลับ!
แตะทีร่ ายการบันทึกการโทรใดๆ
เพือ
่ ดูวน
ั ที,่ เวลา และระยะเวลา
ในการโทร
เคล็ดลับ! แตะปุม
่ เมนู แล้วแตะ
ลบทัง้ หมด เพือ
่ ลบรายการทีบ
่ น
ั ทึก
ไว้ทง้ั หมด

ตัง้ ค่าการโทร
คุณสามารถกำหนดค่าการตัง้ ค่า
โทรศัพท์ เช่น การส่งต่อสาย
และคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษอืน
่ ๆ จากผูใ้ ห้บริการ
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
2 แตะทีป
่ ม
ุ่ เมนู

3 แตะ ตัง้ ค่าการโทร และเลือกตัวเลือก
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการปรับ
จำกัดการโทร – เปิดและรวบรวมราย
การหมายเลขทีส
่ ามารถโทรออกจาก
โทรศัพท์ได้ คุณต้องใช้ PIN2
ซึง่ ได้จากผูใ้ ห้บริการของคุณ เฉพาะ
หมายเลขทีอ
่ ยูใ่ นรายการหมายเลข
โทรออกทีก
่ ำหนดเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้
บริการข้อความเสียง – ให้คณ
ุ เลือก
บริการข้อความเสียงของผูใ้ ห้บริการ
ตัง้ ค่าข้อความเสียง – หากคุณใช้บริการ
ข้อความเสียงของผูใ้ ห้บริการ ตัวเลือกนีจ้ ะ
ให้คณ
ุ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ทใ่ี ช้ฟงั และ
จัดการข้อความเสียงของคุณ
บันทึกหมายเลขทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั – เพิม
่ หมาย
เลขทีไ่ ม่รจู้ ก
ั ลงในรายชือ
่ หลังจากการโทร
ปฏิเสธการรับสาย – ตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ปฏิเสธ
การรับสาย เลือกจาก ปิดใช้งาน,
ปฏิเสธสายในรายการ หรือ
ปฏิเสธทุกสาย
ข้อความด่วน – เมือ
่ คุณต้องการ
ปฏิเสธสาย คุณสามารถส่งข้อความได้
อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้
ตัวเลือกนีจ้ ะเป็นประโยชน์ในกรณีทค
่ี ณ
ุ
ต้องการปฏิเสธการรับสายในระหว่างการ
ประชุม
การโอนสาย – เลือกว่าจะโอนทุกสาย,
โอนเมือ
่ สายไม่วา่ ง, โอนเมือ
่ ไม่รบ
ั สาย
หรือโอนเมือ
่ ไม่มส
ี ญ
ั ญาณ
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การโทร
ป้องกันการโทร – เลือกเมือ
่ คุณ
ต้องการป้องการโทรออก ป้อนรหัสผ่าน
สำหรับจำกัดการโทร โปรดตรวจสอบกับ
ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ
เกีย
่ วกับบริการนี้
เวลาโทร – ดูระยะเวลาการโทรทัง้ หมด
ได้แก่ ทุกสาย สายโทรออก สายทีไ่ ด้รบ
ั
และการโทรครัง้ ล่าสุด
ตัง้ ค่าเพิม
่ เติม – ตัวเลือกนีจ้ ะช่วยให้คณ
ุ
เปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าต่อไปนี:้
	ข้อมูลผูโ้ ทร: เลือกว่าคุณจะแสดงหมาย
เลขของคุณในการโทรออกหรือไม่
สายเรียกซ้อน: หากเปิดใช้สาย
เรียกซ้อน คุณจะได้รบ
ั แจ้งสายเรียกเข้า
ขณะกำลังใช้งานโทรศัพท์ (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ)
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รายชือ่
เพิม
่ รายชือ
่ ในโทรศัพท์และซิงโครไนซ์
กับรายชือ
่ ในแอคเคาท์ Google หรือ
แอคเคาท์อน
่ื ทีส
่ นับสนุนการซิง
โครไนซ์รายชือ
่

การค้นหารายชือ่
ในหน้าจอหลัก
1 แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 แตะ ค้นหารายชือ
่ และป้อน
ชือ
่ ผูต
้ ด
ิ ต่อโดยใช้คย
ี บ
์ อร์ด

การเพิม
่ รายชือ่ ใหม่
1 แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 เลือก
3 เลือกตำแหน่งหน่วยความจำ
หากคุณมีมากกว่าหนึง่ แอคเคาท์ เลือก
แอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการเพิม
่ รายชือ
่ เช่น
โทรศัพท์ หรือ Google
4 แตะชนิดของข้อมูลรายชือ
่ และป้อน
รายละเอียดเกีย
่ วกับรายชือ
่
5 แตะ บันทึก เพือ
่ เพิม
่ รายการชือ
่
ในหน่วยความจำ
และคุณสามารถสร้างรายชือ
่ จาก
หน้าจอการโทรได้
1 แตะ
>
เพือ
่ เปิดหน้าจอโทร
2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
3 เลือก เพิม
่ ในรายชือ
่ >
สร้างรายชือ
่ ใหม่
4 เลือกตำแหน่งหน่วยความจำ
หากคุณมีมากกว่าหนึง่ แอคเคาท์ เลือก

แอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการเพิม
่ รายชือ
่
เช่น โทรศัพท์ หรือ Google
5 ป้อนข้อมูลรายชือ
่
6 แตะชนิดของข้อมูลรายชือ
่ และป้อน
รายละเอียดเกีย
่ วกับรายชือ
่
7 แตะ บันทึก เพือ
่ เพิม
่ รายการชือ
่
ในหน่วยความจำ

เพือ่ นสนิท
คุณสามารถแยกผูต
้ ด
ิ ต่อทีโ่ ทรหาบ่อยๆ
ไว้ในกลุม
่ รายการโปรด
การเพิม
่ รายชือ
่ เป็นเพือ
่ นสนิท
1 แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 แตะทีร่ ายชือ
่ เพือ
่ ดูรายละเอียด
3 แตะดาวทางด้านขวาของชือ
่
ดาวจะเปลีย
่ นเป็นสีเหลือง
การลบรายชือ
่ ออกจากรายชือ
่
เพือ
่ นสนิท
1 แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 แตะแท็บ รายการโปรด และเลือก
รายชือ
่ เพือ
่ ดูรายละเอียด
3 แตะดาวสีเหลืองทางด้านขวาของชือ
่
ดาวจะเปลีย
่ นเป็นสีเทา และรายชือ
่
จะถูกลบออกจากรายชือ
่ เพือ
่ นสนิท
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รายชือ่
อิมปอร์ตหรือเอ็กซ์ปอร์ตรายชือ่
ในการอิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ต
ไฟล์รายชือ
่ (ในรูปแบบ vcf)
จากหน่วยความจำทีจ่ ด
ั เก็บ
(ทีเ่ ก็บข้อมูลภายใน/การ์ดหน่วยความจำ)
หรือ SIM หรือ USIM การ์ดไปยังอุปกรณ์
ของคุณหรือออกจากอุปกรณ์ของคุณ
1 แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 แตะปุม
่ เมนู > อิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ต
3 เลือกตัวเลือกทีต
่ อ
้ งการในการ
อิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ต หากคุณมีมากกว่า
หนึง่ แอคเคาท์ เลือกแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ
ต้องการเพิม
่ รายชือ
่
4 เลือกไฟล์รายชือ
่ เพือ
่ อิมปอร์ต/
เอ็กซ์ปอร์ต แล้วเลือก อิมพอร์ต
เพือ
่ ยืนยัน

การย้ายรายชือ่ จากอุปกรณ์
เก่าไปยังอุปกรณ์ใหม่
เอ็กซ์ปอร์ตรายชือ
่ ของคุณเป็นไฟล์
CSV จากโทรศัพท์เก่าไปยังคอม
พิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม PC Sync
1 ติดต่อ LG PC Suite ในคอมพิวเตอร์
ก่อน เรียกใช้โปรแกรมและเชือ
่ มต่อ
โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
โดยใช้สายเคเบิล USB
2 จากด้านบนสุดของหน้าจอ เลือก
อุปกรณ์ > อิมปอร์ตข้อมูลส่วนตัว >
อิมปอร์ตรายชือ
่
3 จะมีปอ
๊ บอัปสำหรับการเปิดไฟล์รายชือ
่
ปรากฏขึน
้
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4 เลือกไฟล์รายชือ
่ และคลิก เปิด
5 ป๊อบอัปสำหรับการอิมปอร์ตรายชือ
่ ใหม่
จากคอมพิวเตอร์ ไปยังรายชือ
่ ใน
อุปกรณ์จะปรากฏขึน
้
6 หากรายชือ
่ ในอุปกรณ์และรายชือ
่
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกัน
ให้เลือกรายชือ
่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
อิมปอร์ตจากคอมพิวเตอร์
7 คลิกปุม
่ [ตกลง] เพือ
่ อิมปอร์ตรายชือ
่
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ลงในอุปกรณ์

ข้อความ
โทรศัพท์ LG-E615 ของคุณได้ผสมผสาน
SMS และ MMS ไว้ในเมนูทใ่ี ช้งา่ ยเพียง
เมนูเดียว

การส่งข้อความ
1 แตะ
บนหน้าจอหลักและแตะ
เพือ
่ เปิดข้อความเปล่า
2 ป้อนรายชือ
่ หรือหมายเลขของราย
ชือ
่ ในฟิลด์ ถึง  ขณะทีค
่ ณ
ุ ป้อน
รายชือ
่ รายชือ
่ ทีต
่ รงกันจะปรากฏขึน
้
คุณสามารถแตะผูร้ บ
ั ทีแ
่ นะนำได้ คุณ
สามารถเพิม
่ รายชือ
่ หลายรายการได้
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ย
สำหรับข้อความตัวอักษรในการ
ส่งข้อความให้กบ
ั ผูร้ บ
ั ทุกคน
3 แตะฟิลด์ปอ
้ นข้อความ
และเริม
่ ต้นเขียนข้อความ
4 แตะปุม
่ เมนู เพือ
่ เปิดเมนูตวั เลือก
เลือกจาก เพิม
่ ชือ
่ เรือ
่ ง, ยกเลิก,
แนบ, แทรกสไมลีย์ หรือ
ทุกข้อความ
5 แตะที่ ส่ง เพือ
่ ส่งข้อความ
6 หน้าจอจะเปิดขึน
้ พร้อมมีชอ
่ื /
หมายเลขผูร้ บ
ั ตามด้วยข้อความ
การตอบกลับปรากฏบนหน้าจอ
ขณะทีค
่ ณ
ุ ดูและส่งข้อความเพิม
่ เติม
เธรดข้อความจะถูกสร้างขึน
้

￼
คำเตือน: การจำกัดตัวอักษร
ที่ 160 ตัวอักษรอาจจะแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภาษาและวิธี
การเข้ารหัส SMS
￼
คำเตือน: หากมีการใส่รป
ู ภาพ,
วิดโี อ หรือไฟล์เสียงลงในข้อความ
SMS ข้อความดังกล่าวจะถูกแปลง
เป็นข้อความ MMS โดยอัตโนมัติ
ซึง่ คุณจะเสียค่าใช้จา่ ยตามนัน
้

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

การใช้สไมลีย์
ทำให้ขอ
้ ความของคุณสนุกสนาน
มากขึน
้ ด้วยการใช้สไมลีย์
เมือ
่ เขียนข้อความใหม่ แตะปุม
่ เมนู
แล้วเลือก แทรกสไมลีย์

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความมัลติมเี ดีย
การตัง้ ค่าข้อความของโทรศัพท์ LG-E615
จะได้รบ
ั การกำหนดค่าไว้ลว่ งหน้าแล้ว
ดังนัน
้ คุณสามารถส่งข้อความได้ทน
ั ที คุณ
สามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่าโดยอิงตามความ
ต้องการของคุณ
แตะ
บนหน้าจอหลัก และแตะปุม
่ เมนู
แล้วแตะ ตัง้ ค่า
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อีเมล์
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน อีเมล์
เพือ
่ อ่านอีเมล์จากบริการอืน
่ ๆ
นอกเหนือจาก Google Mail ได้ แอปพลิ
เคชันอีเมล์รองรับประเภทแอคเคาท์ตอ
่ ไป
นี:้ POP3, IMAP และ Exchange ผูใ้ ห้
บริการหรือผูด
้ แ
ู ลระบบของคุณสามารถ
ให้การตัง้ ค่าแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการได้

การจัดการแอคเคาท์อเี มล์
เมือ
่ เปิดแอปพลิเคชัน อีเมล์ เป็นครัง้ แรก
วิซาร์ดตัง้ ค่าจะเปิดขึน
้ เพือ
่ ช่วยเหลือคุณ
ในการตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล์
การเพิม
่ แอคเคาท์อเี มล์อน
่ื :
• แตะ
> แท็บ แอปฯ > อีเมล์ >
ในหน้าจอแอคเคาท์ ให้แตะ
>
ตัง้ ค่า > เพิม
่ แอคเคาท์
หลังจากการตัง้ ค่าครัง้ แรก อีเมล์
จะแสดงเนือ
้ หาต่างๆ ในถาดเข้าของ
คุณ ถ้าคุณเพิม
่ แอคเคาท์มากกว่าหนึง่
แอคเคาท์ คุณสามารถสลับไปมา
ระหว่างแอคเคาท์เหล่านัน
้ ได้
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าของ
แอคเคาท์อเี มล์:
• แตะ
> แท็บ แอปฯ > อีเมล์ >
ในหน้าจอแอคเคาท์ ให้แตะ
>
ตัง้ ค่า
การลบแอคเคาท์อเี มล์:
• แตะ
> แท็บ แอปฯ > อีเมล์ >
ในหน้าจอแอคเคาท์ ให้แตะ
>
ตัง้ ค่า > แตะแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้อง
การลบ > ลบแอคเคาท์
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หน้าจอแอคเคาท์อเี มล์
คุณสามารถแตะทีแ
่ อคเคาท์เพือ
่ ดู ถาดเข้า
แอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ใช้สำหรับส่งอีเมล์ตามค่า
เริม
่ ต้นจะมีเครือ
่ งหมายถูกเลือกไว้อยู่
– แตะไอคอนโฟลเดอร์เพือ
่ เปิด
โฟลเดอร์แอคเคาท์
อีเมล์ลา่ สุดในแอคเคาท์เท่านัน
้ ทีจ่ ะ
ถูกดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ของคุณ

การทำงานกับโฟลเดอร์แอคเคาท์
แต่ละแอคเคาท์ประกอบด้วยโฟลเดอร์
ถาดเข้า, ถาดออก, ส่งแล้ว และ ร่าง ทัง้ นี้
คุณอาจมีโฟลเดอร์อน
่ื นอกเหนือจากนี้ ขึน
้
อยูก
่ บ
ั คุณสมบัตท
ิ ผ
่ี ใู้ ห้บริการแอคเคาท์
ของคุณสนับสนุน

การเขียนและส่งอีเมล์
การเขียนและส่งข้อความ
1 ในขณะทีอ
่ ยูใ่ นแอปพลิเคชัน อีเมล์
ให้แตะ
2 ป้อนแอดเดรสของผูร้ บ
ั ทีต
่ อ
้ งการส่ง
ข้อความ เมือ
่ คุณป้อนตัวอักษร
แอดเดรสทีต
่ รงกันจากรายชือ
่ ของคุณ
จะแสดงขึน
้ คัน
่ แอดเดรสแต่ละ
แอคเคาท์ดว้ ยเครือ
่ งหมายอัฒภาค
3 เพิม
่ Cc/Bcc และเพิม
่ ไฟล์สง่ิ ทีแ
่ นบ
หากต้องการ
4 ป้อนตัวอักษรในข้อความ

5 แตะ
หากคุณไม่ได้เชือ
่ มต่อกับ
เครือข่าย ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลัง
ใช้งานในโหมดเครือ
่ งบิน ข้อความ
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการส่งจะถูกเก็บในโฟลเดอร์
ถาดออก จนกว่าจะเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย
อีกครัง้ หากมีขอ
้ ความทีก
่ ำลังรอส่งอยู่
ถาดออก จะปรากฏบนหน้าจอแอคเคาท์
เคล็ดลับ!
เมือ
่ ถาดเข้ามีอเี มล์ใหม่เข้ามา คุณจะ
ได้รบ
ั แจ้งด้วยเสียงพร้อมการสัน
่ แตะ
ทีก
่ ารแจ้งอีเมล์เพือ
่ หยุดการแจ้ง
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กล้องถ่ายรูป
ทำความรูจ้ ก
ั กับช่องมองภาพ

ช
ส
ี ชัทเตอร์ — ช่วยให้คณ
ุ สามารถถ่ายภาพด้วยคำสัง่ เสียงได้พด
ู ว่า "Cheese"
เมือ
่ คุณพร้อมทีจ่ ะถ่ายภาพ
ความสว่าง – ตัวเลือกนีจ้ ะกำหนดและควบคุมปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้าในภาพ
โหมดช็อต – เลือกจาก ปกติ, พาโนรามา หรือ ช็อตต่อเนือ
่ ง
แฟลช – เปิดแฟลชโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ถ่ายภาพในทีม
่ ด
ื
ตง้ั ค่า – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูการตัง้ ค่า
โ หมดวิดโี อ – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ สลับไปยังโหมดวิดโี อ
ถ
 า่ ยภาพ – บันทึกภาพถ่าย
คลังภาพ – แตะเพือ
่ ดูภาพถ่ายล่าสุดทีค
่ ณ
ุ ถ่าย คุณสามารถเข้าดูคลังภาพ
และดูภาพถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกไว้ภายในโหมดกล้องถ่ายรูป
หมายเหตุ: ความจุของหน่วยความจำอาจแตกต่างกัน โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภาพ
ทีถ
่ า่ ยหรือสภาพของการถ่าย
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การถ่ายภาพด่วน
1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
2 ถือโทรศัพท์ แล้วหันเลนส์ไปทางวัตถุ
ทีต
่ อ
้ งการถ่ายภาพ
3 แตะนิว้ ของคุณบนเป้าหมายทีป
่ รากฏ
บนหน้าจอ และช่องโฟกัสจะปรากฏขึน
้
พืน
้ ทีส
่ ม
ั ผัส
4 เมือ
่ ช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดงว่า
กล้องได้จบ
ั โฟกัสทีว่ ต
ั ถุแล้ว
5 แตะไอคอน ถ่ายภาพ
เพือ
่ บันทึก
ภาพถ่าย หรือคุณสามารถใช้ปม
ุ่ ระดับ
เสียงด้านข้างได้

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ในช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิด
ตัวเลือกขัน
้ สูงทัง้ หมด
•
: เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของ
กล้องถ่ายรูป
•
: แตะเมือ
่ คุณต้องการดูวธิ ใี ช้สำหรับ
พาโนรามาหรือช็อตต่อเนือ
่ ง
•
- โฟกัสเฉพาะจุด
•
-เลือกความละเอียดภาพ
หากคุณเลือกความละเอียดสูง
ขนาดไฟล์จะเพิม
่ ขึน
้ ซึง่ หมายความ
ว่าคุณจะสามารถจัดเก็บภาพถ่ายใน
หน่วยความจำได้นอ
้ ยลง

- ค้นหาการตัง้ ค่าสีและแสงสว่าง
ทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบน
ั เลือกจาก ปกติ, รูปคน,
ทิวทัศน์, กีฬา, ดวงอาทิตย์ตก และ
กลางคืน
•
- ISO กำหนดความไวของ
เซนเซอร์แสงในกล้อง ISO ทีม
่ ากขึน
้
ความไวของกล้องก็มากขึน
้ เท่านัน
้ ซึง่
จะเป็นประโยชน์สำหรับสภาพแวดล้อม
ทีม
่ ด
ื ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่สามารถใช้
แฟลชได้
•
- ปรับปรุงสีในสภาพแสงต่างๆ
•
- เลือกโทนสีเพือ
่ ใช้กบ
ั รูปภาพ
มุมมองใหม่
•
- ถ่ายภาพในเวลาสองสามวินาทีหลัง
จากคลิกทีช
่ ต
ั เตอร์ ตัวเลือกนีเ้ หมาะสม
ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ต้องการถ่ายรูปตนเอง
•
- เปิดฟังก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ใช้บริการตามพืน
้
ทีข
่ องโทรศัพท์ ถ่ายภาพในทีท
่ ต
่ี อ
้ งการ
และแท็กรูปภาพด้วยตำแหน่งทีถ
่ า่ ยภาพ
หากคุณอัปโหลดรูปภาพทีแ
่ ท็กไปยัง
บล็อกทีส
่ นับสนุนแท็กตำแหน่ง คุณจะ
เห็นรูปภาพนัน
้ แสดงบนแผนที่  
•

หมายเหตุ: ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะใช้ได้เมือ
่ เปิด
ใช้งาน GPS เท่านัน
้
- เลือกเสียงชัตเตอร์เสียงใดเสียง
หนึง่ จากสีเ่ สียง
•
- ช่วยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบ
ภาพถ่ายหลังจากการบันทึกภาพได้  
•
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กล้องถ่ายรูป
•

- เลือกทีเ่ ก็บข้อมูลเพือ
่ จัดเก็บภาพ
เคล็ดลับ! เมือ
่ คุณออกจากกล้อง
การตัง้ ค่าบางส่วนจะกลับสูค
่ า่ เริม
่ ต้น
เช่น ความสมดุลแสง ตัวตัง้ เวลา
และโหมดภาพ ตรวจสอบค่าเหล่านี้
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะถ่ายภาพครัง้ ถัดไป
เคล็ดลับ! เมนูการตัง้ ค่าซ้อนทับอยูบ
่ น
ช่องมองภาพ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณเปลีย
่ น
ส่วนประกอบด้านสีหรือคุณภาพของ
ภาพ คุณจะเห็นดูตวั อย่างของภาพที่
เปลีย
่ นได้ทด
่ี า้ นหลังเมนูการตัง้ ค่า

หลังจากการถ่ายภาพ ให้เลือกไอคอน
ตัวดูภาพเพือ
่ ดูภาพทีถ
่ า่ ย
• ในการดูภาพถ่ายเพิม
่ เติม
ให้เลือ
่ นไปทางซ้ายหรือขวา
• ในการซูมเข้าหรือออก ให้วางนิว้ สอง
นิว้ บนหน้าจอและเลือ
่ นออกจากกัน
(เลือ
่ นนิว้ เข้าหากกันเพือ
่ ซูมออก)
หรือแตะสองครัง้ บนหน้าจอ
• ในการส่งภาพถ่ายให้คนอืน
่ ให้แตะ
แบ่งปันผ่าน > รายการทีต
่ อ
้ งการ
เช่น บลูทธู , อีเมล์, บันทึก, Picasa
และอืน
่ ๆ
• ในการลบภาพถ่าย ให้แตะ ลบ

ดูภาพถ่าย
เรียนรูว้ ธิ ก
ี ารดูภาพถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกไว้ในที่
เก็บข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณ
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1 ในหน้าจอหลัก ให้เปิดรายการ
แอปพลิเคชันและเลือก คลังภาพ
2 เลือกภาพถ่ายทีจ่ ะดู
ขณะทีด
่ ภ
ู าพถ่าย
ให้ใช้ตวั เลือกต่อไปนี:้
• ในการดูภาพถ่ายเพิม
่ เติม
ให้เลือ
่ นไปทางซ้ายหรือขวา
• ในการซูมเข้าหรือออก ให้แตะหน้าจอ
ด้วยนิว้ สองนิว้ และเลือ
่ นออกจากกัน
(เลือ
่ นนิว้ เข้าหากกันเพือ
่ ซูมออก)
• ในการส่งภาพถ่ายให้คนอืน
่ ให้แตะ
แบ่งปันผ่าน > รายการทีต
่ อ
้ งการ
เช่น บลูทธู , อีเมล์, บันทึก, Picasa
และอืน
่ ๆ
เคล็ดลับ! หากคุณมีแอคเคาท์ SNS
และตัง้ ค่าบนโทรศัพท์ของคุณ คุณ
สามารถแบ่งปันภาพถ่ายของคุณกับ
ชุมชน SNS ได้
• ในการลบภาพถ่าย ให้แตะ ลบ

แตะปุม
่ เมนู
เพือ
่ เปิดตัวเลือกขัน
้ สูงทัง้ หมด
ตัง้ ค่าภาพเป็น – แตะเพือ
่ ใช้ภาพ
เป็น ภาพของรายชือ
่ ติดต่อ,
ภาพล็อคหน้าจอ หรือ พืน
้ หลัง
ย้าย – แตะเพือ
่ ย้ายภาพไปยังตำแหน่งอืน
่
แก้ชอ
่ื – แตะเพือ
่ แก้ไขชือ
่ ของภาพที่
เลือก
หมุนซ้าย/หมุนขวา – หมุนไปทางซ้าย
หรือขวา

ตัดภาพ – ตัดภาพถ่ายของคุณ เลือ
่ นนิว้
ของคุณบนหน้าจอเพือ
่ เลือกพืน
้ ที่
แก้ไข - ดูและแก้ไขรูปภาพ
	 - เลือกความละเอียดภาพ
หากคุณเลือกความละเอียดสูง
ขนาดไฟล์จะเพิม
่ ขึน
้ ซึง่ หมายความว่า
คุณจะสามารถจัดเก็บภาพถ่ายในหน่วย
ความจำได้นอ
้ ยลง
	 - ปรับปรุงคุณภาพสีในสภาพ
แสงต่างๆ
	 - ใช้เอฟเฟกต์ศล
ิ ปะกับรูปภาพ
	 - ใช้ตวั เลือกเพิม
่ เติมสำหรับรูปภาพ
สไลด์โชว์ – รีววิ อัตโนมัตแ
ิ สดงรูปภาพที่
คุณบันทึกล่าสุดโดยอัตโนมัติ
รายละเอียด – แสดงข้อมูลรูปภาพ
หมายเหตุ: ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์
บางรูปแบบ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์
ของอุปกรณ์
หมายเหตุ: หากขนาดไฟล์เกินหน่วย
ความจำทีใ่ ช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาด
ขึน
้ เมือ
่ คุณเปิดไฟล์
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กล้องวิดโี อ
ทำความรูจ้ ก
ั กับช่องมองภาพ

￼￼￼￼￼￼￼￼￼

ซ
ม
ู – ซูมเข้าหรือซูมออก
ค
 วามสว่าง – ตัวเลือกนีจ้ ะกำหนดและควบคุมปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้าในวิดโี อ
ขนาดวิดโี อ – แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าขนาด (พิกเซล) ของวิดโี อทีค
่ ณ
ุ จะบันทึก
แ
 ฟลช – ให้คณ
ุ เปิดแฟลชเมือ
่ บันทึกวิดโี อในสภาพแวดล้อมทีม
่ ด
ื
ตง้ั ค่า – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูการตัง้ ค่า
โ หมดกล้องถ่ายรูป – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ สลับไปยังโหมดกล้องถ่ายรูป
บ
น
ั ทึก – เริม
่ การบันทึก
คลังภาพ – แตะเพือ
่ ดูวด
ิ โี อล่าสุดทีค
่ ณ
ุ บันทึก คุณสามารถเข้าดูคลังภาพ
และดูวด
ิ โี อของคุณทีบ
่ น
ั ทึกไว้จากภายในโหมดวิดโี อ
หมายเหตุ: ขณะบันทึกวิดโี อ ให้วางนิว้ สองนิว้ บนหน้าจอและเลือ
่ นเข้าหากัน
เพือ
่ ฟังก์ชน
ั ซูม
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การถ่ายวิดโี อด่วน
1 กดปุม
่ โหมด กล้องถ่ายรูป ลง และ
ไอคอนจะเปลีย
่ นเป็น
2 ช่องมองภาพของกล้องวิดโี อจะปรากฏ
ขึน
้ บนหน้าจอ
3 ถือโทรศัพท์ แล้วหันเลนส์ไปทางวัตถุ
ทีต
่ อ
้ งการถ่ายวิดโี อ
4 กดปุม
่ บันทึก
หนึง่ ครัง้ เพือ
่ เริม
่ การบันทึก
5 ไฟสีแดงจะปรากฏทีม
่ ม
ุ ด้านบนของ
ช่องมองภาพ พร้อมทัง้ ตัวตัง้ เวลา
เพือ
่ แสดงระยะเวลาของวิดโี อ
6 แตะที่
บนหน้าจอเพือ
่ หยุด
การบันทึก หรือคุณสามารถใช้ปม
ุ่ ระดับ
เสียงด้านข้างได้

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ใช้ชอ
่ งมองภาพ แล้วแตะ
เพือ
่ เปิด
ตัวเลือกขัน
้ สูงทัง้ หมด
- เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของกล้อง
ถ่ายวิดโี อ
- ปรับปรุงคุณภาพสีในสภาพแสงต่างๆ
- ใช้เอฟเฟกต์พเิ ศษ เช่น โทนสีโมโน,
ซีเปีย หรือเนกาทีฟ
- เปิดฟังก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ใช้บริการตามพืน
้ ที่
ของโทรศัพท์ บันทึกวิดโี อในทีท
่ ต
่ี อ
้ ง
การและแท็กวิดโี อด้วยตำแหน่งทีบ
่ น
ั
ทึก หากคุณอัปโหลดวิดโี อทีแ
่ ท็กไป
ยังบล็อกทีส
่ นับสนุนแท็กตำแหน่ง
คุณจะเห็นวิดโี อนัน
้ แสดงบนแผนที่
- เลือก ปิด เพือ
่ บันทึกวิดโี อโดย

ไม่มเี สียง
- รวี วิ อัตโนมัตแ
ิ สดงวิดโี อทีค
่ ณ
ุ บันทึก
ล่าสุดโดยอัตโนมัติ
- เลือกทีเ่ ก็บข้อมูลเพือ
่ บันทึกวิดโี อ
หลังจากการบันทึกวิดโี อ ให้เลือก
ไอคอนตัวดูภาพเพือ
่ ดูวด
ิ โี อทีบ
่ น
ั ทึก
• ในการดูวด
ิ โี อเพิม
่ เติม ให้เลือ
่ นไป
ทางซ้ายหรือขวา
• ในการส่งวิดโี อให้คนอืน
่ ให้เลือก
แบ่งปันผ่าน รายการทีต
่ อ
้ งการ เช่น
บลูทธ
ู , ข้อความ, YouTube และอืน
่ ๆ
• ในการเล่นวิดโี อ ให้เลือก เล่น
• ในการลบวิดโี อ ให้เลือก ลบ

เล่นวิดโี อ
เรียนรูว้ ธิ ก
ี ารใช้เครือ
่ งเล่นวิดโี อเพือ
่
เล่นวิดโี อชนิดต่างๆ
1 ในหน้าจอหลัก ให้เปิดรายการ
แอปพลิเคชันและเลือก คลังภาพ
2 เลือกวิดโี อ (ด้วยไอคอน ) เพือ
่ เล่น
3 หมุนอุปกรณ์เป็นมุมมองแนวนอน
4 ควบคุมการเล่นวิดโี อด้วยปุม
่ เสมือน
หมายเหตุ:
• ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์บางรูปแบบ
โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วย
ความจำทีม
่ อ
ี ยู่ อาจเกิดข้อผิดพลาด
เมือ
่ คุณเปิดไฟล์นน
้ั
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กล้องวิดโี อ
แตะปุม
่ เมนู เพือ
่ เปิดตัวเลือก
ขัน
้ สูงทัง้ หมด
อัตราส่วนภาพ – แตะเพือ
่ เลือกอัตรา
ส่วนภาพทีต
่ อ
้ งการ
ความสว่าง – เลือกเพือ
่ ปรับระดับความ
สว่างสำหรับการดูวด
ิ โี อทีเ่ หมาะสม
Smart Share – แตะเพือ
่ แบ่งปัน
ไฟล์วด
ิ โี อนีผ
้ า่ น Smart Share
รายละเอียด – แตะเพือ
่ ดูขอ
้ มูล
รายละเอียด เช่น ชือ
่ วันที่ เวลา ขนาด
และประเภท

การปรับระดับเสียงขณะดูวด
ิ โี อ
ในการปรับระดับเสียงของวิดโี อขณะเล่น
ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงทีด
่ า้ นซ้ายมือ
ของหน้าจอ
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คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียลง
ในการ์ดหน่วยความจำเพือ
่ เข้าถึงไฟล์
รูปภาพและวิดโี อได้อย่างง่ายดาย

คลังภาพ
เรียนรูว้ ธิ ก
ี ารดูภาพถ่ายและเล่นวิดโี อที่
บันทึกไว้ในหน่วยความจำของอุปกรณ์
และการ์ดหน่วยความจำของคุณ
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > คลังภาพ
เปิดรายการของแถบแคตตาล็อกทีค
่ ณ
ุ
เก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียทัง้ หมดได้
• รูปแบบไฟล์ทส
่ี นับสนุน
(รูปแบบประเภท)
• ภาพ: bmp, gif, jpg, png
• วิดโี อ: 3gp, mp4, avi, wmv, flv,
mkv (Codec: MPEG4, H.263,
Sorenson H.263, H.264, VC-1,
DivX® และ XviD)
• หลีกเลีย
่ งการล็อคหน้าจอของอุปกรณ์
ขณะเล่น DivX Video-On-Demand
ทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ ล็อคหน้าจอขณะเล่น DivX
Video-On-Demand จำนวนการเช่าทีใ่ ช้
ได้จะลดลงหนึง่ ครัง้
• ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์บางรูปแบบ
โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วย
ความจำทีม
่ อ
ี ยู่ อาจเกิดข้อผิดพลาด
เมือ
่ คุณเปิดไฟล์นน
้ั
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บันทึกด่วน
ใช้ บันทึกด่วน เพือ
่ สร้างบันทึกได้สะดวกและมีประสิทธิภาพด้วยรูปภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้
หรือบนหน้าจอปัจจุบน
ั ของโทรศัพท์

1 เข้าสูห
่ น้าจอ บันทึกด่วน
โดยการกดปุม่ ระดับเสียงขึน้
และระดับเสียงลงค้างไว้หนึง่
วินาทีบนหน้าจอทีค่ ณ
ุ ต้อง
การจับภาพ หรือแตะและเลือ่
นแถบสถานะลงและแตะ

2 เลือกตัวเลือกเมนูทต่ี อ้ งการจาก 3 แตะ จากเมนูแก้ไข
ประเภทปากกา, สี, เครือ่ งลบ และเลือก เพือ่ จัดเก็บ
และสร้างบันทึก
บันทึกพร้อมกับหน้าจอ
ปัจจุบนั

หมายเหตุ: โปรดใช้ปลายนิว้ ขณะใช้ฟงั ก์ชน
ั บันทึกด่วน อย่าใช้เล็บ
การใช้ตวั เลือกบันทึกด่วน
ขณะใช้ฟงั ก์ชน
ั บันทึกด่วน คุณสามารถใช้ตวั เลือก QuickMenu ได้งา่ ยๆ
- เลือกว่าคุณต้องการใช้หน้าจอแบ็คกราวด์หรือไม่
- เลือกประเภทปากกาและสี
- ลบบันทึกทีค
่ ณ
ุ สร้าง
- ตัง้ ค่าตำแห่งทีค
่ ณ
ุ ต้องการจัดเก็บบันทึก
- จด
ั เก็บบันทึกพร้อมกับหน้าจอปัจจุบน
ั
- สง่ หรือแบ่งปันบันทึกด่วนปัจจุบน
ั กับคนอืน
่ ๆ
การดูบน
ั ทึกด่วนทีบ
่ น
ั ทึกไว้
แตะ คลังภาพ และเลือกอัลบัม
้ บันทึกด่วน
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เครือ่ งเล่นเพลง
โทรศัพท์ของคุณมีเครือ
่ งเล่นเพลงในตั
วซึง่ ให้คณ
ุ สามารถเล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบ
ทัง้ หมดได้ เครือ
่ งเล่นเพลงสนับสนุนรูป
แบบไฟล์ตอ
่ ไปนี:้ mp3, m4a, mp4,
3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac,
wav
เพิม
่ ไฟล์เพลงในโทรศัพท์ของคุณ
เริม
่ ต้นถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์
หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ:
• การถ่ายโอนเพลง ภาพถ่าย และ
วิดโี อโดยใช้โหมดทีเ่ ก็บข้อมูล USB
=> หน้า 34
• ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย => หน้า 58
• ซิงค์โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
=> หน้า 34
• รับทางบลูทธ
ู => หน้า 28
• คัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำ
ของคุณ
เล่นเพลง
หลังจากถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์
หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > เล่นเพลง
2 เลือกประเภทเพลง
3 เลือกไฟล์เพลง ใช้ไอคอนต่อไปนี้
สำหรับควบคุมการเล่น
แตะเพือ
่ หยุดการเล่นไว้ชว่ั คราว
แตะเพือ
่ เริม
่ เล่นต่อ

แตะเพือ
่ ข้ามไปทีแ
่ ทร็คถัดไปในอัลบัม
้
รายการเล่น หรือสับเปลีย
่ น
แตะเพือ
่ ย้อนไปยังช่วงเริม
่ ต้นของ
เพลงนัน
้ แตะสองครัง้ เพือ
่ กลับ
ไปทีเ่ พลงก่อนหน้า
แตะเพือ
่ จัดการระดับเสียงของเพลง
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าโหมดซ้ำ
แตะเพือ
่ เล่นรายการเพลงปัจจุบน
ั
ในโหมดสับเปลีย
่ น
แตะเพือ
่ ดูรายการเพลงปัจจุบน
ั
แตะเพือ
่ ดูเนือ
้ เพลง ตัวเลือกนี้
ใช้ได้เมือ
่ เพลงมีเนือ
้ เพลงมาด้วย
เท่านัน
้

หากต้องการเปลีย
่ นระดับเสียงในขณะ
ทีฟ
่ งั เพลง ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงขึน
้
และลงทีอ
่ ยูด
่ า้ นข้างซ้ายของโทรศัพท์
สร้างรายการเพลง
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > เล่นเพลง
2 เลือก รายการเล่น
3 กด
> รายการเพลงใหม่
4 ป้อนชือ
่ สำหรับรายการเพลงใหม่
ของคุณ และเลือก ตกลง
5 เลือก เพิม
่ เพลง
6 เลือกไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการรวม และ
เลือก เพิม
่
เคล็ดลับ! ระหว่างการเล่น คุณสามารถ
เพิม
่ ไฟล์ในรายการเพลงได้โดยกด
> เพิม
่ ในรายการเพลง
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เพิม
่ เพลงในรายการเพลงโปรด
คุณสามารถเพิม
่ เพลงโปรดของคุณ
เป็นรายการเพลงโปรดได้อย่างรวด
เร็ว ระหว่างการเล่น ให้กด
>
เพิม
่ เป็นทีป
่ ระทับใจ เพือ
่ เพิม
่ เพลง
ปัจจุบน
ั ในรายการด่วน
ปรับแต่งการตัง้ ค่าเครือ
่ งเล่นเพลง
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > เล่นเพลง
2 กด
> ตัง้ ค่า
3 ปรับการตัง้ ค่าเพือ
่ ปรับแต่งเครือ
่ ง
เล่นเพลงของคุณ:
หมายเหตุ:
• ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์บางรูปแบบ
โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วย
ความจำทีม
่ อ
ี ยู่ อาจเกิดข้อผิดพลาด
เมือ
่ คุณเปิดไฟล์นน
้ั
หมายเหตุ: ลิขสิทธิข
์ องไฟล์เพลง
จะได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตามสนธิ
สัญญานานาชาติและกฎหมาย
ลิขสิทธิข
์ องแต่ละประเทศ
ดังนัน
้ อาจจำเป็นทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั อนุญาต
หรือได้สท
ิ ธิใ์ นการทำซ้ำหรือคัดลอก
เพลง ในกฎหมายของบางประเทศมี
ข้อห้ามในการคัดลอกสือทีม
่ ล
ี ข
ิ สิทธิ์
ด้วยตนเอง ก่อนดาวน์โหลดหรือ
คัดลอกไฟล์ ให้ตรวจสอบกฎข้อ
บังคับของประเทศนัน
้ ๆเกีย
่ วกับการ
ใช้สอ
่ื ต่างๆ
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วิทยุ FM
โทรศัพท์ LG-E615 มีคณ
ุ สมบัตวิ ท
ิ ยุ FM
ในตัว ดังนัน
้ คุณสามารถค้นหาสถานีทค
่ี ณ
ุ
ชืน
่ ชอบและรับฟังวิทยุได้ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณต้องใช้หฟ
ู งั เพือ
่ รับ
ฟังวิทยุเสียบหูฟงั เข้าในช่องเสียบ
หูฟงั

การค้นหาสถานี
คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณค้นหา
สถานีวท
ิ ยุได้ โดยการค้นหาด้วยตนเอง
หรือค้นหาอัตโนมัติ สถานีเหล่านัน
้ จะถูก
บันทึกไว้ในหมายเลขช่องสถานีทร่ี ะบุไว้
ดังนัน
้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องค้นหาอีกครัง้
คุณสามารถจัดเก็บได้สงู สุด 48 ช่อง
สถานีในโทรศัพท์ของคุณ
การปรับตัง้ อัตโนมัติ
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
> แท็บ
แอปฯ > วิทยุ FM
2 แตะ
แล้วเลือก สแกน
3 ระหว่างการสแกนอัตโนมัติ แตะ หยุด
หากคุณต้องการหยุดการสแกน โดยจะ
บันทึกเฉพาะช่องสถานีทส
่ี แกนพบก่อน
หยุดการสแกนเท่านัน
้
หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหา
สถานีดว้ ยตนเองได้ดว้ ยการใช้ปม
ุ่
หมุนบนหน้าจอ

เคล็ดลับ! ในการเพิม
่ ประสิทธิภาพการ
รับสัญญาณวิทยุ ให้ยด
ื สายชุดหูฟงั ซึง่
ทำหน้าทีเ่ ป็นเสาอากาศวิทยุ
หากคุณเชือ
่ มต่อชุดหูฟงั ทีไ่ ม่ได้ผลิต
มาเพือ
่ ใช้รบ
ั สัญญาณวิทยุ การรับ
สัญญาณวิทยุอาจถูกคลืน
่ รบกวนได้
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LG SmartWorld
LG SmartWorld นำเสนอเนือ
้ หาทีน
่ า่ ตืน
่
เต้นมากมาย เช่น เกมส์, แอปพลิเคชัน,
พืน
้ หลังและเสียงเรียกเข้า ทำให้ผใู้ ช้
โทรศัพท์ LG สามารถสัมผัส
กับประสบการณ์ "Mobile Life"
ได้มากยิง่ ขึน
้

วิธก
ี ารเข้าสู่ LG SmartWorld
จากโทรศัพท์ของคุณ
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > LG
SmartWorld
2 แตะ ลงชือ
่ เข้าใช้ และป้อนข้อมูล
ID/PW สำหรับ LG SmartWorld
หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิก ให้แตะ
รีจส
ิ เตอร์ และสมัครสมาชิกของ LG
SmartWorld
3 ดาวน์โหลดเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
หมายเหตุ: หากไม่มไี อคอน
1 ให้ใช้เว็บเบราวเซอร์มอ
ื ถือ เข้าใช้
LG SmartWorld (www.lgworld.
com) และเลือกประเทศของคุณ
2 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LG
SmartWorld
3 ใช้งานและติดตัง้ ไฟล์ทด
่ี าวน์โหลด
4 เข้าใช้ LG SmartWorld โดยการ
แตะแอปพลิเคชัน LG
SmartWorld

56

วิธก
ี ารใช้ LG SmartWorld
• เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย LG

SmartWorld ทุกเดือน

• ลองใช้ปม
ุ่ "เมนู" เพือ
่ ค้นหาสิง่ ทีค
่ ณ
ุ

ต้องการอย่างรวดเร็ว
	ชนิด – ค้นหาเนือ
้ หาตามประเภท
(เช่น การศึกษา, ความบันเทิง, เกมส์,
และอืน
่ ๆ)
	ค้นหา – ค้นหาเนือ
้ หา
	Apps for you – เนือ
้ หาทีแ
่ นะนำอิง
ตามตัวเลือกก่อนหน้าของคุณ
	แอปฯ ของฉัน – รายการเนือ
้ หา
ทีด
่ าวน์โหลดหรือเนือ
้ หาทีต
่ อ
้ งอัปเดต
	ตัง้ ค่า – ตัง้ ค่าโปรไฟล์และหน้าจอ
ลงชือ
่ เข้าใช้ – ตัง้ ค่า ID และรหัส
ผ่านของคุณ
• และลองใช้ฟงั ก์ชน
ั อืน
่ ๆ ทีม
่ ป
ี ระโยชน์
(หน้าจอรายละเอียดเนือ
้ หา)
หมายเหตุ: LG SmartWorld
อาจไม่มใี ห้บริการในบางประเทศ
หรือผูใ้ ห้บริการบางราย

ยูทลิ ต
ิ ี
การตัง้ เวลาการปลุก
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ปลุก/
นาฬิกา >
2 หลังจากทีก
่ ำหนดเวลาแล้ว โทรศัพท์
LG-E615 จะแสดงเวลาทีเ่ หลืออยูก
่ อ
่ น
การส่งเสียงปลุก
3 ตัง้ ค่า ซ้ำ, ระยะเวลาเลือ
่ น, สัน
่ ,
เสียงปลุก, ล็อคปริศนา และ บันทึก
แตะ บันทึก

การใช้เครือ่ งคิดเลข
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ >
เครือ
่ งคิดเลข
2 แตะปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อนตัวเลข
3 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย
ให้แตะทีฟ
่ งั ก์ชน
ั ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
(+, –, x หรือ ÷) แล้วตามด้วย =
4 สำหรับการคำนวณทีซ
่ บ
ั ซ้อน แตะ
เลือก พาเนลขัน
้ สูง แล้วเลือก
sin, cos, tan, log และอืน
่ ๆ

การเพิม
่ เหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > ปฏิทน
ิ
2 แตะเดือนทีแ
่ สดงทีม
่ ม
ุ บนซ้าย คุณ
สามารถค้นหาประเภทมุมมองอืน
่ ของ
ปฏิทน
ิ (วัน, สัปดาห์, เดือน, นัดหมาย)
3 แตะวันทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ต้องการเพิม
่ เหตุการณ์
4 แตะ
เพือ
่ เพิม
่ เหตุการณ์
5 แตะ ชือ
่ เหตุการณ์ แล้วป้อนชือ
่
เหตุการณ์
6 แตะ ตำแหน่ง และป้อนตำแหน่ง

ตรวจสอบวันทีแ
่ ละป้อนเวลาที่
เหตุการณ์เริม
่ และเสร็จสิน
้
7 หากคุณต้องการใส่บน
ั ทึกลงในเหตุ
การณ์ของคุณ ให้แตะ คำอธิบาย
แล้วป้อนรายระเอียด
8 ถ้าคุณต้องการให้สง่ เสียงเตือนซ้ำ
ให้ตง้ั ค่า ซ้ำ และตัง้ ค่า เตือนความจำ
ถ้าจำเป็น
9 แตะ บันทึก เพือ
่ บันทึกเหตุการณ์
ในปฏิทน
ิ

Polaris Office
Polaris Office คือโซลูชน
ั สำนักงานบน
มือถือระดับมืออาชีพทีใ่ ห้ผใู้ ช้ดเู อกสาร
ประเภทต่างๆ ของ Office รวมถึงไฟล์
Word, Excel และ PowerPoint ได้อย่าง
สะดวกทุกทีท
่ ก
ุ เวลาด้วยมือถือของคุณ
แตะ
> แท็บ แอปฯ > Polaris
Office
การจัดการไฟล์
Polaris Office ให้ผใู้ ช้มอ
ื ถือจัดการไฟล์
รวมถึงการคัดลอก การย้าย และการวาง
และลบไฟล์และโฟลเดอร์ได้อย่างสะดวก
บนมือถือ
การดูไฟล์
ผูใ้ ช้มอ
ื ถือสามารถดูไฟล์ประเภทต่างๆ
รวมถึงเอกสาร Microsoft Office
และ Adobe PDF ได้งา่ ยๆ บนมือถือ
เมือ
่ ดูเอกสารโดยใช้ Polaris Office
ออบเจกต์และเลย์เอาต์จะเหมือนกับใน
เอกสารต้นฉบับ
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เว็บไซต์
บราวเซอร์

การใช้ตวั เลือก

บราวเซอร์ ช่วยให้คณ
ุ เข้าถึงโลกของเกมส์
เพลง ข่าว กีฬา ความบันเทิง และอีก
มากมายได้โดยตรงถึงโทรศัพท์ของคุณ
ได้ทก
ุ ทีแ
่ ละทุกอย่างทีค
่ ณ
ุ ต้องการ

กด
เพือ
่ ดูตวั เลือก
รีเฟรช – อัปเดตเว็บเพจปัจจุบน
ั
บันทึกบุค
๊ มาร์ค – เพิม
่ เว็บเพจปัจจุบน
ั
เป็นบุค
๊ มาร์ค
ไปทีโ่ ฮมเพจ – ให้คณ
ุ ไปยังโฮมเพจ
แบ่งปันเพจ – ให้คณ
ุ สามารถแบ่งปัน
เว็บเพจกับผูอ
้ น
่ื ได้
ค้นหาบนหน้า – ให้คณ
ุ ค้นหาตัวอักษร
หรือคำบนเว็บเพจปัจจุบน
ั
ขอหน้าเว็บแบบเดสก์ทอ
็ ป – ให้คณ
ุ
ดูเว็บเพจเป็นเดสก์ทอ
็ ปได้
บันทึกไว้อา่ นออฟไลน์ – ให้คณ
ุ บันทึก
เว็บเพจปัจจุบน
ั และอ่านแบบออฟไลน์ใน
ภายหลังได้้
ความสว่าง – ให้คณ
ุ ปรับความสว่าง
ของหน้าจอได้้
ตัง้ ค่า – แสดงการตัง้ ค่าเบราเซอร์
ออก – ให้คณ
ุ ออกจากอินเตอร์เน็ตได้

หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้จา่ ย
เพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ มต่อบริการเหล่านีแ
้ ละ
ดาวน์โหลดเนือ
้ หา โปรดสอบถาม
ข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายของคุณ

การใช้แถบเครือ่ งมือเว็บ
 แตะเพือ
่ ย้อนกลับหนึง่ เพจ
 แตะเพือ
่ ไปข้างหน้าหนึง่ เพจไป
ยังเพจทีท
่ ำการเชือ
่ มต่อหลังจาก
เพจปัจจุบน
ั โดยตรงข้ามกับสิง่ ที่
เกิดขึน
้ เมือ
่ คุณกดปุม
่ ย้อนกลับ
ซึง่ จะไปยังเพจก่อนหน้า
 แตะค้างไว้และเลือ
่ นขึน
้ และลงเพือ
่
ซูมเข้าและออกจากบราวเซอร์
 แตะเพือ
่ เพิม
่ หน้าต่างใหม่
 แตะเพือ
่ เปิดรายการบุค
๊ มาร์คที่
บันทึกไว้
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ตัง้ ค่า
เข้าถึงเมนูตง้ั ค่า
1 ในหน้าจอหลัก ให้แตะ
> แท็บ
แอปฯ > ตัง้ ค่า หรือในหน้า
จอหลัก ให้แตะ
>
การตัง้ ค่าระบบ
2 เลือกประเภทการตัง้ ค่าและเลือก
ตัวเลือก

ตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อ
<ซิมการ์ดคู>
่
คุณสามารถกำหนด ตัง้ ค่าซิมคู่ ได้.
เมือ
่ ใส่สองซิมการ์ดในโทรศัพท์ของคุณ
จะแสดงข้อมูลซิมการ์ด.
แตะเพือ
่ ทำเครือ
่ งหมายเลือก. ซึง่ จะเปิด
ซิมทีเ่ ลือกเป็นใช้งาน.
หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้ปด
ิ ซิมการ์ดทัง้
คูพ
่ ร้อมกัน
เปิดใช้ขอ
้ มูล – แตะเพือ
่ ทำเครือ
่ งหมาย
เลือก. ซึง่ จะเปิดใช้การเข้าถึงข้อมูลผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
เครือข่ายข้อมูลหลัก – คุณสามารถ
เปลีย
่ นเครือข่ายข้อมูลเริม
่ ต้นได้.
บริการแพ็คเก็ตมือถือทัง้ หมด (เว็บ, MMS,
อีเมล์ ฯลฯ) จะใช้ซม
ิ ทีเ่ ลือกในค่านี้
เมือ
่ ใส่ซม
ิ การ์ดเดียว เครือข่ายข้อมูล
เริม
่ ต้นจะถูกตัง้ ค่าเป็นซิมทีใ่ ส่
และไม่อนุญาตให้เปลีย
่ น

หมายเหตุ: เมือ
่ เปิดโหมดเครือ
่ งบิน
ตัง้ ค่าซิมคูจ่ ะถูกปิดใช้งาน
โรมมิง่ ข้อมูล – แตะเพือ
่ ทำเครือ
่ ง
หมายเลือก
ให้คณ
ุ เชือ
่ มต่อกับบริการข้อมูลขณะโรมมิง่
< Wi-Fi >
Wi-Fi – เปิด Wi-Fi เพือ
่ เชือ
่ มต่อ
เครือข่าย Wi-Fi ทีม
่ อ
ี ยู่
ตัง้ ค่า Wi-Fi – ให้คณ
ุ สามารถ
ตัง้ ค่าและจัดการจุดเชือ
่ มต่อไร้สาย
ตัง้ ค่าการแจ้งเครือข่าย หรือเพิม
่ เครือข่าย
Wi-Fi หน้าจอตัง้ ค่า Wi-Fi ขัน
้ สูงจะ
เข้าใช้จากหน้าจอตัง้ ค่า Wi-Fi กด
และแตะ ขัน
้ สูง
เคล็ดลับ! การดู MAC แอดเดรส
ในการเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายไร้
สายบางเครือข่ายด้วยฟิลเตอร์
MAC คุณจำเป็นต้องป้อน
MAC แอดเดรสของ LG-E615
ลงในเราเตอร์
คุณสามารถค้นหา MAC แอดเดรส
ได้ในยูสเซอร์อน
ิ เตอร์เฟซต่อไป
นี:้ แตะแท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า >
> ขัน
้ สูง > MAC
Wi-Fi >
แอดเดรส
< บลูทธ
ู >
เปิดหรือปิดคุณสมบัตไิ ร้สายบลูทธู เพือ
่
ใช้ โปรดดูบทบลูทธู สำหรับ
รายละเอียด => หน้า 28
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ตัง้ ค่า
< ข้อมูลทีใ่ ช้ >
แสดงการใช้ขอ
้ มูลและปรับแต่งการ
ตัง้ ค่าสำหรับขีดจำกัดข้อมูลของคุณ
• ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์: ตัง้ ค่าเพือ
่
ใช้การเชือ
่ มต่อข้อมูลบนเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่
• ตัง
้ จำกัดการใช้ขอ
้ มูลโทรศัพท์:
ตัง้ ค่าขีดจำกัดสำหรับการใช้ขอ
้ มูล
เครือข่ายโทรศัพท์
• ระยะการใช้ขอ
้ มูล: ปรับแต่งการ
ตัง้ ค่าสำหรับรอบขีดจำกัด
< โทร >
คุณสามารถกำหนดค่าการตัง้ ค่า
โทรศัพท์ เช่น การส่งต่อสาย
และคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษอืน
่ ๆ จากผูใ้ ห้บริการ
• จำกัดการโทร - เลือก จำกัดการโทร
เพือ
่ เปิดและรวบรวมรายการหมายเลข
ทีส
่ ามารถโทรออก
จากโทรศัพท์ได้ คุณต้องใช้ PIN2
ซึง่ ได้จากผูใ้ ห้บริการของคุณ เฉพาะ
หมายเลขทีอ
่ ยูใ่ นรายการหมายเลข
โทรออกทีก
่ ำหนดเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้
วอยซ์เมล์
• บริการข้อความเสียง - ให้คณ
ุ เลือก
บริการข้อความเสียงของผูใ้ ห้บริการ
คุณสามารถขอหมายเลขนีไ้ ด้จาก
ผูใ้ ห้บริการของคุณ
• ตัง
้ ค่าข้อความเสียง - หากคุณใช้
บริการข้อความเสียงของผูใ้ ห้บริการ
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ตัวเลือกนีจ้ ะให้คณ
ุ ป้อนหมายเลขโทร
ศัพท์ทใ่ี ช้ฟงั และจัดการข้อความเสียง
ของคุณ
ตัง้ ค่าการโทรอืน
่ ๆ
• ปฏิเสธการรับสาย - ให้คณ
ุ สามารถตัง้
ค่าฟังก์ชน
ั ปฏิเสธการรับสาย เลือกจาก
ปิดใช้งาน, ปฏิเสธสายในรายการ
หรือr ปฏิเสธทุกสาย
• ป้องกันการโทร - เลือกเวลาที่
คุณต้องการให้ปอ
้ งกันการโทร
ป้อนรหัสผ่านสำหรับจำกัดการโทร
โปรดตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายของคุณเกีย
่ วกับบริการนี้
• เวลาโทร - ดูระยะเวลาการโทรทัง้ หมด
ได้แก่ ทุกสาย สายโทรออก สายที่
ได้รบ
ั และการโทรครัง้ ล่าสุด
• ตัง
้ ค่าเพิม
่ เติม - ตัวเลือกนีจ้ ะช่วย
ให้คณ
ุ เปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าต่อไปนี:้
• ข้อมูลผูโ้ ทร - เลือกว่าคุณจะแสดง
หมายเลขของคุณในการโทรออก
หรือไม่
• สายเรียกซ้อน - หากเปิดใช้สาย
เรียกซ้อน คุณจะได้รบ
ั แจ้งสายเรียก
เข้าขณะกำลังใช้งานโทรศัพท์ (ขึน
้
อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ)
ตรวจสอบการตัง้ ค่าทัว่ ไป:
• แตะ
> แอปฯ > ตัง้ ค่า >
ตัง้ ค่าการโทร ในตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ >
ร่วมกัน.

• ข้อความด่วน - เมือ
่ คุณต้องการปฏิเสธ

สาย คุณสามารถส่งข้อความได้อย่างรวด
เร็วโดยใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ ตัวเลือกนีจ้ ะเป็นประ
โยชน์ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ต้องการปฏิเสธการรับ
สายในระหว่างการประชุม
• ปฏิเสธการรับสาย – ตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั
ปฏิเสธการรับสายเลือกจาก ปิดใช้งาน,
ปฏิเสธสายในรายการ หรือr
ปฏิเสธทุกสาย
ตัง้ ค่ายุตก
ิ ารโทร
• บันทึกหมายเลขทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั – เพิม
่ หมาย
เลขทีไ่ ม่รจู้ ก
ั ลงในรายชือ
่ หลังจากการ
โทร
< เพิม
่ เติม... >
• โหมดเครือ
่ งบิน - หลังจากสลับไปยัง
โหมดเครือ
่ งบิน การเชือ
่ มต่อเครือข่าย
ทัง้ หมดจะใช้งานไม่ได้
• Wi-Fi Direct - ใช้คณ
ุ สมบัติ Wi-Fi
Direct เพือ
่ เชือ
่ มต่อสองอุปกรณ์ผา่ น
WLAN โดยไม่ตอ
้ งมีจด
ุ เชือ
่ มต่อ
• Portable Wi-Fi hotspot - ใช้คณ
ุ
สมบัตฮ
ิ อตสปอต WLAN เคลือ
่ น
ทีเ่ พือ
่ แบ่งปันการเชือ
่ มต่อเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องอุปกรณ์ของคุณ
กับ PC หรืออุปกรณ์อน
่ื ผ่านคุณสมบัติ
WLAN
• ตัง
้ ค่า Wi-Fi Hotspot: กำหนดค่า
เครือข่ายสำหรับฮอตสปอต WLAN
ของคุณ
• ระยะหมดเวลา: ตัง้ ค่าเวลาสำหรับ
หมดระยะเวลาฮอตสปอตเคลือ
่ นที่

• ช่วยเหลือ: ดูขอ
้ มูลเกีย
่ วกับการ

ใช้คณ
ุ สมบัตก
ิ ารปล่อยสัญญาณ

• ตัง
้ ค่า VPN - แสดงรายการ

Virtual Private Network (VPN)
ทีค
่ ณ
ุ กำหนดค่าก่อนหน้านี้ ให้คณ
ุ
เพิม
่ VPN ประเภทต่างๆ ได้

หมายเหตุ: คุณต้องตัง้ ค่า PIN หรือ
รหัสผ่านล็อคหน้าจอก่อนทีจ่ ะใช้ระบบ
จัดเก็บข้อมูลรับรองสิทธิ์
• เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ -

ตัง้ ค่าตัวเลือกสำหรับโรมมิง่ ข้อมูล,
โหมดเครือข่ายและผูใ้ ห้บริการ
ชือ
่ จุดเชือ
่ มต่อ (APN) และอืน
่ ๆ
• โหมดเครือข่าย:
เลือกประเภทเครือข่าย
• ชือ
่ จุดเชือ
่ มต่อ: ตัง้ ค่าชือ
่ จุด
เชือ
่ มต่อ (APN)
• ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย: ค้นหา
เครือข่ายทีใ่ ช้ได้และเลือกเครือ
ข่ายสำหรับโรมมิง่

อุปกรณ์
< เสียง >
• โปรไฟล์เสียง - คุณสามารถเลือก
เสียง, เฉพาะสัน
่ หรือ เงียบ
• ระดับเสียง - คุณสามารถจัดการ
ระดับเสียงของเพลง, วิดโี อ,
เกมส์, มีเดียอืน
่ ๆ, เสียงเรียกเข้า &
การแจ้งเตือน เสียงสัมผัสและระบบ
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ตัง้ ค่า
เสียงเรียกเข้า & การแจ้งเตือน
• ริงโทนโทรศัพท์ซม
ิ 1 - ให้คณ
ุ ตัง้ ค่า
เสียงสายเรียกเข้าซิม 1 ของคุณ
• ริงโทนโทรศัพท์ซม
ิ 2 - ให้คณ
ุ ตัง้ ค่า
เสียงสายเรียกเข้าซิม 2 ของคุณ
• SIM1 เสียงการแจ้ง - ให้คณ
ุ ตัง้ ค่า
เสียงการแจ้งซิม 1 ของคุณ
• SIM2 เสียงการแจ้ง - ให้คณ
ุ ตัง้ ค่า
เสียงการแจ้งซิม 2 ของคุณ
• เสียงพร้อมสัน
่ - สัน
่ เมือ
่ โทรเข้า
และมีการแจ้ง
• เวลาสงบ - ตัง้ ค่าเวลาเพือ
่ ปิดเสียงทัง้
หมดยกเว้นการปลุกและมีเดีย
เสียงสัมผัสและระบบ
• เสียงปุม
่ กดเบอร์โทร - ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าให้
โทรศัพท์เล่นเสียงเมือ
่ ใช้ปม
ุ่ ตัวเลขเพือ
่
หมุนหมายเลข
• เสียงสัมผัส - ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าให้โทรศัพท์
เล่นเสียงเมือ
่ คุณแตะปุม
่ ไอคอน
และรายการอืน
่ ๆ บนหน้าจอ
ทีต
่ อบสนองการสัมผัส
• เสียงล็อคหน้าจอ - ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าให้
โทรศัพท์เล่นเสียงเมือ
่ ล็อคและ
ปลดล็อคหน้าจอ
< หน้าจอ >
• ความสว่าง - ปรับความสว่างของ
หน้าจอ
• หมุนจออัตโนมัติ - ตัง้ ค่าเพือ
่ สลับ
การวางแนวโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณ
หมุนโทรศัพท์
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• ไทม์เอาต์หน้าจอ - ตัง้ ค่าเวลา

ไทม์เอาต์หน้าจอ

• ขนาดแบบอักษร - เปลีย
่ นขนาด

ทีแ
่ สดง

• ตัง
้ ค่าไฟปุม
่ ด้านหน้า - ตัง้ ค่าเวลาไฟ

LED ปุม
่ ด้านหน้า
< หน้าจอหลัก >
หน้าจอหลัก - เลือกภาพ
แบ็คกราวด์สำหรับหน้าจอหลัก
คุณสามารถตัง้ ค่าแอนนิเมชัน
่ ,
เอฟเฟกต์หน้าจอ หรือพืน
้ หลัง
< ล็อคหน้าจอ >
ตัง้ ค่าวิธป
ี ลดล็อคหน้าจอ
• เลือกแบบล็อคหน้าจอ - ตัง้ ค่าแบบ
ปลดล็อคเพือ
่ รักษาความปลอดภัยให้
โทรศัพท์ของคุณ เปิดชุดหน้าจอที่
แนะนำคุณในการวาดแบบปลดล็อค
หน้าจอ
• ไม่ม:ี เลิกใช้หน้าจอล็อค
• ลาก: ตัง้ ค่าเพือ
่ ใช้หน้าจอล็อค
โดยไม่มี PIN, รหัสผ่าน, รูปแบบ
หรือการตรวจจับใบหน้า
• รูปแบบ: ตัง้ ค่าปลดล็อคแบบเพือ
่
ปลดล็อคหน้าจอ
• PIN: ตัง้ ค่า PIN (ตัวเลข)
เพือ
่ ปลดล็อคหน้าจอ
• รหัสผ่าน: ตัง้ ค่าเพือ
่ แสดงข้อความ
ของคุณเองสำหรับหน้าจอล็อค

< ทีเ่ ก็บข้อมูล >
ดูขอ
้ มูลหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์
และการ์ดหน่วยความจำของคุณ
คุณสามารถฟอร์แมตทีเ่ ก็บข้อมูล USB
และการ์ดหน่วยความจำได้
￼
คำเตือน
การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำจะลบ
ข้อมูลทัง้ หมดออกจากการ์ดหน่วย
ความจำอย่างถาวร
• ทีเ่ ก็บข้อมูลภายใน - ดูการใช้ทเ่ี ก็บ

ข้อมูลภายใน

• SD การ์ด - ตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ าร์ด SD

ทีใ่ ช้ได้ทง้ั หมด แตะ ยกเลิกการเชือ
่ มต่อ
การ์ด SD เพือ
่ ถอดการ์ดออกอย่าง
ปลอดภัย ลบการ์ด SD หากคุณต้องการ
ลบข้อมูลทัง้ หมดจากการ์ด SD
< ประหยัดพลังงาน >
ทีน
่ ค
่ี ณ
ุ สามารถจัดการแบตเตอรี่ และตรวจ
สอบไอเท็มทีใ่ ช้ระบบประหยัดพลังงานได้
นอกจากนัน
้ คุณยังสามารถตรวจสอบ
การใช้แบตเตอรีไ่ ด้ดว้ ย
• เปิดระบบประหยัดพลังงาน: เปิด
โหมดประหยัดพลังงานเพือ
่ จำกัดการ
ใช้ทรัพยากรระบบบางอย่าง
• เทคนิคการประหยัดพลังงาน: เรียน
รูว้ ธิ ล
ี ดการใช้แบตเตอรีต
่ ามไอเท็มที่
ใช้ระบบประหยัดพลังงาน

ไอเท็มทีใ่ ช้ระบบประหยัดพลังงาน
ตัง้ ค่าเพือ
่ ใช้โหมดประหยัดพลังงานตาม
การตัง้ ค่าทีก
่ ำหนดเองของคุณ
ข้อมูลแบตเตอรี่
ดูปริมาณพลังงานทีอ
่ ป
ุ กรณ์ของคุณใช้
< แอปฯ >
คุณสามารถดูและจัดการแอปพลิเคชันได้

ส่วนตัว

< แอคเคาท์และการซิงค์ >
อนุญาตให้แอปพลิเคชันซิงโครไนซ์
ข้อมูลในแบ็คกราวด์ ไม่วา่ คุณจะกำลัง
ใช้งานข้อมูลอยูห
่ รือไม่กต
็ าม การไม่เลือก
การตัง้ ค่านีส
้ ามารถประหยัดไฟแบตเตอรี่
และลด (ไม่ใช่ทง้ั หมด) การใช้ขอ
้ มูล
< บริการระบุตำแหน่ง >
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าสำหรับฟังก์ชน
ั GPS
• การระบุพก
ิ ด
ั ของ Google หากคุณเลือกบริการระบุตำแหน่ง
ของ Google โทรศัพท์จะกำหนด
ตำแหน่งโดยประมาณจากการใช้
เครือข่าย Wi-Fi และโทรศัพท์
เคลือ
่ นที่ เมือ
่ คุณเลือกตัวเลือกนี้
คุณจะได้รบ
ั แจ้งว่าจะยินยอมให้ Google
ใช้ตำแหน่งของคุณเมือ
่ ให้บริการเหล่านี้
หรือไม่
• ดาวเทียม GPS - หากคุณเลือก
ดาวเทียม GPS โทรศัพท์จะกำหนด
ตำแหน่งด้วยความแม่นยำระดับถนน
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ตัง้ ค่า
• ระบุพก
ิ ด
ั และระบบค้นหาของ

Google - ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้ใช้
ตำแหน่งปัจจุบน
ั ของคุณสำหรับค้นหา
Google และบริการอืน
่ ๆ ของ Google
< ระบบป้องกัน >
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าสำหรับการป้องกันอุปกรณ์
และซิมการ์ดหรือการ์ด USIM ของคุณ
ล็อคซิมการ์ด
• ตัง
้ ค่าล็อคซิมการ์ด - ตัง้ ค่าล็อค
ซิมการ์ดหรือเปลีย
่ น PIN ของซิมการ์ด
• ล็อคซิม 1: ใช้หรือเลิกใช้คณ
ุ สมบัติ
ล็อค PIN เพือ
่ ให้ขอ PIN ก่อนใช้
อุปกรณ์
• เปลีย
่ นรหัส PIN ซิม 1: เปลีย
่ น
PIN ทีใ่ ช้เข้าถึงข้อมูลซิมหรือ USIM
สลับเป็นแท็บซิม 2
• ล็อคซิม 2: ใช้หรือเลิกใช้คณ
ุ สมบัติ
ล็อค PIN เพือ
่ ให้ขอ PIN ก่อนใช้
อุปกรณ์
• เปลีย
่ นรหัส PIN ซิม 2: เปลีย
่ น
PIN ทีใ่ ช้เข้าถึงข้อมูลซิมหรือ USIM
รหัสผ่าน
• ป้อนรหัสผ่านแบบมองเห็น - แสดง
รหัสผ่านขณะทีค
่ ณ
ุ พิมพ์
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
• โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - ดูโปร
แกรมควบคุมอุปกรณ์ทต
่ี ด
ิ ตัง้ ในอุปกรณ์
ของคุณ คุณสามารถใช้โปรแกรมควบ
คุมอุปกรณ์เพือ
่ ใช้นโยบายใหม่กบ
ั
อุปกรณ์ของคุณได้
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• แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั - ดูโปรแกรมควบ

คุมอุปกรณ์ทต
่ี ด
ิ ตัง้ ในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
เพือ
่ ใช้นโยบายใหม่กบ
ั อุปกรณ์
ของคุณได้
พืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บรหัสเฉพาะ
• การรับรองสิทธิท
์ ไ่ี ว้ใจได้ - เลือกใบรับ
รองและการรับรองสิทธิเ์ พือ
่ การใช้
แอปพลิเคชันต่างๆ อย่างปลอดภัย
• ติดตัง
้ จากระบบจัดเก็บข้อมูล -ติดตัง้
ใบรับรองทีเ่ ข้ารหัสซึง่ จัดเก็บไว้ในทีเ่ ก็บ
ข้อมูล USB
• ลบจัดเก็บข้อมูล - ลบเนือ
้ หาการรับรอง
สิทธิอ
์ อกจากอุปกรณ์ และรีเซ็ตรหัสผ่าน
< ภาษาและการป้อนข้อมูล >
ใช้การตัง้ ค่าภาษาและการป้อนข้อมูลเพือ
่
เลือกภาษาสำหรับข้อความในโทรศัพท์
และสำหรับการกำหนดค่าแป้นพิมพ์บน
หน้าจอ รวมถึงคำทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ ในพจนานุกรม
< แบ็คอัพและรีเซ็ท >
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าสำหรับการจัดการ
การตัง้ ค่าและข้อมูลของคุณ
สำรองและเรียกคืน
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าสำหรับการจัดการ
การตัง้ ค่าและข้อมูลของคุณ
• สำรองข้อมูลของฉัน - ตัง้ ค่าเพือ
่
สำรองข้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิเคชัน
ของคุณลงบนเซิรฟ
์ เวอร์ของ Google

• บัญชีขอ
้ มูลสำรอง - เพิม
่ และดูบญ
ั ชี

Google ของคุณเพือ
่ สำรองข้อมูล
ของคุณ
• เรียกคืนอัตโนมัติ - ตัง้ ค่าให้ทำการ
เรียกคืนข้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิ
เคชันของคุณ เมือ
่ มีการติดตัง้ แอปพลิ
เคชันซ้ำบนอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลส่วนตัว
• รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน - รีเซ็ตการ
ตัง้ ของคุณกลับสูค
่ า่ เริม
่ ต้นจากโรงงาน
และลบข้อมูลทัง้ หมดของคุณ หากคุณ
รีเซ็ตโทรศัพท์ดว้ ยวิธก
ี ารนี้ คุณจะต้อง
ป้อนข้อมูลเช่นเดียวกับเมือ
่ คุณเริม
่ ต้น
Android ครัง้ แรก
หมายเหตุ: หากคุณเลือก รีเซ็ตข้อมูล
จากโรงงาน จะเป็นการลบข้อมูลส่วน
ตัวทัง้ หมดออกจากหน่วยความจำ
ระบบของโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกีย
่ ว
กับบัญชี Google, แอคเคาท์อน
่ื ๆ,
ข้อมูลและการตัง้ ค่าระบบ/
แอปพลิเคชันตลอดจนแอปพลิเคชันที่
ดาวน์โหลดและใบอนุญาต DRM
การรีเซ็ตโทรศัพท์จะไม่เป็นการลบการ
อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบทีค
่ ณ
ุ ดาวน์
โหลด รวมถึงไฟล์ทอ
่ี ยูใ่ นการ์ด
microSD ของคุณหรือหน่วยความจำ
ภายใน เช่น เพลงหรือภาพถ่าย

ดังนัน
้ หากคุณต้องการลบข้อมูล
ทัง้ หมดบนหน่วยความจำภายใน
โดยไม่ตอ
้ งรีเซ็ตโทรศัพท์
ให้เลือกทำเครือ
่ งหมาย
ลบหน่วยความจำภายใน

ระบบ
< วันทีแ
่ ละเวลา >
ใช้การตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลา
เพือ
่ ตัง้ ค่าวิธก
ี ารแสดงวันที่ คุณยังสามารถ
ใช้การตัง้ ค่าเหล่านีเ้ พือ
่ ตัง้ ค่าเวลาและโซน
เวลาของคุณแทนการรับเวลาปัจจุบน
ั จาก
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีไ่ ด้
• วันทีแ
่ ละเวลาอัตโนมัต:ิ อัปเดตเวลา
โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณตัง้ ค่าโซนเวลา
• โซนเวลาอัตโนมัต:ิ อัปเดตเวลาโดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ คุณเดินทางข้ามโซนเวลา
• ตัง
้ วันที:่ ตัง้ ค่าวันทีป
่ จั จุบน
ั ด้วยตนเอง
• ตัง
้ เวลา: ตัง้ ค่าเวลาปัจจุบน
ั ด้วยตนเอง
• เลือกโซนเวลา: ตัง้ ค่าโซนเวลา
ท้องถิน
่ ของคุณ
• ใช้รป
ู แบบ 24 ชัว่ โมง: ตัง้ ค่าเวลาทีจ่ ะ
แสดงในรูปแบบ 24 ชัว่ โมง
• เลือกรูปแบบวันที:่ เลือกรูปแบบวันที่
< การช่วยสำหรับการเข้าถึง >
ใช้การตัง้ ค่า การช่วยสำหรับการเข้าถึง
เพือ
่ กำหนดค่าปลัก
๊ อินช่วยเหลือสำหรับ
การเข้าถึงทีค
่ ณ
ุ ติดตัง้ ในโทรศัพท์
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ตัง้ ค่า
หมายเหตุ: ต้องใช้พลักอินเพิม
่ เติม
ระบบ
• ข้อความขนาดใหญ่: ตัง้ ค่าขนาด
ข้อความเป็นใหญ่
• ปุม
่ วางสาย: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้วาง
สายเมือ
่ คุณกดปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค
• หมุนจออัตโนมัต:ิ ตัง้ ค่าว่าจะหมุนเนือ
้
หาโดยอัตโนมัตห
ิ รือไม่เมือ
่ หมุนอุปกรณ์
• แตะค้างไว้เพือ
่ หน่วง: ตัง้ ค่าเวลาการรู้
จักสำหรับการแตะค้างไว้บนหน้าจอ
• ติดตัง
้ เว็บสคริปท์หรือไม่: ตัง้ ค่า
แอปพลิเคชันให้ตด
ิ ต่อเว็บสคริปท์เพือ
่
ทำให้เข้าถึงเนือ
้ หาเว็บได้มากขึน
้
< เชือ
่ มต่อ >
การเชือ
่ มต่อ USB
• ชนิดเชือ
่ มต่อการ USB - คุณสามารถ
ตัง้ ค่าโหมดทีต
่ อ
้ งการ
(ชาร์ทเท่านัน
้ , ซิงค์มเี ดีย (MTP),
การปล่อยสัญญาณผ่าน USB หรือ
LG ซอร์ฟแวร์)
• ถามเมือ
่ มีการเชือ
่ มต่อ - ถามโหมด
เชือ
่ มต่อ USB เมือ
่ โทรศัพท์เชือ
่ มต่อ
กับคอมพิวเตอร์
• ช่วยเหลือ - ดูขอ
้ มูลเกีย
่ วกับการใช้
ชนิดเชือ
่ มต่อการ USB
LG ซอร์ฟแวร์
• เชือ
่ มต่อ PC Suite ผ่าน Wi-Fi เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ใช้ LG PC Suite
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กับการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi โปรดอย่าลืมว่า
ควรมีการเชือ
่ มต่อเครือข่าย Wi-Fi
สำหรับ LG PC Suite ด้วยการเชือ
่ ม
ต่อ Wi-Fi จากตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อ
<ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา>
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าสำหรับการพัฒนา
แอปพลิเคชัน
• ดีบก
ั USB: เลือกเพือ
่ เชือ
่ มต่ออุปกรณ์
ของคุณกับ PC โดยใช้สาย USB
ตัวเลือกนีส
้ ำหรับการพัฒนา
แอปพลิเคชัน
• หมายเลขอุปกรณ์การพัฒนา:
ดูหมายเลขการพัฒนาของอุปกรณ์
ของคุณ
• ตืน
่ เสมอ: หน้าจอจะไม่ปด
ิ ขณะ
กำลังชาร์จ
• อนุญาตตำแหน่งจำลอง: ให้สง่ ข้อ
มูลตำแหน่งและบริการจำลองไปยัง
บริการตัวจัดการตำแหน่งสำหรับการ
ทดสอบได้ ตัวเลือกนีส
้ ำหรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน
• รหัสผ่านแบ็คอัพเดสก์ทอ
็ ป:
ตัง้ ค่ารหัสผ่านสำหรับป้องกันข้อ
มูลสำรองของคุณ
ยูสเซอร์อน
ิ เตอร์เฟซ
• เปิดแจ้งเตือนการทำงาน: ตัง้ ค่า
อุปกรณ์ให้แฟลชหน้าจอเมือ
่
แอปพลิเคชันทำงานเป็นเวลานาน
• ตำแหน่งตัวช:้ี ง้ั ค่าให้แสดงพิกด
ั
และรอยของตัวชีเ้ มือ
่ คุณแตะหน้าจอ

• แสดงการสัมผัส: ตัง้ ค่าให้แสดงตัว

ชีเ้ มือ
่ คุณแตะหน้าจอ

• แสดงอัปเดตหน้าจอ: ตัง้ ค่าให้แฟลช

พืน
้ ทีข
่ องหน้าจอเมือ
่ ถูกอัปเดต

• แสดงการใช้ CPU: ตัง้ ค่าให้แสดงราย

การการดำเนินการทีใ่ ช้งานทัง้ หมด

• บังคับทำ GPU เรนเดอร์: ตัง้ ค่าให้

ใช้ระบบเร่งความเร็วทีเ่ ป็นฮาร์ดแวร์
2D เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพด้านกราฟิก
• ขนาดภาพเคลือ
่ นไหวของหน้าจอ:
เลือกความเร็วของการเปิดและปิดหน้า
ต่างป๊อปอัป
• ขนาดภาพเคลือ
่ นไหวขณะเปลีย
่ น:
เลือกความเร็วสำหรับการสลับระหว่าง
หน้าจอ
แอปฯ
• ไม่บน
ั ทึกกิจกรรมเอาไว้: ตัง้ ค่า
ให้สน
้ิ สุดแอปพลิเคชันทีร่ น
ั เมือ
่ คุณ
เริม
่ แอปพลิเคชันใหม่
• ขีดจำกัดขัน
้ ตอนแบ็คกราวน์: ตัง้ ค่า
ให้จำกัดจำนวนการดำเนินการทีร่ น
ั ใน
แบ็คกราวด์
• แสดง ANRs ทัง
้ หมด: ตัง้ ค่าอุปกรณ์
ให้เตือนคุณสำหรับแอปพลิเคชัน
ทีไ่ ม่ตอบสนองซึง่ รันในแบ็คกราวด์
< เกีย
่ วกับโทรศัพท์ >
ดูขอ
้ มูลทางกฎหมาย และตรวจสอบ
สถานะโทรศัพท์และเวอร์ชน
ั ซอฟต์แวร์
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อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ
LG จากอินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช้
ฟังก์ชน
ั นี้ โปรดดูท่ี http://update.
lgmobile.com หรือ http://www.
lg.com/common/index.jsp
เลือกประเทศและภาษา
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ อัปเดตเฟิรม
์ แวร์ของ
โทรศัพท์เป็นเวอร์ชน
ั ใหม่ได้อย่างสะดวก
จากอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ
้ งไปทีศ
่ น
ู ย์
บริการ คุณสมบัตน
ิ จ้ี ะใช้ได้เมือ
่ LG มี
เฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่สำหรับอุปกรณ์
ของคุณเท่านัน
้
เนือ
่ งจากการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์โทรศัพท์
มือถือต้องการให้ผใู้ ช้ดำเนินการอัปเดต
อย่างระมัดระวัง โปรดตรวจสอบคำแนะนำ
และหมายเหตุทป
่ี รากฏขึน
้ ในแต่ละขัน
้ ตอน
ก่อนดำเนินการต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสายข้อมูล USB
หรือแบตเตอรีร่ ะหว่างการอัปเกรดอาจ
ทำให้โทรศัพท์มอ
ื ถือชำรุดเสียหายได้
หมายเหตุ: LG ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ให้บริการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์สำหรับบาง
รุน
่ เท่านัน
้ ตามดุลยพินจิ ของบริษท
ั แต่
เพียงผูเ้ ดียว และไม่รบ
ั ประกันว่าจะมี
เฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่สำหรับเครือ
่ ง
ทุกรุน
่
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อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ LG
ผ่าน Over-the-Air (OTA)
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ สามารถอัปเดตซอฟต์
แวร์ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชน
ั ใหม่อย่าง
สะดวกผ่าน OTA โดยไม่ตอ
้ งเชือ
่ มต่อ
สายเคเบิลข้อมูล USB คุณสมบัตน
ิ ้ี
จะใช้ได้เมือ
่ LG มีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่
สำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านัน
้
ก่อนอืน
่ คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชน
ั
ของซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ได้ท:่ี
การตัง้ ค่าระบบ > เกีย
่ วกับโทรศัพท์ >
อัปเดตซอร์ฟแวร์ > ตรวจสอบอัปเดต
ในตอนนี้
คุณสามารถเลือ
่ นการอัปเดตเป็นเวลา 1
ชัว่ โมง, 4 ชัว่ โมง, 8 ชัว่ โมง หรือ 1 วันได้
ในกรณีน้ี แอปพลิเคชันจะแจ้งคุณ
ให้อป
ั เดตเมือ
่ เวลาหมดลงแล้ว คุณยัง
สามารถจัดกำหนดเวลาการอัปเดตด้วย
ตัวคุณเองอีกด้วย
หมายเหตุ: คุณสมบัตน
ิ ข
้ี น
้ึ อยูก
่ บ
ั
ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย พืน
้ ที่ และ
ประเทศของคุณ

เกีย
่ วกับคูม
่ อื ผูใ้ ช้น้ี
โปรดอ่านคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้นอ
้ี ย่างละเอียดก่อนใช้
โทรศัพท์ของคุณ และเก็บไว้เพือ
่ ใช้อา้ ง
อิงภายหลัง
หากโทรศัพท์ทำงานไม่ถก
ู ต้อง
โปรดดูคำถามทีพ
่ บบ่อย
• คุณสมบัตแ
ิ ละบริการบางอย่างอาจแตก
ต่างกันไปตามพืน
้ ทีโ่ ทรศัพท์ผใู้ ห้บริการ
แผนบริการ และเวอร์ชน
ั ซอฟต์แวร์
• ภาพหน้าจอและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื ผู้
ใช้นอ
้ี าจแตกต่างจากทีค
่ ณ
ุ พบใน
โทรศัพท์จริง
• การออกแบบและข้อมูลจำเพาะของ
โทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมอืน
่ ๆ อาจมี
การเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

เครือ่ งหมายการค้า
• ลิขสิทธิ์ 2012 LG Electronics, Inc.

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

DivX Mobile

เกีย
่ วกับวิดโี อ DIVX: DivX® เป็นฟอร์
แมตวิดโี อดิจต
ิ อลทีส
่ ร้างโดย DivX, LLC
บริษท
ั ในเครือของ Rovi Corporation
อุปกรณ์นเ้ี ป็นอุปกรณ์ทไ่ี ด้รบ
ั การรับรอง
DivX Certified® ว่าสามารถเล่นวิดโี อ
DivX ได้ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
และเครือ
่ งมือซอฟต์แวร์อน
่ื ๆ
ทีใ่ ช้ในการแปลงไฟล์เป็นวิดโี อ DivX
โปรดไปที่ divx.com
เกีย
่ วกับ DIVX VIDEO-ONDEMAND: อุปกรณ์ DivX Certified®
นีต
้ อ
้ งทำการลงทะเบียนเพือ
่ ทีจ่ ะ
สามารถเล่นภาพยนตร์ DivX Videoon-Demand (VOD) ทีซ
่ อ
้ื ได้
ในการรับรหัสการลงทะเบียนของคุณ
ให้ไปทีส
่ ว่ น DivX VOD
ในเมนูตง้ั ค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.
divx.com สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ ว
กับวิธก
ี ารลงทะเบียน
DivX Certified® สำหรับเล่นวิดโี อ
DivX® ไม่เกิน 320x240
DivX®, DivX Certified® และโลโก้ท่ี
เกีย
่ วข้องเป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ
Rovi Corporation หรือบริษท
ั ใน
เครือ และใช้โดยได้รบ
ั อนุญาต
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมเหล่านีม
้ ใี ห้ใช้กบ
ั LG-E615 (รายการทีอ
่ ธิบายด้านล่างอาจเป็นตัวเลือกเสริม)

อะแดปเตอร์สำหรับ
ชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่

สายเคเบิลข้อมูล
เชือ
่ มต่อโทรศัพท์
LG-E615 ของคุณ PC

คูม
่ อ
ื การใช้
เรียนรูเ้ พิม
่ เติม
เกีย
่ วกับโทรศัพท์
LG-E615

ชุดหูฟงั สเตอริโอ

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้ การไม่ปฏิบต
ั ด
ิ งั กล่าว
อาจมีผลให้การรับประกันสิน
้ สุดลง
• อป
ุ กรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่

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

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
ของซิมการ์ด

ไม่ได้ใส่ซม
ิ การ์ดในโทรศัพท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซม
ิ การ์ด
หรือใส่ซม
ิ การ์ดไม่ถก
ู ต้อง
อย่างถูกต้อง

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่มก
ี ารเชือ
่ มต่อ
กับเครือข่าย/
เครือข่ายขาดหาย

สัญญาณอ่อน หรือคุณอยู่
นอกเครือข่ายผูใ้ ห้บริการ
ผูใ้ ห้บริการใช้บริการใหม่

ไปทีบ
่ ริเวณใกล้กบ
ั หน้าต่างหรือในทีเ่ ปิด
โล่ง ตรวจสอบพืน
้ ทีใ่ ห้บริการกับผูใ้ ห้
บริการเครือข่าย
ตรวจดูวา่ ซิมการ์ดใช้งานมามากกว่า
6~12 เดือนหรือไม่ หากเป็นเช่นนัน
้
ให้เปลีย
่ นซิมของคุณทีส
่ าขา
ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายใกล้บา้ น
โปรดติดต่อติดต่อผูใ้ ห้บริการ

รหัสไม่ตรงกัน

ในการเปลีย
่ นรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัสใหม่โดย
ป้อนรหัสใหม่ซำ้
รหัสทีค
่ ณ
ุ ป้อนทัง้ สอง
ครัง้ ไม่ตรงกัน

หากคุณลืมรหัส โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ตัง้ ค่าแอปพลิ
เคชันไม่ได้

ผูใ้ ห้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ไม่สามารถ
โทรออกได้

ข้อผิดพลาดในการติด
ต่อหมายเลข
มีการใส่ซม
ิ การ์ดใหม่
ถึงขีดจำกัดค่าโทร
แบบเติมเงิน

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้รบ
ั อนุญาต
ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้ ค่าการจำกัด
การโทรใหม่โดยใช้รหัส PIN2

เปิดเครือ
่ งโทร
ศัพท์ไม่ได้

กดปุม
่ เปิด/
ปิดแล้วปล่อยเร็วเกินไป
ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่
ขัว้ แบตเตอรีส
่ กปรก

กดปุม
่ เปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อยสองวินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญลักษณ์
กำลังชาร์จบนหน้าจอ
ทำความสะอาดขัว้ แบตเตอรี่
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การแก้ปญ
ั หา
ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมภ
ิ ายนอกร้อน
หรือเย็นเกินไป

ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์กำลังชาร์จไฟ
ทีอ
่ ณ
ุ หภูมป
ิ กติ

มีปญ
ั หาทีข
่ ว้ั สัมผัส

ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและการเชือ
่ มต่อ
กับโทรศัพท์ ตรวจสอบขัว้ สัมผัสแบตเตอรี่
และทำความสะอาดหากจำเป็น

ไม่มก
ี ระแสไฟฟ้า

เสียบปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จในช่องอืน
่

อุปกรณ์ชาร์จชำรุด

เปลีย
่ นอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถก
ู ต้อง

ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้

แบตเตอรีช
่ ำรุด

เปลีย
่ นแบตเตอรี่

หมายเลขโทรศัพท์
ใช้โทรออกไม่ได้

กำลังใช้งานฟังก์ชน
ั
กำหนดหมายเลขโทรออก

ตรวจสอบเมนูตง้ั ค่า
และปิดฟังก์ชน
ั ดังกล่าว

ไม่สามารถรับ/
ส่งข้อความตัวอักษร
และรูปภาพได้

หน่วยความจำเต็ม

ลบข้อความบางข้อความออกจาก
โทรศัพท์

เปิดไฟล์ไม่ได้

ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทไ่ี ด้รบ
ั การ
สนับสนุน

การ์ด SD ไม่ทำงาน

สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16,
FAT32

ตรวจสอบระบบไฟล์ของการ์ด SD
ผ่านตัวอ่านการ์ด หรือฟอร์แมตการ์ด SD
โดยใช้โทรศัพท์

หน้าจอไม่ทำงาน
เมือ
่ ฉันรับสาย

เซนเซอร์รบ
ั สัญญาณมีปญ
ั หา

หากคุณใช้เทปหรือกล่องป้องกัน ตรวจ
ดูวา่ อุปกรณ์ดงั กล่าวปิดคลุมพืน
้ ทีร่ อบเซน
เซอร์รบ
ั สัญญาณหรือไม่ ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าพืน
้ ทีร่ อบเซนเซอร์รบ
ั สัญญาณสะอาด

ไม่มเี สียง

โหมดสัน
่

ตรวจสอบการตัง้ ค่าสถานะของเมนูเสียง
เพือ
่ ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยูใ่ นโหมดสัน
่
หรือโหมดปิดเสียง

ข้อผิดพลาดเกีย
่ ว
กับการชาร์จ
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ข้อความ

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

โทรศัพท์คา้ งหรือ
ไม่ทำงาน

ปัญหาซอฟต์แวร์ชว่ั คราว

ถอดแบตเตอรีอ
่ อก ใส่กลับเข้าไปอีก
ครัง้ และเปิดโทรศัพท์
ลองใช้งานการอัปเดตซอฟต์แวร์
ผ่านทางเว็บไซต์
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คำถามทีพ
่ บบ่อย
โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปัญหาทีค
่ ณ
ุ ในโทรศัพท์ของคุณมีการอธิบายไว้ในส่วนนีห
้ รือไม่
ก่อนทีจ่ ะโทรศัพท์ไปขอรับการบริการหรือติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
ชนิด
ชนิดย่อย

BT
บลูทธ
ู
อุปกรณ์

BT
บลูทธ
ู
ชุดหูฟง
ั

ข้อมูล
รายชือ
่
สำรองข้อมูล
ข้อมูล
การซิงโครไนซ์
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คำถาม

คำตอบ

ฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้ได้ผา
่ น
บลูทธ
ู มีอะไรบ้าง?

คุณสามารถเชือ
่ มต่ออุปกรณ์เสียง
บลูทธ
ู เช่น ชุดหูฟงั สเตอริโอ/โมโน
ชุดติดรถยนต์ และแบ่งปันรูปภาพ
วิดโี อ รายชือ
่ ฯลฯ ผ่านเมนูคลังภาพ/
รายชือ
่ รวมถึงเมือ
่ มีการเชือ
่ มต่อเซิรฟ
์
เวอร์ FTP กับอุปกรณ์ทส
่ี ามารถใช้
งานร่วมกันได้ คุณจะสามารถแบ่งปัน
เนือ
้ หาทีจ
่ ด
ั เก็บไว้ในสือ
่ เก็บข้อมูล
(หน่วยความจำภายในหรือการ์ด SD)

หากฉันเชือ
่ มต่อชุดหูฟง
ั
บลูทธ
ู ของฉัน ฉันจะ
สามารถฟังเพลงผ่าน
หูฟง
ั แบบใช้สายขนาด
3.5 มม.
ของฉันได้หรือไม่

เมือ
่ มีการเชือ
่ มต่อชุดหูฟงั บลูทธ
ู
ระบบเสียงทัง้ หมดจะถูกเล่นผ่าน
ชุดหูฟงั ดังนัน
้ คุณจะไม่สามารถ
ฟังเพลงผ่านหูฟงั แบบใช้สาย
ของคุณได้

ฉันจะสามารถ
สำรองข้อมูล
รายชือ
่ ได้อย่างไร

ข้อมูลรายชือ
่ สามารถซิงโครไนซ์
ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับ Gmail™
ได้

เป็นไปได้หรือไม่ท่ี
จะตัง
้ ค่าการซิงค์ทาง
เดียวกับ Gmail

มีเฉพาะการซิงโครไนซ์สอง
ทางให้ใช้งาน

ชนิด
ชนิดย่อย
ข้อมูล
การซิงโครไนซ์
บริการของ
Google™
ล็อกอิน Gmail
บริการของ Google
แอคเคาท์ Google
ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
อีเมล์
ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
เสียงเรียกเข้า

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
เวลาข้อความ

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
การ์ด microSD

คำถาม
เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะ
ซิงโครไนซ์โฟลเดอร์
อีเมล์ทง
้ั หมด

คำตอบ
ถาดเข้าจะซิงโครไนซ์โดย
อัตโนมัติ คุณสามารถดูโฟลเดอร์อน
่ื ๆ
ได้โดยการกด ปุม
่ เมนู
และ
แตะ โฟลเดอร์ เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์

ฉันต้องล็อกอิน Gmail
เมือ
่ คุณล็อกอิน Gmail แล้ว
เมือ
่ ต้องการเข้าถึง Gmail
คุณไม่ตอ
้ งล็อกอิน Gmail อีก
หรือไม่
เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะ
ฟิลเตอร์อเี มล์

ไม่ได้ ไม่สนับสนุนการ
ฟิลเตอร์อเี มล์ผา
่ นโทรศัพท์

จะเกิดอะไรขึน
้ เมือ
่ ฉัน
ใช้งานแอปพลิเคชันอืน
่
ขณะเขียนอีเมล์

อีเมล์ของคุณจะถูกบันทึก
เป็นร่างโดยอัตโนมัติ

มีการจำกัดขนาด
ไฟล์หรือไม่เมือ
่ ฉัน
ใช้ไฟล์ .MP3
เป็นเสียงเรียกเข้า

ไม่มก
ี ารจำกัดขนาดไฟล์

โทรศัพท์ของฉันไม่
แสดงเวลาทีไ
่ ด้รบ
ั
ข้อความทีเ่ ก่าเกิน 24
ชัว
่ โมงได้ ฉันจะเปลีย
่ น
แปลงส่วนนีไ
้ ด้อย่างไร

คุณจะสามารถดูได้เฉพาะเวลา
ข้อความทีไ
่ ด้รบ
ั ในวันเดียวกันเท่านัน
้

โทรศัพท์สนับสนุน
ขนาดการ์ด
microSD
เท่าใด

สามารถใช้งานร่วมกันได้กบ
ั การ์ด
หน่วยความจำขนาด 32 GB
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คำถามทีพ
่ บบ่อย
ชนิด
ชนิดย่อย
ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
การนำทาง
ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
การซิงโครไนซ์

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
รอและหยุดชัว
่ คราว

คำถาม

คำตอบ

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะ
ติดตัง
้ แอปพลิเคชันการ
นำทางอืน
่ ในโทรศัพท์

แอปพลิเคชันทีม
่ อ
ี ยูใ่ น Android
Market™ และใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์
ได้สามารถติดตัง้ และใช้งานได้

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะ
ซิงโครไนซ์รายชือ
่ จาก
แอคเคาท์อเี มล์ทง
้ั หมด
ของฉัน

สามารถซิงโครไนซ์ได้เฉพาะรายชือ
่
ของ Gmail และเซิรฟ
์ เวอร์
MS Exchange
(เซิรฟ
์ เวอร์อเี มล์ของบริษท
ั ) เท่านัน
้

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะ
บันทึกรายชือ
่ ด้วยรอ
คอยและหยุดพัก
ในรูปแบบหมายเลข

หากคุณโอนรายชือ
่ ด้วยฟังก์ชน
ั
W & P เป็นหมายเลข
คุณจะไม่สามารถใช้คณ
ุ
สมบัตเิ หล่านัน
้ ได้ คุณจะต้องบันทึก
แต่ละหมายเลขใหม่อก
ี ครัง้
วิธก
ี ารบันทึกด้วยรอและหยุดชัว่ คราว:
1. จากหน้าจอหลัก ให้กดไอคอน
โทรศัพท์
2. กดหมายเลขโทรศัพท์ และ
กด ปุม
่ เมนู
3. แตะ เพิม
่ หยุดชัว
่ คราว 2 วินาที
หรือ เพิม
่ การรอ

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
ระบบป้องกัน
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ฟังก์ชน
ั ระบบป้อง
กันของโทรศัพท์
มีอะไรบ้าง

คุณสามารถตัง้ ค่าให้จำเป็นต้อง
การมีการป้อนแบบปลดล็อคก่อน
ทีจ
่ ะสามารถเข้าถึงหรือใช้งาน
โทรศัพท์ได้

ชนิด
ชนิดย่อย

คำถาม

คำตอบ
1. จากหน้าจอหลัก ให้กด ปุม
่ เมนู
2. แตะ การตัง
้ ค่าระบบ >
ล็อคหน้าจอ
3. แตะ เลือกแบบล็อคหน้าจอ >
รูปแบบ  ในครัง้ แรกจะมีการแสดง
บทช่วยสอนสัน
้ ๆ เกีย
่ วกับการสร้าง
แบบปลดล็อค
4. ตง้ั ค่าโดยการวาดแบบของคุณ
หนึง่ ครัง้ และอีกครัง้ เพือ
่ ยืนยัน

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
แบบ
ปลดล็อค

ฉันจะสร้างแบบ
ปลดล็อค
ได้อย่างไร

ข้อควรระวังเมือ
่ ใช้ลอ
็ คแบบ
สิง่ สำคัญคือต้องจำแบบปลดล็อคที่
คุณตัง้ ไว้ได้ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้
โทรศัพท์ของคุณได้หากคุณใช้แบบ
ไม่ถก
ู ต้อง 5 ครัง้ คุณมีโอกาสเพียง
5 ครัง้ ในการป้อนแบบการปลดล็อค
PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
หากคุณทำการป้อนทัง้ หมด 5 ครัง้
แล้ว คุณสามารถลองใหม่ได้อก
ี
ครัง้ หลังจากผ่านไป 30 วินาที
(หรือหากคุณตัง้ ค่าแบ็คอัพ PIN
ไว้แล้ว คุณสามารถใช้รหัสแบ็คอัพ
PIN เพือ
่ ปลดล็อคแบบได้ > หน้า
21)
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คำถามทีพ
่ บบ่อย
ชนิด
ชนิดย่อย

คำถาม

คำตอบ
หากคุณลืมแบบ:
หากคุณล็อกอินบัญชี Google
ในโทรศัพท์แต่ปอ
้ นแบบไม่ถก
ู ต้อง
5 ครัง้ ให้แตะปุม
่ ลืมแบบ จากนัน
้
คุณจะต้องลงชือ
่ เข้าใช้ดว้ ยแอค
เคาท์ Google ของคุณเพือ
่ ปลดล็อค
หากคุณไม่ได้สร้างแอคเคาท์
Google บนโทรศัพท์ หรือคุณลืม
หากคุณมีแบ็คอัพ PIN
คุณสามารถใช้รหัสแบ็คอัพ PIN ได้
หากคุณไม่ได้ตง้ั ค่า คุณต้องทำการ
Hard Reset

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
แบบ
ปลดล็อค

ฉันควรทำอย่างไรหาก
ฉันลืมแบบปลดล็อค
และไม่ได้สร้างแอคเคาท์
Google ในโทรศัพท์

ข้อควรระวัง: หากคุณทำการรีเซ็ต
ค่าจากโรงงาน ข้อมูลแอป
พลิเคชันผูใ้ ช้ และข้อมูลผูใ้ ช้
ทัง
้ หมดจะถูกลบ โปรดอย่า
ลืมสำรองข้อมูลสำคัญ
ไว้กอ
่ นการรีเซ็ตค่าจากโรงงาน
วิธก
ี ารรีเซ็ตค่าจากโรงงาน:
1. เมือ
่ ปิดโทรศัพท์แล้ว ให้กดปุม
่
ปุม
่ ลดระดับเสียง +
ปุม
่ เปิด/ปิด ค้างไว้ดว้ ยมือซ้าย
2. เมือ
่ ไฟ LED ทีด
่ า้ นล่างของ
โทรศัพท์สว่างขึน
้ ให้ปล่อย
ปุม
่ ลดระดับเสียง + ปุม
่ เปิด/ปิด
และกดปุม
่ หน้าหลักค้างไว้
(ประมาณ 2 วินาที) พร้อมกัน
3. โทรศัพท์จะเปิดขึน
้ และรีเซ็ต
ค่าจากโรงงานทันที
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ชนิด
ชนิดย่อย

คำถาม

คำตอบ
รอให้โทรศัพท์ทำการ Hard Reset
อย่างน้อยหนึง่ นาที

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
หน่วยความจำ

ฉันจะรูว
้ า
่ หน่วยความจำ
เต็มได้หรือไม่

ได้ คุณจะได้รบ
ั การแจ้ง
โทรศัพท์มค
ี วามสามารถหลายภาษา
การเปลีย
่ นภาษา:

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
การสนับสนุนภาษา

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะ
เปลีย
่ นภาษา

1. จากหน้าจอหลัก ให้กด ปุม
่ เมนู
และแตะ การตัง
้ ค่าระบบ
2. แตะ ภาษาและการป้อนข้อมูล >
เลือกภาษา
3. แตะภาษาทีต
่ อ
้ งการ

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
VPN

ฉันจะตัง
้ ค่า VPN
ได้อย่างไร

การกำหนดค่าการเข้าถึง VPN
จะแตกต่างกันในแต่ละบริษท
ั
ในการกำหนดค่าการเข้าถึง VPN
จากโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องมีราย
ละเอียดจากผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่าย
ของบริษท
ั ของคุณ
1. จากหน้าจอหลัก ให้กด ปุม
่ เมนู

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
ระยะหมดเวลาหน้าจอ

หน้าจอของฉันปิดหลัง
จากเพียงแค่ 15 วินาที
ฉันจะเปลีย
่ นระยะเวลา
สำหรับการปิดไฟหน้า
จอได้อย่างไร

2. แตะ การตัง
้ ค่าระบบ > หน้าจอ
3. ในการตัง้ ค่าหน้าจอ แตะ
ระยะหมดเวลา
4. แตะระยะหมดเวลาไฟหน้าจอ
ทีต
่ อ
้ งการ

79

คำถามทีพ
่ บบ่อย
ชนิด
ชนิดย่อย

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
Wi-Fi และ 3G

คำถาม

เมือ
่ ใช้ได้ทง
้ั Wi-Fi และ
3G โทรศัพท์ของฉัน
จะใช้บริการใด

คำตอบ
เมือ
่ ใช้ขอ
้ มูล โทรศัพท์ของคุณอาจ
ใช้การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi เป็นค่าเริม
่ ต้น
(หากเปิดการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi
ในโทรศัพท์) อย่างไรก็ตาม จะไม่มี
การแจ้งเมือ
่ โทรศัพท์เปลีย
่ นจาก
บริการหนึง่ ไปสูอ
่ ก
ี บริการหนึง่
หากต้องการทราบว่ากำลังใช้การ
เชือ
่ มต่อข้อมูลใด ให้ดไ
ู อคอน 3G
หรือ Wi-Fi ทีบ
่ นสุดของหน้าจอ

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
หน้าจอหลัก

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
แอพพลิเคชัน

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
อุปกรณ์ชาร์จ
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เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะ
ลบแอปพลิเคชันออก
จากหน้าจอหลัก

ฉันดาวน์โหลดแอป
พลิเคชันและแอปพลิ
เคชันนัน
้ ทำให้เกิดข้อ
ผิดพลาดจำนวนมาก
ฉันจะลบได้อย่างไร
ฉันสามารถชาร์จ
โทรศัพท์ของฉันด้วย
สายเคเบิลข้อมูล USB
โดยไม่ตด
ิ ตัง
้ ไดรเวอร์
USB ทีจ
่ ำเป็นได้หรือไม่

ได้ เพียงแตะไอคอนค้างไว้จนกว่า
ไอคอนถังขยะปรากฏขึน
้ ทีบ
่ ริเวณ
กลางล่างของหน้าจอ จากนัน
้
ลากไอคอนไปยังถังขยะโดยไม่
ต้องยกนิว้ ขึน
้
1. จากหน้าจอหลัก ให้กด ปุม
่ เมนู
2. แตะ การตัง
้ ค่าแอปพลิเคชัน >
ดาวน์โหลด
3. แตะแอปพลิเคชัน แล้วแตะ
ถอนการติดตัง
้
ได้ โทรศัพท์จะได้รบ
ั การชาร์จไฟ
จากสายเคเบิล USB ไม่วา่ จะมีการ
ติดตัง้ ไดรเวอร์ทจ
่ี ำเป็นหรือไม่

ชนิด
ชนิดย่อย

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
การปลุก

คำถาม

ฉันสามารถใช้
ไฟล์เพลงของฉัน
ในการปลุกได้หรือ
ไม่

คำตอบ
ได้ หลังจากบันทึกไฟล์
เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า คุณจะ
สามารถนำมาใช้ในการปลุกได้
1. แตะทีเ่ พลงในรายการไลบรารี
ค้างไว้ ในเมนูทเ่ี ปิดขึน
้ ให้แตะ
ตัง
้ ค่าเป็นเสียงเรียกเข้า
2. ในหน้าจอการตัง้ ค่านาฬิกาปลุก
ให้เลือกใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า

ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
การปลุก
ฟังก์ชน
ั โทรศัพท์
การปลุก
โซลูชน
ั การ
กูค
้ น
ื ข้อมูล
Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)

การปลุกจะส่งเสียง
หรือทำงานหรือไม่
หากโทรศัพท์ปด
ิ อยู่

ไม่ ไม่สนับสนุนการทำงานนี้

หากระดับเสียงดังเรียก
เข้าของฉันปิดหรือสัน
่ อยู่
ฉันจะได้ยน
ิ เสียงปลุก
หรือไม่

การปลุกของคุณถูกำหนดให้
ส่งเสียงแม้ในสถานการณ์เหล่านี้

ฉันจะทำการรีเซ็ต
ค่าจากโรงงานได้
อย่างไร หากฉัน
ไม่สามารถเข้าไปที่
เมนูการตัง
้ ค่าได้

หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถแก้
ไขสูส
่ ภาพเดิมได้ ให้ใช้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน) เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม
่
ต้นของโทรศัพท์
=>หน้า 11
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LG-E615 User Guide
This guide helps you to get started using your phone.

• Some of the contents of this manual

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

Exposure to radio frequency
energy

• The highest SAR value for this model

phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.752 W/kg (10 g) and when worn on
the body is 0.531 W/Kg (10 g).
• This device meets RF exposure guidelines
when used either in the normal use
position against the ear or when positioned
at least 1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is
used for body-worn operation, it should
not contain metal and should position the
product at least 1.5 cm away from your
body. To transmit data files or messages,
this device requires a high-quality
connection to the network. In some cases,
transmission of data files or messages
may be delayed until such a connection
is available. Ensure the above separation
distance instructions are followed until
transmission is complete.

Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information.
This mobile device, model LG-E615, has
been designed to comply with applicable
safety requirements for exposure to radio
waves. These requirements are based on
scientific guidelines that include safety
margins designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement known as
the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used
Product care and maintenance
frequency bands.
• While there may be differences between
WARNING
the SAR levels of various LG phone models,
Only use batteries, chargers and
they are all designed to meet the relevant
accessories approved for use with this
guidelines for exposure to radio waves.
particular phone model. The use of any
• The SAR limit recommended by the
other types may invalidate any approval
International Commission on Non-Ionising
or warranty applying to the phone, and
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg
may be dangerous.
averaged over 10 g of tissue.
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• Do not disassemble this unit. Take it to a

qualified service technician when repairs
are required.
• Repairs under warranty, at LG's discretion,
may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned,
provided they have the same functionality
as the parts being replaced.
• Keep the unit away from electrical
appliances such as TVs, radios and
personal computers.
• The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
• Switch off the phone anywhere you
are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in
hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet hands
while it is charging. This may cause an
electric shock and could seriously damage
your phone.
• Do not charge a handset near flammable
material, as the handset may get hot and
create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the outside of the
unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).

• Do not charge the phone when it is lying

on soft furnishings.

• The phone should be charged in a well

ventilated area.

• Do not subject this unit to excess smoke

or dust.

• Do not keep the phone next to credit

cards or transport tickets: it can affect the
information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with any sharp
object, as this may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or
moisture.
• Use accessories such as earphones
carefully. Do not touch the antenna
unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt to remove
or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to
abuse or misuse is not covered under the
warranty.
• Your phone is an electronic device that
generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact
in the absence of adequate ventilation
may result in discomfort or minor burns.
Therefore, use care when handling
your phone during or immediately after
operation.
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Guidelines for safe and efficient use
Efficient phone operation
Electronic devices
All mobile phones may receive interference,
which could affect their performance.
• Do not use your mobile phone near medical
equipment without asking permission. Avoid
placing the phone over pacemakers, for
example, in your breast pocket.
• Some hearing aids could be disturbed by
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs etc.

Road safety
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Check the laws and regulations covering
mobile phone use in the area where you
drive.
• Do not use a hand-held phone while
driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making
or answering a call if driving conditions
so require.
• RF energy may affect some electronic
systems in your vehicle, such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an
air bag, do not obstruct it with installed or
portable wireless equipment. It can cause
the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.

• If you are listening to music while out and

about, please ensure the volume is at a
reasonable level so that you are aware
of your surroundings. This is particularly
important near roads.

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

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

Blasting areas

Emergency calls

Do not use the phone where blasting is in
progress. Observe restrictions and follow any
regulations or standards.

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

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use your phone at a refuelling

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

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

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

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

the battery before recharging it. Unlike
other battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery's
performance.
• Only use LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximise battery
life.
• Do not disassemble or short-circuit the
battery.
• Keep the battery's metal contacts clean.
• Replace the battery when it no longer
gives acceptable performance. The battery
pack can be recharged hundreds of times
before it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been
used for a long time, to maximise usability.
• Do not expose the battery charger to
direct sunlight or use it in areas with high
humidity such as bathrooms.
• Do not leave the battery in hot or cold
places, as this may reduce battery
performance.
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Guidelines for safe and efficient use
• There is a risk of explosion if the battery is

replaced with the wrong type.
• Dispose of used batteries according to the
manufacturer's instructions. Please recycle
when possible. Do not dispose of it as
household waste.
• If you need to replace the battery, take it
to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall
socket after the phone is fully charged
to prevent the charger using power
unnecessarily.
• Actual battery life will depend on network
configuration, product settings, usage
patterns and battery and environmental
conditions.
• Make sure that no sharp-edged objects,
such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause
a fire.
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DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that
this LG-E615 product is in compliance
with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration
of Conformity can be found at http://
www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
Ambient temperatures
Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10 °C
Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source
code under GPL, LGPL, MPL and other
open source licences, please visit http://
opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers
and notices are available for download
with the source code.

Getting to know your phone
Before you start using the phone, please read this!
Please check to see whether any problems
you encountered with your phone are
described in this section before taking the
phone in for service or calling a service
representative.

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

2. Optimising battery life
Extend your battery's life between charges
by turning off features that you don't need to
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 Google
Mail™, Calendar, Contacts and other
applications.
• Some applications you have downloaded
may reduce battery power.
To check the battery power level:
• Touch
> Apps tab > Settings >
About phone under SYSTEM > Status >
Common tab.
The Battery status (charging or not charging)
and Battery level (percentage charged) is
displayed.
To monitor and control how battery
power is being used:
• Touch
> Apps tab > Settings
> Power Saver from the DEVICE >
Battery use category under BATTERY
INFORMATION.
Battery usage time is displayed on 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
9

Getting to know your phone
power. The screen shows the applications or
services using battery power, listed in order
from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders
You can combine several app icons in a
folder. Drop one app icon over another on
a Home screen, and the two icons will be
combined.
NOTE: After you open an app, you can
usually adjust its settings by choosing
items from its Menu icon near the top or
bottom of the screen.

4. 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.
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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.

5. 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 When the phone is switched off, press
and hold the Volume down key +
Power key with your left hand.
2 When the LED on the bottom of the phone
lights up, release Volume down key +
Power keys and press and hold the Home
key (for about 2 seconds) at the same time.
3 The phone will turn on and perform a
factory reset immediately.
Do not operate your phone for at least a
minute, while the hard reset is carried out.

WARNING
If you perform a hard reset, all user
applications, user data and DRM
licences will be deleted. Please
remember to back up any important
data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching
applications
Multitasking is easy with Android because
you can keep more than one application
running at the same time. There's no
need to quit an application before opening
another. Use and switch between several
open applications. Android manages each
application, stopping and starting them as
needed to ensure that idle applications don't
consume resources unnecessarily.
To view the list of recently used
applications:
Simply press and hold the Home key.
To stop applications:
1 Touch
> Apps tab > Settings >
Apps from the DEVICE > RUNNING tab.
2 Scroll and touch the desired application
and touch Stop to stop it.

7. Installing PC software
(LG PC Suite)
The LG PC Suite is a software package that
helps you connect your device to a PC via an
USB cable and Wi-Fi. Once connected, you
can use the functions of your device from
your PC.
With the LG PC Suite software, you can...
• Manage and play your media content
(music, movies, pictures) on your PC.
• Send multimedia content to your device.
• Synchronise data (schedules, contacts,
bookmarks) between your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the software in your device.
• Backup and restore the device.
• Play multimedia content from your PC on
your device.
NOTE: You can use the application's
Help menu to find out how to use your
LG PC Suite software.
Installing the LG PC Suite software
The LG PC Suite software can be
downloaded from the LG webpage.
1 Go to www.lg.com and select a country of
your choice.
2 Go to Support > Mobile Phone Support
> Select the Model (LG-E615).
11

Getting to know your phone
3 Click PC Sync from Download, and
click WINDOW PC Sync Download to
download the LG PC Suite software.
System Requirements for the LG PC
Suite software
• OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2),
Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7
32 bit/64 bit
• CPU: 1 GHz (or faster) processors
• Memory: 512 MB (or more) RAM
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32bit colour (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 is
installed automatically when you install
the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a
computer
Data from your device and PC can be
synchronised easily using the LG PC
Suite software. Contacts, schedules, and
bookmarks can be synchronised.
12

The procedure is as follows:
1 Connect your device to your PC (use an
USB cable or Wi-Fi connection).
2 After connection, run the program
and select the device section from the
category on the left side of the screen.
3 Click [Personal information] to select it.
4 Tick the checkboxes of the content you
want to synchronise, and click the Sync
button.

9. Synchronising your phone to a
computer via USB
NOTE: To synchronise your phone with
your PC using the USB cable, you need
to install LG PC Suite on your PC.
Please refer to previous pages to install
LG PC Suite.
1 Touch
> Apps tab > Settings >
Storage from the DEVICE tab to check
out the storage media. (If you want to
transfer files to or from a memory card,
insert a memory card into the phone.)
2 Connect the phone to your PC using the
USB cable.
3 The USB connection mode list will
appear; select the Media sync (MTP)
option.
4 Open the removable memory folder on

your PC. You can view the mass storage
content on your PC and transfer the files.
5 Copy the files from your PC to the drive
folder.
6 Select the charge only option to
disconnect the phone.
TIP! To use the microSD card on your
phone again, you need to open the
notification drawer and touch >
Charge only.

11. 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.

To disconnect your phone from the
computer:
Open the notification drawer and touch
> Charge only to disconnect your
phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright
Hold your mobile phone vertically, as you
would a regular phone. The LG-E615 has an
internal antenna. Be careful not to scratch or
damage the back of the phone, as this may
affect performance.
While making/receiving calls or sending/
receiving data, avoid holding the lower part
of the phone where the antenna is located.
Doing so may affect call quality.
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Device components
Earpiece
Proximity sensor
Home key
Return to the Home screen from
any screen.
Back key
Return to the previous screen.

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.
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Power/Lock key
• Switch your phone on/off by pressing
and holding this key.
• Short press to lock/unlock the
screen.
Menu key
• Display the available options.
SIM Switch Key
Touch the key for SIM1/SIM2 selection
(Selected SIM is marked by Rectangle
box on RSSI icon). Touch and Hold the
key to go to Dual SIM settings.

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.

Power/Lock Key
Earphone Jack
Charger/USB Port
Microphone
Volume Keys
• In the Home screen: Control ringer volume.
• During a call: Control your earpiece
volume.
• When playing a song: Control volume
continuously.
TIP! Press and hold the Volume Up and
Volume Down Keys for one second to use the
QuickMemo function.
Flash
Camera Lens
SIM cards slot (upper
slot for SIM1 and Lower
for SIM2)
Battery Cover

Battery
microSD Card
Slot
Speaker
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Installing the SIM card and
battery
Before you can start exploring your new
phone, you'll need to set it up. To insert the
SIM card and battery:
1 To remove the battery cover, hold the
phone firmly in one hand. With your other
hand, lift off the battery cover with your
index finger as shown in figure.

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

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

2 Slide the SIM card into its Respective
slots as shown in the figure. Make sure
the gold contact area on the card is
facing downwards.
SIM1
SIM2
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Charging your phone
The charger connector is at the bottom of
the phone. Insert the charger and plug it into
an electrical outlet.

To insert a memory card:
Insert the memory card into the slot.
Make sure the gold contact area is facing
downwards.
To safely remove the memory card:
Touch
> Apps tab > Settings >
Storage from the DEVICE > Unmount SD
card > OK.

NOTE: The battery must be fully charged
initially to improve battery lifetime.
NOTE: Do not open the battery cover
while your phone is charging.

Using the memory card
Your phone supports the use of microSDTM
or microSDHCTM memory cards of up to
32 GB capacity. These memory cards are
specifically designed for mobile phones
and other ultra-small devices, and are ideal
for storing media-rich files such as music,
programs, videos, and photographs for use
with your phone.

NOTE:
• Use only compatible memory cards
with your phone. Using incompatible
memory cards may damage the card
and data stored on the card, as well
as the phone.
• As the device uses FAT32, the
maximum size for any given file is
4 GB.
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WARNING
Do not insert or remove the memory
card when the phone is on. Doing so
may damage the memory card as well
as your phone, and the data stored on
the memory card may become corrupt.
To format the memory card:
Your memory card may already be
formatted. If it isn't, you must format it
before you can use it.
NOTE: All files on your memory card are
deleted when it is formatted.
1 Touch
to open the application list.
2 Scroll and touch Settings > Storage
from the DEVICE tab.
3 Touch Unmount SD card and touch OK
to confirm.
4 Touch Erase SD card > Erase SD card
> Erase everything.
5 If you have set a pattern lock, input
the pattern lock then select Erase
everything.

NOTE: If there is content on your
memory card, the folder structure may
be different after formatting, as all the
files will have been deleted.

Locking and unlocking the
screen
If you do not use the phone for a while, the
screen is turned off and locked automatically.
This helps to prevent accidental touches and
saves battery power.
When you are not using the LG-E615, press
the Power/Lock key
to lock your
phone.
If there are any programs running when you
set lock screen, they may be still running in
Lock mode. It is recommended that you exit
all programs before entering Lock mode to
avoid unnecessary charges (e.g. phone calls,
web access and data communications).
To wake up your phone, press the Power/
Lock key
. The lock screen will
appear. Touch and slide the lock screen in
any direction to unlock your home screen.
The last screen you viewed will open.
TIP! To wake up your phone, you can
alternatively use the home key while the
screen is turned off.
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Secure your lock screen
You can lock the touch screen by activating
the screen lock feature. Your phone will
require the unlock code each time you turn
on the phone or unlock the touch screen.
• LG is not responsible for any loss of
security codes or private information or
other damage caused by illegal software.
Set the swipe unlock
1 On the Home screen, touch
to open
the application list and select Settings
> Lock screen > Select screen lock
> Swipe.
2 Swipe the screen to unlock the screen.
Set an unlock pattern
1 On the Home screen, touch
to open
the application list and select Settings
> Lock screen > Select screen lock
> Pattern.
2 See the on-screen instructions and
example patterns and select Next.
3 Draw a pattern by dragging your finger to
connect at least 4 dots.
4 Select Continue.
5 Draw the same pattern again to confirm.
6 Select Confirm.

Set an unlock PIN code
1 On the Home screen, touch
to open
the application list and select Settings
> Lock screen > Select screen lock
> PIN.
2 Enter a new PIN (numeric) and select
Continue.
3 Enter the PIN again and select OK.
Set an unlock password
1 On the Home screen, touch
to open
the application list and select Settings >
Lock screen > Select screen lock >
Password.
2 Enter a new password (alphanumeric)
and select Continue.
3 Enter the password again and select OK.
NOTE:
Precautions to take when using
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You have five
chances to enter your unlock pattern,
PIN or password. If you have used all 5
opportunities, you can try again after 30
seconds.
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If you have forgotten your PIN or
password: If you have forgotten your PIN or
password, you need to perform a hard reset.
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Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to navigate
around your phone.
Touch – To choose a menu/option or open
an application, touch it.
Touch and hold – To open an options menu
or grab an object you want to move, touch
and hold it.
Drag – To scroll through a list or move
slowly, drag across the touch screen.
Flick – To scroll through a list or move
quickly, flick across the touch screen (drag
quickly and release).
NOTE:
• To select an item, touch the centre of
the icon.
• Do not press too hard; the touch
screen is sensitive enough to pick up
a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch the
option you want. Be careful not to
touch any other keys.

Home screen
Simply swipe your finger to the left or right
to view the panels. You can customise each
panel with Apps, Downloads, Widgets and
Wallpapers.

NOTE: Some screen images may vary
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 Messaging icon to access
the messaging menu. This is where you can
create a new message.
Touch the Contacts icon to open your
contacts.
Touch the Apps icon at the bottom
of the screen. You can then view all
your installed applications. To open any
application, simply touch the icon in the
applications list.

Customising the Home screen
You can customise your Home screen by
adding Apps, Downloads, Widgets or
Wallpapers. For more convenience using
your phone, add your favourite Application
Shortcuts to the Home screen.
1 Home screen > .
or
Touch and hold the empty part of the
Home screen go to the Edit mode screen.
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2 The multiple panels of the Home screen
and items in Apps, Downloads, Widgets
or Wallpapers will be displayed on the
Edit mode screen.
3 Scroll left or right to the panel that
contains the item, and then tap and hold
an item you want to move and drag the
item to the desired location or panel.
To remove an item from the Home
screen:
• Home screen > touch and hold the icon
you want to remove > drag it to .
TIP! To add an application icon to the
Home screen from the Applications
menu, touch and hold the application
you want to add.

Add or remove panels to the
Home screen
You can add or remove panels of the Home
screen to organise widgets according to your
preferences and needs.
1 Place two fingers on the screen and
pinch to switch to Edit mode. Then you
can add, remove or change the order of
the panels.

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

Using Dual SIM
When two SIM cards are inserted on your
phone, the SIM cards information are
displayed on your notification drawer. When
you touch the SIM switch key, currently
active SIM is switched.
NOTE: If only one SIM card is inserted or
one SIM is off, SIM switching is not available,
and the SIM switch key has no action.
During a call, sending a message or using a
data service, the other SIM’s RSSI might be
displayed as ‘No service’ due to the network
service status.
WARNING
If you are outside of the service area,
it may cause your device to consume
more battery power.

Notification drawer
The notification drawer runs across the top
of your screen.
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Viewing the status bar
The status bar uses different icons to display
phone information such as signal strength,
new messages, battery life, and active
Bluetooth and data connections.
QuickMemo Sound/
Vibrate/
Silent

Wi-Fi

Bluetooth

Edit

To customise the notification
panel
You can customise the notification panel to
match your preferences.
To rearrange items on the notification
panel
Touch . Then, you can check and
rearrange items on the notification panel.
To view further notification settings
Touch
> .
You can add and remove the items on the
notification panel like Sound profile, Wi-Fi,
Bluetooth, Airplane mode, and so on.
Touch and slide the notification drawer down
with your finger.
Touch
>
to manage the Notifications.
Here you can check and manage Sound
profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode,
Accounts & sync, Auto-rotate screen,
Brightness, Data enabled, GPS or Portable
Wi-fi Hotspot.

Below is a table explaining the meaning of
icons you're likely to see in the status bar.
Icon Description
No SIM card
No signal
Flight mode
Connected to a Wi-Fi network
Power saver is on
Wired headset
Call in progress
Call on hold
Speakerphone
Phone microphone is muted
Missed call
Bluetooth is on
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Icon Description
System warning
Alarm is set
New voicemail
Ringer is silenced
Vibrate mode
Battery fully charged
Battery is charging
Phone is connected to PC via
USB cable
Downloading data
Uploading data
GPS is acquiring
Receiving location data from GPS
Data is syncing
New Gmail
New Google Talk message
New message
Song is playing
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Icon Description
FM radio turned on in the
background
USB tethering is active
Portable Wi-Fi hotspot is active
Both USB tethering and portable
hotspot are active
NOTE: Icons shown on the display
may vary depending on your region or
service provider.

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

Tap to enter a space.
Tap to create a new line in the message
field.
Tap to delete the previous character.

Entering accented letters
When you select French or Spanish as the
text entry language, you can enter special
French or Spanish characters (e.g. ‘á’).
For example, to input ‘á’, touch and hold
the ‘a’ key until the zoom-in key grows
bigger and displays characters from different
languages. Then select the special character
you want.
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Google account set up
When you first turn on your phone, you have
the opportunity to activate the network, to
sign into your Google Account and to decide
how you want to use some Google services.
To set up your Google account:
• Sign into a Google Account from the
prompted set up screen.
OR
• Touch
> Apps tab > select a Google
application (such as Gmail) > select New
to create a new account.
If you have a Google account, touch
Existing, enter your email address and
password, then touch Sign in.
Once you have set up your Google account
on your phone, your phone automatically
synchronises with your Google account on
the web.
Your phone is synchronised with your
contacts, Gmail messages, Calendar
events and other information from these
applications and services on the web. (This
depends on your synchronisation settings.)
After signing in, you can use Gmail™ and
take advantage of Google services on your
phone.
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Wi-Fi
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet
access within the coverage of the wireless
access point (AP). Enjoy wireless Internet
using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your phone, you need to
access a wireless access point or ‘hotspot’.
Some access points are open and you can
simply connect to them. Others are hidden
or use security features; you must configure
your phone to be able to connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not using it to
extend the life of your battery.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone
or have set Wi-Fi to OFF, additional
charges may be applied by your mobile
operator for mobile data use.
Turning Wi-Fi on and connecting to a
Wi-Fi network
1 Touch
> Apps tab > Settings > WiFi from the WIRELESS & NETWORKS tab.
2 Set Wi-Fi to ON to turn it on and start
scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of
active and in-range Wi-Fi networks.
• Secured networks are indicated by a
lock icon.

4 Touch a network to connect to it.
• If the network is secured, you are
prompted to enter a password or
other credentials. (Ask your network
administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate
Wi-Fi status.

Bluetooth
You can use Bluetooth to send data by
running a corresponding application, not
from the Bluetooth menu as on most other
mobile phones.
NOTE:
• LG is not responsible for the loss,
interception or misuse of data sent
or received via the Bluetooth wireless
feature.
• Always ensure that you share and
receive data with devices that are
trusted and properly secured. If there
are obstacles between the devices,
the operating distance may be
reduced.
• Some devices, especially those
that are not tested or approved by
Bluetooth SIG, may be incompatible
with your device.
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Turning on Bluetooth and pairing up your
phone with a Bluetooth device
You must pair up your device with another
device before you connect to it.
1 Touch
> Apps tab > Settings > Set
Bluetooth to ON from the WIRELESS &
NETWORKS tab.
2 Tap Bluetooth menu again. You will see
the option to make your device visible
and option to search devices, then tap
SEARCH FOR DEVICES to view the
devices in the bluetooth Range.
3 Choose the device you want to pair up
with from the list.
Once the paring is successful, your device
will connect to the device.
NOTE: Some devices, especially
headsets or hands-free car kits, may
have a fixed Bluetooth PIN, such as
0000. If the other device has a PIN, you
must enter it.

Send data using the Bluetooth wireless
feature
1 Select a file or item, such as a contact,
calendar event, or media file, from an
appropriate application or Downloads.
2 Select the option for sending data via
Bluetooth.
NOTE: The method for selecting an
option may vary by data type.
3 Search for and pair with a Bluetoothenabled device.
Receive data using the Bluetooth
wireless feature
1 Touch
> Apps tab > Settings >
Set Bluetooth to ON
and touch
Make phone visible to be visible on
other devices.
NOTE: To select the length of time that
your device will be visible, touch
> Visibility timeout.
2 Select Pair to confirm that you are willing
to receive data from the device.
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Sharing your phone's data
connection
USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are
great features when there are no wireless
connections available. You can share your
phone's mobile data connection with a
single computer via an USB cable (USB
tethering). You can also share your phone's
data connection with more than one device
at a time by turning your phone into a
portable Wi-Fi hotspot.
When your phone is sharing its data
connection, an icon appears in the status
bar and as an ongoing notification in the
notifications drawer.
For the latest information about tethering
and portable hotspots, including supported
operating systems and other details, visit
http://www.android.com/tether.
To change Portable Wi-Fi hotspot
settings:
• Touch
> Apps tab > Settings >
More from the WIRELESS & NETWORKS
tab > Portable Wi-Fi hotspot > Choose
options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running
Windows 7 or a recent distribution of
some flavours of Linux (such as Ubuntu),
you don't usually need to prepare your
computer for tethering. But if you're
running an earlier version of Windows
or another operating system, you may
need to prepare your computer to
establish a network connection via USB.
For the most current information about
which operating systems support USB
tethering and how to configure them,
visit http://www.android.com/tether.
To rename or secure your portable
hotspot
You can change the name of your phone's
Wi-Fi network name (SSID) and secure its
Wi-Fi network.
1 On the Home screen, touch
> Apps
tab > Settings.
2 Touch More from the WIRELESS &
NETWORKS tab and select Portable WiFi hotspot.
3 Ensure Portable Wi-Fi hotspot is ticked.
4 Touch Configure Wi-Fi hotspot.
• The Configure Wi-Fi hotspot dialogue
box will open.
• You can change the network SSID
(name) that other computers see when
scanning for Wi-Fi networks.
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• You can also touch the Security menu

to configure the network with Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2) security
using a pre-shared key (PSK).
• If you touch the WPA2 PSK security
option, a password field is added to
the Configure Wi-Fi hotspot dialogue
box. If you enter a password, you will
need to enter that password when you
connect to the phone's hotspot with a
computer or other device. You can set
Open in the Security menu to remove
security from your Wi-Fi network.
5 Touch Save.
ATTENTION!
If you set the security option as Open,
you cannot prevent unauthorised usage
of online services by other people and
additional charges can be incurred.
To avoid unauthorised usage, you are
advised to keep the security option
active.

Enabling Wi-Fi Direct to share
through SmartShare
Wi-Fi Direct automatically scans nearby WiFi Direct devices and the searched devices
are listed as they are found so you can
select a specific device to share multimedia
data with through Smart Share.
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NOTE: Wi-Fi Direct cannot be enabled
while using other Wi-Fi functions.
1 Touch
> Apps tab > Settings >
More from the WIRELESS & NETWORKS
tab > Wi-Fi Direct.
2 Select a device to connect from the
scanned device list.
CREATE GROUP – Touch to activate group
owner mode, which enables the legacy Wi-Fi
devices to connect by scanning your phone.
In this case you must enter the password
that is set in Password.
NOTE: When your phone becomes
a group owner it will consume more
battery power than when it is a client.
The Wi-Fi Direct connection does not
provide an Internet service. Additional
costs may be incurred when connecting
and using online services. Check data
charges with your network provider.

Using SmartShare
Using your phone, you can allow media
content files on the network to be shared
with other players.
1 Touch
and then select SmartShare
.
• Your device should be connected to a

2

3

4

5

Wi-Fi network. If not, a new window
appears for Wi-Fi connection.
From: Set a library to view a content list.
• If there is a previously connected
device, the device's content list of is
displayed.
To: Set a player to play the content files.
• You can only play the files on the
supported devices, such as DLNAenabled TVs and PCs.
• Touch
to search for available
devices again.
Select a content file you want to play
from the content list.
• Touch and hold a content file to play it
or to view its details.
• Touch the menu button to play, upload/
download, set it or view Help.
Upload/download content files to/from the
content list.
• You can upload the content files saved
on your phone to other devices.
• You can download the content files
saved in an external library to your
phone.
• Download/upload progress can be
viewed on the notification bar.
• The uploaded or downloaded content
files are saved in the SmartShare
folder.

6 Enable DMS in the Settings menu.
• Discoverable: Detects your phone
among other DLNA-enabled devices.
• Device name: Sets the name and icon
displayed on other devices.
• Always accept request: Automatically
accepts requests from other devices to
share content files.
• Receive files: Allows other devices to
upload files to your phone.
• MY SHARE CONTENTS: Allows you
to set the media file type you want to
share.
NOTE:
• DMS (Digital Media Server) allows
you to share content files on your
phone with other devices connected
to the same network. With the DMC
(Digital Media Controller) function you
can view and control (playback/stop)
content files on other digital devices.
You can also play content files saved
on other devices on your phone using
the DMP (Digital Media Player).
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• You can only play content files in the

formats supported by the DMR. It may
not be possible to play some content
files, depending on the DMR.
• The upload or download function may
not be supported, depending on the
DMS.

PC connections with a PC data
cable
Learn to connect your device to a PC with
a PC data cable in USB connection modes.
By connecting the device to a PC you can
transfer data to and from your device directly
and use the PC software (LG PC Suite).
Sync your phone with your computer
To synchronise your phone with your PC
using the USB cable, you need to install
the PC software (LG PC Suite) on your PC.
Download the program from the LG website
(www.lg.com).
1 Use the USB data cable to connect your
phone to the PC. The USB connection
type list will appear; select LG software.
2 Run the LG PC Suite program on your PC.
Refer to the PC software (LG PC Suite)
help for more information.
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NOTE: The LG integrated USB driver is
required to connect an LG device to a
PC. It is installed automatically when you
install the LG PC Suite software.
Transferring music, photos and videos
using USB mass storage mode
1 Connect the LG-E615 to a PC using an
USB cable.
2 If you haven't installed LG Android
Platform Driver on your PC, you need to
change the settings manually. Choose
System settings > Connectivity > USB
Connection type, then select Media
sync (MTP).
3 You can view the mass storage content
on your PC and transfer the files.
NOTE: If you installed LG Android
Platform Driver, you will immediately see
a pop-up saying Turn on USB storage.
Synchronise with Windows Media Player
Ensure that Windows Media Player is
installed on your PC.
1 Use the USB cable to connect the phone
to a PC on which Windows Media Player
is installed.
2 Select the Media sync (MTP) option.
When connected, a popup window will
appear on the PC.

3 Open Windows Media Player to
synchronise music files.
4 Edit or enter your device’s name in the
popup window (if necessary).
5 Select and drag the music files you want
to the sync list.
6 Start synchronisation.
• The following requirements must be
satisfied to synchronise with Windows
Media Player.
Items

Requirement

OS

Microsoft Windows XP SP2,
Vista or higher

Window
Media
Player
version

Windows Media Player 10
or higher

• If the Windows Media Player version is

lower than 10, install version 10 or higher.
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Calls
Making a call
1 Touch
to open the keypad.
2 Enter the number using the keypad. To
delete a digit, touch the
.
3 Touch
to make a call.
4 To end a call, touch the End icon
.
TIP! To enter ‘+’ to make international
.
calls, touch and hold

Hold and slide the Quick msg icon at the
bottom if you want to send a quick message.
TIP! Quick msg
You can send a message quickly using
this function. This is useful if you need
to reply the call through message during
a meeting.

Adjusting call volume
TIP! If both the SIM cards are inserted
and activated, SIM1/SIM2 can be
selected on Dial Screen by using SIM
switching key.

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

Answering and rejecting a call
When you receive a call in Lock state, hold
and slide the
to answer the incoming
call.
Hold and slide the
to decline an
incoming call.
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To adjust the in-call volume during a call,
use the volume up and down keys on the
left-hand side of the phone.

Making a second call
1 During your first call, touch Menu >
Add call and dial the number. You can
also see a list of recently dialled numbers
by touching , or you can search your
contacts by touching and select the
number you want to call.
2 Touch
to make the call.
3 Both calls are displayed on the call
screen. Your initial call is locked and put
on hold.
4 Touch the displayed number to toggle
between calls. Or touch
Merge call
to make a conference call.
5 To end active calls, touch End or press the
Home Key and slide the notification bar
down and select the End call icon .

NOTE: You are charged for each call
you make.

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

Call settings
You can configure phone call settings such
as call forwarding and other special features
offered by your carrier.
1 On the Home screen, touch .
2 Touch the Menu key.
3 Tap Call settings and choose the options
that you want to adjust.
Fixed dialling numbers – To turn on and
compile a list of numbers that can be called
from your phone. You'll need your PIN2,
which is available from your operator. Only
numbers on the fixed dial list can be called

from your phone.
Voicemail service – Allows you to select
your carrier’s voicemail service.
Voicemail settings – If you are using your
carrier’s voicemail service, this option allows
you to enter the phone number to use for
listening to and managing your voicemail.
Save unknown numbers – Add unknown
numbers to contacts after a call.
Call reject – Allows you to set the call reject
function. Choose from Disabled, Reject
calls on list or Reject all calls.
Quick messages – When you want to reject
a call, you can send a quick message using
this function. This is useful if you need to
reject a call during a meeting.
Call forwarding – Choose whether to divert
all calls when the line is busy, when there is
no answer or when you have no signal.
Call barring – Select when you would like
calls to be barred. Enter the call barring
password. Please check with your network
operator about this service.
Call duration – View the duration of calls,
including all calls, dialled calls, received calls
and last call.
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Calls
Additional settings – This lets you change
the following settings:
	Caller ID: Choose whether to display your
number on an outgoing call.
	Call waiting: If call waiting is activated,
the handset will notify you of an
incoming call while you are on the phone
(depending on your network provider).
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Contacts
Add contacts to your phone and synchronise
them with the contacts in your Google
account or other accounts that support
contact syncing.

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

Adding a new contact
1 Touch
to open your contacts.
2 Select .
3 Select a memory location. If you have
more than one account, select an account
to which you want to add the contact,
such as Phone or Google.
4 Touch a contact information category and
enter your contact's details.
5 Touch Save to add the contact to
memory.
You can also create a contact from the
dialling screen.
1 Touch
>
to open the dial screen.
2 Enter a phone number.
3 Tap on Menu > Add to Contacts >
Create new contact.
4 Select a memory location. If you have
more than one account, select an account

to which you want to add the contact,
such as Phone or Google.
5 Enter the contact information.
6 To add more details, touch Add another
field > Select any category of contact
information and enter the details about
your contact.
7 Touch Save to add the contact to
memory.

Favourite contacts
You can classify frequently called contacts
as favourites.
Adding a contact to your favourites
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch a contact to view their details.
3 Touch the star to the right of the contact's
name. The star turns yellow.
Removing a contact from your favourites
list
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch the Favourites tab, and choose a
contact to view its details.
3 Touch the yellow star to the right of the
contact's name. The star will turn grey
and the contact will be removed from
favourites.
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Contacts
Import or export contacts
To import/export contact files (in vcf format)
between a storage memory (internal storage/
memory card) or SIM or USIM card and your
device.
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch the Menu key > Import/Export.
3 Select a desired import/export option. If
you have more than one account, select
an account to which you want to add the
contact.
4 Select contact files to import/export and
select Import to confirm.

Moving contacts from your old
device to your new device
Export your contacts as a CSV file from
your old phone to your PC, using a PC
sync programme.
1 Install LG PC Suite on the PC first. Run
the program and connect your Android
mobile phone to the PC using an USB
cable.
2 From the top of the screen, select Device
> Import personal information >
Import contacts.
3 A pop-up to open a contacts file will
appear.
4 Select a contacts file and click Open.
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5 A pop-up to import a new contact from
the PC to the contacts in the device will
appear.
6 If the contacts in the device and new
contacts from the PC are different, select
a contact you want to import from the PC.
7 Click the [OK] button to import a new
contact from the PC to the device.

Messaging
Your LG-E615 combines SMS and MMS into
one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message
1 Touch on the home screen, and touch
to open a blank message.
2 Enter a contact name or contact number
in the To field. As you enter the contact
name, matching contacts will appear. You
can touch a suggested recipient. You can
add multiple contacts.
NOTE: You will be charged for a text
message for every person you send the
message to.
3 Touch the Enter message field and start
to compose your message.
4 Touch the Menu key to open the Options
menu. Choose from Add subject,
Discard, Insert smiley or All messages.
5 Touch Send to send your message.
6 The message screen opens, with your
message after Recipient Name/Number.
Responses will appear on the screen. As
you view and send additional messages,
a message thread will be created.

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

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

Using emoticons
Liven up your messages using emoticons.
When writing a new message, touch the
Menu key, then choose Insert smiley.

Changing your message settings
Your LG-E615 message settings are
predefined, so you can send messages
immediately. You can change the settings
based on your preferences.
Touch
on the home screen, and touch
the Menu key, then tap Settings.
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E-mail
You can use the Email application to read
emails from services other than Google Mail.
The email application supports the following
account types: POP3, IMAP and Exchange.
Your service provider or system administrator
can provide the account settings you need.

Managing an email account
The first time you open the E-mail
application, a setup wizard opens to help you
to set up an email account.
To add another email account:
• Touch
> Apps tab > E-mail > in the
Inbox screen, touch
> Settings >
ADD ACCOUNT
After the initial setup, Email displays the
contents of your inbox. If you have added
more than one account, you can switch
among accounts.
To change the settings of an email
account:
• Touch
> Apps tab > E-mail > in the
Inbox screen, touch
> Settings
To delete an email account:
• Touch
> Apps tab > E-mail > in the
Inbox screen, touch
> Settings >
touch an account you want to delete >
Remove account
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Email account screen
You can touch an account to view its Inbox.
The account from which you send email by
default is indicated with a tick.
– Touch the folder icon to open the
account folders.
Only the most recent emails in your account
are downloaded to your phone.

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

Composing and sending email
To compose and send a message
1 While in the E-mail application, touch
the
.
2 Enter an address for the message's
intended recipient. As you enter text,
matching addresses are offered from your
Contacts. Separate multiple addresses
with semicolons.
3 Add Cc/Bcc and add attachment files if
required.
4 Enter the text of the message.
5 Touch the to send.
If you aren't connected to a network, for
example, if you're working in airplane
mode, the messages that you send

are stored in your Outbox folder until
you're connected to a network again. If
it contains any pending messages, the
Outbox will be displayed on the Accounts
screen.
TIP! When a new email arrives in the
inbox, you will receive a notification
by sound or vibration. Tap the email
notification to stop notifications.
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Camera
Getting to know the viewfinder

C heese shutter — This enables you to take a picture as voice command. Say "Cheese"
when you get ready to take a photo.
Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
Shot mode – Choose from Normal, Panorama or Continuous shot.
Flash – Automatically turns on the flash when taking a photo in a dark place.
Settings – Touch this icon to open the Settings menu.
V ideo mode – Touch this icon to switch to video mode.
C apture – Takes a photo.
Gallery – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your
gallery and view saved photos within camera mode.
NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting
conditions.
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Taking a quick photo
1 Open the Camera application.
2 Hold the phone, point the lens towards
the subject you want to photograph.
3 Touch your finger on the subject from the
screen and a focus box will appear on
touched area.
4 When the focus box turns green, the
camera has focused on your subject.
5 Touch the Capture icon to take the
picture. Alternatively you can use the side
volume keys.

Using the advanced settings
In the viewfinder, touch
to open all
advanced options.
•
- Restore all camera default settings.
•
- Touch whenever you want to see
camera help guide for Panorama, or
Continuous shot.
•
- Focuses on the specific spot.
•
- Select the image resolution. If you
choose high resolution, the file size will
increase, which means you will be able to
store fewer photos in the memory.
•
- Finds the colour and light settings
appropriate for the current environment.
Choose from Normal, Portrait,
Landscape, Sports, Sunset and Night.
•
- The ISO rating determines the

sensitivity of the camera's light sensor.
The higher the ISO, the more sensitive
the camera is. This is useful in darker
conditions when you cannot use the flash.
•
- Improves colour qualities in different
lighting conditions.
•
- Choose a colour tone to use for your
new view.
•
- Takes pictures a few seconds after
clicking the shutter. This option is ideal if
you want to be in the picture.
•
- Activate to use your phone's locationbased services. Take pictures wherever
you are and tag them with the location.
If you upload tagged pictures to a blog
that supports geotagging, you can see the
pictures displayed on a map.
NOTE: This function is only available
when GPS is active.
- Select one of the four shutter sounds.
- Allows you to review images after
taking pictures.
•
- Select storage to save images.
•
•

TIP! When you exit camera mode, some
settings return to their defaults, such as
white balance, timer and scene mode.
Check these before you take your next
photo.
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Camera
TIP! The Settings menu is superimposed
over the viewfinder so, when you
change elements of the image colour or
quality, you see a preview of the image
change behind the Settings menu.
After taking photos, select the image
viewer icon to view the photos you have
taken.
• To view more photos, scroll left or right.
• To zoom in or out, double-tap the screen
or place two fingers and spread them
apart (move your fingers closer together
to zoom out).
• To send a photo to others, touch Share
via > desired item like Bluetooth,
E-mail, Memo, Picasa and so on.
• To delete a photo, touch Delete .

View a photo
Learn to view photos saved in your phone's
storage.
1 On the Home screen, open the application
list and select Gallery.
2 Select a photo to view.
While viewing a photo, use the following
options:
• To view more photos, scroll left or right.
• To zoom in or out, double-tap the screen
or place two fingers and spread them
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apart (move your fingers closer together
to zoom out).
• To send a photo to others, touch Share
via > desired item like Bluetooth,
Email, Memo, Picasa and so on.
TIP! If you have an SNS account and set
it up on your phone, you can share your
photo with the SNS community.
• To delete a photo, touch Delete

.
Touch the Menu key to open all
advanced options.
Set image as – Touch to use the image as
a Contact photo, Lockscreen Wallpaper
or Wallpaper.
Move – Touch to move the image to a
different place.
Rename – Touch to edit the name of the
selected picture.
Rotate left/Rotate right – Rotate left or
right.
Crop – Crop your photo. Move your finger
across the screen to select an area.

Edit – View and edit the picture.
	 - Select the image resolution. If you
choose high resolution, the file size will
increase, which means you will be able to
store fewer photos in the memory.
	 - Improves colour qualities in different
lighting conditions.
	 - Applies artistic effects to the pictures.
	 - Applies the additional options for
pictures.
Slideshow – Automatically shows you the
picture you just captured.
Details – Show the picture information.
NOTE: Some file formats are not
supported, depending on the device
software.
NOTE: If the file size exceeds the
available memory, an error can occur
when you open files.
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Video camera
Getting to know the viewfinder

Z oom – Zoom in or zoom out.
B
 rightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
F lash – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
Settings – Touch this icon to open the settings menu.
C amera mode – Touch this icon to switch to camera mode.
R
 ecord – Starts recording.
Gallery – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your
gallery and view your saved videos from within video mode.
NOTE: While recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the
Zoom function.
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Shooting a quick video
1 Press the Camera mode button down
and the icon changes to .
2 The video camera viewfinder appears on
the screen.
3 Holding the phone, point the lens towards
the subject you want to capture in your
video.
4 Press the Record button once to start
recording.
5 A red light appears at the top corner of
the viewfinder with a timer showing the
length of the video.
6 Touch on the screen to stop
recording. Alternatively you can use the
side volume keys.

tagged videos to a blog that supports
geotagging, you can see the videos
displayed on a map.
- Choose Off to record a video without
sound.
- Auto review automatically shows you
the video you just recorded.
- Select storage to save videos.
After recording videos, select the image
viewer icon to view the recorded videos.
• To view more videos, scroll left or right.
• To send a video to others, select Share
via , a desired item like Bluetooth,
Messaging, YouTube and so on.
• To play a video, select Play
.
• To delete a video, select Delete .

Using the advanced settings

Play a video

Using the viewfinder, touch
to open all
the advanced options.
- Restore all video camera default
settings.
- Improves colour qualities in different
lighting conditions.
- Apply a special effect, such as mono,
sepia or negative tones.
- Activate to use your phone's
location-based services. Records
videos wherever you are and tag
them with the location. If you upload

Learn to use the video player to play various
kinds of videos.
1 On the Home screen, open the application
list and select Gallery.
2 Select a video (with the icon) to play.
3 Rotate the device to landscape view.
4 Control playback with the virtual keys.
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Video camera
NOTE:
• Some file formats are not supported,
depending on the device software.
• If the file size exceeds the available
memory, an error can occur when you
open files.
Touch the Menu key to open all
advanced options.
Screen ratio – Tap to select desired screen
ratio.
Brightness – Check for adjusting brightness
level for comfortable video viewing.
Smart Share – Tap to share this video file
through Smart Share.
Details – Tap to see a detailed information,
such as the name, date, time, size, type etc

Adjusting the volume when
viewing a video
To adjust the volume of a video while it is
playing, use the volume keys on the lefthand side of the phone.
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Multimedia
You can store multimedia files on a memory
card for easy access to all your image and
video files.

Gallery
Learn to view photos and play videos saved
in your device’s memory and memory card.
1 Touch
> Apps tab > Gallery. Open
a list of catalogue bars that store all your
multimedia files.
• Supported file formats (type format)
• Image: bmp, gif, jpg, png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
(Codec: MPEG4, H.263, Sorenson
H.263, H.264, VC-1, DivX® and XviD)
• Avoid locking the device’s screen while
playing a DivX Video-On-Demand.
Each time you lock the screen while
playing a DivX Video-On-Demand, one
of your available rental counts will be
decremented.
• Some file formats are not supported,
depending on the device software.
• If the file size exceeds the available
memory, an error can occur when you
open files.

49

Multimedia
QuickMemo
Use QuickMemo to practically and efficiently create memos during a call, with a saved
picture or on the current phone screen.

1 Enter the QuickMemo screen
by pressing both the Volume
Up and Volume Down Keys
for one second on the screen
you want to capture. Or touch
and slide the Status Bar
downwards and touch .

2 Select the desired menu option 3 Touch in the Edit menu and
from Pen type, Color, Eraser,
select to save the memo with
and create a memo.
the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your
fingernail.
Using the QuickMemo options
While using the QuickMemo function, you can easily use the QuickMenu options.
- Select whether you want to use the background screen or not.
- Select the pen type and the colour.
- Erase the memo that you created.
- Set the layout of the Memo.
- Save the memo with the current screen.
- Send or share the current QuickMemo to/with others.
Viewing the saved QuickMemo
Touch Gallery and select the QuickMemo album.
50

Music player
Your phone has a built-in music player that
lets you play all your favourite tracks. The
music player supports the following file
formats: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/
wma, ogg, aac, flac, wav.
Add music files to your phone
Start by transferring files to your phone or
memory card:
• Transferring music, photos and videos
using USB mass storage mode =>
page 32
• Download from the wireless web =>
page 57
• Sync your phone with your computer =>
page 32
• Receive via Bluetooth => page 27
• Copy to your memory card.
Play music
After transferring music files to your phone
or memory card.
1 Touch
> Apps tab > Music Player.
2 Select a music category.
3 Select a music file. Refer to the following
icons for playback control.

Touch to go back to the beginning of
the song. Touch twice to return to the
previous song.
Touch to manage the music volume.
Touch to set repeat mode.
Touch to play the current playlist in
shuffle mode.
Touch to see the current playlist.
Touch to see lyrics. This option is on only
if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to
music, press the up and down volume keys
on the left-hand side of the phone.
Create a playlist
1 Touch
> Apps tab > Music Player.
2 Select Playlists.
3 Press
> New playlist.
4 Enter a title for your new playlist and
select OK.
5 Select the files you want to include and
select Add.
TIP! During playback, you can add files
> Add
to a playlist by pressing
to playlist.

Touch to pause playback.
Touch to resume playback.
Touch to skip to the next track in the
album, playlist or shuffle.
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Multimedia
Add songs to the favourite playlist
You can add your favourite song quickly as
a favourite playlist. During playback, press
> Add to favourites to add the
current song to the quick list.
Customise music player settings
1 Touch
> Apps tab > Music Player.
2 Press
> Settings.
3 Adjust the settings to customise your
music player:
NOTE:
• Some file formats are not supported,
depending on the device software.
• If the file size exceeds the available
memory, an error can occur when you
open files.

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

FM Radio
Your LG-E615 has a built-in FM radio so you
can tune in to your favourite stations and
listen on the go.
NOTE: You need to use your
headphones to listen to the radio. Insert
it into the headphone jack.

Searching for stations
You can tune in to radio stations by searching
for them manually or automatically. They are
then saved to specific channel numbers, so
you don't have to find them again.
You can store up to 48 channels on your
phone.
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Tuning in automatically
1 On the Home screen, touch
> Apps
tab > FM Radio.
2 Touch
, then select Scan.
3 During auto scanning, touch Stop if you
want to stop scanning. Only scanned
channels are saved before you stop
scanning.
NOTE: You can also manually tune in to
a station using the on-screen wheel.
TIP! To improve radio reception, extend
the headset cord as this also functions
as the radio antenna.
If you connect a headset not specifically
made for radio reception, radio reception
may be poor.
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LG SmartWorld
LG SmartWorld offers an assortment of
exciting content – games, applications,
wallpaper and ringtones – giving LG phone
users the chance to enjoy richer ‘Mobile Life’
experiences.

How to get to LG SmartWorld
from your phone
1 Touch
> Apps tab > LG SmartWorld.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for
LG SmartWorld. If you have not yet
signed up, tap Register and get an LG
SmartWorld membership.
3 Download the content you want.
NOTE: What if there is no icon?
1	Using a mobile web browser, access
LG SmartWorld (www.lgworld.com)
and select your country.
2	Download LG SmartWorld App.
3	Execute and install the downloaded
file.
4	Access LG SmartWorld by tapping the
LG SmartWorld application.
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How to use LG SmartWorld
• Participate in monthly LG SmartWorld

promotions.

• Try the easy ‘Menu’ buttons to find what

you're looking for fast.
	Categories – Find content by category
(e.g. Education, Entertainment, Games,
etc.).
	Search – Search content.
	Apps for you – Recommended content
based on your previous choices.
	My Apps – List of downloaded/to-beupdated content.
	Settings – Set profile and display.
Sign in – Set your ID and password.
• Try other useful functions as well. (Content
Detail screen)
NOTE: LG SmartWorld may not be
available from all carriers or in all
countries.

Utilities
Setting your alarm
1 Touch
> Apps tab > Alarm/Clock
> .
2 After you set the time, the LG-E615 lets
you know how much time is left before
the alarm will sound.
3 Set Repeat, Snooze duration, Vibration,
Alarm sound, Puzzle lock and Memo.
Touch Save.

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

Adding an event to your
calendar
1 Touch
> Apps tab > Calendar
2 Tap the month displayed at left top
corner; here you can find the different
calendar views (Day, Week, Month,
Agenda).
3 Tap the date for the event you want to
add.

4 Tap to add the event.
5 Touch Event name, then enter the event
name.
6 Touch Location and enter the location.
Check the date and enter the time you
want your event to start and finish.
7 If you want to add a note to your event,
touch Description and enter the details.
8 If you want to repeat the alarm, set
REPEAT, and set REMINDERS if
necessary.
9 Touch Save to save the event in the
calendar.

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

Using options

Internet gives you a fast, full-colour world of
games, music, news, sport, entertainment
and much more, right on your mobile phone.
Wherever you are and whatever you enjoy.

Press
to view options.
Refresh – Update the current web page.
Save to bookmarks – Add the current web
page as a bookmark.
Go to Homepage – Allows you to go to the
homepage.
Share page – Allows you to share the web
page with others.
Find on page – Allows you to find letters or
words on the current web page.
Request desktop site – Allows you to view
the web page on the desktop.
Save for offline reading – Allows you to
save current web page and read it on offline
later.
Brightness – Allows you to adjust the
brightness of the screen.
Settings – Displays Internet settings.
Exit – Allows you to exit from the browser.

NOTE: Additional charges apply when
connecting to these services and
downloading content. Check data
charges with your network provider.

Using the web toolbar
T ouch to go back a page.
Touch to go forward a page, to the page
you connected to after the current one.
This is the opposite of what happens
when you press the Back key, which
goes to the previous page.
Touch and hold, up and down to zoom in
or out of browser.
Touch to add a new window.
Touch to open a list of saved bookmarks.
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Settings
Access the Settings menu
1 On the Home screen, touch
> Apps
tab > Settings.
or
On the Home screen, touch
>
System settings.
2 Select a setting category and select an
option.

WIRELESS & NETWORKS
<Dual SIM>
You can configure Dual SIM settings. When
two SIM cards are inserted on your phone,
the SIM cards information are displayed.
Touch to tick. This turns on the selected SIM
to active.
NOTE: It is not allowed to turn off both SIM
cards simultaneously.
Data enabled – Touch to tick. This enable
data access over the mobile network.
Default data network – You can change
the default data network. All mobile packet
services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM
selected on this value.
When only one SIM card is inserted, the
default data network is set as the inserted
SIM and it is not allowed to change.
NOTE: When airplane mode is on, dual SIM
settings is disabled.
Data roaming – Touch to tick. Allows you to
connect to data services when roaming.
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< Wi-Fi >
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to
available Wi-Fi networks.
Wi-Fi settings – Allows you to set up and
manage wireless access points. Set network
notification or add a Wi-Fi network. The
advanced Wi-Fi settings screen is accessed
from the Wi-Fi settings screen. Press the
and touch Advanced.
TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless
networks with MAC filters, you may
need to enter the MAC address of your
LG-E615 into the router.
You can find the MAC address in the
following user interface: Touch Apps
>
tab > Settings > Wi-Fi >
Advanced > MAC address..
< Bluetooth >
Turn the Bluetooth wireless feature on or off
to use the bluetooth, Refer to page 27.
< Data usage >
Displays data usage and allows you to
customise the settings for your data limit.
• Mobile data: Set to use data connections
on any mobile network.
• Set mobile data limit: Set a limit for the
mobile data usage.
• Data usage cycle: Customise the settings

for the limit cycle.
< Call >
You can configure phone call settings such
as call forwarding and other special features
offered by your carrier.
• Fixed dialling numbers - Select Fixed
Dialling Numbers to turn on this feature
and compile a list of numbers that can
be called from your phone. You'll need
your PIN2, which is available from your
operator. Only numbers on the fixed dial
list can be called from your phone.
VOICE MAIL
• Voicemail service - Allows you to select
your carrier's voicemail service. You can
obtain this number from your service
provider.
• Voicemail settings - If you are using
your carrier's voicemail service, this option
allows you to enter the phone number to
use for listening to and managing your
voicemail.
OTHER CALL SETTINGS
• Call forwarding - Choose whether to
divert all calls when the line is busy, when
there is no answer or when you have no
signal.
• Call barring - Select when you would like
calls to be barred. Enter the call barring
password. Please check with your network
operator about this service.

• Call duration - View the duration of calls

including all calls, dialled calls, received
calls and last call.
• Additional settings - This lets you change
the following settings:
• Caller ID - Choose whether to display
your number on an outgoing call.
• Call waiting - If call waiting is
activated the handset will notify you
of an incoming call while you are on
the phone (depending on your network
provider).
To check the common settings:
• Touch
> Apps tab > Settings >
Call under WIRELESS & NETWORKS >
Common tab.
• Quick messages - When you want
to reject a call, you can send a quick
message using this function. This is
useful if you need to reject a call during
a meeting.
• Call reject - Allows you to set the call
reject function. Choose from Disabled,
Reject calls on list or Reject all calls.
END CALL SETTINGS
• Save unknown numbers – Add unknown
numbers to contacts after a call.

59

Settings
< More ... >
• Airplane mode - After switching to
airplane mode, all wireless connections
are disabled.
• Wi-Fi Direct - Activate the Wi-Fi Direct
feature to connect two devices via a WLAN
without requiring an access point.
• Portable Wi-Fi hotspot - Activate the
Portable WLAN hotspot feature to share
your device’s mobile network connection
with PCs or other devices through the
WLAN feature.
• Configure Wi-Fi hotspot: Configure
network settings for your WLAN
hotspot.
• Timeout: Set the time for the portable
hotspot timeout.
• Help: View information about using the
tethering features.
• VPN settings - Displays the list of Virtual
Private Networks (VPNs) that you've
previously configured. Allows you to add
different types of VPN.
NOTE: You must set a lock screen
PIN or password before you can use
credential storage.
• Mobile networks - Set options for data

roaming, network mode & operators,
access point names (APNs) and so on.
• Network mode: Select a network type.
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• Access point names: Set up access

point names (APNs).

• Network operators: Search for

available networks and select a network
for roaming.

DEVICE
< Sound >
• Sound profile - You can choose from
Sound, Vibrate only or Silent.
• Volumes - You can manage the volume
of music, video, games, other media,
and ringtones & notifications. See ‘Touch
feedback & system’.
RINGTONE & NOTIFICATIONS
• SIM 1 phone ringtone - Allows you to set
your SIM 1 incoming call ringtone.
• SIM 2 phone ringtone - Allows you to set
your SIM 2 incoming call ringtone.
• SIM 1 notification sound - Allows you to
set your SIM 1 notification sound.
• SIM 2 notification sound - Allows you to
set your SIM 2 notification sound.
• Ringtone with vibration - Vibration
feedback for calls and notifications.
• Quiet time - Set times to turn off all
sounds except alarm and media.
TOUCH FEEDBACK & SYSTEM
• Dial pad touch tones - Allows you to set
the phone to play tones when using the

dialpad to dial numbers.

drawing a screen unlock pattern.
• None: Disable the screen lock.
phone to play a sound when you touch
• Swipe: Set to use the screen lock
buttons, icons and other onscreen items
without a PIN, password, pattern, or
that react to your touch.
face detection.
• Screen lock sound - Allows you to set
• Pattern: Set an unlock pattern to
your phone to play a sound when locking
unlock the screen.
and unlocking the screen.
• PIN: Set a PIN (numeric) to unlock the
< Display >
screen.
• Brightness - Adjust the screen brightness.
• Password: Set to display your own
message for the locked screen.
• Auto-rotate screen - Set to switch
orientation automatically when you rotate
< Storage >
the phone.
View memory information for your device
• Screen timeout - Set the time for screen and memory card. You can also format the
timeout.
USB storage and the memory card.
• Font type - Allows you to select the Font
WARNING
Type.
Formatting a memory card will
• Font size - Change the display size.
permanently delete all data from the
• Front key light - Set the front key LED
memory card.
time.
< Home screen >
• INTERNAL STORAGE - View the internal
Home screen - Select a background image
storage usage.
for the Home screen. You can set the
• SD CARD - Check total available SD card
Animation, Screen effect or Wallpaper.
space. Touch Unmount SD card for safe
< Lock screen >
removal. Erase SD card if you want to
Set how to unlock the screen.
delete all data from the SD card.
• Select screen lock - Set an unlock
< Power Saver >
pattern to secure your phone. This opens
Here you can manage the battery and check
a set of screens that guide you through
the power saving items. You can also check
• Touch sounds - Allows you to set your
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Settings
the battery usage.
• Turn Power saver on: Activate power
saving mode to limit some system
resource usage.
• Power saver tips: Learn how to reduce
battery consumption by using the power
saving items.
POWER SAVING ITEMS
Set to activate power saving mode according
to your custom settings.
BATTERY INFORMATION
View the amount of power consumed by
your device.
< Apps >
You can view and manage the applications.

PERSONAL
< Accounts & sync >
Permits applications to synchronise data
in the background, whether or not you are
actively working in them. Deselecting this
setting can save battery power and reduces
(but does not eliminate) data usage.
< Location services >
Change the settings for GPS functionality.
• Google's location service - If you select
Google's location service, your phone
determines your approximate location
using Wi-Fi and mobile networks. When
you select this option, you're asked
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whether you consent to allowing Google
to use your location when providing these
services.
• GPS satellites - If you select GPS
satellites, your phone determines your
location with street level accuracy.
• Location & Google search - Set the
device to use your current location for
Google search and other Google services.
< Security >
Change the settings for securing your device
and the SIM or USIM card.
SIM CARD LOCK
• Set up SIM card lock - Set up SIM card
lock or change the SIM PIN.
• Lock SIM 1 card: Activate or
deactivate the PIN lock feature to
require the PIN before using the device.
• Change SIM 1 PIN: Change the PIN
used to access SIM or USIM data.
switch to SIM 2 tab
• Lock SIM 2 card: Activate or
deactivate the PIN lock feature to
require the PIN before using the device.
• Change SIM 2 PIN: Change the PIN
used to access SIM or USIM data.
PASSWORDS
• Password typing visible - Show
password as you type.

DEVICE ADMINISTRATION
• Device administrators - View device
administrators configured on your device.
You can activate device administrators to
apply new policies to your device.
• Unknown sources - View device
administrators configured on your device.
You can activate device administrators to
apply new policies to your device.
CREDENTIAL STORAGE
• Trusted credentials - Select certificates
and credentials to ensure secure use of
various applications
• Install from storage - Install encrypted
certificates that are stored in the USB
storage device.
• Clear credentials - Erase the credential
contents from the device and reset the
password.
< Language & input >
Use the language & input settings to
select the language for the text on your
phone and for configuring the onscreen
keyboard, including words you've added to
its dictionary.
< Backup & reset >
Change the settings for managing your
settings and data.
BACKUP & RESTORE
Change the settings for managing your

settings and data.
• Back up my data - Set to back up your
settings and application data to the Google
server.
• Backup account - Add and view your
Google account to back up your data.
• Automatic restore - Set to restore your
settings and application data when the
applications are reinstalled on your device.
PERSONAL DATA
• Factory data reset -Reset your settings
to the factory default values and delete all
your data. If you reset the phone in this
way, you are prompted to re-enter the
same information as when you first started
Android.
NOTE: If you select factory data reset, it
will erase all of your personal data from
your phone’s system memory, including
information about your Google account,
any other accounts, your system/
application data and settings as well as
any downloaded applications and DRM
licences. Resetting the phone does not
erase any system software updates you
have downloaded or any files on your
microSD card or internal memory, such
as music or photos.
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Settings
So, if you want to erase all the data
in the internal memory while resetting
the phone, select the ‘Erase internal
memory’ checkbox.

SYSTEM
< Date & time >
Use Date & time settings to set how dates
are displayed. You can also use these
settings to set your own time and time zone
rather than obtaining the current time from
the mobile network.
• Automatic date & time: Automatically
update the time when you set a time zone.
• Automatic time zone: Automatically
update the time when you move across
time zones.
• Set date: Set the current date manually.
• Set time: Set the current time manually.
• Select time zone: Set your home time
zone.
• Use 24-hour format: Set to the time to
be displayed in 24-hour format.
• Select date format: Select a date format.
< Accessibility >
Use the Accessibility settings to configure
accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
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NOTE: Requires additional plug-ins.
SYSTEM
• Large text: Set the text size to large.
• Power button ends call: Set the device to
end a call when you press the Power/Lock
key.
• Auto-rotate screen: Set whether or not to
rotate the content automatically when the
device is rotated.
• Touch & hold delay: Set the recognition
time for tapping and holding the screen.
• Install web scripts: Set applications
to install web scripts to make their web
content more accessible.
< Connectivity >
USB CONNECTION
• USB connection type - You can set the
desired mode (Charge only, Media sync
(MTP), USB tethering or LG software).
• Ask on connection - Ask to confirm USB
connection mode when connecting to a
computer.
• Help - View information about using the
USB connection type.
LG SOFTWARE
• PC Suite Wi-Fi connection - Tick this
checkbox to use LG PC Suite with Wi-Fi
connection. Please note that the Wi-Fi

network should be connected for LG
PC Suite via Wi-Fi connection from the
WIRELESS & NETWORKS tab.
<Developer options>
Change the settings for application
development.
• USB debugging: Select to connect your
device to a PC using an USB cable. This is
for application development.
• Development device ID: View your
device’s development ID.
• Stay awake: Screen will never sleep while
charging.
• Allow mock locations: Allow mock
locations and service information to be
sent to a Location Manager service for
testing. This is for application development.
• Desktop backup password: Set a
password to secure your backup data.
USER INTERFACE
• Enable strict mode: Set the device
to flash the screen when applications
perform long operations.
• Show touch data: Set to show the
coordinates and traces of the pointer when
you touch the screen.
• Show touches: Set to show the pointer
when you touch the screen.
• Show screen updates: Set to flash areas
of the screen when they are updated.

• Show CPU usage: Set to list all active

processes.

• Force GPU rendering: Set to use 2D

hardware acceleration to improve graphic
performance.
• Window animation scale: Select a speed
for opening and closing pop-up windows.
• Transition animation scale: Select a
speed for switching between screens.
APPS
• Don't keep activities: Set to end a
running application when you launch a
new application.
• Background process limit: Set to limit
the number of processes that can run in
the background.
• Show all ANRs: Set the device to alert
you to unresponsive applications that are
running in the background.
< About phone >
View legal information and check phone
status and software version.
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Phone software update
LG Mobile phone software update from
the Internet
For more information about using this
function, please visit http://update.lgmobile.
com or http://www.lg.com/common/index.
jsp select country and language.
This feature allows you to update the
firmware on your phone to a newer version
conveniently from the Internet without you
needing to visit a service centre. This feature
will only be available if and when LG makes
a newer firmware version available for your
device.
As the mobile phone firmware update
requires the user's full attention for the
duration of the update process, please make
sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding.
Please note that removing the USB data
cable or battery during the upgrade may
seriously damage your mobile phone.
NOTE: LG reserves the right to make
firmware updates available only for
selected models at its own discretion
and does not guarantee the availability
of the newer version of the firmware for
all handset models.
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LG Mobile Phone software update via
Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to update your
phone's software to a newer version
conveniently via OTA, without connecting
with an USB cable. This feature will only be
available if and when LG makes a newer
firmware version available for your device.
First, you can check the software version
on your mobile phone: System settings >
About phone > Software update > Check
now for update.
You can also delay the update by 1 hour,
4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the
application will notify you to update when the
time is up. You can also perform an update
manually.
NOTE: This feature is dependent on
your network service provider, region
and country.

About this user guide
Please read this user guide carefully before
you use your phone and keep it handy
for future reference. Should phone fail to
operate correctly, refer to FAQ.
• Some features and service may vary by
area, phone, carrier, plan and software
version.
• Screen displays and illustrations on this
user guide may differ from those you see
on actual phone.
• Designs and specifications of the phone
and other accessories are subject to
change without any notice.

Trademarks
• Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All

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

DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video
format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX
Certified® device that plays DivX video. Visit
divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play purchased DivX Video-on-Demand
(VOD) movies. To obtain your registration
code, locate the DivX VOD section in your
device setup menu. Go to vod.divx.com for
more information on how to complete your
registration.
DivX Certified® to play DivX® video up to
320x240.
DivX®, DivX Certified® and associated
logos are trademarks of Rovi Corporation
or its subsidiaries and are used under
licence.
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Accessories
These accessories are available for use with the LG-E615. (Items described below may be optional.)
Travel adapter

Battery

Data cable
Connect your LG-E615
to a PC.

User Guide
Learn more about
your LG-E615.

Stereo headset

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

LG Service Center by LG Electronics (Thailand) Co.Ltd.

72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.; Bookala, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon - Sat, 08:00 - 18:00
Call center : 0-2878-5757
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message

Possible causes

SIM error

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

No network
Signal is weak or you're outside
connection /
the carrier network.
Losing network Operator applied new services.

Possible corrective measures

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

Codes do not
match

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

An application
cannot be set

Not supported by service provider
Contact your service provider.
or registration required.

Calls not
available

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

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

On/Off key pressed too briefly.

Hold the On/Off key down for at least two
seconds.
Charge battery. Check charging indicator on
the display.
Clean the battery contacts.

Phone cannot
Battery is not charged.
be switched on
Battery contacts are dirty.
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FAQ
Message

Possible causes

Possible corrective measures

Battery is not charged.

Charge battery.

Outside temperature is too hot
or cold.

Make sure the phone is charging at a normal
temperature.

Contact problem

Check the charger and connection to the phone.
Check the battery contacts, and clean them if
necessary.

No voltage

Plug the charger into a different socket.

Charger defective

Replace charger.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

Battery defective

Replace battery.

Number not
permitted

The Fixed dialling number
function is on.

Check the Settings menu and turn the function
off.

Impossible to
send/receive
SMS & picture

Memory full

Delete some messages from the phone.

Files not
opening

Unsupported file format

Check the file formats that can be supported.

SD card not
working

FAT16, FAT32 file system
supported

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

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

Proximity sensor problem

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

No sound

Vibration mode

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

Hang up or
freeze

Intermittent software problem

Remove the battery, reinsert it and switch on
the phone.
Try to perform a software update via the
website.

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

Question

Answer

BT
Bluetooth
Devices

What are the functions
available via Bluetooth?

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

BT
Bluetooth
Headset

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

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

Data
Contacts
Back up

How can I back up
Contacts?

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

Data
Is it possible to set up
Only two-way synchronisation is available.
Synchronisation one-way sync with Gmail?
The Inbox is automatically synchronised. You
Is it possible to
Data
can view other folders by pressing the Menu
synchronise all the email
Key
and touching Folders to choose
Synchronisation folders?
a folder.
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Category
Sub-Category
Google™
Service
Gmail Log-In
Google
Service
Google
Account

Question

Do I have to log into Gmail
Once you log into Gmail, you don't need to
whenever I want to access
log into Gmail again.
Gmail?
Is it possible to filter
emails?

What happens when
I execute another
application while writing
an email?
Is there a file size
Phone
limitation for when I want
Function
to use a .MP3 file as a
Ringtone
ring tone?
My phone does not
Phone
display the time of receipt
Function
for messages older than
Message Time 24 hrs. How can I change
this?
Phone
What is the maximum
Function
supported size for a
microSD Card memory card?
Phone
Is it possible to install
Function
another navigation
Navigation application on my phone?
Phone
Function
Email
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Answer

No, email filtering is not supported via the
phone.

Your email will automatically be saved as a
draft.

There is no file size limitation.

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

32 GB memory cards are compatible.
Any application that is available on Android
Market™ and is compatible with the
hardware can be installed and used.

Category
Sub-Category
Phone
Function
Synchronisation

Question
Is it possible to
synchronise my contacts
from all my email
accounts?

Phone
Function
Wait and
Pause

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

Phone
Function
Security

What are the phone’s
security functions?

Answer
Only Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can be
synchronised.
If you transferred a contact with the W & P
functions saved into the number, you will not
be able to use those features. You will need
to re-save each number.
How to save with Wait and Pause:
1. From the Home screen, press the Phone
icon .
2. Dial the number, then press the Menu
Key
.
3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
You are able to set the phone to require the
entry of an Unlock Pattern before the phone
can be accessed or used.
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Category
Sub-Category

Phone
Function
Unlock
Pattern
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Question

How do I create the
Unlock Pattern?

Answer
1. From the Home screen, press the Menu
Key
.
2. Touch System Settings > Lock screen.
3. Touch Select screen lock > Pattern. The
first time you do this, a short tutorial about
creating an Unlock Pattern appears.
4. Set up by drawing your pattern once, then
again for confirmation.
Precautions to take when using pattern
lock.
It is very important to remember the unlock
pattern you set. You will not be able to
access your phone if you use an incorrect
pattern five times. You have five chances to
enter your unlock pattern, PIN or password.
If you have used all 5 opportunities, you can
try again after 30 seconds. (Or, if you preset
the backup PIN, you can use the backup PIN
code to unlock the pattern => page 19)

Category
Sub-Category

Phone
Function
Unlock
Pattern

Question

Answer

If you have forgotten your pattern:
If you logged in to your Google account on
the phone but failed to enter the correct
pattern 5 times, touch the forgot pattern
button. You are then required to log in with
your Google account to unlock your phone.
If you have not created a Google account
on the phone or you forgot it, if you preset
the backup PIN, you can use the backup
PIN code, if you have not set, you have to
perform a hard reset.
Caution: If you perform a factory reset,
What should I do if I forget all user applications and user data will
the unlock pattern and I
be deleted. Please remember to back up
didn’t create the Google
any important data before performing a
account on the phone?
factory reset.
How to perform a factory reset:
1. When the phone is switched off, press and
hold the Volume down key + Power key
with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone
lights up, release Volume down key
+ Power keys and press and hold the
Home key (for about 2 seconds) at the
same time.
3. The phone will turn on and perform a
factory reset immediately.
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Category
Sub-Category

Question

Answer
Do not operate your phone for at least a
minute, while the hard reset is carried out.
You will then be able to switch your phone
back on.

Phone
Function
Memory
Phone
Function
Language
Support

Phone
Function
VPN

Phone
Function
Screen time
out
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Will I know when my
memory is full?

Yes, you will receive a notification.

The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
Is it possible to change
1. From the Home screen, press the Menu
the language?
Key
and touch System Settings.
2. Touch Language & input > Language.
3. Touch the desired language.
VPN access configuration is different
according to each company. To configure
How do I set up a VPN?
VPN access from your phone, you must
obtain the details from your company’s
network administrator.
1. From the Home screen, press the Menu
Key
.
My screen turns off after
only 15 seconds. How can 2. Touch System Settings > Display.
I change the amount of
3. Under Display settings, touch Screen
time for the backlight to
timeout.
turn off?
4. Touch the preferred screen backlight
timeout time.

Category
Sub-Category

Question

Answer

When using data, your phone may default to
the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on
your phone is set to On). However, there will
When Wi-Fi and 3G are
Phone
be no notification when your phone switches
both
available,
which
Function
from one to the other.
service will my phone
Wi-Fi & 3G use?
To know which data connection is being
used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of
your screen.
Yes. Just touch and hold the icon until the
Phone
Is it possible to remove an
dustbin icon appears at the Top-center of the
Function
application from the Home
screen Then, without lifting your finger, drag
Home screen screen?
the icon to the rubbish bin.
1. From the Home screen, press the Menu
I downloaded an
Key
.
Phone
application and it causes
Function
2. Touch App settings > Downloaded.
a lot of errors. How do I
Application remove it?
3. Touch the application, then touch
Uninstall.
Is
it
possible
to
charge
Phone
Yes, the phone will be charged by the USB
my phone by USB data
Function
cable irrespective of whether the necessary
cable without installing the
drivers are installed or not.
Charger
necessary USB driver?
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Category
Sub-Category

Phone
Function
Alarm

Phone
Function
Alarm
Phone
Function
Alarm
Recovery
Solution
Hard Reset
(Factory Reset)
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Question

Answer

Can I use music files for
my alarm?

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

Will my alarm be audible
or will it go off if the
phone is turned off?

No, this is not supported.

If my ringer volume is set
Your Alarm is programmed to be audible
to Off or Vibrate, will I hear
even in these scenarios.
my Alarm?
How can I perform a
If your phone does not restore to the original
factory reset if I can’t
condition, use a hard reset (factory reset) to
access the phone’s setting
initialise it. =>page 10
menu?

