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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
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Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này.
Không tuân theo các hướng dẫn này có thể
gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.
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Tiếp xúc với năng lượng của sóng
vô tuyến
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Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức
Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động
LG-P895 này đã được thiết kế tuân theo yêu
cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với
sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên
các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới
hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn

cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức
khỏe.
• Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô
tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết
đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR.
Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử
dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá
với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng
lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả
các dải tần được sử dụng.
• Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR
của các kiểu điện thoại LG khác nhau,
nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để
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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với
tiếp xúc với sóng vô tuyến.
• Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy
ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ Không
Ion hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình
trên mười (10) gam mô.
• Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại
này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử
dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0,284 W/
kg (10 g) và khi đeo trên người là 0,604 W/
kg (10 g).
• Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp
xúc RF khi cầm ở vị trí thông thường gần
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tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm. Khi
sử dụng túi đeo, đai đeo hoặc ngăn chứa
để mang điện thoại bên mình, bạn cần
đảm bảo các thiết bị này không chứa kim
loại và cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm. Để
truyền các tệp dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết
bị này cần được kết nối với mạng một
cách ổn định. Trong một số trường hợp,
việc truyền các tin nhắn hoặc tệp dữ liệu
có thể bị chậm trễ cho đến khi có được kết
nối tốt. Đảm bảo các hướng dẫn riêng về
khoảng cách nêu trên được tuân thủ cho
đến khi việc truyền dữ liệu hoàn tất.
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Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm
CẢNH BÁO
Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ
kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng
với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử
dụng bất cứ loại nào khác có thể làm
mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc
bảo hành nào áp dụng cho điện thoại
này, và có thể gây nguy hiểm.
• Không được tháo rời các bộ phận của điện
thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật

dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
• Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa chọn
của LG, có thể bao gồm các bộ phận hoặc
bảng mạch thay thế hoặc là mới hoặc
được sửa lại, miễn là chúng có chức năng
tương đương với bộ phận được thay thế.
• Để cách xa các thiết bị điện điện tử như là
tivi, radio và máy tính cá nhân.
• Nên để điện thoại tránh xa những chỗ
nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
• Không đánh rơi.
• Không để thiết bị này chịu rung hoặc va
đập cơ học.
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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
• Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được
yêu cầu theo các quy định đặc biệt. Ví dụ:
không sử dụng điện thoại trong bệnh
viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến
thiết bị y tế nhạy cảm.
• Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt
và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể
gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện
thoại của bạn.
• Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy
vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây
ra hỏa hoạn.
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• Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của
thiết bị (không sử dụng dung môi như là
benzen, chất pha loãng hoặc rượu).
• Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật
dụng mềm.
• Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
• Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi
quá mức.
• Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng
hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới
thông tin trên các dải từ.
• Không nhấn lên màn hình bằng các vật
cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
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• Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng
hoặc hơi ẩm.
• Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai
nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào
anten một cách không cần thiết.
• Không sử dụng, chạm hoặc cố gắng tháo
máy hoặc sửa chữa màn hình thủy tinh bị
vỡ, mẻ hoặc nứt. Hư hỏng màn hình thủy
tinh do lạm dụng hoặc sử dụng không
đúng không được bảo hành theo chương
trình bảo hành.
• Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử có
thể tạo nhiệt trong quá trình hoạt động

bình thường. Tiếp xúc lâu và trực tiếp với
da khi không có thông gió hợp lý có thể
gây khó chịu hoặc cháy nhỏ. Vì vậy, hãy
sử dụng cẩn thận khi cầm điện thoại hoặc
ngay sau khi sử dụng.

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

An toàn Giao thông
Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện
thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.
• Không sử dụng điện thoại cầm tay khi
lái xe.
• Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
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• Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực
hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều
kiện lái xe yêu cầu như vậy.
• Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một
số hệ thống điện trên xe của bạn như là
dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
• Khi xe bạn được trang bị túi khí, không
làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định
hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc
được. Nó có thể làm túi khí không hoạt
động hoặc gây ra chấn thương nguy
nghiêm trọng do hoạt động không đúng.
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• Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài,
xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để
có thể nhận biết được những tiếng động
xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết
khi ở gần đường.

Tránh làm hư tai bạn
Để tránh khả năng làm hư thính
giác, đừng nghe ở mức ân lượng cao
trong khoảng thời gian dài

tắt điện thoại khi gần tai. Chúng tôi cũng
khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc
gọi ở mức vừa phải.
• Khi sử dụng tai nghe, giảm âm lượng nếu
bạn không nghe thấy người khác nói gần
bạn, hoặc nếu người ngồi cạnh bạn có thể
nghe thấy những gì bạn đang nghe.
LƯU Ý : Áp suất âm thanh quá mạnh từ các
loại tai nghe có thể làm hư thính giác

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng
nếu nghe quá to trong thời gian dài. Vì vậy,
chúng tôi khuyên bạn không nên bật hoặc
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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
Bộ phận làm bằng thuỷ tinh

Khu vực phá nổ

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

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá
bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và
tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.
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Môi trường có khả năng dễ nổ

Trê

• Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp
nhiên liệu.
• Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu
hoặc hoá chất.

Các
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k
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• Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất
lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang
xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ
của bạn.

Trẻ em

Trên máy bay

Cuộc gọi Khẩn cấp

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu
trong máy bay.
• Tắt điện thoại di động của bạn trước khi
lên máy bay.
• Không sử dụng điện thoại trên đất nếu
không được phép.

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

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm
với của trẻ em. Điện thoại chứa các phần nhỏ
nếu bị rời ra có thể gây độc hại.
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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
Thông tin và chăm sóc pin
• Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước
khi sạc. Không giống các hệ thống pin
khác, không có tác động bộ nhớ có thể
làm tổn hại tới hoạt động của pin.
• Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc
của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa
cho pin.
• Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ
pin.
• Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của
bộ pin.
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• Thay pin khi nó không còn hoạt động ở
mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể
được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần
thay thế.
• Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong
một thời gian dài để làm tăng tối đa khả
năng sử dụng.
• Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với
ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi
có độ ẩm cao như là buồng tắm.
• Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, vì
những điều kiện này có thể làm giảm hiệu
quả hoạt động của pin.
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• Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không
đúng loại pin.
• Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn
của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có
thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông
thường.
• Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện
thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý
được ủy quyền của LG Electronics để được
hỗ trợ.
• Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin
đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ
không cần thiết của bộ sạc.

• Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế
độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng,
pin và điều kiện của môi trường.
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Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
TUYÊN BỐ HỢP CHUẨN
Thông qua tài liệu này, LG Electronics
tuyên bố LG-P895 tuân thủ các yêu cầu
thiết yếu và các quy định có liên quan khác
của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy
bản sao của Tuyên bố Hợp chuẩn này tại
http://www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
Quy định và an toàn
Vào "Cài đặt hệ thống > Giới thiệu về điện
thoại > Quy định và an toàn" để đọc thông
tin về quy định và an toàn
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Nhiệt độ môi trường
Tối đa: +50°C (xả),
+45°C (sạc)
Tối thiểu: -10°C
Lưu ý: Phần mềm nguồn mở
Để nhận mã nguồn tương ứng theo giấy
phép nguồn mở GPL, LGPL, MPL và các
giấy phép khác, vui lòng truy cập http://
opensource.lge.com/
Tất cả điều khoản giấy phép, tuyên bố từ
chối trách nhiệm và thông báo liên quan
đều có sẵn để tải xuống kèm mã nguồn.
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Làm quen với điện thoại của bạn
Trước khi bắt đầu sử dụng điện thoại, hãy đọc hướng dẫn này!
Hãy kiểm tra xem các vấn đề bạn gặp phải
với điện thoại có được mô tả trong phần
này không trước khi mang điện thoại đi bảo
hành hoặc gọi điện cho đại diện bán hàng.

1. Bộ nhớ điện thoại
Khi còn dưới 10% dung lượng bộ nhớ, điện
thoại không thể nhận tin nhắn mới. Bạn cần
kiểm tra bộ nhớ điện thoại và xóa một số dữ
liệu, như ứng dụng hoặc tin nhắn, để giải
phóng bộ nhớ.

Để gỡ cài đặt ứng dụng:
1 Nhấn
>tab Ứng dụng > Cài đặt > Ứng
dụng từ mục THIẾT BỊ.
2 Khi tất cả ứng dụng xuất hiện, cuộn tới và
chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.
3 Nhấn Gỡ cài đặt.

2. Tối ưu hóa tuổi thọ pin
Kéo dài thời lượng pin giữa các lần sạc bằng
cách tắt các tính năng bạn không cần chạy liên
tục dưới nền. Bạn có thể theo dõi cách thức ứng
dụng và tài nguyên hệ thống tiêu thụ pin.
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Làm quen với điện thoại của bạn
Kéo dài thời lượng pin điện thoại của bạn:
• Tắt các giao tiếp vô tuyến nếu bạn không
sử dụng. Nếu bạn không sử dụng Wi-Fi,
Bluetooth hoặc GPS, hãy tắt chúng.
• Giảm độ sáng màn hình và đặt thời gian
khóa màn hình ngắn hơn.
• Tắt tự động đồng hóa cho Gmail, Lịch,
Danh bạ và các ứng dụng khác.
• Một số ứng dụng bạn đã tải xuống có thể
làm giảm mức pin.
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Để kiểm tra mức pin:
• Nhấn
> tab Ứng dụng> Cài đặt >
Giới thiệu về điện thoại từ HỆ THỐNG >
Trạng thái
Tình trạng của pin (đang sạc hoặc không sạc)
và mức pin (phần trăm đã sạc) được hiển thị
ở trên cùng của màn hình.
Để theo dõi và kiểm soát mức pin được sử
dụng:
> tab Ứng dụng > Cài đặt > Tiết
• Nhấn
kiệm pin từ THIẾT BỊ > Sử dụng pin từ
THÔNG TIN VỀ PIN

Thờ
mà
kết
đan
điệ
pin
dịc
cao

>

ạc)
hị

ử

Thời gian sử dụng pin được hiển thị ở cuối
màn hình. Đây là thời gian kể từ lần cuối bạn
kết nối điện thoại với nguồn điện, hoặc nếu
đang được nối với nguồn, đó là thời gian
điện thoại được chạy lần cuối trên nguồn
pin. Màn hình hiển thị các ứng dụng hoặc
dịch vụ sử dụng nguồn điện từ pin từ mức
cao nhất đến thấp nhất.

3. Sử dụng thư mục
Bạn có thể kết hợp nhiều biểu tượng ứng
dụng trong một thư mục. Thả một biểu
tượng ứng dụng lên trên biểu tượng khác
trên màn hình chủ và hai biểu tượng sẽ được
kết hợp.

iết
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Làm quen với điện thoại của bạn
4. Trước khi cài đặt ứng dụng
nguồn mở và hệ điều hành
CẢNH BÁO
Nếu bạn cài đặt và sử dụng hệ điều hành
không phải do nhà sản xuất cung cấp, điện
thoại của bạn có thể sẽ bị trục trặc. Ngoài
ra, điện thoại của bạn sẽ không được bảo
hành nữa.
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CẢNH BÁO
Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của
bạn, chỉ tải xuống các ứng dụng từ nguồn
tin cậy như CH Play™. Nếu có các ứng dụng
được cài đặt không đúng cách trên điện
thoại của bạn, điện thoại có thể không hoạt
động bình thường hoặc có thể xảy ra lỗi
nghiêm trọng. Bạn phải gỡ cài đặt các ứng
dụng đó cùng tất cả dữ liệu và cài đặt liên
quan khỏi điện thoại.
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5. Sử dụng hình mở khóa
Đặt hình mở khóa để đảm bảo an toàn cho
> tab Ứng
điện thoại của bạn. Nhấn
dụng > Cài đặt > Khóa màn hình từ THIẾT
BỊ > Chọn Khóa màn hình > Hình. Thao tác
này mở ra màn hình hướng dẫn bạn cách vẽ
hình mở khóa màn hình. Bạn đã tạo một PIN
Dự phòng để đảm bảo an toàn trong trường
hợp bạn quên hình khóa máy.

CẢNH BÁO
Cẩn trọng khi sử dụng khóa máy bằng
hình.
Bạn cần nhớ hình mở khóa bạn đã đặt. Bạn
không thể truy cập điện thoại nếu bạn sử
dụng hình mở khóa sai 5 lần. Bạn có 5 cơ
hội để nhập Hình mở khóa, PIN hoặc mật
khẩu. Nếu bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội, bạn
có thể thử lại sau 30 giây.

Cảnh báo: Tạo một tài khoản Google trước khi
đặt hình mở khóa và ghi nhớ PIN Dự phòng bạn
đã tạo khi tạo Hình khóa máy.
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Làm quen với điện thoại của bạn
Khi bạn không thể nhớ Hình mở khóa, PIN
hoặc Mật khẩu:
< Nếu bạn đã quên hình >
Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản Google của
mình trên điện thoại nhưng nhập sai hình 5
lần, nhấn vào nút Quên hình nằm ở cuối màn
hình. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập
bằng Tài khoản Google của mình hoặc bạn
phải nhập PIN Dự phòng mà bạn đã nhập khi
tạo Hình khóa máy.
Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên điện
thoại hoặc bạn quên PIN Dự phòng, bạn cần
thực hiện xác lập cứng.

24

< Nếu bạn quên PIN hoặc Mật khẩu >
Nếu bạn quên PIN hoặc Mật khẩu, bạn cần
thực hiện xác lập cứng.
Caution: Nếu bạn thực hiện xác lập cứng, tất cả
ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa.
Lưu ý: Nếu bạn chưa đăng nhập Tài khoản
Google và bạn quên Hình mở khóa, bạn cần
nhập PIN Dự phòng.
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6. Sử dụng xác lập cứng (Xác lập
cài đặt gốc)
Nếu điện thoại của bạn không khôi phục về
tình trạng ban đầu, sử dụng Xác lập cứng
(Xác lập cài đặt gốc) để khởi tạo điện thoại.
1 Tắt nguồn.
2 Nhấn và giữ phím Nguồn/Khóa + phím
Giảm Âm lượng.
3 Khi Biểu trưng LG xuất hiện trên màn
hình, nhả tất cả các Phím.
4 Sau vài giây, bạn có thể chọn chức năng
xác lập cài đặt gốc trong tiện ích khôi
phục hệ thống Android.

5 Cuộn qua danh sách bằng các phím Âm
lượng và chọn bằng phím Nguồn/Khóa.
CẢNH BÁO
Nếu bạn thực hiện Xác lập cứng, tất cả ứng
dụng người dùng, dữ liệu người dùng và
giấy phép DRM sẽ bị xóa. Hãy nhớ sao lưu
mọi dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện
Xác lập cứng.
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Làm quen với điện thoại của bạn
7. Mở và chuyển đổi ứng dụng
Thực hiện đa nhiệm với Android thật dễ
dàng vì bạn có thể chạy đồng thời nhiều
ứng dụng cùng lúc. Không cần thoát ứng
dụng trước khi mở ứng dụng khác. Sử dụng
và chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.
Android quản lý từng ứng dụng, dừng và
khởi động chúng khi cần để đảm bảo các
ứng dụng không hoạt động không sử dụng
tài nguyên khi không cần thiết.
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Để quay lại xem danh sách các ứng dụng sử
dụng gần đây:
Chỉ cần nhấn phím Ứng dụng gần đây
Để dừng ứng dụng:
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > Cài đặt >
Ứng dụng > Chạy
2 Cuộn và nhấn vào ứng dụng mong muốn
và nhấn Dừng để dừng ứng dụng.
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8. Cài đặt phần mềm PC (LG PC
Suite)
Ứng dụng PC "LG PC Suite" là một chương
trình giúp bạn kết nối thiết bị với PC thông
qua cáp truyền dữ liệu USB và Wi-Fi. Khi đã
được kết nối, bạn có thể sử dụng các chức
năng của thiết bị trên máy tính.
Với ứng dụng PC "LG PC Suite", bạn có thể...
• Quản lý và phát các nội dung đa phương
tiện (nhạc, phim, ảnh) trên máy tính.
• Gửi nội dung đa phương tiện tới thiết bị
của bạn.

• Đồng bộ hóa dữ liệu (lịch biểu, danh bạ,
chỉ mục) trong thiết bị và máy tính.
• Sao lưu các ứng dụng trong thiết bị của
bạn.
• Cập nhật phần mềm trong thiết bị của
bạn.
• Sao lưu và khôi phục thiết bị.
• Phát nội dung đa phương tiện của máy
tính từ thiết bị của bạn.
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Làm quen với điện thoại của bạn
LƯU Ý: Bạn có thể sử dụng menu Trợ giúp
từ ứng dụng để tìm hiểu cách sử dụng ứng
dụng PC "LG PC Suite".

Cài đặt ứng dụng PC "LG PC Suite"
Bạn có thể tải xuống ứng dụng PC "LG PC
Suite" từ trang web của LG.
1 Truy cập www.lg.com và chọn quốc gia
của bạn.
2 Truy cập Hỗ trợ > HỖ TRỢ DI ĐỘNG >
Điện thoại di động của LG > Chọn kiểu
máy (LG-P895) hoặc Truy cập Hỗ trợ > Hỗ

28

trợ điện thoại di động > Chọn kiểu máy
(LG-P895).
3 Nhấp PC Sync từ SÁCH HƯỚNG DẪN &
TẢI XUỐNG, và nhấp vào TẢI XUỐNG để
tải xuống phần mềm PC “LG PC Suite”
hoặc nhấp vào PC Sync từ Tải xuống, và
nhấp vào WINDOW PC Sync Download
để tải xuống phần mềm PC "LG PC Suite".
Yêu cầu hệ thống cho phần mềm PC "LG
PC Suite"
• Hệ điều hành: Windows XP 32 bit (Gói
dịch vụ 2), Windows Vista 32 bit/64 bit,
Windows 7 32 bit/64 bit
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• CPU: Bộ xử lý 1 GHz hoặc cao hơn
• Bộ nhớ: RAM 512 MB hoặc cao hơn
• Cạc đồ họa: Độ phân giải 1024 x 768,
32 bit màu hoặc cao hơn
• HDD: Dung lượng ổ cứng trống 100 MB
hoặc cao hơn (Có thể cần nhiều dung
lượng ổ cứng trống hơn tùy thuộc vào
lượng dữ liệu được lưu trữ).
• Phần mềm yêu cầu: Các trình điều khiển
tích hợp của LG, Windows Media Player 10
hoặc cao hơn

LƯU Ý: Trình điều khiển USB Tích hợp
của LG
Yêu cầu trình điều khiển USB tích hợp của
LG để kết nối thiết bị LG và máy tính. Trình
điều khiển này được cài tự động khi bạn cài
đặt phần mềm PC "LG PC Suite".
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Làm quen với điện thoại của bạn
9. Đồng bộ hóa điện thoại với máy
tính
Để tiện lợi cho bạn, dữ liệu từ thiết bị và máy
tính có thể được đồng bộ hóa dễ dàng với
ứng dụng PC "LG PC Suite". Có thể đồng bộ
hóa danh bạ, lịch biểu và chỉ mục.
Quy trình như sau:
1 Kết nối thiết bị của bạn với máy tính. (Sử
dụng cáp USB hoặc kết nối Wi-Fi).
2 Sau khi kết nối, chạy chương trình và
chọn mục thiết bị từ danh mục nằm ở bên
trái của màn hình.
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3 Bấm [Thông tin cá nhân] để chọn.
4 Chọn hộp kiểm của nội dung muốn đồng
bộ hóa và bấm nút Đồng bộ.

10. Đồng bộ hóa điện thoại với
máy tính qua USB
LƯU Ý: Để đồng bộ hóa điện thoại với máy
tính bằng cáp USB, bạn cần cài đặt LG PC
Suite trên máy tính.
Vui lòng tham khảo các trang trước để cài
đặt LG PC Suite.
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1 Nhấn
> tab Ứng dụng > Cài đặt > Bộ
nhớ từ THIẾT BỊ để kiểm tra phương tiện
lưu trữ.
2 Kết nối điện thoại với PC bằng cáp USB.
3 Danh sách loại kết nối USB sẽ xuất hiện
trên màn hình điện thoại của bạn và chọn
tùy chọn Media sync (MTP).
4 Mở thư mục bộ nhớ trên PC. Bạn có thể
xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên
PC và chuyển tệp.
5 Sao chép các tệp từ PC sang thư mục ổ
lưu trữ.

6 Chọn tùy chọn Chỉ sạc để ngắt kết nối
điện thoại.
Để ngắt điện thoại khỏi máy tính:
Mở ngăn thông báo và nhấn
> Chỉ sạc
để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính một
cách an toàn.

11. Giữ thẳng điện thoại
Giữ thẳng điện thoại di động như với điện
thoại thông thường. LG-P895 có anten trong.
Cẩn thận để không làm xước hoặc làm hư
hỏng bộ phận sau vì sẽ ảnh hưởng đến hiệu
suất.
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Làm quen với điện thoại của bạn
Khi thực hiện/nhận cuộc gọi hoặc gửi/nhận
dữ liệu, tránh cầm vào phần dưới của điện
thoại vì đó là nơi đặt anten. Làm như vậy có
thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi.

12. Khi màn hình không hoạt động
Nếu màn hình không hoạt động hoặc điện
thoại không phản hồi khi bạn cố gắng sử
dụng:
Nhấn và giữ phím Nguồn/Khóa trong
10 giây để tắt.
Nếu điện thoại vẫn không hoạt động, hãy
liên hệ với trung tâm dịch vụ.
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Các bộ phận của thiết bị
Tai nghe
Cảm biến trạng thái gần kề
Ống kính máy ảnh
Phím Màn hình chủ
Trở về màn hình chủ từ
mọi màn hình.
Phím Trở về
Trở lại màn hình trước.

Phím Nguồn/Khóa
• Bật/tắt điện thoại bằng cách
nhấn và giữ phím.
• Nhấn nhanh để khóa/mở khóa
màn hình.
Phím ứng dụng gần đây
Xem danh sách ứng dụng sử dụng
gần đây.
Phím Menu
• Kiểm tra các tùy chọn có sẵn.
• Đến Google Search™ bằng cách
nhấn và giữ phím này.
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Làm quen với điện thoại của bạn
LƯU Ý: Cảm biến trạng thái gần kề
Khi nhận và thực hiện cuộc gọi, cảm biến
trạng thái gần kề tự động tắt đèn nền và
khóa màn hình cảm ứng bằng cách cảm
biến khi điện thoại ở gần tai. Cơ chế này
giúp kéo dài thời lượng pin và tránh cho
màn hình cảm ứng vô tình kích hoạt khi
đang gọi.
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CẢNH BÁO
Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi
lên điện thoại có thể làm hỏng màn hình
LCD và các chức năng của màn hình cảm
ứng. Không che cảm biến trạng thái gần kề
LCD bằng phim bảo vệ. Điều này có thể làm
bộ cảm biến hoạt động sai.

ề
m

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

Phím nóng Ghi
nhớ nhanh

Lỗ cắm tai nghe

Cổng sạc/Cổng USB/
Cổng MHL

Phím Nguồn/Khóa
Micrô

Khe thẻ SIM
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Làm quen với điện thoại của bạn
Ống kính máy ảnh
Đèn flash

CẢNH BÁO
Đóng khoang chứa pin. Không mở nắp sau.

G

Loa
1
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Ghi nhớ nhanh

Sử dụng Ghi nhớ nhanh để tạo ghi nhớ một cách thiết thực
và hiệu quả trong khi gọi kèm hình ảnh đã lưu hoặc trên
màn hình điện thoại hiện hành.

1 Vào màn hình Ghi nhớ
nhanh bằng cách nhấn
phím nóng Ghi nhớ
nhanh

2 Chọn tùy chọn menu
mong muốn từ Loại bút,
Màu, Tẩy và tạo ghi nhớ.

.

3 Nhấn
để lưu ghi nhớ
kèm màn hình hiện tại.
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Làm quen với điện thoại của bạn
LƯU Ý: Hãy sử dụng ngón tay trong khi sử
dụng chức năng Ghi nhớ nhanh. Không sử
dụng móng tay.

Sử dụng các tùy chọn Ghi nhớ
Trong khi sử dụng chức năng Ghi nhớ nhanh,
bạn có thể dễ dàng sử dụng các tùy chọn
của Menu nhanh.
– Chọn xem bạn có muốn sử dụng màn
hình nền hay không.
– Hoàn tác hoặc Làm lại.
– Chọn loại bút và màu.
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– Xóa ghi nhớ bạn đã tạo.
– Gửi hoặc chia sẻ Ghi nhớ nhanh hiện
hành cho người khác.
– Lưu ghi nhớ kèm màn hình hiện tại.

Xem Ghi nhớ nhanh đã lưu
Nhấn Thư viện và chọn anbom Ghi nhớ
nhanh.

Lắ

Trư
thẻ

n

Lắp thẻ Micro-USIM
Trước khi bạn có thể bắt đầu khám phá điện thoại mới, bạn sẽ cần thiết lập điện thoại. Để lắp
thẻ Micro-USIM:
1 Mở nắp khe thẻ Micro-USIM bằng chốt.
2 Trượt thẻ Micro-USIM vào khe thẻ Micro-USIM.
Đảm bảo vùng tiếp xúc màu vàng trên thẻ quay
xuống dưới.
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Làm quen với điện thoại của bạn
Sạc điện thoại

Kh

Giắc cắm sạc nằm ở phía trên cùng của điện thoại. Lắp bộ sạc và cắm vào ổ cắm điện.
LƯU Ý: Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng
cao tuổi thọ pin.
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Khóa và mở khóa màn hình
Nếu bạn không sử dụng điện thoại một lúc,
màn hình tự động tắt và khóa. Điều này giúp
tránh vô tình nhấn phải nút và tiết kiệm pin.
Khi bạn không sử dụng LG-P895, nhấn phím
để khóa điện thoại.
Nguồn/Khóa
Nếu có bất kỳ chương trình nào đang chạy
khi bạn đặt màn hình khóa, chúng có thể vẫn
chạy trong chế độ Khóa. Bạn nên thoát tất
cả chương trình trước khi vào chế độ Khóa
để tránh cước phí không cần thiết (ví dụ:
cuộc gọi điện thoại, truy cập web và truyền
dữ liệu).

Để đánh thức điện thoại, nhấn phím Nguồn/
Khóa
. Màn hình khóa xuất hiện. Nhấn
và trượt màn hình khóa theo bất kỳ hướng
nào để mở khóa màn hình chủ. Màn hình
cuối mà bạn đã xem sẽ mở ra.

Bảo vệ màn hình khóa của bạn
Bạn có thể khóa màn hình để chỉ bạn có thể
mở khóa và truy cập điện thoại.
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Làm quen với điện thoại của bạn
Để đặt Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu
lần đầu:
• Nhấn
> tab Ứng dụng > Cài đặt >
Khóa màn hình > Chọn khóa màn hình >
Không, Vuốt, Mở khóa bằng khuôn mặt,
Hình, PIN hoặc Mật khẩu

LƯU Ý:
Cẩn trọng khi sử dụng khóa máy bằng hình.
Bạn cần nhớ hình mở khóa bạn đã đặt. Bạn
không thể truy cập điện thoại nếu bạn sử
dụng hình mở khóa sai 5 lần. Bạn có 5 cơ
hội để nhập Hình mở khóa, PIN hoặc mật
khẩu. Nếu bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội, bạn
có thể thử lại sau 30 giây.

Khi bạn không thể nhớ lại được hình mở
khóa:
Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google
của mình trên điện thoại nhưng nhập sai
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hìn
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Nếu
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hình 5 lần, nhấn vào nút Quên hình. Bạn sẽ
được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản
Google để mở khóa điện thoại.
Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên điện
thoại hoặc bạn quên tài khoản, bạn cần khôi
phục lại cài đặt gốc.

n

gle
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Màn hình chủ
Mẹo cho màn hình cảm ứng
Sau đây là một số mẹo về cách điều hướng
điện thoại của bạn.
Nhấn – Để chọn menu/tùy chọn hoặc mở
ứng dụng, hãy nhấn nút.
Nhấn và giữ – để mở menu tùy chọn hoặc
chọn đối tượng bạn muốn di chuyển, nhấn
và giữ đối tượng.
Kéo – để cuộn qua danh sách hoặc di chuyển
chậm, kéo qua màn hình cảm ứng.
Kéo nhanh – để cuộn qua danh sách hoặc
di chuyển nhanh, kéo nhanh qua màn hình
cảm ứng (kéo nhanh và nhả).
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LƯU Ý:
• Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa
của biểu tượng.
• Không nhấn quá mạnh; màn hình cảm ứng
đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần
nhấn nhẹ dứt khoát.
• Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào tùy
chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn
bất kỳ phím nào khác.
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Màn hình chủ
Chỉ cần trượt ngón tay sang trái hoặc phải
để xem các ngăn. Bạn có thể tùy chỉnh từng
panen với Ứng dụng, Tải xuống, Widget và
hình nền.
LƯU Ý: Một số hình ảnh màn hình có thể
khác tùy theo nhà cung cấp điện thoại
của bạn.

Trên màn hình chủ, bạn có thể thấy các
biểu tượng menu ở cuối màn hình. Các biểu
tượng menu cung cấp cho bạn khả năng

truy cập một nhấn dễ dàng vào các chức
năng hay dùng nhất.
Nhấn biểu tượng Điện thoại để mở bàn
phím quay số cảm ứng để thực hiện
cuộc gọi.
Nhấn biểu tượng Danh bạ để mở danh
bạ.
Nhấn biểu tượng Sổ tay để mở chức
năng sổ tay của bạn.
Nhấn biểu tượng Nhắn tin để truy cập
menu nhắn tin. Đây là nơi bạn có thể
soạn tin nhắn mới.
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Màn hình chủ
Nhấn biểu tượng Ứng dụng ở cuối màn
hình. Sau đó, bạn có thể xem tất cả ứng
dụng đã cài đặt. Để mở ứng dụng, chỉ
cần nhấn biểu tượng trong danh sách
ứng dụng.

Tùy chỉnh màn hình chủ
Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chủ bằng
cách thêm Ứng dụng, Tải xuống, Widget hoặc
Hình nền. Để thuận tiện hơn khi sử dụng
điện thoại, hãy thêm các ứng dụng và widget
ưa thích của bạn vào màn hình chủ.
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Để thêm các mục trên màn hình chủ:
1 Nhấn và giữ phần còn trống trên màn
hình chủ.
Hoặc nhấn nằm ở trên cùng bên phải.
2 Trong menu Chế độ thêm menu, chọn các
mục bạn muốn thêm. Bạn sẽ nhìn thấy
các mục đã thêm trên màn hình chủ.
3 Kéo nó đến vị trí bạn muốn và nhấc ngón
tay.
Để xóa một mục khỏi màn hình chủ:
• Màn hình chủ > nhấn và giữ biểu tượng
bạn muốn xóa > kéo nó đến
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MẸO! Để thêm một biểu tượng ứng dụng
vào màn hình chủ từ menu Ứng dụng, nhấn
và giữ ứng dụng bạn muốn thêm.

Ngăn thông báo
Ngăn thông báo chạy ngang qua phần đầu
của màn hình.

ải.
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Quay lại các ứng dụng sử dụng gần đây
1 Nhấn phím Ứng dụng gần đây. Màn hình
hiển thị một cửa sổ bật lên cùng với biểu
tượng của các ứng dụng bạn sử dụng
gần đây.
2 Nhấn vào một biểu tượng để mở ứng
dụng. Hoặc nhấn phím Trở về để quay lại
màn hình trước.

47

Màn hình chủ
Bấm và trượt ngăn thông báo xuống bằng
ngón tay.
>
để quản lý Thông báo. Tại
Nhấn
đây, bạn có thể kiểm tra và quản lý cấu hình
Âm thanh, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Tài
khoản & đồng bộ, Chế độ trên máy bay, Tự
động xoay màn hình, Độ sáng, Dữ liệu được
bật hoặc Điểm phát sóng Wi-fi di động.

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

Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các
biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh
trạng thái.

Biể

i

c

Biểu tượng Mô tả

Biểu tượng Mô tả

Không có thẻ Micro-USIM

Chờ cuộc gọi

Không có tín hiệu

Loa

Chế độ trên máy bay

Micrô điện thoại tắt tiếng

Kết nối vào mạng Wi-Fi

Cuộc gọi nhỡ

Tai nghe có dây

Bluetooth bật

Cuộc gọi đang tiến hành

Cảnh báo hệ thống
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Màn hình chủ
Biểu tượng Mô tả
Báo thức đã đặt

Đang sạc

Thư thoại mới

Điện thoại được kết nối với
máy tính qua cáp USB

Chuông báo tắt
NFC đang bật
Chế độ rung
Đã sạc đầy
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Biểu tượng Mô tả

Đang tải dữ liệu xuống
Đang tải dữ liệu lên
GPS đang dò tìm
Đang nhận dữ liệu vị trí từ GPS

Biể

PS

Biểu tượng Mô tả

Biểu tượng Mô tả

Đang đồng bộ dữ liệu

Điểm phát sóng Wi-Fi di động
đang bật

Gmail mới

Cả USB tethering và điểm phát
sóng di động đều đang bật

Tin nhắn Google talk mới
Tin nhắn mới
Bài hát đang phát
USB tethering đang bật
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Màn hình chủ
Bàn phím ảo
Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng bàn
phím ảo. Bàn phím ảo tự động hiển thị trên
màn hình khi bạn cần nhập văn bản. Để hiển
thị bàn phím theo cách thủ công, chỉ cần
bấm vào trường văn bản nơi bạn muốn nhập
văn bản.
Sử dụng bàn phím & nhập văn bản
Nhấn một lần để viết hoa chữ cái tiếp
theo bạn nhập. Nhấn hai lần để viết hoa
tất cả.
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Nhấn chuyển sang bàn phím số và
ký hiệu. Bạn cũng có thể nhấn và giữ tab này
để xem menu Cài đặt.
Nhấn để nhập dấu cách.
Nhấn để tạo một dòng mới trong
trường tin nhắn.
Nhấn để xóa ký tự đứng trước.

Nhập chữ có dấu
Khi bạn chọn tiếng Việt hoặc tiếng Tây Ban
Nha làm ngôn ngữ nhập văn bản, bạn có thể
nhập các ký tự đặc biệt của tiếng Việt hoặc
tiếng Tây Ban Nha (ví dụ: "á").

Ví d
tới
ký t
Sau

à
ày

Ví dụ: để nhập "á", nhấn và giữ phím "a" cho
tới khi phím phóng to lớn hơn và hiển thị các
ký tự của những ngôn ngữ khác.
Sau đó chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn.
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Thiết lập tài khoản Google
Khi bạn bật điện thoại lần đầu, bạn có cơ hội
kích hoạt mạng, để đăng nhập vào Tài khoản
Google của bạn và xem cách bạn muốn sử
dụng một số dịch vụ Google.
Để thiết lập tài khoản Google:
• Đăng nhập Tài khoản Google từ màn hình
thiết lập được nhắc.
HOẶC
• Nhấn
> tab Ứng dụng > chọn một
ứng dụng Google, như Gmail > chọn Mới
để tạo tài khoản mới.
Nếu bạn đã có tài khoản Google, nhấn Hiện
có, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn,
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K
sau đó nhấn Đăng nhập.
Khi bạn đã thiết lập tài khoản Google trên
điện thoại, điện thoại sẽ tự động đồng bộ
hóa với tài khoản Google của bạn trên web.
Danh bạ, thư Gmail, sự kiện Lịch và những
thông tin khác từ các ứng dụng và dịch vụ
trên web này sẽ được đồng bộ hóa với điện
thoại của bạn. (Điều này tùy thuộc vào cài
đặt đồng bộ hóa.)
Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng
Gmail™ và tận dụng các dịch vụ của Google
trên điện thoại.
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Wi-Fi

b.

Với Wi-Fi, bạn có thể sử dụng truy cập
Internet tốc độ cao trong vùng phủ sóng của
điểm truy cập không dây WAP. Tận hưởng
Internet không dây với Wi-Fi mà không phải
trả thêm phí.

n

Kết nối với mạng Wi-Fi
e

Để sử dụng Wi-Fi trên điện thoại, bạn cần
truy cập điểm truy cập không dây hoặc
"điểm phát sóng". Một số điểm truy cập mở
và bạn chỉ cần kết nối vào mạng. Một số
điểm truy cập khác được ẩn hoặc sử dụng

các tính năng bảo mật, bạn phải cài cấu hình
điện thoại sao cho có thể kết nối với chúng.
Tắt Wi-Fi khi khi không sử dụng để kéo dài
tuổi thọ của pin.
LƯU Ý: Nếu bạn nằm ngoài vùng Wi-Fi hoặc
đặt Wi-Fi là TẮT, nhà điều hành mạng di
động có thể tính thêm phí cho việc sử dụng
dữ liệu di động.

Bật Wi-Fi và kết nối với mạng Wi-Fi
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > Cài đặt >
Wi-Fi từ KHÔNG DÂY & MẠNG
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2 Đặt Wi-Fi thành BẬT để bật và bắt đầu dò
mạng Wi-Fi có sẵn.
3 Nhấn lại vào menu Wi-Fi để xem danh
sách các mạng Wi-Fi hoạt động và trong
phạm vi.
• Các mạng an toàn có biểu tượng chiếc
khóa.
4 Nhấn vào một mạng để kết nối.
• Nếu mạng được bảo mật, bạn được nhắc
nhập mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập
khác. (Hỏi quản trị mạng để biết thông
tin).
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5 Sau khi kết nối với mạng Wi-Fi, thanh
trạng thái sẽ hiển thị biểu tượng cho biết
trạng thái Wi-Fi.

Bluetooth
Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi dữ liệu
bằng cách chạy các ứng dụng tương ứng
như trên hầu hết các điện thoại di động khác.
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MẸO! Với LG-P895, bạn có thể tận hưởng
Bluetooth tốc độ cao. Nếu thiết bị bạn
muốn chia sẻ tệp cũng hỗ trợ Bluetooth
tốc độ cao, các tệp sẽ tự động được truyền
qua mạng tốc độ cao. Để sử dụng truyền dữ
liệu Bluetooth tốc độ cao, vui lòng đảm bảo
rằng Wi-Fi đang TẮT trên thiết bị của bạn
trước khi sử dụng. Cài đặt cho Bluetooth tốc
độ cao có thể khác nhau tùy theo thiết bị.
Vui lòng kiểm tra cài đặt của thiết bị với nhà
cung cấp dịch vụ của thiết bị.

Bật Bluetooth và ghép nối điện thoại của
bạn với thiết bị Bluetooth
Bạn phải ghép nối thiết bị của mình với thiết
bị khác trước khi kết nối với thiết bị đó.
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > Cài đặt >
Đặt Bluetooth thành BẬT từ KHÔNG DÂY
& MẠNG
2 Nhấn lại vào menu Bluetooth. Điện thoại
của bạn sẽ dò và hiển thị ID của tất cả
thiết bị Bluetooth sẵn có trong phạm vi.
Nếu thiết bị bạn muốn ghép nối cùng
không có trong danh sách, đảm bảo thiết
bị đích được đặt là có thể tìm thấy, sau đó
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nhấn lại Tìm kiếm thiết bị.
3 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối với từ
danh sách.
Khi ghép nối thành công, thiết bị của bạn sẽ
kết nối với thiết bị kia.
Gửi ảnh qua Bluetooth
1 Chọn Ảnh >
> Bluetooth
2 Kiểm tra xem Bluetooth có đang BẬT hay
không, sau đó chọn Tìm kiếm thiết bị.
3 Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu tới từ
danh sách.

58

Chia sẻ kết nối dữ liệu của điện
thoại
Truy cập Internet qua USB và điểm phát
sóng Wi-Fi di động là những tính năng tuyệt
vời khi không có kết nối không dây. Bạn có
thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của điện
thoại với một máy tính qua cáp USB: USB
tethering. Bạn cũng có thể chia sẻ kết nối dữ
liệu của điện thoại với hơn một thiết bị một
lúc, bằng cách đưa điện thoại của bạn vào
điểm phát sóng Wi-Fi di động.
Khi điện thoại của bạn đang chia sẻ kết nối
dữ liệu, một biểu tượng sẽ xuất hiện trong
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thanh trạng thái và dưới dạng một thông
báo tiến trình trong ngăn thông báo.
Để có thông tin mới nhất về điểm truy cập
Internet và điểm phát sóng di động, bao
gồm cả hệ điều hành được hỗ trợ và các chi
tiết khác, truy cập http://www.android.com/
tether.
Để thay đổi cài đặt điểm phát sóng Wi-Fi
di động:
> tab Ứng dụng > Cài đặt >
• Nhấn
Khác từ KHÔNG DÂY & MẠNG > Điểm
phát sóngWi-Fi di động > Chọn các tùy
chọn bạn muốn điều chỉnh

MẸO! Nếu máy tính của bạn đang chạy
Windows 7 hoặc một phiên bản gần đây
mang hơi hướng của Linux (chẳng hạn như
Ubuntu), thông thường bạn sẽ không cần
phải chuẩn bị máy tính để chia sẻ kết nối.
Nhưng nếu bạn đang chạy các phiên bản
Windows cũ hơn hoặc một hệ điều hành
khác, bạn có thể cần chuẩn bị máy tính để
thiết lập kết nối mạng qua USB. Để biết
thông tin cập nhật nhất về các hệ điều hành
hỗ trợ truy cập Internet qua USB và cách
cài cấu hình chúng, truy cập http://www.
android.com/tether.
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Để đổi tên hoặc đảm bảo an toàn
cho điểm phát sóng di động
Bạn có thể thay đổi tên của mạng Wi-Fi
(SSID) của điện thoại và đảm bảo an toàn cho
mạng Wi-Fi.
1 Trên màn hình chủ, nhấn
> tab Ứng
dụng > Cài đặt
2 Nhấn Khác từ KHÔNG DÂY & MẠNG và
chọn Điểm phát sóng Wi-Fi di động.
3 Đảm bảo Điểm phát sóng Wi-Fi di động
được chọn.
4 Nhấn Cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi.
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• Hộp thoại Cấu hình điểm phát Wi-Fi sẽ
mở ra.
• Bạn có thể thay đổi SSID (tên) của mạng
mà các máy tính hoặc thiết bị khác nhìn
thấy khi quét tìm mạng Wi-Fi.
• Bạn cũng có thể nhấn menu Bảo mật để
định cấu hình mạng với bảo mật Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2) bằng khóa
dùng chung trước (PSK).
• Nếu bạn nhấn tùy chọn bảo mật WPA2
PSK, một trường mật khẩu sẽ được thêm
vào hộp thoại Cấu hình điểm phát sóng
Wi-Fi. Nếu bạn nhập mật khẩu, bạn cần
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nhập mật khẩu đó khi bạn kết nối với
điểm phát sóng của điện thoại bằng máy
tính hoặc thiết bị khác. Bạn có thể đặt Mở
trong menu Bảo mật để xóa bảo mật khỏi
mạng Wi-Fi.
5 Nhấn Lưu.

CHÚ Ý!
Nếu bạn đặt tùy chọn bảo mật là Mở, bạn
không thể ngăn việc sử dụng trái phép các
dịch vụ trực tuyến của những người khác và
bạn có thể phải trả thêm phí. Để tránh việc
sử dụng trái phép, bạn nên giữ tùy chọn
bảo mật hoạt động.

Sử dụng Wi-Fi Cast
Bạn có thể chia sẻ nội dung nhạc, ảnh và
video giữa các người dùng sử dụng Điện
thoại Android được kết nối qua cùng mạng
Wi-Fi & Wi-Fi Direct.

61
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Kiểm tra trước mạng Wi-Fi & Wi-Fi Direct của
bạn và đảm bảo nhiều người dùng được kết
nối với cùng mạng.
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > Cài đặt >
Khác từ KHÔNG DÂY & MẠNG > Wi-Fi
Direct
2 Nhấn vào hộp kiểm Wi-Fi Direct để bật.
3 Chọn thiết bị để kết nối từ danh sách thiết
bị quét được.
4 Nhấn Kết nối.
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Cho phép Wi-Fi Direct chia sẻ qua
SmartShare
Wi-Fi Direct tự động quét các thiết bị Wi-Fi
Direct lân cận và các thiết bị được tìm thấy sẽ
được liệt kê khi chúng được phát hiện và bạn
có thể chọn một thiết bị cụ thể để chia sẻ dữ
liệu đa phương tiện qua SmartShare.
Wi-Fi Direct không thể bật khi sử dụng các
chức năng Wi-Fi khác.
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > Cài đặt >
Khác từ KHÔNG DÂY & MẠNG > Wi-Fi
Direct
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2 Chọn thiết bị để kết nối từ danh sách thiết
bị quét được.
TẠO NHÓM – Nhấn để kích hoạt chế độ chủ
nhóm để cho phép các thiết bị Wi-Fi cũ kết
nối bằng cách dò tìm điện thoại của bạn.
Trong trường hợp này, bạn phải nhập mật
khẩu được đặt trong Mật khẩu.

LƯU Ý: Khi điện thoại của bạn trở thành chủ
nhóm, điện thoại sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn
máy khách. Kết nối Wi-Fi Direct không cung
cấp dịch vụ Internet. Bạn có thể phải chịu
phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch
vụ trực tuyến. Kiểm tra phí dữ liệu với nhà
cung cấp dịch vụ mạng.

Sử dụng SmartShare
SmartShare sử dụng công nghệ DLNA
(Digital Living Network Alliance) để chia sẻ
nội dung số qua mạng không dây. Cả hai
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thiết bị phải có chứng nhận DLNA để hỗ trợ
tính năng này.
Để bật SmartShare và cho phép chia sẻ
nội dung
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > SmartShare
.
2 Nhấn phím Menu
> Cài đặt.
3 Nhấn Khó thể khám phá để cho phép
thiết bị của bạn được các thiết bị khác
khám phá.
• Nhấn Luôn chấp nhận yêu cầu nếu bạn
muốn tự động chấp nhận các yêu cầu chia
sẻ từ các thiết bị khác.
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• Nhấn Nhận tệp nếu bạn muốn cho phép
các thiết bị khác tải tệp phương tiện lên
điện thoại của mình.
4 Trong phần Nội dung được chia sẻ của tôi,
nhấn để chọn loại nội dung bạn muốn
chia sẻ. Chọn từ Hình ảnh, Video và Nhạc.
5 SmartShare hiện đã bật và sẵn sàng để
chia sẻ nội dung.
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Để điều khiển thiết bị hiển thị
Để thiết bị hiển thị (ví dụ: TV) phát nội dung
đa phương tiện từ thư viện nội dung từ xa
(ví dụ: PC).
LƯU Ý: Đảm bảo rằng chức năng DLNA của
thiết bị được cài cấu hình chính xác (ví dụ:
TV và PC).

1 Nhấn
> tab Ứng dụng > SmartShare
.
2 Nhấn nút Tới
và chọn thiết bị từ danh
sách thiết bị hiển thị.

3 Nhấn nút Từ
và chọn thiết bị trong
thư viện nội dung từ xa.
4 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
5 Nhấn và giữ hình thu nhỏ nội dung và
chuyển chúng lên vùng trên cùng bằng
>
ngón tay hoặc nhấn phím Menu
Phát.
Để chia sẻ nội dung từ điện thoại của bạn
với thiết bị hiển thị (ví dụ: TV)
LƯU Ý: Đảm bảo rằng thiết bị hiển thị của
bạn được cấu hình chính xác.
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1 Khi xem hình hoặc video bằng ứng dụng
Thư viện, nhấn tab
/
/
trên
vùng Tiêu đề.
: Phải là mạng được kết nối
: Chọn thiết bị trên mạng
: Hiện tại, nội dung được chia sẻ qua
SmartShare.
2 Chọn thiết bị từ danh sách thiết bị hiển
thị để phát các tệp.

LƯU Ý: Kiểm tra xem thiết bị của bạn đã kết
nối với mạng gia đình bằng kết nối Wi-Fi để
sử dụng ứng dụng này hay chưa.
Một số thiết bị hỗ trợ DLNA (như TV) chỉ hỗ
trợ tính năng DMP của DLNA sẽ không xuất
hiện trong danh sách thiết bị hiển thị.
Thiết bị của bạn có thể không phát một số
nội dung.
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Để tải xuống nội dung từ thư viện nội dung
từ xa
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > SmartShare
.
2 Nhấn nút Từ
và chọn thiết bị trong
thư viện nội dung từ xa.
3 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
4 Nhấn và giữ hình thu nhỏ nội dung rồi
nhấn Tải xuống.
LƯU Ý: Một số loại nội dung không được
hỗ trợ.

Để tải lên nội dung từ thư viện nội dung
từ xa
LƯU Ý: Đảm bảo thẻ microSD được kết nối
chính xác và tùy chọn Nhận tệp trong menu
Cài đặt được bật.

1 Nhấn
> tab Ứng dụng > SmartShare
.
2 Nhấn nút Từ
và chọn Điện thoại
của tôi.
3 Bạn có thể duyệt thư viện nội dung cục
bộ.

67

Kết nối với Mạng và Thiết bị
4 Nhấn và giữ hình thu nhỏ nội dung rồi
nhấn Tải lên.
5 Chọn thiết bị trong thư viện nội dung từ
xa sẽ được tải lên.
LƯU Ý: Một số thiết bị hỗ trợ DLNA không
hỗ trợ chức năng tải lên DMS và sẽ không
tải lên các tệp. Một số loại nội dung không
được hỗ trợ.
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Cuộc gọi
Thực hiện cuộc gọi

Gọi từ danh bạ

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

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

MẸO! Để nhập "+" để thực hiện cuộc gọi
quốc tế, nhấn và giữ
.

Trả lời và từ chối cuộc gọi
Khi bạn nhận được một cuộc gọi ở trạng
thái Khóa, giữ và trượt
để Trả lời cuộc
gọi đến.
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Cuộc gọi
Giữ và trượt
để Từ chối cuộc gọi đến.
Giữ và trượt biểu tượng Tin nhắn nhanh từ
phía dưới cùng nếu bạn muốn gửi tin nhắn
này.
MẸO! Tin nhắn nhanh
Bạn có thể gửi tin nhắn nhanh bằng chức
năng này. Chức năng này rất hữu ích nếu
bạn cần từ chối một cuộc gọi bằng tin nhắn
trong khi đang họp.
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Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi
Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, sử
dụng phím tăng và giảm âm lượng ở cạnh
bên trái của điện thoại.

Thực hiện cuộc gọi thứ hai
1 Trong cuộc gọi đầu tiên, nhấn Menu >
Thêm cuộc gọi và quay số. Đồng thời,
bạn có thể đi tới danh sách số đã gọi gần
hoặc có thể tìm
đây bằng cách nhấn
kiếm liên hệ bằng cách nhấn
và chọn
số bạn muốn gọi.
2 Nhấn
để thực hiện cuộc gọi.
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3 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn
hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ bị khóa
và chuyển sang chế độ chờ.
4 Nhấn vào số được hiển thị để chuyển đổi
giữa hai cuộc gọi. Hoặc nhấn
Kết hợp
cuộc gọi để thực hiện cuộc gọi hội nghị.
5 Để kết thúc cuộc gọi hiện tại, nhấn Kết
thúc hoặc nhấn phím Màn hình chủ và
trượt thanh thông báo xuống rồi chọn
biểu tượng Kết thúc cuộc gọi .
LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi
bạn thực hiện.

Xem nhật ký cuộc gọi
Trên màn hình chủ, nhấn
và chọn tab
Nhật ký cuộc gọi .
Xem danh sách đầy đủ tất cả các cuộc gọi đã
gọi, đã nhận và bị nhỡ.
MẸO! Bấm bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc
gọi nào để xem ngày giờ và thời lượng
cuộc gọi.

MẸO! Nhấn phím Menu, sau đó nhấn Xóa
tất cả để xóa tất cả các mục đã ghi.
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Cuộc gọi
Cài đặt cuộc gọi
Bạn có thể cấu hình cài đặt cuộc gọi trên
điện thoại, như chuyển tiếp cuộc gọi và các
tính năng đặc biệt khác do nhà cung cấp
dịch vụ cung cấp.
1 Trên màn hình chủ, nhấn .
2 Nhấn menu.
3 Nhấn Cài đặt cuộc gọi và chọn tùy chọn
mà bạn muốn điều chỉnh.
Số quay số cố định – Để bật và soạn danh
sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại
của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2, mã này có sẵn
từ nhà điều hành của bạn. Chỉ những số
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trong danh sách quay số cố định mới có thể
được gọi đi từ điện thoại của bạn.
Dịch vụ thư thoại – Cho phép bạn chọn dịch
vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ.
Cài đặt thư thoại - Nếu bạn đang sử dụng
dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch
vụ, tùy chọn này cho phép bạn nhập số thư
thoại dùng để nghe và quản lý thư thoại.
Lưu số chưa biết – Thêm số chưa biết vào
danh bạ sau cuộc gọi.
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Từ chối cuộc gọi – Cho phép bạn đặt chức
năng từ chối cuộc gọi. Chọn từ Tắt, Từ chối
cuộc gọi trong danh sách hoặc Từ chối tất
cả cuộc gọi.
Tin nhắn nhanh – Khi bạn từ chối một cuộc
gọi, bạn có thể gửi một tin nhắn nhanh nhờ
sử dụng chức năng này. Chức năng này rất
hữu ích nếu bạn cần từ chối một cuộc gọi
trong khi đang họp.
Chuyển tiếp cuộc gọi – Chọn chuyển hướng
tất cả cuộc gọi, khi điện thoại bận, khi không
trả lời hoặc khi bạn bị mất tín hiệu.

Chặn cuộc gọi – Chọn khi nào bạn muốn
chặn cuộc gọi. Nhập mật khẩu chặn cuộc
gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành
mạng về dịch vụ này.
Thời lượng cuộc gọi – Xem thời lượng của
các cuộc gọi bao gồm Cuộc gọi mới nhất, Tất
cả cuộc gọi, Cuộc gọi đi và cuộc gọi đã nhận.
Cước cuộc gọi - Xem phí được tính cho cuộc
gọi của bạn. (Dịch vụ này tùy thuộc vào
mạng; một số nhà điều hành không hỗ trợ
chức năng này)
Cài đặt bổ sung – Tùy chọn này thay đổi các
cài đặt sau:
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Cuộc gọi
ID Người gọi: Chọn hiển thị số của bạn khi
gọi đi.
Cuộc gọi chờ: Nếu cuộc gọi chờ được kích
hoạt, điện thoại sẽ thông báo cho bạn về
cuộc gọi đến khi bạn đang đàm thoại (tùy
thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng).
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Danh bạ
Thêm số liên lạc vào điện thoại và đồng
bộ hóa chúng với danh bạ trong tài khoản
Google hoặc tài khoản khác có hỗ trợ đồng
bộ danh bạ.

2

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

3
4
5

nhấn phím Menu. Nhấn Thêm vào danh
bạ > Tạo liên hệ mới.
Nếu bạn muốn thêm ảnh vào liên hệ mới,
nhấn vào vùng ảnh.
Chọn từ Chụp ảnh hoặc Chọn từ thư
viện.
Chọn loại liên hệ bằng cách nhấn
.
Nhấn danh mục thông tin liên hệ và nhập
thông tin về liên hệ của bạn.
Nhấn Lưu.

Thêm liên hệ mới
1 Nhấn

, nhập số của liên hệ mới, sau đó
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Danh bạ
Liên hệ ưa thích
Bạn có thể phân loại các liên hệ được gọi
thường xuyên làm liên hệ ưa thích.
Thêm liên hệ vào liên hệ ưa thích
1 Nhấn
để mở danh bạ.
2 Nhấn vào liên hệ để xem chi tiết.
3 Nhấn vào ngôi sao phía bên phải của tên
liên hệ. Ngôi sao chuyển sang màu vàng.
Xóa liên hệ khỏi danh sách ưa thích
1 Nhấn
để mở danh bạ.
2 Nhấn tab
và chọn liên hệ để xem
chi tiết.
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3 Nhấn vào ngôi sao màu vàng phía bên
phải của tên liên hệ. Ngôi sao chuyển
sang màu xám và liên hệ được xóa khỏi
danh sách ưa thích của bạn.

Di chuyển danh bạ từ thiết bị cũ
sang thiết bị mới
Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ thiết bị
cũ sang máy tính bằng chương trình đồng
bộ hóa của máy tính.
1 Cài đặt "LG PC Suite" trên máy tính trước.
Chạy chương trình và kết nối điện thoại di
động Android với PC bằng cáp USB.
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2 Trong menu trên cùng, chọn Thiết bị >
Nhập vào thiết bị > Nhập liên hệ.
3 Một cửa sổ bật lên để chọn loại tệp và
một tệp để nhập sẽ xuất hiện.
4 Trong cửa sổ bật lên, bấm vào Chọn tệp
và Windows Explorer sẽ xuất hiện.
5 Chọn tệp liên hệ muốn nhập trong Windows Explorer và bấm Mở.
6 Bấm OK.
7 Cửa sổ bật lên Ánh xạ trường để liên kết
các liên hệ trong thiết bị của bạn và dữ
liệu liên hệ mới sẽ xuất hiện.

8 Nếu có xung đột giữa dữ liệu trong danh
bạ máy tính của bạn và danh bạ trong
thiết bị, hãy thực hiện những lựa chọn
hoặc sửa đổi cần thiết trong LG PC Suite.
9 Bấm OK.
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Nhắn tin
Điện thoại LG-P895 kết hợp SMS và MMS vào
trong một menu dễ sử dụng và trực quan.

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

LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn
văn bản cho mỗi người bạn gửi tin nhắn
đến.

3 Nhấn vào trường Nhập tin nhắn và bắt
đầu soạn tin nhắn.
4 Nhấn
để mở menu Tùy chọn. Chọn
từ Thêm chủ đề, Hủy bỏ, Chèn mặt cười
và Tất cả tin nhắn.
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MẸO! Bạn có thể nhấn biểu tượng
để đính kèm tệp bạn muốn chia sẻ với tin
nhắn.

5 Nhấn Gửi để gửi tin nhắn.
6 Trả lời xuất hiện trên màn hình. Khi bạn
xem và gửi tin nhắn bổ sung, chuỗi tin
nhắn được tạo.
CẢNH BÁO: Giới hạn 160 ký tự có thể
thay đổi theo quốc gia tùy vào ngôn ngữ và
cách thức mã hóa SMS.

CẢNH BÁO: Nếu bạn thêm một hình,
video hoặc tệp âm thanh vào tin nhắn SMS
thì tin nhắn này sẽ tự động được chuyển
đổi thành tin nhắn MMS và bạn sẽ bị tính
phí tương ứng.

Hộp chuỗi
Tin nhắn (SMS, MMS) trao đổi với bên khác
có thể được hiển thị theo trình tự thời gian
để bạn có thể xem tổng quan cuộc hội thoại
thuận tiện.
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Nhắn tin
Sử dụng mặt cười
Làm cho tin nhắn trở nên sống động bằng
cách sử dụng mặt cười.
Khi soạn tin nhắn mới, nhấn phím Menu, sau
đó chọn Chèn mặt cười.

Thay đổi cài đặt tin nhắn
Cài đặt tin nhắn của LG-P895 được xác định
sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức.
Bạn có thể thay đổi cài đặt dựa theo sở thích.
1 Nhấn biểu tượng Nhắn tin trên màn hình
chủ và nhấn phím Menu, sau đó nhấn
Cài đặt.
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E-mail
Bạn có thể sử dụng ứng dụng Email để đọc
email từ các dịch vụ như Gmail. Ứng dụng
Email hỗ trợ các loại tài khoản sau: POP3,
IMAP và Exchange.
Nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ
thống của bạn có thể cung cấp các cài đặt tài
khoản bạn cần.

Quản lý tài khoản email
Lần đầu bạn mở ứng dụng Email, một trình
hướng dẫn cài đặt mở ra để giúp bạn thiết
lập tài khoản email.

Để thêm tài khoản email khác:
• Nhấn
> tab Ứng dụng > Email > trong
màn hình tài khoản, nhấn
> Thêm
tài khoản
Sau khi thiết lập ban đầu, Email sẽ hiển thị
nội dung của hộp thư đến. Nếu bạn đã thêm
nhiều hơn một tài khoản, bạn có thể chuyển
giữa các tài khoản.
Để thay đổi cài đặt của tài khoản email:
• Nhấn
> tab Ứng dụng > E-mail >
trong màn hình tài khoản, nhấn
>
Cài đặt
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E-mail
Để xóa tài khoản email:
> tab Ứng dụng > Email > trong
• Nhấn
màn hình tài khoản, nhấn
> Xóa tài
khoản> nhấn vào tài khoản bạn muốn xóa
> Xóa > OK

Màn hình tài khoản email
Bạn có thể nhấn một tài khoản để xem Hộp
thư đến của tài khoản đó.
Tài khoản mà bạn gửi email theo mặc định
được chỉ báo bằng dấu chọn.
– Nhấn để mở Hộp thư đến kết hợp, với
các thư được gửi đến tất cả các tài khoản.
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Thư trong Hộp thư đến kết hợp được mã hóa
bằng màu ở bên trái, theo tài khoản, sử dụng
cùng màu được sử dụng cho tài khoản trên
màn hình Tài khoản.
– Nhấn vào biểu tượng thư mục để mở
các thư mục tài khoản.
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MẸO!
Nếu bạn nhấn và giữ tài khoản từ danh sách
tài khoản email, bạn có thể chọn tùy chọn
mong muốn trong cửa sổ bật lên.
Ví dụ: chọn Thêm vào màn hình chủ để tạo
biểu tượng lối tắt của tài khoản trên màn
hình chủ.

Làm việc với thư mục tài khoản
Mỗi tài khoản đều có thư mục Hộp thư đến,
Hộp thư đi, Thư đã gửi và Nháp. Tùy thuộc
vào các tính năng do nhà cung cấp dịch vụ

của tài khoản hỗ trợ, bạn có thể có các thư
mục bổ sung.

Soạn và gửi email
Để soạn và gửi thư
1 Khi đang trong ứng dụng E-mail, nhấn
.
2 Nhập địa chỉ của người nhận thư. Khi bạn
nhập văn bản, địa chỉ phù hợp được đề
xuất từ Danh bạ. Phân tách nhiều địa chỉ
bằng dấu chấm phẩy.
3 Nhấn vào trường Cc/Bcc để thêm Cc/Bcc
và nhấn
để đính kèm tệp nếu cần.
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E-mail
4 Nhập nội dung của thư.
5 Nhấn
.
Nếu bạn chưa kết nối với mạng, ví dụ: nếu
bạn đang làm việc trong chế độ trên máy
bay, thư bạn gửi được lưu trong thư mục
Hộp thư đi cho đến khi bạn kết nối lại với
mạng. Nếu hộp thư có chứa thư đang chờ
xử lý, Hộp thư đi được hiển thị trên màn
hình Tài khoản.
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MẸO! Khi có email mới đến hộp thư đến,
bạn sẽ nhận được thông báo bằng âm
thanh hoặc rung. Nhấn vào thông báo
email để dừng thông báo.

Là

Máy ảnh
Làm quen với kính ngắm
Chuyển đổi máy ảnh – Chuyển đổi giữa máy ảnh sau và
máy ảnh trước.
Chụp bằng cách nói Cheese – Nói Cheese khi bạn đã
sẵn sàng chụp ảnh.
Chụp tự động – Nhấn biểu tượng này để chụp khoảnh
khắc bị lỡ trước khi nhấn nút chụp.
Chế độ chụp – Chọn từ Bình thường, HDR, Toàn cảnh
hoặc Chụp liên tục.
Cài đặt – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt.
Chế độ video – Nhấn biểu tượng này để chuyển sang
chế độ video.
Chụp ảnh
Thư viện – Nhấn để xem ảnh cuối mà bạn đã chụp. Tiện
ích này cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem các
ảnh đã lưu trong chế độ máy ảnh.
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Máy ảnh
Chụp nhanh ảnh

Khi bạn đã chụp ảnh

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

Nhấn
để xem ảnh cuối mà bạn đã chụp.
Nhấn để chia sẻ ảnh bằng Bluetooth,
Email, Gmail, Google+, Ghi nhớ, Tin
nhắn, Picasa và Social+.
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MẸO! Nếu bạn có tài khoản SNS và đã thiết
lập tài khoản này trên điện thoại, bạn có thể
chia sẻ ảnh với cộng đồng SNS.

Nhấn để xóa ảnh.
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Nhấn
để mở các tùy chọn.
Đặt hình làm – Nhấn để sử dụng ảnh làm
Ảnh của liên hệ, Hình nền màn hình chủ
hoặc Hình nền màn hình khóa.
Di chuyển – Nhấn để di chuyển ảnh đến vị
trí khác.
Đổi tên – Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh
đã chọn.
Xoay trái/phải – Để xoay trái hoặc phải.
Cắt – Cắt ảnh. Di chuyển đầu ngón tay qua
màn hình để chọn một vùng.
Sửa – Xem và sửa hình ảnh.

Chọn độ phân giải của ảnh. Nếu bạn
chọn độ phân giải cao, kích thước
tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn sẽ lưu
được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.
Cải thiện chất lượng màu trong các
điều kiện ánh sáng khác nhau.
Áp dụng các hiệu ứng nghệ thuật vào
hình ảnh.
Áp dụng các tùy chọn bổ sung cho
ảnh.
Trình chiếu – Tự động hiển thị lần lượt hình
ảnh cho bạn.
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Máy ảnh
Chi tiết – Hiển thị thông tin ảnh.

Sử dụng các cài đặt nâng cao
Trong kính ngắm, bấm
để mở tất cả các
tùy chọn nâng cao.
– Nhấn nếu bạn muốn thay đổi menu
kính ngắm.
– Chuyển đổi giữa máy ảnh sau và máy
ảnh trước.
– Nói Cheese khi bạn đã sẵn sàng chụp
ảnh.
– Nhấn biểu tượng này để chụp khoảnh
khắc bị thiếu trước khi nhấn nút chụp.
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– Chọn từ Bình thường, HDR, Toàn cảnh
hoặc Chụp liên tục.
– Cho phép bạn bật flash khi chụp ảnh
trong điều kiện tối.
– Phóng to hoặc thu nhỏ.
– Tùy chọn này xác định và điều khiển
lượng ánh sáng vào ảnh.
– Nhắm vào điểm nhất định.
– Chọn độ phân giải của ảnh. Nếu bạn
chọn độ phân giải cao, kích thước tệp sẽ
tăng lên, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh
hơn trong bộ nhớ.
– Tìm cài đặt màu sắc và ánh sáng thích

hợp
thư
Đêm

bộ
cao
ích
dụn

điề

hìn

nh

h

n

n

h

ch

hợp cho môi trường hiện tại. Chọn từ Bình
thường, Chân dung, Ngang, Thể thao hoặc
Đêm.
– Xếp hạng ISO xác định độ nhạy của
bộ cảm biến ánh sáng. Xếp hạng ISO càng
cao thì máy ảnh càng nhạy. Điều này rất hữu
ích trong các điều kiện tối khi không thể sử
dụng đèn chớp.
– Cải thiện chất lượng màu trong các
điều kiện ánh sáng khác nhau.
– Áp dụng các hiệu ứng nghệ thuật vào
hình ảnh.
– Đặt thời gian chờ sau khi nhấn nút

chụp. Cài đặt này lý tưởng khi bạn muốn có
mặt của mình trong ảnh.
– Kích hoạt để sử dụng các dịch vụ vị trí
của điện thoại. Chụp ảnh ở bất cứ đâu và gắn
địa điểm cho ảnh. Nếu bạn tải các ảnh được
gắn thẻ lên một blog có hỗ trợ gắn thẻ địa lý
thì bạn có thể nhìn thấy ảnh đó được hiển thị
trên bản đồ.
LƯU Ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi
GPS bật.
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Máy ảnh
– Chọn một trong các âm chụp ảnh.
– Nó tự động hiển thị cho bạn hình ảnh
bạn muốn chụp.
– Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của
máy ảnh.
– Nhấn mỗi khi bạn muốn biết cách
hoạt động của một số chức năng. Nút này
cung cấp cho bạn một hướng dẫn nhanh.
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M
MẸO! Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, một số
cài đặt sẽ trở về giá trị mặc định, chẳng hạn
như cân bằng trắng, hiệu ứng màu, hẹn
giờ và chế độ cảnh. Kiểm tra các cài đặt này
trước khi chụp ảnh tiếp.

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

Là

n

y

g

Máy quay video
Làm quen với kính ngắm
Chuyển đổi máy ảnh – Chuyển đổi giữa máy ảnh sau và
máy ảnh trước.
Thu phóng – Phóng to hoặc thu nhỏ.
Độ sáng – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào
video.
Hiệu ứng trực tiếp – Hiệu ứng trực tiếp cung cấp nhiều
hiệu ứng hình ảnh khác nhau khi quay video.
Cài đặt – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt.
Chế độ máy ảnh – Nhấn biểu tượng này để chuyển sang
chế độ máy ảnh.
Bắt đầu quay
Thư viện – Nhấn để xem video cuối mà bạn đã quay.
Tiện ích này cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem
các video đã lưu từ chế độ quay video.
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Máy quay video
Quay nhanh video
1 Mở ứng dụng máy ảnh và nhấn nút chế
độ video.
2 Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất
hiện trên màn hình.
3 Cầm điện thoại, hướng ống kính về phía
đối tượng bạn muốn quay video.
4 Nhấn nút Quay một lần để bắt đầu
quay video.
5 Đèn đỏ xuất hiện ở góc trên cùng của
kính ngắm cùng với bộ đếm giờ cho biết
thời lượng của video.
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Mẹo!
– Nhấn để chụp hình trong khi quay video.

6 Nhấn

trên màn hình để dừng quay.

Sau khi quay video
Video đã quay sẽ xuất hiện trong Thư viện.
để xem video cuối cùng bạn vừa
Nhấn
quay.
Bấm để phát video.
Nhấn để chia sẻ video qua Bluetooth,
Email, Gmail, Google+, Tin nhắn hoặc
YouTube.

Xác
xuấ
Nhấ
Di c
vị t
Đổ
đã
Chi
tên

o.

.
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Nhấn để xóa video bạn vừa thực hiện.
Xác nhận bằng cách bấm OK. Kính ngắm
xuất hiện trở lại.
Nhấn
để mở các tùy chọn.
Di chuyển – Nhấn để di chuyển video đến
vị trí khác.
Đổi tên – Nhấn để chỉnh sửa tên của video
đã chọn.
Chi tiết – Nhấn để xem thông tin chi tiết, như
tên, ngày, giờ, kích thước và loại.

Sử dụng các cài đặt nâng cao
Sử dụng kính ngắm, nhấn
để mở tất cả
các tùy chọn nâng cao.
– Nhấn nếu bạn muốn thay đổi menu
kính ngắm.
– Chuyển đổi giữa máy ảnh sau và máy
ảnh trước.
– Phóng to hoặc thu nhỏ.
– Tùy chọn này xác định và điều khiển
lượng ánh sáng vào ảnh.
– Cung cấp nhiều hiệu ứng hình ảnh
khác nhau khi quay video.
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Máy quay video
– Cho phép bạn bật flash khi quay video
ở nơi tối.
– Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel)
của video bạn ghi.
– Cải thiện chất lượng màu trong các
điều kiện ánh sáng khác nhau.
– Chọn một tông màu để sử dụng cho
giao diện mới của bạn.
– Kích hoạt để sử dụng các dịch vụ vị trí
của điện thoại.
– Chọn Tắt để quay video không có
tiếng.
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– Tự động xem lại sẽ tự động hiển thị
cho bạn video bạn vừa quay.
– Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của
máy quay video.
– Nhấn nếu bạn muốn biết cách hoạt
động của chức năng này. Nút này cung cấp
cho bạn một hướng dẫn nhanh.

Điề
xe

Để
phá
phả

ủa

p

Điều chỉnh âm lượng trong khi
xem video
Để điều chỉnh âm lượng video trong khi
phát, sử dụng các phím âm lượng ở cạnh bên
phải của điện thoại.
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Video Wiz
Bạn có thể tạo phim riêng bằng hình ảnh/video và nhạc của mình.
1 Từ Màn hình chủ, nhấn phím Ứng dụng > Video Wiz .
2 Chọn các tùy chọn mong muốn để tạo phim.
•
•
•

•
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Thêm phương tiện
– Nhấn vào biểu
tượng này để thêm hình ảnh và/hoặc
video vào phim của bạn.
Nhấn Hình ảnh để thêm hình ảnh, sau đó
nhấn vào hình ảnh bạn muốn thêm.
Nhấn Video để thêm cảnh phim, sau đó
nhấn vào video bạn muốn thêm.
để thoát sau khi tất cả các
Nhấn Xong
tệp phương tiện đã được thêm.
Xóa phương tiện
– Nhấn vào biểu
tượng này để xóa hình ảnh và/hoặc video.
Nhấn vào hình ảnh hoặc video trong phần
nội dung phương tiện đã thêm, nhấn

Xóa phương tiện , sau đó nhấn Xóa
phương tiện đã chọn (hoặc Xóa tất cả).
Thêm kiểu – Nhấn vào biểu tượng này để
chọn kiểu phim mong muốn.
• Nhấn vào mũi tên lên hoặc xuống để cuộn
qua và chọn kiểu bạn muốn.
Hình ảnh/video đã thêm – Hiển thị tất
cả hình ảnh và/hoặc video đã chọn cho
phim của bạn.
Lưu
– Nhấn vào biểu tượng này để
lưu tệp phim.
Chỉnh sửa
– Nhấn vào biểu tượng này
để chỉnh sửa tệp phim.
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Video Wiz
• Vuốt sang trái hoặc phải để chọn cảnh
phim cần chỉnh sửa.
để
• Nhấn vào biểu tượng Chèn chữ
chèn chữ.
• Nhấn vào biểu tượng Chèn hình ảnh
để chèn hình ảnh đã chọn.
• Nhấn vào biểu tượng Rút ngắn video
để rút các đoạn khỏi cảnh video.
• Nhấn vào biểu tượng Xong
để thoát
khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa.
Thêm nhạc – Nhấn vào biểu tượng này để
đặt nhạc nền.
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Đ
Xem trước
– Nhấn vào biểu tượng
này để phát phim.
Trợ giúp
– Nhấn vào biểu tượng này
để xem thông tin về cách dùng ứng dụng
Video Wiz.

Bạn
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Đa phương tiện
Bạn có thể lưu nhiều tệp đa phương tiện vào
bộ nhớ trong để bạn có thể truy cập dễ dàng
tất cả các tệp đa phương tiện.

Trình phát video
LG-P895 của bạn có một máy nghe nhạc tích
hợp cho phép bạn có thể phát tất cả các bản
nhạc ưa thích của mình. Để truy cập trình
> tab Ứng dụng >
phát video, Nhấn
Trình phát video.

Phát video
1 Trên màn hình chủ, nhấn
>tab Ứng
dụng > Trình phát video.
2 Chọn video mà bạn muốn phát.
Nhấn để tạm dừng phát lại một
video.
Nhấn để tiếp tục phát lại một
video.
Nhấn để tua đi 10 giây.
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Đa phương tiện
Nhấn để tua lại 10 giây.
Nhấn để quản lý âm lượng video.
Nhấn để đặt hiệu ứng âm thanh
Dolby khi kết nối với lỗ cắm tai
nghe.
Nhấn vào biểu tượng Điều khiển
tốc độ và kéo thanh tiến trình để
điều chỉnh tốc độ phát lại.
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Nhấn vào biểu tượng Khung xem
trước và kéo bộ xử lý của thanh
tìm kiếm để khám phá nội dung
bằng màn hình xem trước.

Nhấ
sác
dạn

Nhấn để khóa màn hình video.

Nhấ
dan
các

Nhấn vào biểu tượng danh sách
trực tiếp để xem danh sách các
video.
Để thay đổi âm lượng trong khi xem video,
nhấn phím âm lượng Lên và Xuống ở cạnh
bên phải của điện thoại.
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Trì
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Nhấn và giữ bất kỳ video nào trong danh
sách. Xóa và Chi tiết sẽ được hiển thị dưới
dạng tùy chọn.

Thư viện
Nhấn
> tab Ứng dụng > Thư viện. Mở
danh sách các thanh danh mục lưu trữ tất cả
các tệp đa phương tiện của bạn.

Trình nghe nhạc
LG-P895 của bạn có một máy nghe nhạc
tích hợp cho phép bạn có thể phát tất cả
các bản nhạc ưa thích của mình. Để truy cập

trình nghe nhạc, Nhấn
Trình nghe nhạc.

> tab Ứng dụng >

Truyền tệp nhạc bằng thiết bị lưu
trữ thứ cấp USB
1 Kết nối điện thoại LG-P895 tới máy tính
bằng cáp USB.
2 Nếu bạn chưa cài Trình điều khiển LG
Android Platform trên máy tính, bạn cần
thay đổi các cài đặt này theo cách thủ
công. Chọn Cài đặt > Kết nối > Loại kết
nối USB, rồi chọn Đồng bộ đa phương
tiện (MTP).
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3 Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ
thứ cấp trên PC và chuyển tệp.

Phát bài hát
1 Trên Màn hình chủ, nhấn
>tab Ứng
dụng > Trình nghe nhạc.
2 Nhấn Bài hát.
3 Chọn bài hát mà bạn muốn phát.
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Nhấn để bỏ qua bản nhạc tiếp
theo trong album, danh sách
nhạc.
Nhấn để quay lại phần đầu của
bài hát. Nhấn hai lần để trở về bài
hát trước.
Nhấn để kiểm soát âm lượng cho
nhạc.

Nhấn để tạm dừng phát lại.

Nhấn để đặt chế độ lặp lại.

Nhấn để tiếp tục phát lại.

Nhấn để đặt chế độ trộn bài.

Để
nhấ
bên
Nhấ
sác
Phá
nhạ
Chi

Nhấn để xem danh sách nhạc
hiện tại.
Nhấn để xem lời. Tùy chọn này chỉ
bật nếu bài hát có lời.

ài

o

Để thay đổi âm lượng trong khi nghe nhạc,
nhấn phím âm lượng tăng và giảm ở cạnh
bên phải của điện thoại.
Nhấn và giữ bất kỳ bài hát nào trong danh
sách. Thao tác này sẽ hiển thị các tùy chọn
Phát, Thêm vào danh sách nhạc, Đặt làm
nhạc chuông, Xóa, Chia sẻ, Tìm kiếm và
Chi tiết.

LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc được
bảo hộ theo các công ước quốc tế và luật
bản quyền của các quốc gia.
Do đó, có thể cần xin phép hoặc mua giấy
phép để sao chép nhạc.
Luật quốc gia của một số nước cấm sao
chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền
cho mục đích cá nhân. Trước khi tải xuống
hoặc sao chép tệp, vui lòng kiểm tra luật
quốc gia của quốc gia liên quan về việc sử
dụng tài liệu như vậy.
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Đa phương tiện
LG Tag+
LG Tag+ là gì
LG Tag+ cho phép lưu và tải dễ dàng vào thẻ
NFC, thẻ này có thể được tùy chỉnh để phù
hợp với các môi trường nhất định.
Sử dụng chức năng ghi Tag+
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > LG Tag+.
2 Chọn chế độ mong muốn (Chế độ Xe hơi/
Văn phòng/Ngủ/Người dùng) và nhấn
Ghi vào thẻ NFC.
3 Nhấn mặt sau của thiết bị vào thẻ, sau đó
khởi chạy ứng dụng và các cài đặt thay
đổi có thể được đặt.
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Sử dụng chức năng đọc Tag+
Khi nhấn vào thẻ đã cài đặt, chế độ sẽ được
kích hoạt ngay lập tức.

Media Home
Sử dụng media home
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > Media Home
2 Chọn chức năng mong muốn trong số
video, ảnh, nhạc.
Cài đặt media home
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > Media Home
> Cài đặt
2 Bạn có thể thay đổi cài đặt dựa theo sở thích.
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Mẹo!
Khi bạn đã kết nối thiết bị với TV hoặc màn
hình qua cáp MHL, ứng dụng màn hình chủ
phương tiện sẽ chạy tự động khi tùy chọn
Media Home > Cài đặt > Tự động chạy và
tự động tắt được bật.

me

me

ích.
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Sổ tay
Với ứng dụng sổ tay, bạn có thể quản lý và cá
nhân hóa nhiều thông tin.

Ghi chú
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > Sổ tay.
2 Nhấn Ghi chú mới để tạo ghi chú mới.
3 Chọn chế độ mong muốn (Bìa, Tiêu đề,
Giấy, Màu giấy) và OK.
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Làm quen với Sổ tay

– Chọn chế độ chỉ đọc hoặc chỉnh
sửa.
– Hoàn tác hoặc Làm lại.
– Nhấn chức năng này để viết.
– Chọn Loại bút, Độ dày, Độ mờ
và Màu.
– Xóa ghi nhớ bạn đã tạo.
– Nhấn để đính kèm tệp bằng Hình
ảnh, Chụp hình, Video, Chụp video, Âm
thanh, Ghi giọng nói, Vị trí, Tờ dán, Ngày
và giờ.
– Chia sẻ ghi chú hiện tại với người
khác qua Gmail, E-mail, Social+, Bluetooth,

Tin nhắn, Picasa, Google+, Ghi nhớ.
– Lưu ghi chú kèm màn hình hiện tại.
– Chọn để khóa hoặc mở khóa phím
Trước.
– Nhấn nút này để phóng to khu
vực nhập.
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LG SmartWorld
LG SmartWorld cung cấp tập hợp nội dung
thú vị - trò chơi, ứng dụng, hình nền và nhạc
chuông - mang lại cho người dùng điện
thoại LG cơ hội tận hưởng trải nghiệm “Cuộc
sống di động” phong phú hơn.

Cách tải LG SmartWorld từ điện
thoại
1 Nhấn
> tab Ứng dụng >Nhấn biểu
tượng
để truy cập LG SmartWorld.
2 Nhấn Đăng nhập và nhập tên đăng nhập/
mật khẩu cho LG SmartWorld. Nếu bạn
chưa đăng ký, nhấn Đăng ký và trở thành
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một thành viên LG SmartWorld.
3 Tải xuống nội dung bạn muốn.
LƯU Ý: Nếu không có biểu tượng
thì
sao?
1 Sử dụng trình duyệt Web di động, truy
cập LG SmartWorld (www.lgworld.com) và
chọn quốc gia của bạn.
2 Tải xuống ứng dụng LG SmartWorld.
3 Thi hành và cài đặt tệp đã tải xuống.
4 Truy cập LG SmartWorld bằng cách nhấn
biểu tượng
.
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Cách sử dụng LG SmartWorld
• Tham gia vào các chương trình khuyến
mãi hàng tháng của LG SmartWorld.
– Tìm kiếm nội dung.
– Tìm nội dung theo danh mục (ví dụ:
Trò chơi, Giáo dục, Giải trí).
– Danh sách nội dung đã tải xuống/
cần cập nhật.
• Thử các nút “Menu” dễ dàng để nhanh
chóng tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm.
Ứng dụng cho bạn – Nội dung được đề
xuất dựa trên các lựa chọn trước đây của
bạn.

Cài đặt – Đặt cấu hình và Hiển thị.
Đăng nhập – Đặt ID và mật khẩu.
• Thử cả các chức năng hữu ích khác. (Màn
hình chi tiết nội dung)
LƯU Ý: LG SmartWorld có thể không khả
dụng tại tất cả nhà khai thác mạng hoặc
quốc gia.
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Đặt báo thức
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > Đồng hồ/
Báo thức > .
2 Sau khi bạn đặt thời gian, LG-P895 sẽ cho
bạn biết bao lâu nữa báo thức kêu.
3 Đặt Lặp lại, Thời gian báo lại, Rung, Âm
báo thức, Khóa bằng cách di chuyển
giữa các ô và Ghi nhớ. Nhấn Lưu.
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LƯU Ý: Để thay đổi cài đặt báo thức trên
màn hình danh sách báo thức, nhấn phím
Menu và chọn Cài đặt. Bạn có thể điều
chỉnh các tùy chọn bên dưới: Báo thức ở
chế độ im lặng, Âm lượng báo thức, Hành vi
của nút bên và Khóa bằng cách di chuyển
giữa các ô.
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Sử dụng máy tính

Th

1 Nhấn
> tab Ứng dụng > Máy tính
2 Nhấn các phím số để nhập số.
3 Đối với các phép tính đơn giản, nhấn

1 N
2 Ở
c

vi

chức năng bạn muốn (+, –, x hoặc ÷) sau
đó nhấn =.
4 Đối với các phép tính phức tạp hơn, nhấn
,
chọn Panen nâng cao, sau đó chọn sin,
cos, tan, log, v.v.
5 Để kiểm tra lịch sử, nhấn vào biểu tượng

Thêm một sự kiện vào lịch
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > Lịch
2 Ở trên màn hình, bạn có thể thấy các loại
chế độ xem khác nhau của Lịch (Ngày,

Tuần, Tháng, Công việc).
3 Nhấn vào ngày bạn muốn thêm sự kiện
và nhấn .
4 Nhấn Tên sự kiện sau đó nhập tên sự
kiện.
5 Nhấn Vị trí và nhập vị trí. Chọn ngày và
nhập thời gian bạn muốn bắt đầu và kết
thúc sự kiện.
6 Nếu bạn muốn thêm ghi chú cho sự kiện,
nhấn Mô tả và nhập chi tiết.
7 Nếu bạn muốn lặp lại báo thức, đặt LẶP
LẠI và đặt LỜI NHẮC nếu cần.
8 Nhấn Lưu để lưu sự kiện trên lịch.
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Công việc

Polaris Office

Công việc này có thể đồng bộ hóa với tài
khoản MS Exchange. Bạn có thể tạo công
việc, sửa lại và xóa công việc trong MS
outlook hoặc MS Office Outlook Web Access.
Để đồng bộ hóa với MS Exchange
1 Từ Màn hình chủ, Nhấn
> Cài đặt.
2 Nhấn vào tài khoản & đồng bộ hóa >
THÊM TÀI KHOẢN.
3 Nhấn vào Microsoft Exchange để tạo địa
chỉ email và mật khẩu.
4 Đảm bảo bạn đã chọn Đồng bộ hóa công
việc.

Polaris Office là một giải pháp văn phòng di
động chuyên nghiệp cho phép người dùng
xem nhiều loại tài liệu văn phòng một cách
tiện lợi, bao gồm các tệp Word, Excel và
PowerPoint, mọi nơi, mọi lúc bằng các thiết
bị di động của họ.
Nhấn
> tab Ứng dụng > Polaris Office.
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Quản lý tệp
Polaris Office cung cấp cho người dùng di
động các tính năng quản lý tệp tiện lợi, bao
gồm sao chép, di chuyển và dán cũng như
xóa tệp và thư mục ngay trên thiết bị.
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Xem tệp
Người dùng di động giờ đây có thể xem dễ
dàng nhiều loại tệp khác nhau, bao gồm các
tài liệu Microsoft Office và Adobe PDF ngay
trên thiết bị di động của họ. Khi xem tài liệu
bằng Polaris Office, các đối tượng và bố cục
vẫn giữ nguyên như tài liệu gốc.

FileShare
Tính năng này cho phép bạn chia sẻ các tệp
từ điện thoại của mình.
1 Nhấn
> FileShare
2 Chọn loại nội dung bạn muốn chia sẻ.

Chọn từ Hình ảnh, Video, Nhạc và Tài liệu.

Sao lưu
Thông tin về sao lưu và khôi phục dữ liệu
điện thoại thông minh
Bạn nên thường xuyên tạo và lưu tệp sao lưu
trên Bộ nhớ trong, đặc biệt trước khi bạn cập
nhật phần mềm. Duy trì tệp sao lưu trên Bộ
nhớ lưu trữ có thể cho phép bạn khôi phục
dữ liệu điện thoại thông minh nếu điện thoại
bị mất, bị lấy trộm, bị hỏng do sự cố không
lường trước.
Ứng dụng Sao lưu này hỗ trợ giữa các điện

113

Tiện ích
thoại thông minh LG, phiên bản phần mềm
hoặc hệ điều hành khác. Vì vậy, khi bạn mua
điện thoại thông minh LG mới, bạn có thể
sao lưu dữ liệu của điện thoại thông minh
LG-P895 hiện tại trên điện thoại mới.
Nếu bạn tải sẵn ứng dụng Sao lưu & Khôi
phục trên điện thoại thông minh, bạn có thể
sao lưu và khôi phục phần lớn dữ liệu trên
điện thoại thông minh, Ứng dụng bao gồm
các ứng dụng không được bảo vệ, các cài đặt
của chúng, Ứng dụng (Đã tải xuống), Ứng
dụng (Tải sẵn), Chỉ mục, Lịch, Nhật ký cuộc
gọi, Danh bạ, Màn hình chủ, Tin nhắn và Cài
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đặt hệ thống sử dụng ứng dụng này.
• Để sao lưu thủ công dữ liệu điện thoại
thông minh của bạn.
• Để sao lưu tự động dữ liệu điện thoại
thông minh của bạn.
• Để khôi phục dữ liệu điện thoại thông
minh.
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Sao lưu dữ liệu điện thoại thông
minh
1 Nhấn
> tab Ứng dụng > sau đó chọn
Sao lưu > Sao lưu > Bộ nhớ trong.
2 Nhấn Thêm mới để nhập tên của tệp sao
lưu và chọn Tiếp tục.
3 Chọn ô chọn bên cạnh mục bạn muốn
sao lưu, sau đó chọn Tiếp tục để sao lưu.
4 Khi tất cả các tệp đã chọn được sao lưu,
bạn sẽ thấy thông báo ‘Xong’ và chọn
Tiếp tục để kết thúc sao lưu dữ liệu.

Lên lịch sao lưu tự động
Bạn cũng có thể bật sao lưu tự động dữ liệu
trên điện thoại thông minh theo cài đặt lịch.
Để bật sao lưu tự động, hãy hoàn tất các
bước sau:
1 Nhấn
>tab Ứng dụng >, sau đó chọn
Sao lưu > Lên lịch.
2 Trên màn hình Vị trí sao lưu đã lên lịch,
nhấn Bộ nhớ trong.
3 Từ danh sách, chọn tần suất bạn muốn
sao lưu dữ liệu và cài đặt thiết bị và chọn
Tiếp tục.
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4 Chọn ô chọn bên cạnh dữ liệu bạn muốn
sao lưu, sau đó chọn Tiếp tục để kết thúc
đặt lịch.

Khôi phục dữ liệu điện thoại thông
minh
Để khôi phục dữ liệu trong bộ nhớ trong
của thiết bị, bạn phải tắt chế độ Bộ lưu trữ
thứ cấp.
LƯU Ý: Tất cả các tệp được lưu trên điện
thoại thông minh được xóa trước khi tệp
sao lưu được khôi phục.
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1 Nhấn
> tab Ứng dụng > sau đó chọn
Sao lưu > Khôi phục> Bộ nhớ trong.
2 Trên màn hình Khôi phục, chọn tệp sao
lưu có chứa dữ liệu bạn muốn khôi phục.
3 Chọn ô chọn bên cạnh mục bạn muốn
khôi phục, sau đó chọn Tiếp tục để sao
lưu.
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LƯU Ý: Xin lưu ý rằng dữ liệu điện thoại của
bạn sẽ bị ghi đè bằng nội dung sao lưu.

•

4 Nếu tệp sao lưu bị mã hóa, nhập mật
khẩu bạn đặt để mã hóa.
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5 Khi tất cả các tệp đã chọn được khôi phục,
bạn sẽ thấy thông báo ‘Xong’ và chọn Có
để khởi động lại điện thoại.
LƯU Ý:
• Trong chế độ Bộ lưu trữ thứ cấp, Ứng dụng
Sao lưu này không hoạt động. Chọn tùy
chọn Chỉ sạc khi kết nối cáp USB.
• Bạn có thể đặt Bật mã hóa để mã hóa tệp
sao lưu nhằm bảo vệ thêm.

bộ hóa, bạn phải có mật khẩu kích hoạt.
LƯU Ý:
Bạn cũng có thể bật chức năng tự động xóa
các tệp sao lưu cũ và chỉ giữ lại tệp sao lưu
mới nhất. Nhấn Menu
từ màn hình Sao
lưu, chọn Cài đặt > Sao lưu đã lên lịch > Tự
động xóa tệp sao lưu cũ để chọn số lượng
tệp sao lưu đã lên lịch cần giữ lại.

Nhấn Menu
từ màn hình Sao lưu, chọn
Cài đặt > Bảo mật> Bật mã hóa và chọn hộp
chọn. Để khôi phục dữ liệu sắp xếp đã đồng
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Trình duyệt
Internet
Trình duyệt cung cấp cho bạn một thế giới
thân thiện, đa sắc màu về các trò chơi, nhạc,
tin tức, thể thao, giải trí và nhiều hơn nữa,
ngay trên điện thoại di động của bạn. Dù
bạn ở đâu và bạn thích bất cứ thứ gì.
LƯU Ý: Bạn có thể phải trả thêm phí khi
kết nối tới các dịch vụ này và tải xuống nội
dung. Kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp
dịch vụ mạng.
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Sử dụng thanh công cụ web
Nhấn để quay lại một trang.
Nhấn để đi tới một trang tới trang bạn
đã kết nối sau trang hiện tại. Điều này
ngược lại với những gì diễn ra khi bạn
nhấn phím Trở về, sẽ đưa bạn trở lại
một trang.
Trong khi giữ biểu tượng, nghiêng thiết
bị về phía cơ thể để phóng to hoặc
nghiêng xa khỏi cơ thể để thu nhỏ.
Nhấn để thêm cửa sổ mới.
Nhấn để truy cập chỉ mục.
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Sử dụng tùy chọn
Bấm
để xem các tùy chọn.
Làm mới – Cập nhật trang web hiện tại.
Lưu vào chỉ mục – Thêm trang web hiện tại
làm chỉ mục.
Truy cập Trang chủ – Cho phép bạn vào
trang chủ.
Chia sẻ trang – Cho phép bạn chia sẻ trang
web với người khác qua Bluetooth, E-mail,
Gmail, Google+, Tin nhắn, Social+.
Tìm trên trang – Cho phép bạn tìm chữ cái
hoặc từ trên trang web hiện tại.

Yêu cầu trang màn hình nền – Cho phép
bạn xem trang web dưới dạng màn hình nền.
Lưu để đọc ngoại tuyến – Lưu trang hiện tại
để đọc trong khi ngoại tuyến.
Độ sáng – Sửa đổi độ sáng màn hình để
duyệt web thoải mái.
Cài đặt – Hiển thị cài đặt trình duyệt.
Thoát – Thoát khỏi trình duyệt.
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Cài đặt
Trên màn hình chủ, nhấn
dụng > Cài đặt.

> tab Ứng

KHÔNG DÂY & MẠNG
Tại đây, bạn có thể quản lý Wi-Fi và
Bluetooth. Bạn cũng có thể thiết lập mạng di
động và chuyển sang chế độ trên máy bay.
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Bật Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi
có sẵn.

MẸO! Cách lấy địa chỉ MAC
Để thiết lập kết nối trong một số mạng
không dây có bộ lọc MAC, bạn có thể cần
phải nhập địa chỉ MAC của điện thoại
LG-P895 vào thiết bị định tuyến.
Bạn có thể tìm thấy địa chỉ MAC trong giao
diện người dùng sau: Nhấn tab Ứng dụng
> Nâng cao > địa
> Cài đặt > Wi-Fi >
chỉ MAC.

< Bluetooth >
Bật Bluetooth để kết nối với thiết bị
Bluetooth.
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< Sử dụng dữ liệu >
Hiển thị sử dụng dữ liệu và đặt giới hạn dữ
liệu di động.
< Cuộc gọi >
Bạn có thể cấu hình cài đặt cuộc gọi trên
điện thoại, như chuyển tiếp cuộc gọi và các
tính năng đặc biệt khác do nhà cung cấp
dịch vụ cung cấp.

< Khác >
Chế độ trên máy bay – Sau khi chuyển sang
chế độ trên máy bay, tất cả các kết nối không
dây sẽ bị tắt.
Wi-Fi Direct – Kết nối trực tiếp với các thiết bị
Wi-Fi mà không cần Điểm truy cập nào.
Điểm phát sóng Wi-Fi di động – Cho phép
bạn chia sẻ mạng di động qua Wi-Fi và bạn
có thể định cấu hình cài đặt điểm phát sóng
Wi-Fi di động.
NFC – LG-P895 là điện thoại di động hỗ trợ
NFC. NFC (Giao tiếp trường gần) là công
nghệ kết nối không dây để cho phép giao
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tiếp hai chiều giữa các thiết bị điện tử. Công
nghệ này hoạt động trong khoảng cách vài
cm. Bạn có thể chia sẻ nội dung với thẻ NFC
hoặc thiết bị khác hỗ trợ NFC chỉ với một lần
nhấn đơn giản vào thiết bị. Nếu bạn nhấn
vào thẻ NFC với thiết bị, nó sẽ hiển thị nội
dung thẻ trên thiết bị của bạn.
Để bật hoặc tắt NFC: Từ màn hình chủ,
dùng ngón tay để nhấn và trượt ngăn
thông báo xuống, sau đó chọn biểu tượng
NFC để bật chức năng này.
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LƯU Ý: Khi chế độ Trên máy bay được kích
hoạt, bạn có thể sử dụng ứng dụng NFC.

Sử dụng NFC: Để sử dụng NFC, đảm bảo
thiết bị của bạn đã bật và kích hoạt NFC,
nếu tính năng này đang tắt.
Android Beam – Bạn có thể phát trang web,
video hoặc nội dung khác từ màn hình của
mình tới thiết bị khác bằng cách đưa thiết bị
lại gần nhau (thường là đấu lưng nhau).
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LƯU Ý: Đảm bảo cả hai thiết bị đều đã được
mở khóa, hỗ trợ Giao tiếp Trường Gần (NFC)
và đều đã bật NFC và Android Beam™.

VPN – Hiển thị danh sách Mạng Riêng Ảo
(VPN) bạn đã đặt cấu hình trước đó. Cho
phép bạn thêm các loại VPN khác nhau.
Mạng di động – Đặt tùy chọn cho chuyển
vùng dữ liệu, chế độ mạng & nhà điều hành
mạng, tên điểm truy cập (APN), v.v.

LƯU Ý: Bạn phải đặt PIN hoặc mật khẩu
khóa màn hình trước khi bạn có thể sử
dụng bộ nhớ thông tin xác thực.

THIẾT BỊ
< Âm thanh >
Cấu hình âm thanh – Bạn có thể chọn Âm
thanh, Chỉ rung hoặc Im lặng.
Âm lượng – Bạn có thể quản lý âm lượng của
Nhạc chuông Điện thoại, âm thanh Thông báo,
hệ thống & phản hồi nhấn, Nhạc, video, trò chơi
và nội dung đa phương tiện khác, Báo thức.
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Nhạc chuông điện thoại – Cho phép bạn đặt
nhạc chuông mặc định cho cuộc gọi đến.
Nhạc chuông thông báo – Cho phép bạn
đặt nhạc chuông thông báo mặc định.
Nhạc chuông kèm rung – Rung cho cuộc gọi
và thông báo.
Thời gian yên lặng – Đặt thời gian tắt tất cả
âm thanh ngoại trừ báo thức và nội dung đa
phương tiện.
Âm báo cảm ứng – Cho phép bạn đặt điện
thoại phát âm báo khi sử dụng bàn phím
quay số để quay số.
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Âm thanh cảm ứng – Cho phép bạn đặt
điện thoại phát tiếng khi bạn nhấn nút, biểu
tượng và các mục trên màn hình khác phản
ứng với sự nhấn của bạn.
Âm khóa màn hình – Cho phép bạn đặt điện
thoại phát tiếng khi bạn khóa và mở khóa
màn hình.
Rung khi nhấn – Cho phép bạn đặt phản hồi
rung khi nhấn vào màn hình điện thoại.
< Hiển thị >
Độ sáng - Điều chỉnh độ sáng màn hình.
Tự động xoay màn hình – Đặt để chuyển
hướng tự động khi bạn xoay điện thoại.
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Thời gian chờ màn hình – đặt thời gian chờ
màn hình.
Kiểu chữ – Thay đổi kiểu phông chữ hiển thị.
Cỡ phông – Thay đổi kích thước của phông
chữ hiển thị.
Sửa tỷ lệ màn hình – Thay đổi kích thước
phân giải của ứng dụng được tải xuống cho
vừa với kích thước màn hình.
Đèn phím mặt trước – Đặt thời gian đèn của
phím mặt trước.
Hiệu chỉnh cảm biến chuyển động – Cho
phép bạn cải thiện độ chính xác về độ
nghiêng và tốc độ của cảm biến.

< Màn hình chủ >
Đặt Chủ đề, Ảnh động, Hiệu ứng vuốt màn
hình hoặc Hình nền. Chọn tùy chọn để đặt
Cuộn hình nền, Cuộn tròn các màn hình và
Sao lưu & khôi phục trang chủ.
< Màn hình khóa >
Chọn màn hình khóa – Đặt loại màn hình
khóa để bảo vệ điện thoại của bạn. Mở hàng
loạt các màn hình để hướng dẫn bạn vẽ hình
mở khóa. Bạn có thể đặt các tùy chọn Không
có, Trượt, Mở khóa bằng khuôn mặt, Hình,
PIN, Mật khẩu.
Nếu bạn đã bật loại Khóa máy bằng hình thì
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khi bạn bật điện thoại hoặc đánh thức màn
hình, bạn được yêu cầu vẽ hình mở khóa để
mở khóa màn hình.
Hình nền – Bạn có thể chọn hình nền cho
màn hình khóa từ Hình nền hoặc Thư viện.
Đồng hồ & phím tắt – Tùy chỉnh đồng hồ và
lối tắt trên màn hình khóa.
Thông tin chủ sở hữu – Hiển thị thông tin
chủ sở hữu trên màn hình khóa.
Bộ hẹn giờ khóa – Đặt thời gian khóa sau khi
màn hình hết thời gian chờ.
Nút nguồn khóa tức thì – Đặt khóa màn
hình khi nhấn nút nguồn.
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< Thao tác >
Di chuyển các mục của màn hình chủ –
Nhấn và giữ một mục và nghiêng thiết bị để
di chuyển mục đó trong phạm vi màn hình
chủ hoặc ứng dụng.
Độ nhạy nghiêng – Kiểm tra và điều chỉnh
độ nhạy của bộ cảm biến xoay cho màn hình
chủ và các ứng dụng.
Cuộc gọi đến im lặng – Lật thiết bị để tắt
tiếng cuộc gọi đến.
Báo lại hoặc tắt chuông báo – Lật thiết bị để
báo lại hoặc tắt chuông báo.
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Tạm dừng video – Lật thiết bị để tạm dừng
phát video.
Trợ giúp – Trợ giúp cho các chức năng thao
tác.

h
nh

< Bộ nhớ >
BỘ NHỚ TRONG – Xem dữ liệu sử dụng bộ
nhớ trong.

để

< Tiết kiệm pin >
Tại đây, bạn có thể quản lý pin và kiểm tra
các mục tiết kiệm pin. Ngoài ra, bạn có thể
kiểm tra việc sử dụng pin.

< Ứng dụng >
Bạn có thể xem và quản lý các ứng dụng.

CÁ NHÂN
< Tài khoản & đồng bộ >
Cho phép các ứng dụng đồng bộ hóa dữ liệu
trong nền, cho dù bạn có đang làm việc tích
cực với dữ liệu đó hay không. Bỏ chọn cài
đặt này có thể tiết kiệm pin và giảm (nhưng
không loại bỏ) sử dụng dữ liệu.
< Dịch vụ vị trí >
Dịch vụ vị trí của Google – Nếu bạn chọn
dịch vụ vị trí của Google, điện thoại của bạn
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xác định vị trí gần đúng của bạn bằng mạng
Wi-Fi và mạng di động. Khi bạn chọn tùy
chọn này, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có đồng
ý cho phép Google sử dụng vị trí của bạn khi
cung cấp các dịch vụ này hay không.
Vệ tinh GPS – Nếu bạn chọn vệ tinh GPS,
điện thoại sẽ xác định vị trí của bạn chính xác
ở mức đường phố.
Vị trí & Tìm kiếm Google – Nếu bạn chọn,
Google sẽ sử dụng vị trí của bạn để cải thiện
kết quả tìm kiếm và các dịch vụ khác.
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< Bảo mật >
Thiết lập khóa thẻ SIM – thiết lập khóa thẻ
Micro-USIM hoặc thay đổi PIN của MicroUSIM.
Hiển thị mật khẩu nhập – Hiển thị ký tự cuối
của mật khẩu ẩn khi bạn nhập.
Quản trị viên thiết bị – Xem hoặc hủy kích
hoạt quản trị viên thiết bị.
Nguồn không xác định – Cài đặt mặc định
để cài đặt các ứng dụng phi thương mại.
Thông tin xác thực đáng tin cậy – Hiển thị
chứng nhận CA đáng tin cậy.
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Cài đặt từ bộ nhớ – Chọn để cài đặt chứng
chỉ đã mã hóa.
Xóa thông tin xác thực – Xóa tất cả các
chứng chỉ.
< Ngôn ngữ & thông tin nhập >
Sử dụng cài đặt Ngôn ngữ & thông tin nhập
để chọn ngôn ngữ cho văn bản trên điện
thoại và để cấu hình bàn phím ảo, bao gồm
các từ bạn đã thêm vào từ điển.

< Sao lưu & xác lập lại >
Thay đổi cài đặt để quản lý cài đặt và dữ liệu
của bạn.
Sao lưu dữ liệu riêng – Đặt để sao lưu cài
đặt và dữ liệu ứng dụng của bạn vào máy
chủ Google.
Sao lưu tài khoản – Đặt để sao lưu tài khoản
của bạn.
Khôi phục tự động – Đặt để khôi phục cài
đặt và dữ liệu ứng dụng của bạn khi ứng
dụng được cài đặt lại vào thiết bị của bạn.
Xác lập lại dữ liệu gốc – Xác lập lại cài đặt
của bạn về giá trị mặc định ban đầu và xóa
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tất cả dữ liệu của bạn. Nếu bạn xác lập lại
điện thoại bằng cách này, bạn được nhắc
nhập lại cùng thông tin như khi bạn khởi
động Android lần đầu.

HỆ THỐNG
< Ngày & giờ >
Sử dụng cài đặt Ngày & giờ để cách hiển thị
ngày. Bạn cũng có thể sử dụng các cài đặt
này để đặt giờ và múi giờ riêng thay vì lấy giờ
hiện tại từ mạng di động.
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< Khả năng truy cập >
Sử dụng cài đặt Khả năng truy cập để cấu
hình plug-in truy cập mà bạn đã cài đặt trên
điện thoại.
LƯU Ý: Yêu cầu các plug-in bổ sung chuyển
sang dạng có thể chọn được.

< Kết nối >
Loại kết nối USB – Bạn có thể đặt chế độ
mong muốn (Chỉ sạc, Đồng bộ đa phương
tiện (MTP), Truy cập Internet qua USB, phần
mềm LG hoặc Camera (PTP).
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Hỏi khi kết nối – Hỏi chế độ kết nối USB khi
kết nối với máy tính.
Trợ giúp – Trợ giúp dành cho kết nối.
On-Screen Phone – Hiển thị màn hình và
điều khiển điện thoại từ máy tính được thực
hiện qua kết nối USB, Bluetooth hoặc Wi-Fi.
PC Suite – Chọn tùy chọn này để sử dụng LG
PC Suite với kết nối Wi-Fi.
Xin lưu ý rằng mạng Wi-Fi phải được kết nối
cho LG PC Suite qua kết nối Wi-Fi từ KHÔNG
DÂY & MẠNG.

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

Cập nhật phần mềm điện thoại
Cập nhật phần mềm điện thoại di động LG
từ Internet
Để biết thêm thông tin về sử dụng chức
năng này, vui lòng truy cập http://update.
lgmobile.com hoặc http://www.lg.com/
common/index.jsp chọn quốc gia và
ngôn ngữ.
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Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần
mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản
mới hơn một cách thuận tiện từ Internet mà
không cần đến trung tâm bảo hành. Tính
năng này sẽ chỉ có nếu và khi LG tạo ra phiên
bản phần mềm cơ sở mới hơn cho thiết bị
của bạn.
Vì cập nhật phần mềm cơ sở dành cho điện
thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn của
người dùng về thời gian của quá trình cập
nhật, vui lòng đảm bảo bạn đã kiểm tra các
hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước
trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời
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cáp dữ liệu USB trong quá trình nâng cấp có
thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.
LƯU Ý: LG bảo lưu quyền tạo ra bản cập
nhật phần mềm cơ sở cho các kiểu được
lựa chọn của riêng hãng và không đảm bảo
tính sẵn có của phiên bản phần mềm cơ sở
mới hơn cho tất cả kiểu điện thoại.

Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động LG qua
Môi trường không dây (Over-the-Air - OTA)
Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần
mềm của điện thoại lên phiên bản mới hơn
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một cách tiện lợi qua OTA mà không cần kết
nối với cáp dữ liệu USB. Tính năng này sẽ chỉ
có nếu và khi LG tạo ra phiên bản phần mềm
cơ sở mới hơn cho thiết bị của bạn.
Trước tiên, bạn có thể kiểm tra phiên bản
phần mềm trên điện thoại di động: Cài đặt
> Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần
mềm > Kiểm tra cập nhật phần mềm.
Bạn cũng có thể trì hoãn cập nhật trong 1
giờ, 4 giờ, 8 giờ hoặc một ngày. Trong trường
hợp này, ứng dụng sẽ thông báo để bạn cập
nhật khi đến giờ. Bạn cũng có thể sắp xếp lại
cập nhật theo cách thủ công.

LƯU Ý: Dữ liệu cá nhân của bạn từ bộ nhớ
trong của điện thoại—bao gồm cả thông
tin về tài khoản Google và bất kỳ tài khoản
nào khác của bạn, dữ liệu và cài đặt hệ
thống/ứng dụng, mọi ứng dụng đã tải
xuống và giấy phép DRM—có thể bị mất
trong quá trình cập nhật phần mềm của
điện thoại. Do đó, LG khuyên bạn sao lưu
dữ liệu cá nhân của mình trước khi cập nhật
phần mềm điện thoại. LG không chịu trách
nhiệm về việc mất mát dữ liệu cá nhân.
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LƯU Ý: Tính năng này phụ thuộc vào nhà
cung cấp dịch vụ mạng, vùng và quốc gia
của bạn.

DivX HD
GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX: DivX® là một
định dạng video kỹ thuật số do DivX, LLC,
một công ty con của Tập đoàn Rovi, chế tạo.
Đây là thiết bị DivX Certified® chính thức phát
video DivX. Truy cập divx.com để biết thêm
thông tin và công cụ phần mềm để chuyển
đổi các tệp của bạn sang video DivX.
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GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Thiết bị DivX Certified® này phải được đăng
ký để phát các phim DivX Video-on-Demand
(VOD) đã mua. Để lấy mã đăng ký, tìm mục
DivX VOD trong menu thiết lập thiết bị. Truy
cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về
cách hoàn tất đăng ký.
DivX Certified® để phát video DivX® với chất lượng
HD 720P, bao gồm cả nội dung phải trả phí
DivX®, DivX Certified® và các logo liên kết
là thương hiệu của Tập đoàn Rovi hoặc các
công ty con của Tập đoàn và được sử dụng
theo giấy phép.
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DTS

Dolby Mobile

Sản xuất theo giấy phép của Bằng sáng chế
Hoa Kỳ số: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
& các bằng sáng chế của Hoa Kỳ và toàn thế
giới đã cấp & đang chờ cấp. DTS, Biểu tượng
& DTS cùng Biểu tượng là các thương hiệu
đã đăng ký & DTS 2.0+Digital Out là thương
hiệu của DTS, Inc. Các sản phẩm bao gồm
phần mềm. © DTS, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Được sản xuất theo giấy phép từ Dolby
Laboratories. Dolby và biểu tượng chữ D
kép là thương hiệu của Dolby Laboratories.
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LG On-Screen Phone
On-Screen Phone cho phép bạn xem màn
hình điện thoại di động từ máy tính thông
qua kết nối USB hoặc Bluetooth. Bạn cũng
có thể dùng chuột hoặc bàn phím để điều
khiển điện thoại di động từ máy tính.

Biểu tượng On-Screen Phone
Kết nối điện thoại di động với máy tính
hoặc ngắt kết nố.
Khởi chạy LG Home Panorama hoặc thay
đổi các tùy chọn On-Screen Phone.
Thoát chương trình On-Screen Phone.
Thu nhỏ cửa sổ On-Screen Phone.
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thu nhỏ cửa sổ On-Screen Phone.

Tính năng On-Screen Phone
• Truyền và điều khiển thời gian thực: hiển
thị và điều khiển màn hình điện thoại di
động khi đã kết nối với máy tính.
• Điều khiển chuột: cho phép bạn điều
khiển điện thoại di động của mình bằng
cách sử dụng chuột để bấm và kéo trên
màn hình máy tính.
• Nhập văn bản bằng bàn phím: cho phép
bạn soạn tin nhắn văn bản hoặc ghi chú
bằng bàn phím máy tính.
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• Truyền tệp (điện thoại di động sang máy
tính): gửi tệp từ điện thoại di động (ví
dụ: ảnh, video, nhạc và tệp Polaris Office)
sang máy tính. Chỉ cần nhấp chuột phải
và tệp bạn muốn gửi đến PC và nhấp "Lưu
vào PC".
• Truyền tệp (máy tính sang điện thoại
di động): gửi tệp từ máy tính sang điện
thoại di động. Chỉ cần chọn các tệp bạn
muốn truyền, kéo và thả tệp vào cửa sổ
On-Screen Phone. Các tệp gửi đi được lưu
trong thẻ SD trong.

• Thông báo sự kiện thời gian thực: nhắc để
thông báo cho bạn cuộc gọi đến hoặc tin
nhắn văn bản/đa phương tiện.

Cách cài đặt On-Screen Phone trên
máy tính
1 Truy cập LG Home (www.lg.com) và chọn
quốc gia của bạn.
2 Tới Hỗ trợ > Hỗ trợ Điện thoại Di động
> Chọn kiểu (LG-P895) > Bấm OSP (OnScreen Phone) để tải xuống. Bạn có thể
cài đặt On-Screen Phone trên máy tính.
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Phụ kiện
Các phụ kiện có sẵn để sử dụng với LG-P895 (các mục được mô tả bên dưới có thể là tùy chọn).

Bộ sạc du lịch

Tai nghe stereo

Lư
hì
b

Cáp dữ liệu
Kết nối LG-P895 và máy
tính.
Bút Rubberdium™
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Hướng dẫn sử dụng
Tìm hiểu thêm về
LG-P895.
Chốt khe Micro-USIM

L
•
•
•

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng thuận tiện hơn nếu bạn dùng bút Rubberdium để nhấn trên màn
hình chủ. Tuy nhiên, các nút (quay lại/màn hình chủ/ứng dụng gần đây/menu) không chạy với
bút Rubberdium. Hãy sử dụng ngón tay trực tiếp.

CẢNH BÁO: Không nhấn mạnh và cọ xát các góc sắc nhọn.
LƯU Ý:
• Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
• Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
• Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.
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Sửa lỗi
Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của
mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng hầu hết các vấn đề
đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.
Tin nhắn
Lỗi MicroUSIM
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Nguyên nhân
Không có thẻ SIM trong điện
thoại hoặc lắp thẻ không
đúng.

Biện pháp khắc phục
Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.

K
c
m
m

đề

Tin nhắn

Không
có kết nối
mạng/ Mất
mạng

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Tín hiệu yếu hoặc bạn nằm
ngoài vùng phủ sóng của
mạng.

Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực
thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà điều
hành mạng.

Nhà điều hành áp dụng các
dịch vụ mới.

Kiểm tra xem thẻ SIM đã được sử dụng hơn 6~12
tháng hay chưa. Nếu đã qua thời gian này, thay
đổi SIM của bạn tại chi nhánh gần nhất của nhà
cung cấp dịch vụ mạng. Liên hệ với nhà cung
cấp dịch vụ của bạn.
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Sửa lỗi
Tin nhắn

Các mã
không khớp

Nguyên nhân
Để thay đổi mã bảo mật, bạn
sẽ cần phải xác nhận mã mới
bằng cách nhập lại mã đó.

Biện pháp khắc phục

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

K
g

Hai mã mà bạn đã nhập không
khớp với nhau.
Không thể
đặt bất kỳ
ứng dụng
nào
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Không được nhà cung cấp
dịch vụ hỗ trợ hoặc yêu cầu
đăng ký.

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

K
b
th

Tin nhắn

Không thể
gọi

Không thể
bật điện
thoại

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Lỗi quay số

Mạng mới không được phép.

Lắp thẻ Micro-USIM mới.

Kiểm tra các hạn chế mới.

Đã đạt đến giới hạn cước phí
trả trước.

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

Phím On/Off được nhấn quá
nhanh.

Nhấn phím On/Off trong ít nhất hai giây.

Pin chưa được sạc.

Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo sạc trên màn hình.
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Sửa lỗi
Tin nhắn

Lỗi sạc pin
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Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Pin chưa được sạc.

Sạc pin.

Nhiệt độ bên ngoài quá nóng
hoặc quá lạnh.

Đảm bảo điện thoại đang sạc ở nhiệt độ bình
thường.

Vấn đề về tiếp xúc

Kiểm tra bộ sạc và kết nối với điện thoại.

Không có điện áp

Cắm bộ sạc vào ổ cắm khác.

Lỗi bộ sạc

Thay thế bộ sạc.

Bộ sạc không đúng

Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.

S
đ

K
n
S

K
đ

Tin nhắn

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Số không
được phép

Chức năng số quay cố định
đang bật.

Kiểm tra menu Cài đặt và tắt chức năng.

Không thể
nhận / gửi
SMS & Ảnh

Bộ nhớ đầy

Xóa một số tin nhắn khỏi điện thoại.

Không mở
được tệp

Định dạng tệp không được
hỗ trợ

Kiểm tra định dạng tệp có thể được hỗ trợ.
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Sửa lỗi
Tin nhắn

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Màn hình
không bật
khi tôi nhận
cuộc gọi.

Sự cố với cảm biến tình trạng
gần kề

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

Không có
âm thanh

Chế độ rung

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

Tin nhắn

y
ó

Treo hoặc
không hoạt
động

Nguyên nhân
Sự cố phần mềm không ổn
định

Biện pháp khắc phục
Thử thực hiện cập nhật phần mềm qua trang
web.

.

147

Chương trình xác nhận thời hạn Bảo hành điện thoại di động của LG
Kính gửi quý khách hàng,
Để bảo vệ quý khách hàng tránh mua phải những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị
trường và đảm bảo quý khách hàng nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG
Việt Nam, cũng như tạo sự thuận tiện cho quý khách, chúng tôi thực hiện chương trình xác nhận
thời hạn bảo hành đối với sản phẩm điện thoại di động LG.
Sau khi quý khách mua sản phẩm và sử dụng máy liên tục (khoảng 4 giờ) với cùng một thẻ SIM, tin
nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi tự động từ điện thoại của quý khách đến hệ thống của LG. Hệ thống
sẽ xác thực sản phẩm chính hãng thông qua số IMEI, và gửi lại quý khách một tin nhắn xác nhận thời
hạn bảo hành của sản phẩm với nội dung như sau:
“ Chao mung quy khach den voi dich vu bao hanh thong minh cua LG. Thoi han bao hanh cua may
‘Số IMEI’ tu ngay ‘Thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành’ den ngay ‘Thời điểm hết hạn bảo hành’ ”
Thời điểm quý khách bắt đầu sử dụng máy chính là thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành.
Khách hàng chịu phí chỉ một tin nhắn nhằm mục đích xác thực này, nhưng đổi lại, sản phẩm của quý
khách sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thời hạn bảo hành 13 tháng kể từ ngày kích hoạt
dịch vụ bảo hành). Đối với phụ kiện, chỉ áp dụng thời hạn bảo hành 6 tháng kể từ ngày kích hoạt
dịch vụ bảo hành. Khi áp dụng chương trình này, không cần phiếu bảo hành, quý khách vẫn nhận
được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm điện thoại di động LG trong thời gian bảo hành.
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QUY CHẾ BẢO HÀNH
1. Các sản phẩm điện tử do Công ty điện tử LG Việt
3. Quy chế bảo hành chỉ được áp dụng tại Việt Nam.
Nam sản xuất và cung cấp được bảo hành tại các
Thời gian bảo hành:
Trung tâm bảo hành của Công ty.
2. Các trường hợp sau đây sẽ bị từ chối bảo hành hoặc Sản phẩm của công ty LG Việt Nam được bảo hành:
sẽ được sửa chữa có tính phí:
Thân máy: 12 tháng kể từ ngày mua hoặc 15 tháng kể
từ ngày sản xuất
a. Không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách
hướng dẫn kèm theo máy.
Pin và sạc: 06 tháng kể từ ngày mua hoặc 09 tháng kể
từ ngày sản xuất
b. Hư hỏng do các điều kiện khách quan (tai nạn,
thiên tai, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, nước
Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, xin Quý khách vui
vào, bụi bặm, nhiệt độ cao…)
lòng liên hệ:
c. Tem niêm phong trên máy, phụ kiện bị bong,
PHÒNG DỊCH VỤ
rách hoặc mất. Khách hàng tự ý can thiệp vào bên
1800 1503
trong máy, nạp sai phần mềm. Máy phụ kiện bị
hoặc
sửa chữa, sử dụng phụ kiện không đúng chủng
loại của công ty LG.
04. 62 690 640
d. Máy, phụ kiện bị xước, nứt, vỡ, có mùi lạ, có vết
Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và quy chế
mốc, rỉ, cháy nổ, máy hoặc thẻ SIM đang trong
bảo hành
tình trạng bị khóa mã bảo vệ.
Quý khách có thể truy cập Website: www.lge.com/vn
e. Máy hết thời gian bảo hành.

