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โปรแกรมร ับรองผลิตภ ัณฑ์ LG
เรียน ท่านผู ้มีอป
ุ การะคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได ้ด�ำเนินงานตรวจสอบสินค ้าและผลิตภัณฑ์ของ
ทาง LG เพือ
่ คุ ้มครองผู ้บริโภค จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียน
แบบจากตลาดลักลอบน� ำเข ้าสินค ้ารวมถึงเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าลูกค ้าได ้
รับบริการทางด ้านการประกันสินค ้าอย่างเป็ นทางการ
เพือ
่ ให ้ แน่ใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็ นผลิตภัณฑ์แท ้จากทาง LG,
หนึง่ ข ้อความพร ้อมด ้วย IMEI เครือ
่ ง จะถูกส่งมายัง บริษัท LG
ื้ ผลิตภัณฑ์และเริม
โดยอัตโนมัต ิ นับตัง้ แต่วน
ั ทีซ
่ อ
่ ใช ้บริการ
ทัง้ นี้ LG จะเป็ นผู ้ช�ำระค่าบริการ SMS ส�ำหรบโปรแกรมตรวจ
สอบผลิตภัณฑ์นี้
ส�ำหรับสิทธิพเิ ศษ ท่านจะได ้รับสิทธิในการต่อระยะเวลาการ
รับประกันฟรีเพิม
่ ขึน
้ หนึง่ เดือน โดยสิทธิพเิ ศษนีค
้ รอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครือ
่ ง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอืน
่ ๆ
ทันทีทโี่ ทรศัพท์ของคุณได ้รับการตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได ้รับขอความรับรอง “โทรศัพท์เครือ
่ งนี้ คือผลิตภัณฑ์
จากบริษัท LG”
โดยทุกหมายเลข IMEI ทีส
่ ง่ ถึงบริษัท LG สามารถการันตีได ้ว่า
จะได ้รับสิทธิการรับประกันสินค ้า อันเนือ
่ ง จากขอบกพร่องจาก
มาตรฐานในขัน
้ ตอนการผลิต โดยไม่จ�ำเป็ นต ้องแสดงหลักฐานใน
้ หรือ บัตรรับประกันสินค ้า นับตัง้ แต่วน
้ ผลิตภัณฑ์
การซือ
ั แรกทีท
่ า่ นซือ
Product Authentication program
Dear Customers,
To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive
official warranty service, LG is now running a product authentication program.
To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your
purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.
LG will bear the cost of one SMS for the product authentication program.
For promotion, you will receive one additional month of warranty for free. One additional month of warranty
covers only mobile phone, not batteries and accessories.
Once your phone is authenticated, you will receive the message ‘Your handset is a genuine LG product.’
The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the
warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.

ไทย

คูม
่ อ
ื การใช ้ LG-P970
ั ของคุณ
้ ะช่วยคุณเริม
คูม
่ อ
ื นีจ
่ ต้นใชง้ านโทรศพท์

• ข ้อมูลบางอย่างในคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ าจไม่
สามารถใช ้ได ้กับโทรศัพท์ของคุณ ขึน
้
อยูก
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ั โทรศัพท์ ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
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• ลิขสิทธิ์ ©2013 LG Electronics, Inc.
สงวนลิขสิทธิ์ LG และโลโก ้ LG เป็ น
เครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ
LG Group และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เครือ
่ งหมายการค ้าอืน
่ ๆ ทัง้ หมดเป็ น
สมบัตข
ิ องเจ ้าของนัน
้ ๆ
• Google™, Google Maps™, Gmail™,
YouTube™ และ Google Talk™ เป็ น
เครือ
่ งหมายการค ้าของ Google Inc.
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ิ ธิภาพ
ค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภ ัยและการใชง้ านอย่างมีประสท
โปรดอ่านค�ำแนะน� ำเบือ
้ งต ้นต่อไปนี้
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเหล่านีอ
้ าจ
ท�ำให ้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย

การร ับพล ังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข ้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ LG-P970 นี้ ได ้
รับการออกแบบตรงตามข ้อก�ำหนดเรือ
่ ง
ความปลอดภัยในการใช ้งานอันเกีย
่ ว
กับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข ้อก�ำหนดนีใ้ ช ้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ทรี่ วมถึงการก�ำหนดค่าเผือ
่
ไว ้ทัง้ นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขน
ึ้ กับอายุและสุขภาพ
• ข ้อก�ำหนดเกีย
่ วกับการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช ้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR
การทดสอบ SAR ได ้กระท�ำด ้วยการ
ใช ้วิธก
ี ารทีไ่ ด ้มาตรฐาน โดยให ้เครือ
่ ง
โทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และ
มีการรับรองขนาดสัญญาณแล ้ว โดย
การส่งสัญญาณดังกล่าวได ้กระท�ำใน
ทุกย่านความถีท
่ โี่ ทรศัพท์ใช ้อยู่
• แม ้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG
แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ ้าง แต่ทก
ุ
รุน
่ จะได ้รับการออกแบบให ้อยูภ
่ ายใน
ข ้อก�ำหนดการรับพลังงานคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุ
4

• ข ้อจ�ำกัด SAR ทีแ
่ นะน� ำโดย
International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่
ตามเนือ
้ เยือ
่ ของร่างกายทีห
่ นัก 10
กรัม
• ค่า SAR สูงสุดส�ำหรับโทรศัพท์รน
ุ่ นี้
ซึง่ ท�ำการทดสอบโดย DASY4 ขณะ
ถือแนบกับหูคอ
ื 1.27 วัตต์/กก. (10
กรัม) และเมือ
่ พกพาไว ้กับตัวคือ 1.43
วัตต์/กก. (10 กรัม)
• โทรศัพท์นต
ี้ รงตามมาตรฐานการดูด
กลืนสัญญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF)
เมือ
่ ใช ้งานตามปกติโดยถือแนบกับ
หู หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่าง
น ้อย 1.5 ซม. เมือ
่ ใช ้กล่องโทรศัพท์
ส�ำหรับพกพา คลิปยึดเข็มขัดหรือที่
ใส่โทรศัพท์ เพือ
่ การใช ้งานแบบพก
ติดตัว อุปกรณ์เหล่านัน
้ ไม่ควรเป็ น
โลหะและควรให ้โทรศัพท์อยูห
่ า่ งจาก
ร่างกายอย่างน ้อย 1.5 ซม. โทรศัพท์
่ มต่อเครือข่าย
เครือ
่ งนีต
้ ้องมีการเชือ
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพส�ำหรับการส่งไฟล์ข ้อมูล
หรือข ้อความ ในบางครัง้ การส่งไฟล์
ข ้อมูลหรือการส่งข ้อความอาจล่าช ้า
่ มต่อเครือข่ายได ้ ตรวจ
จนกว่าจะเชือ
สอบให ้แน่ใจว่าได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำ
แนะน� ำเกีย
่ วกับระยะห่างดังกล่าวข ้าง
้
ต ้น จนกว่าจะส่งข ้อมูลเสร็จสิน

่ ม
ี่ ี
การดูแลและการบ�ำรุงร ักษาเครือ
่ ง • ไม่ควรน� ำเครือ่ งโทรศัพท์ไว ้ในทีท
่ สะเทือนหรือการกระแทก
การสัน
ั
โทรศพท์
ค�ำเตือน
ใช ้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ
อุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให ้
ใช ้กับโทรศัพท์รน
ุ่ นีเ้ ท่านัน
้ การใช ้
อุปกรณ์ประเภทอืน
่ ๆ อาจท�ำให ้การ
รับรองหรือการรับประกันของเครือ
่ ง
้ สุดลง หรือก่อให ้เกิดอันตรายได ้
สิน
้ ส่วนของเครือ
• อย่าถอดแยกชิน
่ ง
โทรศัพท์ ควรน� ำไปให ้ช่างเทคนิคผู ้มี
ความรู ้เมือ
่ จ�ำเป็ นต ้องมีการตรวจซ่อม
• การซ่อมแซมภายใต ้การรับประกัน
เป็ นการตัดสินใจของ LG ซึง่ อาจรวม
้ ส่วนหรือแผงวงจร
ถึงการเปลีย
่ นชิน
ทีเ่ ป็ นของใหม่หรือของทีป
่ รับสภาพ
โดยมีประสิทธิภาพในการท�ำงาน
้ ส่วนทีถ
เทียบเท่าชิน
่ ก
ู เปลีย
่ น
• ควรวางให ้ห่างจากอุปกรณ์เครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ โทรศัพท์ไว ้ห่างจากแหล่ง
ความร ้อน เช่น เครือ
่ งระบายความร ้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• ไม่ควรท�ำโทรศัพท์ตก

• ปิ ดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ี
ข ้อบังคับพิเศษว่าห ้ามใช ้ ตัวอย่าง
เช่น ห ้ามใช ้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล
เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการท�ำงาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทไี่ วต่อ
สัญญาณรบกวน
• ห ้ามสัมผัสโทรศัพท์ด ้วยมือเปี ยก
ขณะก�ำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจ
ถูกไฟฟ้ าดูดและอาจท�ำให ้โทรศัพท์
ช�ำรุดเสียหายได ้
• ห ้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล ้วัตถุไวไฟ
เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร ้อนและท�ำให ้
ติดไฟ ซึง่ อาจท�ำให ้เกิดเพลิงไหม ้
• ใช ้ผ ้าแห ้งเช็ดท�ำความสะอาด
ภายนอกเครือ
่ งโทรศัพท์ (อย่าใช ้
สารละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว ้บนพืน
้
ผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ก
ี าร
ถ่ายเทอากาศดี
• ไม่ควรน� ำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว ้ในทีท
่ ม
ี่ ี
ฝุ่ นหรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล ้บัตรเครดิตหรือ
บัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก เพราะ
อาจท�ำความเสียหายต่อข ้อมูลในแถบ
แม่เหล็กได ้
5
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ค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภ ัยและการใชง้ านอย่างมีประสท
• อย่าเคาะหน ้าจอด ้วยวัตถุมค
ี ม เพราะ
อาจท�ำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได ้
• วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให ้ห่างจาก
้
ของเหลวหรือความชืน
• ใช ้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด ้วยความ
ระมัดระวัง อย่าแตะต ้องเสาอากาศ
โดยไม่จ�ำเป็ น
• ห ้ามใช ้ สัมผัส หรือพยายามถอด
หรือซ่อมแซมแก ้วทีแ
่ ตก มีรอยแตก
หรือร ้าว ความเสียหายของหน ้าจอ
แก ้วเกิดขึน
้ จากการใช ้งานโดยไม่
ได ้รับอนุญาตหรือไม่ถก
ู ต ้องจะไม่
ครอบคลุมภายใต ้การรับประกัน
• โทรศัพท์ของคุณเป็ นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทม
ี่ ค
ี วามร ้อนในระหว่าง
การท�ำงานปกติ การสัมผัสกับผิว
โดยตรงเป็ นระยะเวลานานโดยไม่ม ี
การระบายอากาศหรือมีไม่เพียงพอ
อาจท�ำให ้รู ้สึกไม่สบายหรือเกิดแผล
ไหม ้เล็กน ้อยได ้ ดังนัน
้ ผู ้ใช ้ต ้อง
ระมัดระวังเมือ
่ ถือโทรศัพท์ในระหว่าง
หรือทันทีหลังจากการใช ้การ
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การท�ำงาน อย่างมีประสท
ั
ของโทรศพท์

อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส ์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งอาจได ้รับ
ผลจากคลืน
่ รบกวนได ้ ท�ำให ้มีผลต่อ
การท�ำงาน
• ห ้ามใช ้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล ้อุปกรณ์
ทางการแพทย์โดยไม่ได ้รับอนุญาต
เสียก่อน หลีกเลีย
่ งการวางโทรศัพท์
เหนือเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต ้น
้
ของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋ าเสือ
เป็ นต ้น
• โทรศัพท์เคลือ
่ นทีบ
่ างเครือ
่ งอาจก่อ
ให ้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบกวนกับเครือ
่ ง
ช่วยฟั งได ้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได ้รับการ
รบกวนบ ้างเล็กน ้อย

ความปลอดภ ัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข ้อ
บังคับว่าด ้วยเรือ
่ งการใช ้โทรศัพท์
เคลือ
่ นทีใ่ นพืน
้ ทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ขับขีย
่ านพาหนะ
• ห ้ามใช ้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ้วยความ
ระมัดระวังอย่างเต็มที่
• ขับเข ้าข ้างทาง แล ้วจอดรถก่อนโทร
ออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ท�ำให ้จ�ำเป็ นต ้องด�ำเนินการดังกล่าว

• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผลก
ระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด
ในรถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์
อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย เป็ นต ้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย ห ้าม
ติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร ้สายซึง่
ขัดขวางการท�ำงานของถุงลม ซึง่ อาจ
ท�ำให ้ถุงลมไม่ท�ำงาน หรืออาจท�ำให ้
คุณได ้รับบาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ งจากการ
ท�ำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได ้
• หากคุณก�ำลังฟั งเพลงในขณะอยู่
ข ้างนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียง
อยูท
่ รี่ ะดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ให ้คุณยัง
สามารถได ้ยินเสียงจากรอบข ้างได ้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ ้างถนน

หลีกเลีย
่ งการท�ำลายความ
สามารถในการได้ยน
ิ
เพือ
่ ป้ องกันงการท�ำลายความ
สามารถในการได ้ยินทีอ
่ าจเกิด
ขึน
้ ได ้ ห ้ามฟั งเสียงทีด
่ งั มาก
เป็ นเวลานาน
ความสามารถในการได ้ยินอาจถูก
ท�ำลายได ้หากคุณฟั งเสียงดังเป็ นระยะ
เวลานาน ดังนัน
้ เราขอแนะน� ำว่า คุณ
ไม่ควรเปิ ดหรือปิ ดหูฟังใกล ้กับหูของ
คุณ นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว ้ใน
ระดับทีเ่ หมาะสม

• เมือ
่ ใช ้หูฟัง ให ้ลดระดับเสียงลงหาก
คุณไม่ได ้ยินเสียงพูดของคนข ้างๆ
หรือคนข ้างๆ คุณได ้ยินสิง่ ทีค
่ ณ
ุ ก�ำลัง
ฟั ง
หมายเหตุ: แรงดันเสียงทีม
่ ากเกิน
ไปจากหูฟัง และชุดหูฟังสามารถ
ท�ำให ้สูญเสียการได ้ยินได ้

สว่ นทีเ่ ป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณท�ำ
มาจากวัสดุแก ้ว ซึง่ ส่วนทีเ่ ป็ นแก ้วนี้
สามารถแตกได ้หากโทรศัพท์ตกลงบน
พืน
้ แข็ง หรือถูกกระแทก หากส่วนที่
เป็ นแก ้วนีแ
้ ตก อย่าสัมผัส หรือพยายาม
ดึงออก ให ้หยุดใช ้โทรศัพท์จนกว่าส่วน
ทีเ่ ป็ นแก ้วนีจ
้ ะได ้รับการเปลีย
่ นโดยผู ้ให ้
บริการทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้

บริเวณทีท
่ ำ� ให้เกิดระเบิดได้

ห ้ามใช ้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
ี่ ยูร่ ะหว่างมี
การระเบิดต่างๆ ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อห ้าม
อย่างเคร่งครัด และท�ำตามข ้อก�ำหนด
หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
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บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้

• ห ้ามใช ้โทรศัพท์ใกล ้จุดเติมน�้ ำมัน
้ เพลิง
เชือ
้ เพลิง
• ห ้ามใช ้โทรศัพท์ใกล ้น�้ ำมันเชือ
หรือสารเคมี
• ห ้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือ
ของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือระเบิดได ้
ในห ้องโดยสารของรถ ซึง่ คุณใช ้เก็บ
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของ
คุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร ้สายสามารถก่อให ้เกิดคลืน
่
รบกวนต่อเครือ
่ งบินได ้
• ให ้ปิ ดโทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณก่อน
ขึน
้ เครือ
่ งบิน
• อย่าใช ้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบินจอด
ทีพ
่ น
ื้ ก่อนได ้รับการอนุญาตจาก
พนักงานประจ�ำเครือ
่ ง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจาก
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่
มือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
อาจท�ำอันตรายหากเด็กน� ำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช ้กับ
เครือข่ายมือถือบางเครือข่ายได ้ จึงไม่
ควรใช ้โทรศัพท์นเี้ พียงอย่างเดียวใน
กรณีโทรฉุกเฉิน ให ้ตรวจสอบกับผู ้ให ้
บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ
8

ข้อมูลเกีย
่ วก ับแบตเตอรีแ
่ ละการ
ดูแลร ักษา
• คุณไม่จ�ำเป็ นต ้องคายประจุ
แบตเตอรีอ
่ อกจนหมดก่อนเริม
่ การ
ชาร์จ แบตเตอรีน
่ ต
ี้ า่ งจากแบตเตอรี่
อืน
่ เนือ
่ งจากไม่ม ี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่
ด ้อยลง
• ใช ้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ งชาร์จ
ของ LG เท่านัน
้ เครือ
่ งชาร์จของ LG
ได ้รับการออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการ
ใช ้งานของแบตเตอรีใ่ ห ้นานทีส
่ ด
ุ
้ ส่วนหรือท�ำให ้แบตเตอรี่
• อย่าถอดชิน
ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดของหน ้าสัมผัส
แบตเตอรี่
• เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ ้อนใหม่ทน
ั ที เมือ
่
ประสิทธิภาพการใช ้งานลดต�ำ่ ลง
จนถึงระดับทีไ่ ม่อาจใช ้งานต่อได ้
แบตเตอรีน
่ ส
ี้ ามารถชาร์จใหม่ได ้หลาย
ร ้อยครัง้ ก่อนทีจ่ ะต ้องเปลีย
่ นก ้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่
ได ้ใช ้เป็ นเวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการ
ใช ้งาน
• อย่าให ้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดน
แสงแดดโดยตรง หรือใช ้ในสภาพทีม
่ ี
้ สูง เช่น ในห ้องน�้ ำ
ความชืน

• อย่าวางแบตเตอรีท
่ งิ้ ไว ้ในสภาพ
อากาศทีร่ ้อนหรือเย็น เนือ
่ งจาก
ประสิทธิภาพของแบตเตอรีอ
่ าจด ้อย
ลง
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู
ต ้อง อาจท�ำให ้เกิดการระเบิดได ้
• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำของผู ้ผลิต
ในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้แล ้ว โปรด
รีไซเคิลเมือ
่ เป็ นไปได ้ อย่าทิง้ เป็ น
ขยะในครัวเรือน
• หากคุณต ้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่
โปรดน� ำไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทน
จ�ำหน่ายทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ จาก LG
Electronics ทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ เพือ
่ ขอความ
ช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจาก
เต ้าเสียบทุกครัง้ หลังจากแบตเตอรี่
โทรศัพท์เต็มแล ้วเพือ
่ ลดการใช ้
้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
พลังงานสิน
• อายุการใช ้งานแบตเตอรีจ่ ะขึน
้ อยูก
่ บ
ั
การก�ำหนดค่าเครือข่าย, การตัง้ ค่า
ผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช ้, แบตเตอรี่
และสภาพแวดล ้อม
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
ี่ ข
ี อบ
แหลมคม เช่น ฟั นหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ ซึง่ อาจก่อให ้เกิด
ไฟไหม ้ได ้

ค�ำประกาศร ับรอง
ดังนัน
้ LG Electronics ขอ
ประกาศว่าผลิตภัณฑ์ LG-P970
เป็ นไปตามข ้อก�ำหนดที่
จ�ำเป็ น และข ้อก�ำหนดทีเ่ กีย
่ ว
ข ้องอืน
่ ๆ ของ Directive
1999/5/EC คุณสามารถดู
ส�ำเนาของค�ำประกาศรับรอง
ได ้ที่ http://www.lg.com/
global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
อุณหภูมแ
ิ วดล้อม
สูงสุด: +50°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)
ต�ำ่ สุด: -10 °C
ประกาศ:
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
ในการขอรับซอร์สโค ้ดทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ตาม GPL, LGPL, MPL และและใบ
อนุญาตโอเพ่นซอร์สอืน
่ ๆ โปรดไป
ที่ http://opensource.lge.com/
เงือ
่ นไขใบอนุญาต การปฏิเสธการ
รับผิดชอบ และประกาศทีอ
่ ้างอิง
ถึงทัง้ หมด สามารถดาวน์โหลดได ้
พร ้อมกับซอร์สโค ้ด
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ั ของคุณ
เริม
่ ท�ำความรูจ
้ ักก ับโทรศพท์
ั
ก่อนเริม
่ ใชโ้ ทรศพท์
โปรดอ่านข้อมูลนี!้
ั :
การยืดอายุแบตเตอรีข
่ องโทรศพท์
่ สารทางสัญญาณวิทยุทค
• ปิ ดการสือ
ี่ ณ
ุ
ไม่ใช ้ ปิ ด Wi-Fi, Bluetooth หรือ
GPS หากคุณไม่ได ้ใช ้งาน
• ลดความสว่างหน ้าจอและตัง้ ค่าเวลา
้ ลง
ปิ ดหน ้าจอให ้สัน
ั
1. หน่วยความจ�ำโทรศพท์
•
ปิ
ด
การซิ
ง
ค์
อ
ต
ั
โนมั
ตข
ิ อง Gmail™,
ในการเพิม
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความ
่ และแอปพลิเคชัน
ปฏิ
ท
น
ิ
,
รายชื
อ
จ�ำ คุณต ้องจัดการแอปพลิเคชันและลบ
อืน
่ ๆ
ข ้อมูลบางอย่าง เช่น แอปพลิเคชันหรือ
• แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด
ข ้อความ
บางแอปพลิเคชันอาจลดก�ำลังไฟ
ั
การถอนการติดตงแอปพลิ
ั้
เคชน:
แบตเตอรี่
1 แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ >
การตรวจสอบระด
ับก�ำล ังไฟ
แอปฯ จากประเภทอุปกรณ์
แบตเตอรี:่
2 เมือ
่ แอปพลิเคชันทัง้ หมดปรากฏขึน
้
• แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ >
ให ้เลือ
่ นและเลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ั
เกีย
่ วก ับโทรศพท์
ภายใต ้ ระบบ >
ต ้องการยกเลิกการติดตัง้
แบตเตอรี่
3 แตะ ถอนการติดตงั้
สถานะแบตเตอรี่ (ก�ำลังชาร์จหรือไม่
ชาร์จ) และระดับ (เปอร์เซ็นต์ทช
ี่ าร์จ)
2. การยืดอายุแบตเตอรี่
้
ยืดอายุแบตเตอรีร่ ะหว่างการชาร์จแต่ละ จะปรากฏขึน
การตรวจสอบและควบคุมการใช ้
ครัง้ ได ้โดยการปิ ดคุณสมบัตท
ิ ค
ี่ ณ
ุ ไม่
ต ้องการให ้ท�ำงานอย่างต่อเนือ
่ งในแบ็ค ก�ำล ังไฟแบตเตอรี:่
กราวด์ คุณสามารถตรวจสอบวิธก
ี าร
• แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ >
ใช ้ไฟแบตเตอรีข
่ องแอปพลิเคชันและ
ประหย ัดพล ังงาน จากประเภท
ทรัพยากรระบบได ้
้ บตเตอรี่ ภายใต ้
อุปกรณ์ > การใชแ
ข ้อมูลแบตเตอรี่
โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปั ญหาทีค
่ ณ
ุ
พบในโทรศัพท์ของคุณมีการอธิบาย
ไว ้ในส่วนนีห
้ รือไม่ ก่อนทีจ่ ะโทรศัพท์
ไปขอรับการบริการหรือติดต่อตัวแทน
ฝ่ ายบริการ
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เวลาในการใช ้แบตเตอรีจ่ ะปรากฏขึน
้
บนหน ้าจอ โดยแสดงระยะเวลานับจาก
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ทีค
่ ณ
ุ เชือ
ั แหล่งจ่าย
่ มต่ออยู่
ไฟครัง้ สุดท ้าย หรือหากเชือ
ในขณะนี้ จะแสดงระยะเวลานับจาก
ทีโ่ ทรศัพท์ใช ้พลังงานจากแบตเตอรี่
ครัง้ สุดท ้าย หน ้าจอจะแสดงรายการ
แอปพลิเคชันหรือบริการทีใ่ ช ้ก�ำลังไฟ
แบตเตอรี่ โดยเรียงล�ำดับตามปริมาณที่
ใช ้จากมากไปน ้อย

3. การใชโ้ ฟลเดอร์
คุณสามารถรวมหลายไอคอนแอปพลิเค
ชันไว ้ในหนึง่ โฟลเดอร์ได ้ วางไอคอน
แอปพลิเคชันหนึง่ บนอีกไอคอนหนึง่
ในหน ้าจอหลัก และไอคอนทัง้ สองจะ
รวมกัน
หมายเหตุ: หลังจากคุณเปิ ดแอป
พลิเคชันแล ้ว โดยปกติคณ
ุ จะ
สามารถปรับการตัง้ ค่าได ้โดยเลือก
รายการจากไอคอนเมนูใกล ้กับด ้าน
บนหรือด ้านล่างของหน ้าจอ

ั
4. กอ
่ นการติดตงแอปพลิ
ั้
เคชน
และ OS โอเพ่นซอร์ส
ค�ำเตือน
หากคุณติดตัง้ และใช ้ OS อืน
่ นอก
เหนือจากของผู ้ผลิต อาจท�ำให ้
โทรศัพท์ของคุณท�ำงานผิดปกติ
ได ้ นอกจากนัน
้ โทรศัพท์ของคุณ
จะไม่ได ้รับความคุ ้มครองตามการ
รับประกัน
ค�ำเตือน
เพือ
่ ปกป้ องโทรศัพท์และข ้อมูล
ส่วนตัว ให ้ดาวน์โหลดแอปพลิเค
่ ถือได ้
ชันเฉพาะจากแหล่งทีเ่ ชือ
เช่น Google Play เท่านัน
้ หากมี
การติดตัง้ แอปพลิเคชันไม่ถก
ู ต ้อง
ในโทรศัพท์ อาจท�ำงานไม่ปกติ
หรือเกิดข ้อผิดพลาดร ้ายแรง คุณ
ต ้องถอนการติดตัง้ แอปพลิเคชัน
เหล่านัน
้ และข ้อมูลและการตัง้ ค่าที่
เกีย
่ วข ้องทัง้ หมดออกจากโทรศัพท์
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ั ของคุณ
เริม
่ ท�ำความรูจ
้ ักก ับโทรศพท์
5. การใช ้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)

6. การเปิ ดและการสล ับแอปพลิ
ั
เคชน

หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถแก ้ไข
่ ภาพเดิมได ้ ให ้ใช ้ Hard Reset
สูส
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน) เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น
ของโทรศัพท์
1 แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ > แบ็
คอ ัพและรีเซ็ ท > รีเซ็ ตข้อมูลจาก
ั
โรงงาน > รีเซ็ ตโทรศพท์
(หาก
คุณต ้องการลบข ้อมูลทัง้ หมดใน
การ์ด SD ของโทรศัพท์ ให ้เลือก
ช่อง ลบการ์ด SD)
2 โทรศัพท์จะเปิ ดขึน
้ และรีเซ็ตค่าจาก
โรงงานทันที
ห ้ามใช ้โทรศัพท์อย่างน ้อยอย่างน ้อยห
นึง่ นาที ขณะท�ำการ Hard Reset จาก
นัน
้ คุณจะสามารถเปิ ดเครือ
่ งโทรศัพท์
ได ้

มัลติทาสกิง้ เป็ นเรือ
่ งง่ายใน Android
เนือ
่ งจากคุณสามารถใช ้งานมากกว่า
หนึง่ แอปพลิเคชันพร ้อมกัน โดยไม่
จ�ำเป็ นต ้องปิ ดแอปพลิเคชันก่อนเปิ ด
แอปพลิเคชันอืน
่ การใช ้และสลับระ
หว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ทีเ่ ปิ ดอยู่
Android จะจัดการแต่ละแอปพลิเคชัน
การหยุดและเริม
่ ต ้นตามทีต
่ ้องการ เพือ
่
ให ้แอปพลิเคชันทีไ่ ม่ได ้ท�ำงานไม่ใช ้
ทรัพยากรโดยไม่จ�ำเป็ น
ั ใ่ ช ้
การดูรายการแอปพลิเคชนที
ล่าสุด:
เพียงแค่กดปุ่ ม หน้าหล ัก ค ้างไว ้
ั
การหยุดแอปพลิเคชน:
1 แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ >
แอปฯ จากแท็บ อุปกรณ์ > การ
ร ัน
2 เลือ
่ นและแตะแอปพลิเคชันที่
ต ้องการ และแตะ หยุด เพือ
่ หยุด

ค�ำเตือน
หากคุณด�ำเนินการ Hard Reset
แอปพลิเคชันของผู ้ใช ้, ข ้อมูลผู ้ใช ้
และใบอนุญาต DRM ทัง้ หมดจะถูก
ลบ โปรดอย่าลืมส�ำรองข ้อมูลส�ำคัญ
ไว ้ก่อนท�ำ Hard Reset
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7. การติดตงั้ PC software
(LG PC Suite)
LG PC Suite คือชุดซอฟต์แวร์ท ี่
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับ
จะช่วยเชือ
่ สาร
คอมพิวเตอร์ผา่ นสายเคเบิลการสือ
่ มต่อ
ข ้อมูล USB และ Wi-Fi เมือ
่ เชือ
ั ของอุปกรณ์
แล ้ว คุณสามารถใช ้ฟั งก์ชน
ของคุณบนคอมพิวเตอร์ได ้

ด้วยซอฟต์แวร์ LG PC Suite คุณ
สามารถ...
• จัดการและเล่นเนือ
้ หามีเดียของ
คุณ (เพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ) บน
คอมพิวเตอร์ของคุณ
• ส่งเนือ
้ หามัลติมเี ดียไปยังอุปกรณ์
ของคุณ
• ซิงโครไนซ์ข ้อมูล (ก�ำหนดการ ราย
่ บุค
ชือ
๊ มาร์ค) ระหว่างอุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
• ส�ำรองข ้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆ ใน
อุปกรณ์ของคุณ
• อัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณ
• ส�ำรองข ้อมูลและเรียกคืนอุปกรณ์
ของคุณ
• เล่นเนือ
้ หามัลติมเี ดียจากคอมพิวเตอร์
บนอุปกรณ์ของคุณ
หมายเหตุ: คุณสามารถใช ้เมนู วิธ ี
ใช ้ จากแอปพลิเคชันเพือ
่ ค ้นหาวิธ ี
การใช ้งานซอฟต์แวร์ LG PC Suite
ของคุณได ้
การติดตงซอฟต์
ั้
แวร์ LG PC Suite
ซอฟต์แวร์ LG PC Suite สามารถ
ดาวน์โหลดได ้จากเว็บเพจของ LG
1 ไปที่ www.lg.com และเลือก
ประเทศทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ

2 ไปที่ การสน ับสนุน > การ
ั มอ
สน ับสนุนโทรศพท์
ื ถือ > เลือก
รุน
่ (LG-P970)
3 คลิก PC Sync จาก ดาวน์โหลด
และคลิก WINDOW PC Sync
ดาวน์โหลด เพือ
่ ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
� หร ับ
ข้อก�ำหนดของระบบสำ
ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
• ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร: Windows XP 32
บิต (Service pack 2), Windows
Vista 32 บิต/64 บิต Windows 7
32 บิต/64 บิต
• CPU: โปรเซสเซอร์ 1 GHz (หรือ
เร็วกว่า)
• หน่วยความจ�ำ: 512 MB RAM (หรือ
มากกว่า)
• กราฟิ กการ์ด: ความละเอียดหน ้าจอ
1024 x 768 สี 32 บิต (หรือสูงกว่า)
• HDD: พืน
้ ทีว่ า่ ง 100 MB (หรือ
มากกว่า) (อาจต ้องใช ้พืน
้ ทีว่ า่ งบน
ฮาร์ดดิสก์มากขึน
้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ปริมาณข ้อมูลทีจ่ ัดเก็บ)
• ซอฟต์แวร์ทต
ี่ ้องการ: ไดรเวอร์ในตัว
ของ LG
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ั ของคุณ
เริม
่ ท�ำความรูจ
้ ักก ับโทรศพท์
หมายเหตุ:
ไดรเวอร์ USB ในต ัวของ LG
จ�ำเป็ นต ้องใช ้ไดรเวอร์ USB ในตัว
่ มต่ออุปกรณ์ LG
ของ LG ในการเชือ
และคอมพิวเตอร์ และไดรเวอร์จะถูก
ติดตัง้ โดยอัตโนมัต ิ เมือ
่ คุณติดตัง้
ซอฟต์แวร์ LG PC Suite

ั ของ
8. การซงิ โครไนซโ์ ทรศพท์
คุณก ับคอมพิวเตอร์
ข ้อมูลจากอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
สามารถซิงโครไนซ์ได ้ง่ายๆ โดยใช ้
ซอฟต์แวร์ LG PC Suite สามารถซิง
่ ก�ำหนดการ และบุค
โครไนซ์รายชือ
๊
มาร์คได ้ด ้วย
ขัน
้ ตอนจะมีดงั ต่อไปนี:้
่ มต่อเครือ
1 เชือ
่ งของคุณกับ
คอมพิวเตอร์ (ใช ้สายเคเบิล USB
่ มต่อ Wi-Fi)
หรือการเชือ
่ มต่อ ให ้เรียกใช ้
2 หลังจากการเชือ
โปรแกรมและเลือกส่วนอุปกรณ์จาก
ประเภททางด ้านซ ้ายของหน ้าจอ
3 คลิก [ข ้อมูลส่วนตัว] เพือ
่ เลือก
4 เลือกช่องท�ำเครือ
่ งหมายของเนือ
้ หา
ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการซิงโครไนซ์ และคลิก
ปุ่ ม ซิงค์
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ั ก ับ
9. การซงิ ค์โครไนซโ์ ทรศพท์
คอมพิวเตอร์ผา่ น USB
หมายเหตุ: ในการซิงโครไนซ์
โทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์โดยใช ้
สายเคเบิล USB คุณต ้องติดตัง้ LG
PC Suite ในคอมพิวเตอร์ โปรดดู
หน ้าก่อนหน ้านีส
้ �ำหรับการติดตัง้ LG
PC Suite
1 แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ > ที่
เก็บข้อมูล จากแท็บ อุปกรณ์ เพือ
่
ตรวจสอบมีเดียทีเ่ ก็บข ้อมูล (หาก
่ รือ
คุณต ้องการถ่ายโอนไฟล์เข ้าสูห
ออกจากการ์ดหน่วยความจ�ำ ให ้ใส่
การ์ดหน่วยความจ�ำลงในโทรศัพท์)
่ มต่อโทรศัพท์กบ
2 เชือ
ั คอมพิวเตอร์
โดยใช ้สายเคเบิล USB
่ มต่อ USB จะ
3 รายการโหมดการเชือ
ปรากฏขึน
้ เลือกตัวเลือก ซิงค์มเี ดีย
(MTP)
4 เปิ ดโฟลเดอร์หน่วยความจ�ำทีถ
่ อดได ้
บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูเนือ
้ หา
ในทีเ่ ก็บข ้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของ
คุณ และโอนไฟล์
5 คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง
โฟลเดอร์ไดรฟ์
6 เลือกตัวเลือก ชาร์ทเท่านัน
้ เพือ
่
่ มต่อโทรศัพท์
ยกเลิกการเชือ

เคล็ดล ับ! ในการใช ้การ์ด microSD
ในโทรศัพท์อก
ี ครัง้ คุณต ้องเปิ ด
> ชาร์ท
แถบการแจ ้ง และแตะ
เท่านน
ั้
ั
่ มต่อโทรศพท์
การยกเลิกการเชือ
ของคุณก ับคอมพิวเตอร์:
เปิ ดแถบการแจ ้ง และแตะ
>
่ มต่อ
ชาร์ทเท่านน
ั้ เพือ
่ ยกเลิกการเชือ
โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์อย่าง
ปลอดภัย

11. เมือ
่ หน้าจอค้าง

ั ไม่
หากหน้าจอค้างหรือโทรศพท์
ตอบสนองเมือ
่ คุณพยายามใชง้ าน:
ถอดแบตเตอรี่ ใส่กลับเข ้าไป แล ้วเปิ ด
โทรศัพท์
หรือ
กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ด/ล็อค ค ้างไว ้เป็ นเวลา
10 วินาทีเพือ
่ ปิ ด
หากยังไม่สามารถแก ้ไขปั ญหาได ้
โปรดติดต่อศูนย์บริการ

ั ตงขึ
้
10. ถอ
ื โทรศพท์
ั้ น
ถือโทรศัพท์มอ
ื ถือแนวตัง้ เหมือนกับ
โทรศัพท์ทวั่ ไป โทรศัพท์ LG-P970 มี
เสาอากาศภายใน ระมัดระวังอย่าให ้เกิด
รอยขีดข่วนหรือความเสียหายทีบ
่ ริเวณ
ด ้านหลังเครือ
่ ง เนือ
่ งจากอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ในขณะท�ำการโทรออก/รับสาย หรือ
ท�ำการส่ง/รับข ้อมูล ให ้หลีกเลีย
่ งการ
ถือบริเวณส่วนล่างของโทรศัพท์ซงึ่
เป็ นต�ำแหน่งทีม
่ ก
ี ารติดตัง้ เสาอากาศ
ไว ้ การท�ำดังกล่าวส่งผลกับคุณภาพ
การโทร
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ั ของคุณ
เริม
่ ท�ำความรูจ
้ ักก ับโทรศพท์
สว่ นประกอบอุปกรณ์
หากต ้องการเปิ ดโทรศัพท์ ให ้กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง ค ้างไว ้ 3 วินาที
หากต ้องการปิ ดโทรศัพท์ ให ้กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง ค ้างไว ้ 3 วินาที จากนัน
้ แตะ
ปิ ดเครือ
่ ง แล ้วแตะ ตกลง
ช่องเสียบหูฟงั
เซนเซอร์หน้าจอ
์ ล้องถ่ายรูปด้านหน้า
เลนสก

ปุ่มเปิ ด/ปิ ด/ล็อค
- เปิ ดหรือปิ ดเครือ
่ งโดยกด
ปุ่ มนีค
้ ้างไว ้
- กดและล็อคหน ้าจอ

ปุ่มหน้าหล ัก
- กลับไปยังหน ้าหลักจากหน ้า
จอใดๆ

ปุ่มกล ับ
- กลับไปยังหน ้าจอก่อนหน ้า

ปุ่มเมนู
- ตรวจสอบว่ามีตวั เลือกอะไร
บ ้าง
ไมโครโฟน

ปุ่มค้นหา
- ค ้นหาเว็บและเนือ
้ หาใน
โทรศัพท์

หมายเหตุ: เซนเซอร์หน้าจอ
เมือ
่ รับสายหรือโทรออก เซนเซอร์หน ้าจอจะปิ ดไฟหน ้าจอโดยอัตโนมัต ิ และ
ล็อคหน ้าจอสัมผัสโดยการรับรู ้เมือ
่ โทรศัพท์อยูใ่ กล ้หู วิธน
ี จ
ี้ ะช่วยยืดอายุการใช ้
งานแบตเตอรี่ และป้ องกันไม่ให ้คุณเปิ ดใช ้หน ้าจอสัมผัสโดยไม่ได ้ตัง้ ใจขณะ
โทรศัพท์
ค�ำเตือน
อย่าปิ ดเซนเซอร์หน ้าจอLCD ด ้วยฟิ ลม
์ ป้ องกัน เนือ
่ งจากอาจท�ำให ้เซนเซอร์
ท�ำงานผิดปกติได ้
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เคล็ดล ับ! แตะปุ่ ม เมนู เมือ
่ คุณแตะแอปพลิเคชันเพือ
่ ตรวจสอบว่ามีตวั เลือก
อะไรบ ้าง
หาก LG-P970 แสดงข ้อความแสดงข ้อผิดพลาดจากการใช ้งาน หรือคุณไม่
สามารถเปิ ดเครือ
่ งได ้ ให ้ถอดแบตเตอรี่ ใส่กลับเข ้าไปใหม่ และเปิ ดเครือ
่ งหลัง
จากผ่านไป 5 วินาที
ไมโครโฟน
ช่องเสียบหูฟงั สเตอริโอ

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ, ช่อง
เสียบสายเคเบิล micro USB
ปุ่มเปิ ด/ปิ ด/ล็อค

ปุ่มปร ับระด ับเสียง
- ในหน ้าจอหลัก: ควบคุมระดับเสียงกริง่
- ระหว่างการใช ้สาย: ควบคุมระดับเสียงหูฟัง
- ขณะเล่นแทร็ค: ควบคุมระดับเสียงต่อเนือ
่ ง
้ า่ ทางเคลือ
ปุ่มใชท
่ นไหว 3D (ปุ่ม G)
- เปิ ดใช ้งานคุณสมบัตท
ิ น
ั ทีได ้สะดวกง่ายดายโดย
การเอียง เขย่า หรือแตะโทรศัพท์
ช่องใส่ MicroSD

ฝาครอบด้านหล ัง

์ ล้อง
เลนสก
แฟลช
ช่องเสียบซิ
มการ์ด

แบตเตอรี่
ล�ำโพง
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ั ของคุณ
เริม
่ ท�ำความรูจ
้ ักก ับโทรศพท์
่ ม
ิ การ์ดและแบตเตอรี่
การใสซ
ก่อนทีจ่ ะเริม
่ ส�ำรวจโทรศัพท์เครือ
่ งใหม่
ของคุณ คุณจะต ้องตัง้ ค่าโทรศัพท์ การ
ิ การ์ดและแบตเตอรี:่
ใส่ซม
1 ในการถอดฝาครอบด ้านหลัง ให ้จับ
โทรศัพท์ไว ้อย่างมัน
่ คง ใช ้นิว้ หัวแม่
มือของมืออีกข ้างออกแรงกดทีต
่ รง
กลางของฝาครอบแบตเตอรีพ
่ ร ้อม
้ งึ ส่วนบนออกมา แล ้ว
กับใช ้นิว้ ชีด
ถอดฝาครอบแบตเตอรีอ
่ อก

ิ การ์ดเข ้าไปในช่องใส่ซม
ิ การ์ด
2 ใส่ซม
โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าหน ้าสัมผัส
สีทองของการ์ดคว�ำ่ ลง

3 ใส่แบตเตอรีใ่ ห ้เข ้าทีโ่ ดยให ้หน ้า
สัมผัสสีทองในโทรศัพท์และ
แบตเตอรีต
่ รงกัน

4 ปิ ดฝาครอบด ้านหลัง
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ั
การชาร์จโทรศพท์
ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จของ LG-P970
อยูท
่ ส
ี่ ว่ นบนของเครือ
่ ง เสียบอุปกรณ์
ชาร์จ และเสียบปลั๊กไฟเข ้ากับเต ้าเสียบ
ไฟ คุณต ้องชาร์จโทรศัพท์ LG-P970
จนกว่าจะเห็น

ในการใส่การ์ดหน่วยความจ�ำ:
1 ปิ ดโทรศัพท์กอ
่ นใส่หรือถอดการ์ด
หน่วยความจ�ำ ถอดฝาครอบด ้านหลัง

2 ใส่การ์ดหน่วยความจ�ำลงในช่อง
เสียบ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่า
หน ้าสัมผัสสีทองคว�ำ่ ลง

หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ ้องชาร์จจน
เต็มเมือ
่ เริม
่ ต ้นใช ้งานเพือ
่ ยืดอายุ
การใช ้งานของแบตเตอรี่

การติดตงการ์
ั้
ดหน่วยความจ�ำ
ในการจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดีย เช่น ภาพ
ทีถ
่ า่ ยโดยใช ้กล ้องถ่ายรูปในตัว คุณ
ต ้องใส่การ์ดหน่วยความจ�ำในโทรศัพท์

ค�ำเตือน
อย่าใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจ�ำ
เมือ
่ โทรศัพท์ของคุณเปิ ดอยู่ การท�ำ
ดังกล่าวอาจท�ำให ้การ์ดหน่วยความ
จ�ำและโทรศัพท์ของคุณเสียหายได ้
และข ้อมูลทีจ่ ัดเก็บในการ์ดหน่วย
ความจ�ำอาจเสียหาย
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ั ของคุณ
เริม
่ ท�ำความรูจ
้ ักก ับโทรศพท์
การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจ�ำ:
การ์ดหน่วยความจ�ำของคุณอาจ
ฟอร์แมตแล ้ว หากยังไม่ได ้ฟอร์แมต
คุณต ้องฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจ�ำ
ก่อนจึงจะสามารถใช ้งานการ์ดได ้
หมายเหตุ: ไฟล์ทงั ้ หมดในการ์ด
หน่วยความจ�ำจะถูกลบออกเมือ
่
ฟอร์แมต
1 แตะ
เพือ
่ เปิ ดรายการแอปพลิ
เคชัน
2 เลือ
่ นและแตะ การตงค่
ั้ าระบบ >
ทีเ่ ก็บข้อมูล จากแท็บ อุปกรณ์
่ มต่อการ์ด
3 แตะ ยกเลิกการเชือ
SD และแตะ ตกลง เพือ
่ ยืนยัน
4 แตะ ลบการ์ด SD > ลบการ์ด SD
> ลบทุกสิง่ แล ้วยืนยันการเลือก
ของคุณ
5 หากคุณตัง้ ค่าล็อคแบบ ให ้ป้ อน
ข ้อมูลล็อคแบบ แล ้วเลือก ลบทุกสิง่
หมายเหตุ: หากมีข ้อมูลอยูใ่ นการ์ด
หน่วยความจ�ำของคุณ โครงสร ้าง
โฟลเดอร์อาจจะแตกต่างไปจาก
เดิมภายหลังการฟอร์แมต เนือ
่ งจาก
ไฟล์ทงั ้ หมดถูกลบออก
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การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ

หากคุณไม่ได ้ใช ้โทรศัพท์ชวั่ ขณะหนึง่
หน ้าจอจะปิ ดและล็อคโดยอัตโนมัต ิ ซึง่
จะช่วยป้ องกันการแตะโดยไม่ตงั ้ ใจและ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่ได ้ใช ้งาน LG-P970
ให ้กดปุ่ม เปิ ด/ปิ ด/ล็อค
เพือ
่
ล็อคโทรศัพท์ของคุณ
หากมีโปรแกรมก�ำลังเปิ ดใช ้งานอยูใ่ น
ขณะทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ค่าหน ้าจอล็อค โปรแกรม
เหล่านัน
้ อาจจะยังคงท�ำงานอยูใ่ นโหมด
ล็อค ขอแนะน� ำให ้ปิ ดโปรแกรมทัง้ หมด
ก่อนจะเริม
่ ใช ้งานโหมดล็อค เพือ
่
ป้ องกันการเกิดค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่จ�ำเป็ น
(เช่น การโทรเข ้า/ออก, การเข ้าใช ้เว็บ
่ สารข ้อมูล)
และการสือ
ในการท�ำให ้โทรศัพท์ของคุณใช ้งานได ้
ให ้กดปุ่ม เปิ ด/ปิ ด/ล็อค
หน ้า
จอล็อคจะปรากฏ แตะและเลือ
่ นล็อค
หน ้าจอไปในทิศทางใดๆ เพือ
่ ปลดล็อค
หน ้าจอหลักของคุณ หน ้าจอสุดท ้ายที่
คุณดูจะเปิ ดขึน
้

การร ักษาความปลอดภ ัยการล็อค
หน้าจอ
คุณสามารถล็อคหน ้าจอสัมผัสได ้โดย
ใช ้คุณสมบัตห
ิ น ้าจอล็อค โทรศัพท์ของ
คุณจะขอรหัสปลดล็อคทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ
เปิ ดเครือ
่ งโทรศัพท์หรือปลดล็อคหน ้า
จอสัมผัส
• LG ไม่รับผิดชอบส�ำหรับการสูญหาย
ของรหัสระบบป้ องกันหรือข ้อมูลส่วน
ตัวหรือความเสียหายอืน
่ ๆ ทีเ่ กิดจาก
ซอฟต์แวร์ผด
ิ กฎหมาย
ตงค่
ั้ าลากปลดล็อค
1 ในหน ้าจอหลัก ให ้แตะ
> ตงค่
ั้ า
ล็อคหน้าจอ, เลือกแบบล็อคหน้า
จอ > ลาก
2 ลากนิว้ บนหน ้าจอเพือ
่ ปลดล็อคหน ้า
จอ
ตงค่
ั้ าปลดล็อคแบบ
1 ในหน ้าจอหลัก ให ้แตะ
> ตงค่
ั้ า
ล็อคหน้าจอ, เลือกแบบล็อคหน้า
จอ > รูปแบบ
2 ดูค�ำแนะน� ำบนหน ้าจอและตัวอย่าง
รูปแบบ และเลือก ถ ัดไป
่ มต่อ
3 วาดรูปแบบโดยลากนิว้ เพือ
่ เชือ
อย่างน ้อย 4 จุด
4 เลือก ท�ำต่อ

5 วาดรูปแบบอีกครัง้ เพือ
่ ยืนยัน
6 เลือก ยืนย ัน
ตงค่
ั้ ารห ัส PIN ปลดล็อค
1 ในหน ้าจอหลัก ให ้แตะ
> ตงค่
ั้ า
ล็อคหน้าจอ, เลือกแบบล็อคหน้า
จอ > PIN
2 ป้ อน PIN (ตัวเลข) ใหม่และเลือก
ท�ำต่อ
3 ป้ อน PIN อีกครัง้ และเลือก ตกลง
ตงค่
ั้ ารห ัสผ่านปลดล็อค
1 ในหน ้าจอหลัก ให ้แตะ
> ตงค่
ั้ า
ล็อคหน้าจอ, เลือกแบบล็อคหน้า
จอ > รห ัสผ่าน
2 ป้ อนรหัสผ่าน (ตัวเลขและตัวอักษร)
ใหม่และเลือก ท�ำต่อ
3 ป้ อนรหัสผ่านอีกครัง้ และเลือก
ตกลง
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ั ของคุณ
เริม
่ ท�ำความรูจ
้ ักก ับโทรศพท์
หมายเหตุ:
้ ็อคแบบ
ข้อควรระว ังเมือ
่ ใชล
สิง่ ส�ำคัญคือต ้องจ�ำแบบปลดล็อคที่
คุณตัง้ ไว ้ได ้ คุณจะไม่สามารถเข ้า
ใช ้โทรศัพท์ของคุณได ้หากคุณใช ้
แบบไม่ถก
ู ต ้องห ้าครัง้ คุณมีโอกาส
เพียงห ้าครัง้ ในการป้ อนแบบการ
ปลดล็อค PIN หรือรหัสผ่านของ
คุณ หากคุณท�ำการป้ อนทัง้ หมด 5
ครัง้ แล ้ว คุณสามารถลองใหม่ได ้อีก
ครัง้ หลังจากผ่านไป 30 วินาที
ในกรณีทค
ี่ ณ
ุ ลืมแบบการปลดล็อค
หากคุณล็อกอินบัญชี Google ใน
โทรศัพท์แต่ป้อนแบบไม่ถก
ู ต ้อง 5 ครัง้
ให ้แตะปุ่ ม ลืมแบบ (หรือหากคุณตัง้
ค่าแบ็คอัพ PIN ไว ้แล ้ว คุณสามารถใช ้
รหัสแบ็คอัพ PIN เพือ
่ ปลดล็อคแบบ
่ เข ้าใช ้ด ้วย
ได ้ จากนัน
้ คุณจะต ้องลงชือ
แอคเคาท์ Google ของคุณเพือ
่ ปลด
ล็อคโทรศัพท์
หากคุณไม่ได ้สร ้างแอคเคาท์ Google
บนโทรศัพท์ หรือคุณลืม คุณต ้อง
ท�ำการ Hard Reset
หากคุณลืม PIN หรือ รห ัสผ่านของ
คุณ: หากคุณลืม PIN หรือ รหัสผ่าน
ของคุณ คุณต ้องท�ำการ Hard Reset
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หน้าจอหล ักของคุณ
ั ัส
เคล็ดล ับสำ� หร ับหน้าจอสมผ
เคล็ดลับต่อไปนีเ้ ป็ นเคล็ดลับเกีย
่ วกับวิธ ี
นาวิเกตโทรศัพท์ของคุณ
แตะ – ในการเลือกเมนู/ตัวเลือก หรือ
เปิ ดแอปพลิเคชัน ให ้แตะทีเ่ มนู/ตัว
เลือกนัน
้
แตะค้าง – ในการเปิ ดเมนูตวั เลือก
หรือจับวัตถุทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการย ้าย ให ้แตะ
วัตถุทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการย ้ายค ้างไว ้
ลาก – ในการเลือ
่ นดูรายการหรือ
เคลือ
่ นทีช
่ ้าๆ ให ้ลากผ่านหน ้าจอสัมผัส
ตว ัด – ในการเลือ
่ นดูรายการหรือ
เคลือ
่ นทีอ
่ ย่างรวดเร็ว ให ้ตวัดนิว้ ผ่าน
หน ้าจอสัมผัส (ลากอย่างเร็วแล ้ว
ปล่อย)
หมายเหตุ:
• ในการเลือกรายการ ให ้แตะที่
กลางไอคอน
• ไม่ต ้องออกแรงกดมาก หน ้าจอ
สัมผัสไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและ
แน่นอน
• ใช ้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือก
ทีต
่ ้องการ ระวังอย่าแตะโดนปุ่ ม
อืน
่ ๆ

หน้าจอหล ัก

เพียงเลือ
่ นนิว้ ไปทางซ ้ายหรือขวาเพือ
่ ดู
พาเนล นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่ง
พาเนลด ้วยแอปฯ, ดาวน์โหลด, วิดเจ็ต
และพืน
้ หลัง
หมายเหตุ: ภาพหน ้าจอบางภาพ
อาจแตกต่างกันตามผู ้ให ้บริการ
ในหน ้าจอหลัก คุณสามารถดูปมด่
ุ่ วน
ได ้ทีด
่ ้านล่างหน ้าจอ ปุ่ มด่วนจะท�ำให ้
ั ทีใ่ ช ้บ่อยได ้
สามารถเข ้าใช ้งานฟั งก์ชน
อย่างง่ายดายด ้วยการกดเพียงปุ่ มเดียว
ั
แตะไอคอน โทรศพท์
เพือ
่ แสดง
ปุ่ มหมายเลขหน ้าจอสัมผัสส�ำหรับใช ้
โทรออก
แตะไอคอน ข้อความ เพือ
่ เข ้า
ใช ้เมนูข ้อความ นีค
่ อ
ื ทีซ
่ งึ่ คุณสามารถ
สร ้างข ้อความใหม่ได ้
่ เพือ
แตะไอคอน รายชือ
่ เปิ ดราย
่
ชือ
แตะไอคอน แอปฯ ทีด
่ ้านล่างของ
หน ้าจอ คุณสามารถดูแอปพลิเคชันที่
ติดตัง้ ทัง้ หมดได ้ ในการเปิ ดแอปพลิ
เคชัน เพียงแตะไอคอนในรายการแอป
พลิเคชัน
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หน้าจอหล ักของคุณ
การปร ับแต่งหน้าจอหล ัก

เพิม
่ หรือลบพาเนลในหน้าจอหล ัก

คุณสามารถปรับแต่งหน ้าจอหลักของ
คุณโดยเพิม
่ แอปฯ, ดาวน์โหลด, วิด
เจ็ต หรือพืน
้ หลัง เพือ
่ ให ้ใช ้โทรศัพท์ได ้
สะดวกยิง่ ขึน
้ ให ้เพิม
่ ช็อตคัทแอปพลิเค
ชันทีใ่ ช ้บ่อยในหน ้าจอหลัก
1 แตะ
> เพิม
่ ในหน ้าจอหลัก หรือ
แตะค ้างไว ้บนส่วนทีว่ า่ งของหน ้าจอ
หลัก ไปทีห
่ น ้าจอโหมดแก ้ไข
2 หน ้าจอหลักหลายพาเนลและรายการ
ในแอปฯ, ดาวน์โหลด, วิดเจ็ต หรือ
พืน
้ หลังจะปรากฏขึน
้ ในหน ้าจอโหมด
แก ้ไข
3 เลือ
่ นไปทางซ ้ายหรือขวาไปยัง
พาเนลทีม
่ รี ายการ จากนัน
้ แตะค ้างไว ้
ทีร่ ายการทีค
่ ณ
ุ ต ้องการย ้ายและลาก
รายการไปยังต�ำแหน่งหรือพาเนลที่
ต ้องการ
การลบรายการจากหน้าจอหล ัก:
• หน้าจอหล ัก > แตะค ้างไว ้ทีไ่ อคอน
ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการลบ > ลากไปยัง

คุณสามารถเพิม
่ หรือลบพาเนลของหน ้า
จอหลักเพือ
่ จัดการวิดเจ็ตตามความ
ต ้องการของคุณได ้
1 วางนิว้ สองนิว้ บนหน ้าจอและเลือ
่ น
เข ้าหากันเพือ
่ เปลีย
่ นเป็ นโหมดแก ้ไข
แล ้วคุณจะสามารถเพิม
่ ลบ หรือ
เปลีย
่ นล�ำดับของพาเนลได ้

เคล็ดล ับ! ในการเพิม
่ ไอคอนแอป
พลิเคชันในหน ้าจอหลัก จากเมนู
แอปพลิเคชัน ให ้แตะค ้างไว ้ทีแ
่ อป
พลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเพิม
่
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ั เ่ พิง่
การกล ับไปทีแ
่ อปพลิเคชนที
้ า่ สุด
ใชล
1 แตะปุ่ ม หน้าหล ัก ค ้างไว ้ หน ้าจอจะ
แสดงป๊ อปอัปโดยมีไอคอนของแอป
พลิเคชันทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ใช ้ล่าสุด
2 แตะไอคอนเพือ
่ เปิ ดแอปพลิเคชัน
หรือแตะปุ่ ม กล ับ เพือ
่ กลับไปทีแ
่ อป
พลิเคชันปั จจุบน
ั ของคุณ

แถบการแจ้ง
แถบการแจ ้งอยูด
่ ้านบนสุดของหน ้าจอ

QuickMemo

เสียง

ข้อมูล

Bluetooth

GPS

การปร ับแต่งพาเนลการแจ้ง
คุณสามารถปรับแต่งพาเนลการแจ ้ง
ตามความต ้องการของคุณได ้
การจ ัดเรียงรายการในพาเนลการ
แจ้ง
แตะ
จากนัน
้ คุณสามารถตรวจสอบ
และจัดเรียงรายการในพาเนลการแจ ้ง
ได ้

การดูการตงค่
ั้ าการแจ้งเพิม
่ เติม
แตะ
>
คุณสามารถเพิม
่ และลบรายการใน
พาเนลการแจ ้งได ้ เช่น โปรไฟล์เสียง,
Wi-Fi, Bluetooth, โหมดเครือ
่ งบิน
และอืน
่ ๆ
แตะและเลือ
่ นแถบการแจ ้งลงด ้วยนิว้ มือ
แตะ
>
เพือ
่ จัดการการแจ ้ง ที่
นีค
่ ณ
ุ สามารถตรวจสอบและจัดการ
เสียง, Wi-Fi, Bluetooth, โหมดเครือ
่ ง
บิน, แอคเคาท์และการซิงค์, หมุนจอ
อัตโนมัต,ิ ความสว่าง, เปิ ดใช ้ข ้อมูล,
GPS, Portable Wi-Fi Hotspot และ
อืน
่ ๆ

การดูแถบสถานะ

แถบสถานะใช ้ไอคอนต่างๆ เพือ
่ แสดง
ข ้อมูลโทรศัพท์ เช่น ความแรงของ
สัญญาณ, ข ้อความใหม่, อายุแบตเตอรี่
่ ม
และ Bluetooth ทีใ่ ช ้งานและการเชือ
ต่อข ้อมูล
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หน้าจอหล ักของคุณ
ตารางด ้านล่างนีจ
้ ะอธิบายถึงความ
หมายของไอคอนต่างๆ ทีป
่ รากฏบน
แถบสถานะ
ไอคอน รายละเอียด

่
โหมดสัน
ชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็มแล ้ว

ิ การ์ด
ไม่มซ
ี ม

ก�ำลังชาร์จแบตเตอรี่

ั ญาณ
ไม่มส
ี ญ

่ มต่อกับ
โทรศัพท์เชือ
คอมพิวเตอร์ผา่ นสาย USB

QuickMemo
โหมดเครือ
่ งบิน
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
เชือ
ชุดหูฟังแบบใช ้สาย
ก�ำลังใช ้สาย

ก�ำลังดาวน์โหลดข ้อมูล
ก�ำลังอัปโหลดข ้อมูล
เปิ ด GPS
ก�ำลังรับข ้อมูลต�ำแหน่ง
จาก GPS

ล�ำโพง

่ มต่อ On-Screen
เชือ
Phone

ปิ ดโมโครโฟนโทรศัพท์

การแจ ้งยังไม่ได ้ดู

สายไม่ได ้รับ

ก�ำลังซิงค์ข ้อมูล

่ มต่อกับอุปกรณ์
เชือ
Bluetooth

อีเมล์ใหม่

ค�ำเตือนระบบ

ข ้อความ Google Talk ใหม่

ตัง้ ปลุก

ข ้อความใหม่

ข ้อความเสียงใหม่

เปิ ดวิทยุ FM ในแบ็คกราวด์

ปิ ดเสียงเรียกเข ้า
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ไอคอน รายละเอียด

ไอคอน รายละเอียด
ก�ำลังใช ้งานการปล่อย
สัญญาณผ่าน USB
ก�ำลังใช ้งาน Portable
Wi-Fi hotspot
ก�ำลังใช ้งานทัง้ การปล่อย
สัญญาณผ่าน USB และ
Portable hotspot
หมายเหตุ: ไอคอนทีแ
่ สดงบนหน ้า
จออาจแตกต่างกัน โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ภูมภ
ิ าคหรือผู ้ให ้บริการของคุณ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
คุณสามารถป้ อนข ้อความด ้วยแป้ นพิมพ์
บนหน ้าจอได ้ แป้ นพิมพ์บนหน ้าจอจะ
ปรากฏโดยอัตโนมัตบ
ิ นหน ้าจอเมือ
่ คุณ
จ�ำเป็ นต ้องป้ อนข ้อความ ในการท�ำให ้
แป้ นพิมพ์ปรากฏขึน
้ ด ้วยตนเอง เพียง
แตะฟิ ลด์ข ้อความทีค
่ ณ
ุ ต ้องการป้ อน
ข ้อความ

้ ่ มกด
การใชป
ุ
และ การป้อนข้อความ
แตะหนึง่ ครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นตัวอักษร
ถัดไปทีค
่ ณ
ุ พิมพ์เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ แตะ
สองครัง้ หรือแตะค ้างเพือ
่ เปลีย
่ นทุกตัว
เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่
แตะเพือ
่ สลับเป็ นแป้ นพิมพ์
ตัวเลขและสัญลักษณ์ คุณสามารถแตะ
แท็บนีค
้ ้างไว ้เพือ
่ ดูเมนูตงั ้ ค่าได ้
แตะเพือ
่ เว ้นวรรค
แตะเพือ
่ ขึน
้ บรรทัดใหม่ในฟิ ลด์
ข ้อความ
แตะเพือ
่ ลบตัวอักษรก่อนหน ้า

้ ำ� หร ับเน้น
การป้อนต ัวอ ักษรทีใ่ ชส
ี ง
เสย
เมือ
่ คุณเลือกภาษาฝรั่งเศสหรือสเปน
เป็ นภาษาทีใ่ ช ้ป้ อนข ้อความ คุณ
สามารถป้ อนตัวอักษรพิเศษของภาษา
ฝรั่งเศสหรือสเปนได ้ (เช่น ‘á’)
ตัวอย่างเช่น ในการป้ อน ‘á’ ให ้แตะ
ปุ่ ม ‘a’ ค ้างไว ้จนกว่าปุ่ มซูมเข ้าจะขยาย
ใหญ่ขน
ึ้ และแสดงตัวอักษรจากภาษา
อืน
่ ๆ แล ้วเลือกตัวอักษรพิเศษทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการ
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การตงค่
ั้ าแอคเคาท์ Google
เมือ
่ คุณเปิ ดโทรศัพท์เป็ นครัง้ แรก คุณ
จะมีโอกาสเปิ ดการใช ้เครือข่าย เพือ
่
่ เข ้าใช ้แอคเคาท์ Google และ
ลงชือ
เลือกวิธก
ี ารใช ้บริการ Google ทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการ
การตงค่
ั้ าแอคเคาท์ Google ของ
คุณ:
่ เข ้าใช ้แอคเคาท์ Google จาก
• ลงชือ
หน ้าจอตัง้ ค่าทีแ
่ สดง
หรือ
• แตะ
> แท็บ แอปฯ > เลือกแอป
พลิเคชัน Google (เช่น Gmail) >
เลือก สร้าง เพือ
่ สร ้างแอคเคาท์ใหม่
หากคุณมีแอคเคาท์ Google ให ้แตะ ที่
มีอยู่ ป้ อนอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน
่ เข้าใช ้
ของคุณ จากนัน
้ แตะ ลงชือ
เมือ
่ คุณตัง้ ค่าแอคเคาท์ Google บน
โทรศัพท์ โทรศัพท์ของคุณจะซิงโคร
ไนซ์กบ
ั แอคเคาท์ Google บนเว็บโดย
อัตโนมัต ิ
โทรศัพท์ของคุณจะซิงโครไนซ์กบ
ั
่ , ข ้อความ Gmail, เหตุการณ์
รายชือ
ในปฏิทน
ิ ของคุณ และข ้อมูลอืน
่ ๆ จาก
แอปพลิเคชันเหล่านีแ
้ ละบริการบนเว็บ
(ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่าการซิงโครไนซ์
ของคุณ)
หลังจากไซน์อน
ิ คุณจะสามารถใช ้
Gmail™ และใช ้ประโยชน์จากบริการ
ต่างๆ ของ Google บนโทรศัพท์ของ
คุณ
28

ื่ มต่อก ับเครือข่ายและอุปกรณ์
การเชอ
่ มต่อก ับ
การเปิ ด Wi-Fi และการเชือ
เครือข่าย Wi-Fi
ด ้วย Wi-Fi คุณสามารถใช ้การเข ้าถึง
1 แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ >
อินเตอร์เน็ ตความเร็วสูงภายในพืน
้ ที่
่ มต่อ
Wi-Fi จากแท็บ ตัง้ ค่าการเชือ
่ มต่อไร ้สาย (AP)
ครอบคลุมของจุดเชือ
สนุกสนานกับอินเตอร์เน็ ตไร ้สายโดยใช ้ 2 ตัง้ ค่า Wi-Fi เป็ น เปิ ด เพือ
่ เปิ ดและ
Wi-Fi ทีไ่ ม่มค
ี า่ บริการเพิม
่ เติม
เริม
่ ต ้นสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ที่
มีอยู่
ื่ มต่อก ับเครือข่าย Wi-Fi
การเชอ
3 แตะเมนู Wi-Fi อีกครัง้ เพือ
่ ดูรายการ
ในการใช ้ Wi-Fi ในโทรศัพท์ คุณ
ของเครือข่าย Wi-Fi ทีใ่ ช ้งานและที่
่ มต่อไร ้สาย
จ�ำเป็ นต ้องเข ้าใช ้จุดเชือ
อยูใ่ นระยะ
่ มต่อบางจุด
หรือ ‘ฮอตสปอต’ จุดเชือ
•
เครือข่ายทีม
่ ก
ี ารป้ องกันจะระบุด ้วย
่ มต่อได ้ทันที
เป็ นแบบเปิ ดและคุณเชือ
ไอคอนแม่กญ
ุ แจ
้คุ
จุดอืน
่ ๆ เป็ นแบบซ่อนหรือใช ณสมบัต ิ
่ มต่อ
4 แตะทีเ่ ครือข่ายเพือ
่ เชือ
ระบบป้ องกัน คุณต ้องก�ำหนดค่า
• หากเครือข่ายเป็ นแบบเปิ ด คุณจะ
่ มต่อ
โทรศัพท์เพือ
่ ท�ำการเชือ
่ มต่อ
ต ้องยืนยันว่าคุณต ้องการเชือ
ปิ ด Wi-Fi เมือ
่ คุณไม่ได ้ใช ้ เพือ
่ ยืดอายุ
่ มต่อ
กับเครือข่ายโดยการแตะ เชือ
แบตเตอรี่
• หากเครือข่ายมีการป้ องกัน คุณ
หมายเหตุ: ถ ้าคุณอยูน
่ อกพืน
้ ที่
จะได ้รับแจ ้งให ้ป้ อนรหัสผ่านหรือ
Wi-Fi หรือตัง้ ค่า Wi-Fi เป็ น ปิ ด
รหัสเฉพาะอืน
่ ๆ (ติดต่อผู ้ดูแลระบบ
อาจมีการคิดค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติม
เครือข่ายส�ำหรับรายละเอียด)
โดยผู ้ให ้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
5 แถบสถานะจะแสดงไอคอนทีร่ ะบุ
เคลือ
่ นทีส
่ �ำหรับการใช ้งานข ้อมูล
สถานะ Wi-Fi
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่

Wi-Fi
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ื่ มต่อก ับเครือข่ายและอุปกรณ์
การเชอ
Bluetooth

คุณสามารถใช ้ Bluetooth เพือ
่ ส่ง
ข ้อมูลโดยการเรียกใช ้แอปพลิเคชันที่
เกีย
่ วข ้อง ไม่ใช่จากเมนู Bluetooth
เหมือนในโทรศัพท์มอ
ื ถือรุน
่ อืน
่ ๆ ส่วน
ใหญ่
หมายเหตุ:
• LG ไม่มส
ี ว่ นรับผิดชอบใดๆ
ส�ำหรับการสูญหาย การสกัดกัน
้
หรือการน� ำข ้อมูลทีส
่ ง่ หรือรับผ่าน
คุณสมบัตไิ ร ้สาย Bluetooth ไป
ใช ้ในทางทีผ
่ ด
ิ
• คุณต ้องแน่ใจเสมอว่าได ้แบ่งปั น
่
และรับข ้อมูลจากอุปกรณ์ทเี่ ชือ
ถือได ้และปลอดภัย ในกรณีทม
ี่ ส
ี งิ่
กีดขวางระหว่างอุปกรณ์ ระยะการ
ท�ำงานอาจลดลง
• อุปกรณ์บางรุน
่ โดยเฉพาะรุน
่ ทีย
่ งั
ไม่ผา่ นการทดสอบหรืออนุญาต
โดย Bluetooth SIG อาจไม่
สามารถใช ้งานร่วมกันกับอุปกรณ์
ของคุณได ้
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การเปิ ด Bluetooth และการจ ับ
ั ของคุณก ับอุปกรณ์
คูโ่ ทรศพท์
Bluetooth
คุณต ้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ของคุณกับอุปกรณ์
่ มต่อกับอุปกรณ์นัน
อืน
่ ก่อนทีจ่ ะเชือ
้
1 แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ > ตัง้
ค่า Bluetooth เป็ น เปิ ด จากแท็บ
่ มต่อ
ตัง้ ค่าการเชือ
2 แตะเมนู Bluetooth อีกครัง้
โทรศัพท์ของคุณจะสแกนหาและ
แสดง ID ของอุปกรณ์ Bluetooth
ทีอ
่ ยูใ่ นช่วงสัญญาณทัง้ หมด ถ ้า
อุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการจับคูไ่ ม่อยู่
ในรายการ ให ้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์
เป้ าหมายได ้รับการตัง้ ค่าให ้สามารถ
ค ้นหาได ้ แล ้วแตะ ค้นหาอุปกรณ์
อีกครัง้
3 เลือกอุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการจับคูด
่ ้วย
จากรายการ
เมือ
่ จับคูส
่ �ำเร็จแล ้ว อุปกรณ์ของคุณจะ
่ มต่อกับอุปกรณ์นัน
เชือ
้
หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่าง โดย
เฉพาะชุดหูฟังหรือชุดติดรถยนต์
แฮนด์ฟรี อาจมี Bluetooth PIN
ทีก
่ �ำหนดไว ้แล ้ว เช่น 0000 หาก
อุปกรณ์อน
ื่ มี PIN คุณจะต ้องป้ อน

ส่งข้อมูลด้วยคุณสมบ ัติไร้สาย
Bluetooth
่
1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชือ
เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ หรือไฟล์มเี ดีย
จากแอปพลิเคชันทีเ่ หมาะสม หรือ
ดาวน์โหลด
2 เลือกตัวเลือกการส่งด ้วย Bluetooth
หมายเหตุ: วิธก
ี ารเลือกตัวเลือก
อาจแตกต่างกันตามประเภทข ้อมูล
3 ค ้นหาและจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ทเี่ ปิ ดใช ้งาน
Bluetooth
ร ับข้อมูลด้วยคุณสมบ ัติไร้สาย
Bluetooth
1 แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ > ตัง้
Bluetooth เป็ น เปิ ด และแตะ
ท�ำให้มองเห็นอุปกรณ์ เพือ
่ ให ้อุปก
รณ์อน
ื่ ๆ มองเห็นได ้
2 เลือก ก�ำหนดค่าอุปกรณ์ให้ตรง
ก ัน เพือ
่ ยืนยันว่าคุณต ้องการรับ
ข ้อมูลจากอุปกรณ์

ื่ มต่อข้อมูลใน
การแบ่งปันการเชอ
ั
โทรศพท์
การปล่อยสัญญาณผ่าน USB และ
Portable Wi-Fi Hotspot เป็ น
คุณสมบัตท
ิ ย
ี่ อดเยีย
่ มในกรณีทไี่ ม่มก
ี าร
่ มต่อไร ้สายให ้ใช ้งาน คุณสามารถ
เชือ
่ มต่อข ้อมูลของโทรศัพท์
แบ่งปั นการเชือ
กับคอมพิวเตอร์เครือ
่ งเดียวผ่านสาย
เคเบิล USB (การปล่อยสัญญาณผ่าน
่ ม
USB) คุณยังสามารถแบ่งปั นการเชือ
ต่อข ้อมูลของโทรศัพท์กบ
ั อุปกรณ์
มากกว่าหนึง่ เครือ
่ งพร ้อมกัน ด ้วยการ
เปลีย
่ นโทรศัพท์ของคุณเป็ น Portable
Wi-Fi Hotspot
่ ม
ขณะทีโ่ ทรศัพท์ก�ำลังแบ่งปั นการเชือ
ต่อข ้อมูล ไอคอนจะปรากฏขึน
้ ทีแ
่ ถบ
สถานะ และแสดงเป็ นการแจ ้งขาออก
ในแถบการแจ ้ง
ส�ำหรับข ้อมูลล่าสุดเกีย
่ วกับการแชร์และ
ฮอตสปอตเคลือ
่ นที่ รวมถึงระบบปฏิบต
ั ิ
การทีร่ องรับและรายละเอียดอืน
่ ให ้ไป
ที่ http://www.android.com/tether
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ื่ มต่อก ับเครือข่ายและอุปกรณ์
การเชอ
การเปลีย
่ นการตงค่
ั้ า Portable
Wi-Fi Hotspot:
• แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ >
่ มต่อ
ข้อมูล จากแท็บ ตัง้ ค่าการเชือ
> Portable Wi-Fi hotspot >
เลือกตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ ต ้องการปรับ
เคล็ดล ับ! หากคอมพิวเตอร์ของ
คุณใช ้งาน Windows 7 หรือระบบ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารทีอ
่ ยูใ่ นกลุม
่ Linux รุน
่
ใหม่ๆ (เช่น Ubuntu) โดยปกติ
แล ้วคุณจะไม่จ�ำเป็ นต ้องเตรียม
คอมพิวเตอร์ของคุณส�ำหรับการแชร์
แต่ถ ้าคุณก�ำลังใช ้งาน Windows
ั ก่อนหน ้า หรือระบบปฏิบต
เวอร์ชน
ั ิ
การอืน
่ คุณอาจจ�ำเป็ นต ้องเตรียม
การเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของคุณ
่ มต่อเครือข่ายด ้วย
ส�ำหรับการเชือ
USB ส�ำหรับข ้อมูลล่าสุดเกีย
่ วกับ
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารทีส
่ นับสนุนการ
ปล่อยสัญญาณผ่าน USB และวิธ ี
การปรับแต่ง โปรดไปที่ http://
www.android.com/tether
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่ หรือร ักษาความ
การเปลีย
่ นชือ
ปลอดภ ัยของ Portable hotspot
่ เครือข่าย Wi-Fi
คุณสามารถเปลีย
่ นชือ
(SSID) ของโทรศัพท์ของคุณ รวม
ทัง้ รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
Wi-Fi ได ้
1 ในหน ้าจอหลัก ให ้แตะ
> การ
ตงค่
ั้ าระบบ
2 แตะ ข้อมูล จากแท็บ ตัง้ ค่าการ
่ มต่อ และเลือก Portable
เชือ
Wi-Fi Hotspot
3 ตรวจดูให ้แน่ใจว่าเลือก Portable
Wi-Fi Hotspot ไว ้แล ้ว
4 แตะ ตงค่
ั้ า Wi-Fi Hotspot
• กล่องโต ้ตอบ ก�ำหนดค่าฮอตส
ปอต Wi-Fi จะเปิ ดขึน
้
่ )
• คณ
ุ สามารถเปลีย
่ น SSID (ชือ
ของเครือข่าย ทีจ่ ะปรากฏให ้
คอมพิวเตอร์เครือ
่ งอืน
่ ๆ เห็นเมือ
่
ท�ำการสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi
• นอกจากนีย
้ งั สามารถแตะเมนู
ระบบป้องก ัน เพือ
่ ก�ำหนดค่า
เครือข่ายด ้วยระบบป้ องกัน Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2)
โดยใช ้ Pre-Shared Key (PSK)

•ห
 ากคุณแตะทีต
่ วั เลือกระบบ
ป้ องกัน WPA2 PSK ฟิ ลด์รหัส
ผ่านจะถูกเพิม
่ ลงในกล่องโต ้ตอบ
ก�ำหนดค่าฮอตสปอต Wi-Fi
ถ ้าคุณป้ อนรหัสผ่านไว ้ คุณจะต ้อง
ป้ อนรหัสผ่านดังกล่าวเมือ
่ ท�ำการ
่ มต่อ hotspot ของโทรศัพท์
เชือ
กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อืน
่ คุณสามารถตัง้ ค่า เปิ ด ใน
เมนู ระบบป้องก ัน เพือ
่ ลบระบบ
ป้ องกันออกจากเครือข่าย Wi-Fi
ของคุณ
5 แตะ บ ันทึก
ข้อควรระว ัง!
หากคุณตัง้ ค่าตัวเลือกระบบป้ องกัน
เป็ น เปิ ด คุณจะไม่สามารถป้ องกัน
การใช ้บริการออนไลน์โดยไม่ได ้
รับอนุญาตของบุคคลอืน
่ และอาจ
มีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม คุณควรเปิ ด
ใช ้งานตัวเลือกระบบป้ องกันเสมอ
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการใช ้โดยไม่ได ้รับ
อนุญาต

การใช ้ Wi-Fi Cast
คุณสามารถแบ่งปั นเนือ
้ หาทีเ่ ป็ นเพลง
รูปภาพ และวิดโี อให ้กับผู ้ใช ้คนอืน
่ ๆ ที่
่ มต่อผ่าน
ใช ้โทรศัพท์ Android และเชือ
เครือข่าย Wi-Fi และ Wi-Fi Directed
เดียวกันได ้
ตรวจสอบเครือข่าย Wi-Fi และ Wi-Fi
Directed ของคุณล่วงหน ้า และตรวจดู
่ มต่อกับเครือข่ายเดียวกัน
ว่าผู ้ใช ้เชือ
1 แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ >
่ มต่อ
ข้อมูล จากแท็บ ตัง้ ค่าการเชือ
> Wi-Fi Direct
2 แตะช่องท�ำเครือ
่ งหมาย Wi-Fi
Direct เพือ
่ เปิ ด
่ มต่อจาก
3 เลือกอุปกรณ์ทต
ี่ ้องการเชือ
รายการอุปกรณ์ทส
ี่ แกนหา
่ มต่อ
4 แตะ เชือ

การใชง้ าน Wi-Fi Direct เพือ
่
แบ่งปันผ่าน SmartShare
Wi-Fi Direct จะสแกนหาอุปกรณ์
Wi-Fi Direct ทีอ
่ ยูใ่ นบริเวณใกล ้เคียง
โดยอัตโนมัต ิ และอุปกรณ์ทค
ี่ ้นหาพบ
จะปรากฏอยูบ
่ นหน ้าจอโดยเรียงตาม
ล�ำดับการค ้นพบ คุณจึงสามารถเลือก
อุปกรณ์ทต
ี่ ้องการเพือ
่ ท�ำการแบ่งปั น
ข ้อมูลมัลติมเี ดียผ่าน Smart Share ได ้
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ื่ มต่อก ับเครือข่ายและอุปกรณ์
การเชอ
หมายเหตุ: Wi-Fi Direct จะไม่
สามารถใช ้งานได ้ในขณะทีใ่ ช ้
ั Wi-Fi อืน
ฟั งก์ชน
่ ๆ อยู่
1 แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ >
่ มต่อ
ข้อมูล จากแท็บ ตัง้ ค่าการเชือ
> Wi-Fi Direct
่ มต่อจาก
2 เลือกอุปกรณ์ทต
ี่ ้องการเชือ
รายการอุปกรณ์ทส
ี่ แกนหา
สร้างกลุม
่ – แตะเพือ
่ เปิ ดใช ้โหมด
เจ ้าของกลุม
่ ซึง่ จะท�ำให ้อุปกรณ์ Wi-Fi
่ มต่อได ้ด ้วยการ
รุน
่ เก่าสามารถเชือ
สแกนหาโทรศัพท์ของคุณ ในกรณี
นี้ คุณจะต ้องป้ อนรหัสผ่านทีต
่ งั ้ ไว ้ใน
รห ัสผ่าน
หมายเหตุ: เมือ
่ โทรศัพท์ของ
คุณอยูใ่ นโหมดเจ ้าของกลุม
่ จะ
ใช ้พลังงานแบตเตอรีม
่ ากกว่าปกติ
่ มต่อ Wi-Fi Direct ไม่รวม
การเชือ
่ มต่อและ
บริการอินเตอร์เน็ ต เมือ
่ เชือ
ใช ้บริการออนไลน์อาจมีคา่ ใช ้จ่าย
เพิม
่ เติม โปรดสอบถามข ้อมูลการ
คิดค่าใช ้จ่ายกับผู ้ให ้บริการเครือข่าย
ของคุณ
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การใช ้ SmartShare

คุณสามารถใช ้โทรศัพท์ของคุณเพือ
่
อนุญาตการแบ่งปั นไฟล์เนือ
้ หามีเดียบน
เครือข่ายกับเครือ
่ งเล่นอืน
่ ๆ ได ้
1 แตะ
แล ้วเลือก SmartShare
่ มต่อกับ
• อป
ุ กรณ์ของคุณควรเชือ
เครือข่าย Wi-Fi หากไม่ หน ้าต่าง
่ ม
ใหม่จะปรากฏขึน
้ ส�ำหรับการเชือ
ต่อ Wi-Fi
2 จาก: ตัง้ ค่าไลบรารีเพือ
่ ดูรายการ
เนือ
้ หา
่ มต่อก่อน
• หากมีอป
ุ กรณ์ทเี่ คยเชือ
หน ้านี้ รายการเนือ
้ หาของอุปกรณ์
จะปรากฏขึน
้
3 ถึง: ตัง้ ค่าเครือ
่ งเล่นเพือ
่ เล่นไฟล์
เนือ
้ หา
• คณ
ุ สามารถเล่นไฟล์ได ้ในอุปกรณ์
ทีส
่ นับสนุนเท่านัน
้ เช่น ทีวท
ี เี่ ปิ ด
ใช ้งาน DLNA หรือคอมพิวเตอร์
• แตะ
เพือ
่ ค ้นหาอุปกรณ์ทม
ี่ อ
ี ก
ี
ครัง้
4 เลือกไฟล์เนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเล่น
จากรายการเนือ
้ หา
• แตะค ้างไว ้ทีไ่ ฟล์เนือ
้ หาเพือ
่ เล่น
หรือดูรายละเอียด
• แตะปุ่ มเมนูเพือ
่ เล่น, อัปโหลด/
ดาวน์โหลด, ตัง้ ค่า หรือดูชว่ ย
เหลือ

5 อัปโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์เนือ
้ หาไป
ยัง/จากรายการเนือ
้ หา
• คณ
ุ สามารถอัปโหลดไฟล์เนือ
้ หาที่
บันทึกไว ้ในโทรศัพท์ของคุณไปยัง
อุปกรณ์อน
ื่ ได ้
• คณ
ุ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เนือ
้ หา
ทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ในไลบรารีภายนอกไป
ยังโทรศัพท์ของคุณได ้
• ความคืบหน ้าของการดาวน์โหลด/
อัปโหลดสามารถดูได ้ทีแ
่ ถบการ
แจ ้ง
• ไฟล์เนือ
้ หาทีอ
่ ป
ั โหลดหรือ
ดาวน์โหลดจะถูกบันทึกไว ้ใน
โฟลเดอร์ SmartShare
6 เปิ ดใช ้ DMS ในเมนู ตงค่
ั้ า
• คน
้ หาได้: ค ้นพบโทรศัพท์ของ
คุณในอุปกรณ์ทเี่ ปิ ดใช ้งาน DLNA
อืน
่ ๆ
ื่ อุปกรณ์: ตัง้ ค่าชือ
่ และไอคอน
• ชอ
ทีแ
่ สดงบนอุปกรณ์อน
ื่
• ร ับค�ำขอเสมอ: ยอมรับค�ำขอจาก
อุปกรณ์อน
ื่ เพือ
่ แบ่งปั นไฟล์เนือ
้ หา
โดยอัตโนมัต ิ
• ร ับไฟล์: ให ้อุปกรณ์อน
ื่ อัปโหลด
ไฟล์ไปยังโทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ:
• DMS (Digital Media Server)
ให ้คุณแบ่งปั นไฟล์เนือ
้ หาใน
โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อน
ื่ ที่
่ มต่อกับเครือข่ายเดียวกัน คุณ
เชือ
ั DMC (Digital
สามารถใช ้ฟั งก์ชน
Media Controller) ดูและควบคุม
(เล่น/หยุด) ไฟล์เนือ
้ หาบนอุปกรณ์
ดิจต
ิ อลอืน
่ ได ้ และคุณสามารถเล่น
ไฟล์เนือ
้ หาทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ในอุปกรณ์
อืน
่ ในโทรศัพท์ของคุณได ้โดยใช ้
DMP (Digital Media Player)
• คุณสามารถเล่นไฟล์เนือ
้ หาทีอ
่ ยูใ่ น
รูปแบบที่ DMR สนับสนุนเท่านัน
้
อาจไม่สามารถเล่นไฟล์มเี ดียบาง
ไฟล์ได ้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั DMR
ั อัปโหลดหรือดาวน์โหลด
• ฟั งก์ชน
อาจไม่สนับสนุน โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
DMS
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ื่ มต่อก ับเครือข่ายและอุปกรณ์
การเชอ
ื่ มต่อคอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย
การเชอ
เคเบิลข้อมูลคอมพิวเตอร์
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับ
เรียนรู ้วิธรเชือ
คอมพิวเตอร์ด ้วยสายเคเบิลข ้อมูลใน
่ มต่อ USB ด ้วยการเชือ
่ ม
โหมดการเชือ
ต่ออุปกรณ์กบ
ั คอมพิวเตอร์ คุณจะ
่ ละออก
สามารถถ่ายโอนข ้อมูลเข ้าสูแ
จากอุปกรณ์ของคุณได ้โดยตรง และใช ้
PC software (LG PC Suite)
ั ของคุณก ับ
ซิงค์โทรศพท์
คอมพิวเตอร์
ในการซิงโครไนซ์โทรศัพท์กบ
ั
คอมพิวเตอร์โดยใช ้สายเคเบิล USB
คุณต ้องติดตัง้ PC software (LG PC
Suite) ในคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
โปรแกรมจากเว็บไซต์ LG (www.
lg.com)
่ ม
1 ใช ้สายเคเบิลข ้อมูล USB เพือ
่ เชือ
ต่อโทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์ รายการ
่ มต่อการ USB จะปรากฏขึน
ชนิดเชือ
้
แล ้วเลือก LG ซอร์ฟแวร์
2 เริม
่ ใช ้งานโปรแกรม LG PC Suite
ในคอมพิวเตอร์ โปรดดูวธิ ใี ช ้ PC
software (LG PC Suite) ส�ำหรับ
ข ้อมูลเพิม
่ เติม
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หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB ในตัว
่ มต่อ
ของ LG จ�ำเป็ นในการเชือ
อุปกรณ์ LG กับ PC ซึง่ จะติดตัง้ โดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ คุณติดตัง้ ซอฟต์แวร์
LG PC Suite
ท�ำการถ่ายโอนเพลง ภาพถ่าย และ
วิดโี อโดยใชโ้ หมดทีเ่ ก็บข้อมูล USB
่ มต่อโทรศัพท์ LG-P970 เข ้ากับ
1 เชือ
คอมพิวเตอร์โดยใช่สายเคเบิล USB
2 หากคุณไม่ได ้ท�ำการติดตัง้ ไดรเวอร์
แพล็ตฟอร์ม LG Android ใน
คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต ้องเปลีย
่ น
การตัง้ ค่าด ้วยตัวเอง เลือก การตงั้
่ มต่อ PC >
ค่าระบบ > การเชือ
่ มต่อการ USB แล ้วเลือก
ชนิดเชือ
ซิงค์มเี ดีย (MTP)
3 คุณสามารถดูเนือ
้ หาในทีเ่ ก็บข ้อมูล
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และโอน
ไฟล์
หมายเหตุ: หากคุณติดตัง้ ไดรเวอร์
แพล็ตฟอร์ม LG Android คุณจะ
้ ี่
เห็นป๊ อปอัปทีม
่ ข
ี ้อความ เปิ ดใชท
เก็บข้อมูล USB ในทันที

์ ับ Windows Media
ซิงโครไนซก
Player
ตรวจสอบว่าติดตัง้ Windows Media
Player ใน PC ของคุณแล ้ว
่ มต่อ
1 ใช ้สายเคเบิล USB เชือ
โทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้
Windows Media Player
2 เลือกตัวเลือก ซิงค์มเี ดีย (MTP)
่ มต่อแล ้ว หน ้าต่างป๊ อปอัปจะ
เมือ
่ เชือ
ปรากฏขึน
้ บนคอมพิวเตอร์
3 เปิ ด Windows Media Player เพือ
่
ซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
่ ของอุปกรณ์ของ
4 แก ้ไขหรือป้ อนชือ
คุณในหน ้าต่างป๊ อปอัป (ถ ้าจ�ำเป็ น)
5 เลือกและลากไฟล์เพลงทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการไปยังหน ้าต่าง Sync List
6 เริม
่ ต ้นการซิงโครไนซ์
• ต ้องตรงตามข ้อก�ำหนดต่อไปนีเ้ พือ
่ ซิง
โครไนซ์กบ
ั Windows Media Player
รายการ

ั Windows Media
• หากเวอร์ชน
ั
Player ต�ำ่ กว่า 10 ให ้ติดตัง้ เวอร์ชน
10 หรือสูงกว่า

ข้อก�ำหนด

OS

Microsoft Windows
XP SP2, Vista หรือ
สูงกว่า

ั
เวอร์ชน
Window
Media
Player

Windows Media
Player 10 หรือสูงกว่า

37

การโทร
การโทรออก
1 แตะ
เพือ
่ เปิ ดปุ่ มกด
2 ป้ อนหมายเลขโดยใช ้ปุ่ มกด ในการ
ลบตัวเลข ให ้แตะ
3 แตะ
เพือ
่ โทรออก
4 ในการวางสาย ให ้แตะไอคอน วาง
สาย
เคล็ดล ับ! ในการป้ อน ‘+’ เพือ
่
โทรออกต่างประเทศ ให ้แตะค ้าง
ไว ้ที่

การโทรแบบสนทนาทางวิดโี อ
1 แตะ
เพือ
่ เปิ ดปุ่ มกด
2 ป้ อนหมายเลขโทรศัพท์เหมือนเช่น
เคย
3 แตะไอคอน สนทนาทางวิดโี อ
เพือ
่ โทรสนทนาทางวิดโี อ
4 หากคุณไม่ต ้องการใช ้ล�ำโพง ให ้แตะ
ล�ำโพง และตรวจสอบให ้แน่ใจว่า
คุณได ้เสียบชุดหูฟังแล ้ว
่ ม
5 ภาพของคุณจะปรากฏขึน
้ ขณะเชือ
ต่อการสนทนาทางวิดโี อ หลังจาก
ผู ้รับรับสายแล ้ว ภาพของผู ้รับจะ
ปรากฎขึน
้ ทีห
่ น ้าจอ ปรับต�ำแหน่ง
กล ้องภายในตามต ้องการ
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6 ในการวางสาย ให ้แตะ วางสาย
	ส่วนต ัว: คุณสามารถเปลีย
่ นภาพ
อืน
่ แทนภาพส่วนตัวทีแ
่ สดงอยูใ่ น
ปั จจุบน
ั
	ปุ่มหมุนหมายเลข: ป้ อนหมายเลข
	พ ัก: ปิ ดเสียงและหยุดภาพวิดโี อ
ชัว่ คราว
	ปิ ดเสียง: ปิ ดเสียง
	ล�ำโพง: เปิ ดหรือปิ ดล�ำโพง
ในเมนูสนทนาทางวิดโี อ
ถ่ายภาพ – คุณสามารถบันทึกภาพ
ของบุคคลทีส
่ นทนาด ้วยได ้
้ ล้องรอง – สลับกล ้อง
ใชก

ื่
การโทรออกโดยใชร้ ายชอ

่
1 แตะ
เพือ
่ เปิ ดรายชือ
่ หรือป้ อนอักษรสอง
2 เลือ
่ นดูรายชือ
่ ทีค
สามตัวแรกของรายชือ
่ ณ
ุ ต ้องการ
่
โทรโดยแตะ ค้นหารายชือ
่ ให ้แตะรายชือ
่ ทีค
3 ในรายชือ
่ ณ
ุ
ต ้องการโทรออก

การร ับสายและการปฏิเสธสาย
เรียกเข้า
เมือ
่ คุณได ้รับสายเรียกเข ้าในสถานะ
ล็อค ให ้แตะค ้างไว ้และเลือ
่ น
เพือ
่
รับสายเรียกเรียกเข ้า
แตะค ้างไว ้และเลือ
่ น
เพือ
่ ปฏิเสธ
สายเรียกเข ้า
แตะค ้างไว ้และเลือ
่ นไอคอน ข้อความ
ด่วน ทีด
่ ้านล่างหากคุณต ้องการส่ง
ข ้อความด่วน
เคล็ดล ับ! ข้อความด่วน
คุณสามารถส่งข ้อความได ้อย่าง
ั นี้ ตัวเลือก
รวดเร็วโดยใช ้ฟั งก์ชน
นีจ
้ ะเป็ นประโยชน์ในกรณีทค
ี่ ณ
ุ
ต ้องการตอบกลับข ้อความใน
ระหว่างการประชุม

ี งสายสนทนา
การปร ับระด ับเสย
หากต ้องการปรับระดับเสียงระหว่างการ
ใช ้สาย ให ้ใช ้ปุ่ มปรับระดับเสียงขึน
้ และ
ลงทางด ้านซ ้ายของโทรศัพท์

้ ายทีส
การใชส
่ อง
1 ในระหว่างการโทรสายแรก ให ้
แตะ เมนู > เพิม
่ สาย และหมุน
หมายเลข นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ดูรายการทีโ่ ทรล่าสุดได ้โดยแตะ
่ ได ้โดย
หรือคุณสามารถค ้นหารายชือ
แตะ
และเลือกหมายเลขทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการโทร
2 แตะ
เพือ
่ โทรออก
3 สายสนทนาทัง้ สองสายจะแสดงอยู่
ในหน ้าจอการโทร สายสนทนาแรก
จะล็อคและพักสายไว ้
4 แตะหมายเลขทีแ
่ สดงเพือ
่ สลับสลาย
หรือแตะที่
รวมสาย เพือ
่ ท�ำการ
ประชุมสาย
5 ในการวางสายทีใ่ ช ้ ให ้แตะ วางสาย
หรือกดปุ่ ม หน้าหล ัก และเลือ
่ นแถบ
การแจ ้งลง และเลือกไอคอน วาง
สาย
หมายเหตุ: คุณจะต ้องเสียค่าใช ้
จ่ายในการโทรออกแต่ละสายด ้วย
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การโทร
การดูบ ันทึกการโทร
บนหน ้าจอหลัก ให ้แตะ
และเลือก
แท็บ บ ันทึกการโทร
ดูรายการสายทีโ่ ทรออก ได ้รับ ไม่ได ้รับ
และโทรด ้วยเสียงทัง้ หมด
เคล็ดล ับ! แตะทีร่ ายการบันทึกการ
โทรใดๆ เพือ
่ ดูวน
ั ที,่ เวลา และระยะ
เวลาในการโทร
เคล็ดล ับ! แตะปุ่ ม เมนู แล ้วแตะ
ลบทงหมด
ั้
เพือ
่ ลบรายการทีบ
่ น
ั ทึก
ไว ้ทัง้ หมด
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ื่
รายชอ
่ ในโทรศัพท์และซิงโครไนซ์ 4 เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำ หาก
เพิม
่ รายชือ
่ ในแอคเคาท์ Google หรือ
กับรายชือ
คุณมีมากกว่าหนึง่ แอคเคาท์ เลือก
่
แอคเคาท์อน
ื่ ทีส
่ นับสนุนการซิงโครไนซ์
แอคเคาท์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการเพิม
่ รายชือ
ั
่
รายชือ
เช่น โทรศพท์
หรือ Google
่
5 ป้ อนข ้อมูลรายชือ
ื่
การค้นหารายชอ
่ และป้ อน
6 แตะชนิดของข ้อมูลรายชือ
ในหน้าจอหล ัก
่
รายละเอียดของรายชือ
่
1 แตะ
เพือ
่ เปิ ดรายชือ
่ ใน
7 แตะ บันทึก เพือ
่ เพิม
่ รายการชือ
่ และป้ อนชือ
่ ผู ้
2 แตะ ค้นหารายชือ
หน่วยความจ�ำ
ติดต่อโดยใช ้คียบ
์ อร์ด

ื่ ใหม่
การเพิม
่ รายชอ

่
1 แตะ
เพือ
่ เปิ ดรายชือ
2 เลือก
3 เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำ หาก
คุณมีมากกว่าหนึง่ แอคเคาท์ เลือก
่
แอคเคาท์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการเพิม
่ รายชือ
ั
เช่น โทรศพท์
หรือ Google
่ และป้ อน
4 แตะชนิดของข ้อมูลรายชือ
่
รายละเอียดของรายชือ
่ ใน
5 แตะ บ ันทึก เพือ
่ เพิม
่ รายการชือ
หน่วยความจ�ำ
่ จาก
และคุณสามารถสร้างรายชือ
หน้าจอการโทรได้
1 แตะ
>
เพือ
่ เปิ ดหน ้าจอโทร
2 ป้ อนหมายเลขโทรศัพท์
่ > สร้างราย
3 เลือก เพิม
่ ในรายชือ
่ ใหม่
ชือ

เพือ
่ นสนิท

คุณสามารถแยกผู ้ติดต่อทีโ่ ทรหาบ่อยๆ
ไว ้ในกลุม
่ รายการโปรด
่ เป็นเพือ
การเพิม
่ รายชือ
่ นสนิท
่
1 แตะ
เพือ
่ เปิ ดรายชือ
่ เพือ
2 แตะทีร่ ายชือ
่ ดูรายละเอียด
่ ดาวจะ
3 แตะดาวทางด ้านขวาของชือ
เปลีย
่ นเป็ นสีเหลือง
่ ออกจากรายชือ
่ เพือ
การลบรายชือ
่ น
สนิท
่
1 แตะ
เพือ
่ เปิ ดรายชือ
2 แตะแท็บ รายการโปรด และเลือก
่ เพือ
รายชือ
่ ดูรายละเอียด
่
3 แตะดาวสีเหลืองทางด ้านขวาของชือ
่
ดาวจะเปลีย
่ นเป็ นสีเทา และรายชือ
จะถูกลบออกจากเพือ
่ นสนิท
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ื่
รายชอ
์ อร์ตรายชอ
ื่
อิมปอร์ตหรือเอ็กซป

่
การอิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ตไฟล์รายชือ
(ในรูปแบบ vcf) ระหว่างหน่วยความ
จ�ำทีจ่ ัดเก็บ (ทีเ่ ก็บข ้อมูลภายใน/การ์ด
หน่วยความจ�ำ) หรือซิมหรือ USIM
การ์ดและอุปกรณ์ของคุณ
่
1 แตะ
เพือ
่ เปิ ดรายชือ
2 แตะปุ่ ม เมนู > อิมปอร์ต/เอ็กซ ์
ปอร์ต
3 เลือกตัวเลือกอิมปอร์ต/เอ็กซ์ปอร์ตที่
ต ้องการ หากคุณมีมากกว่าหนึง่ แอค
เคาท์ เลือกแอคเคาท์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการ
่
เพิม
่ รายชือ
่ เพือ
4 เลือกไฟล์รายชือ
่ อิมปอร์ต/เอ็กซ์
ปอร์ต แล ้วเลือก อิมพอร์ต เพือ
่
ยืนยัน

ื่ จากอุปกรณ์เก่า
การย้ายรายชอ
ไปย ังอุปกรณ์ใหม่

์ อร์ตรายชือ
่ ของคุณเป็น
เอ็กซป
ั เก่าไปย ัง
ไฟล์ CSV จากโทรศพท์
คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ ปรแกรม PC
Sync
1 ติดตัง้ LG PC Suite ในคอมพิวเตอร์
่ มต่อ
ก่อน เรียกใช ้โปรแกรมและเชือ
โทรศัพท์มอ
ื ถือ Android ของคุณกับ
คอมพิวเตอร์โดยใช ้สายเคเบิล USB
2 จากด ้านบนสุดของหน ้าจอ เลือก
อุปกรณ์ > อิมปอร์ตข้อมูลส่วนต ัว
่
> อิมปอร์ตรายชือ
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3 จะมีป๊อบอัปส�ำหรับการเปิ ดไฟล์ราย
่ ปรากฏขึน
ชือ
้
่ และคลิก เปิ ด
4 เลือกไฟล์รายชือ
่
5 ป๊ อบอัปส�ำหรับการอิมปอร์ตรายชือ
่
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ ไปยังรายชือ
ในอุปกรณ์จะปรากฏขึน
้
่ ในอุปกรณ์และรายชือ
่
6 หากรายชือ
ใหม่จากคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกัน
่ ทีค
ให ้เลือกรายชือ
่ ณ
ุ ต ้องการอิม
ปอร์ตจากคอมพิวเตอร์
7 คลิกปุ่ ม [ตกลง] เพือ
่ อิมปอร์ต
่ ใหม่จากคอมพิวเตอร์ลงใน
รายชือ
อุปกรณ์

ข้อความ
โทรศัพท์ LG-P970 ของคุณได ้ผสม
ผสาน SMS และ MMS ไว ้ในเมนูทใี่ ช ้
ง่ายเพียงเมนูเดียว

การสง่ ข้อความ
1 แตะ

บนหน ้าจอหลักและแตะ
เพือ
่ เปิ ดข ้อความเปล่า
่ หรือหมายเลขของราย
2 ป้ อนรายชือ
่ ในฟิ ลด์ ถึง ขณะทีค
ชือ
่ ณ
ุ ป้ อนราย
่ รายชือ
่ ทีต
ชือ
่ รงกันจะปรากฏขึน
้ คุณ
สามารถแตะผู ้รับทีแ
่ นะน� ำได ้ คุณ
่ หลายรายการได ้
สามารถเพิม
่ รายชือ
หมายเหตุ: คุณจะต ้องเสียค่าใช ้
จ่ายส�ำหรับข ้อความตัวอักษรในการ
ส่งข ้อความให ้กับผู ้รับทุกคน
3 แตะฟิ ลด์ ป้อนข้อความ และเริม
่ ต ้น
เขียนข ้อความ
4 แตะปุ่ ม เมนู เพือ
่ เปิ ดเมนู ตัวเลือก
่ เรือ
เลือกจาก เพิม
่ ชือ
่ ง, ยกเลิก,
แนบ, แทรกสไมลีย ์ หรือ ทุก
ข้อความ
5 แตะที่ ส่ง เพือ
่ ส่งข ้อความ
ื่ /
6 หน ้าจอจะเปิ ดขึน
้ พร ้อมมีชอ
หมายเลขผู ้รับตามด ้วยข ้อความ การ
ตอบกลับจะปรากฏบนหน ้าจอ ขณะ
ทีค
่ ณ
ุ ดูและส่งข ้อความเพิม
่ เติม เธรด
ข ้อความจะถูกสร ้างขึน
้

ค�ำเตือน: การจ�ำกัดตัวอักษรที่
160 ตัวอักษรอาจจะแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภาษาและ
วิธก
ี ารเข ้ารหัส SMS
ค�ำเตือน: หากมีการใส่รป
ู ภาพ,
วิดโี อ หรือไฟล์เสียงลงในข ้อความ
SMS ข ้อความดังกล่าวจะถูกแปลง
เป็ นข ้อความ MMS โดยอัตโนมัต ิ
ซึง่ คุณจะเสียค่าใช ้จ่ายตามนัน
้

กล่องเธรด
ข ้อความ (SMS, MMS) ทีแ
่ ลกเปลีย
่ น
กับบุคคลอืน
่ สามารถแสดงเรียงตาม
ล�ำดับเวลาเพือ
่ ให ้คุณสามารถดูภาพรวม
ของการสนทนาได ้อย่างสะดวก

้ โี มติคอน
การใชอ
ท�ำให ้ข ้อความของคุณสนุกสนานมาก
ขึน
้ ด ้วยการใช ้อีโมติคอน
เมือ
่ เขียนข ้อความใหม่ แตะปุ่ ม เมนู
แล ้วเลือก แทรกสไมลีย ์
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ข้อความ
การเปลีย
่ นการตงค่
ั้ าข้อความ
ม ัลติมเี ดีย
การตัง้ ค่าข ้อความของโทรศัพท์
LG-P970 จะได ้รับการก�ำหนดค่าไว ้ล่วง
หน ้าแล ้ว ดังนัน
้ คุณสามารถส่งข ้อความ
ได ้ทันที คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
โดยอิงตามความต ้องการของคุณ
แตะ
บนหน ้าจอหลัก และแตะปุ่ ม
เมนู แล ้วแตะ ตงค่
ั้ า
หมายเหตุ: เมือ
่ คุณได ้รับข ้อความ
SMS ระหว่างการใช ้สาย จะมีเสียง
แจ ้งเตือนให ้ทราบ
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อีเมล์
คุณสามารถใช ้แอปพลิเคชัน อีเมล์ เพือ
่
อ่านอีเมล์จากบริการอืน
่ ๆ นอกเหนือ
จาก Google Mail ได ้ แอปพลิเคชัน
อีเมล์รองรับประเภทแอคเคาท์ตอ
่ ไปนี:้
POP3, IMAP และ Exchange
ผู ้ให ้บริการหรือผู ้ดูแลระบบของคุณ
สามารถให ้การตัง้ ค่าแอคเคาท์ทค
ี่ ณ
ุ
ต ้องการได ้

การจ ัดการแอคเคาท์อเี มล์
เมือ
่ เปิ ดแอปพลิเคชัน อีเมล์ เป็ นครัง้
แรก วิซาร์ดตัง้ ค่าจะเปิ ดขึน
้ เพือ
่ ช่วย
เหลือคุณในการตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล์
การเพิม
่ แอคเคาท์อเี มล์อน
ื่ :
• แตะ
> แท็บ แอปฯ > อีเมล์ >
ในหน ้าจอแอคเคาท์ ให ้แตะ
>
ตงค่
ั้ า > เพิม
่ แอคเคาท์
หลังจากการตัง้ ค่าครัง้ แรก อีเมล จะ
แสดงเนือ
้ หาต่างๆ ในถาดเข ้าของคุณ
ถ ้าคุณเพิม
่ แอคเคาท์มากกว่าหนึง่ แอค
เคาท์ คุณสามารถสลับไปมาระหว่าง
แอคเคาท์เหล่านัน
้ ได ้
การเปลีย
่ นการตงค่
ั้ าของแอคเคา
ท์อเี มล์:
• แตะ
> แท็บ แอปฯ > อีเมล์ >
ในหน ้าจอแอคเคาท์ ให ้แตะ
>
ตงค่
ั้ า

การลบแอคเคาท์อเี มล์:
• แตะ
> แท็บ แอปฯ > อีเมล์
> ในหน ้าจอแอคเคาท์ ให ้แตะ
> ตงค่
ั้ า > แตะทีแ
่ อคเคาท์ทค
ี่ ณ
ุ
ต ้องการลบ > ลบแอคเคาท์

หน้าจอแอคเคาท์อเี มล์
คุณสามารถแตะทีแ
่ อคเคาท์เพือ
่ ดู ถาด
เข ้า แอคเคาท์ทค
ี่ ณ
ุ ใช ้ส�ำหรับส่งอีเมล์
ตามค่าเริม
่ ต ้นจะมีเครือ
่ งหมายถูกเลือก
ไว ้อยู่
– แตะไอคอนโฟลเดอร์เพือ
่ เปิ ด
โฟลเดอร์แอคเคาท์
อีเมล์ลา่ สุดในแอคเคาท์เท่านัน
้ ทีจ่ ะถูก
ดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ของคุณ

การท�ำงานก ับโฟลเดอร์แอคเคาท์
แต่ละแอคเคาท์ประกอบด ้วยโฟลเดอร์
ถาดเข ้า, ถาดออก, ส่งแล ้ว และ ร่าง
ทัง้ นีค
้ ณ
ุ อาจมีโฟลเดอร์อน
ื่ นอกเหนือ
จากนี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั คุณสมบัตท
ิ ผ
ี่ ู ้ให ้บริการ
แอคเคาท์ของคุณสนับสนุน
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อีเมล์
การเขียนและสง่ อีเมล์
การเขียนและส่งข้อความ
1 ในขณะทีอ
่ ยูใ่ นแอปพลิเคชัน อีเมล์
ให ้แตะ
2 ป้ อนแอดเดรสของผู ้รับทีต
่ ้องการ
ส่งข ้อความ เมือ
่ คุณป้ อนตัวอักษร
่ ของ
แอดเดรสทีต
่ รงกันจากรายชือ
คุณจะแสดงขึน
้ คัน
่ แอดเดรสแต่ละ
แอคเคาท์ด ้วยเครือ
่ งหมายอัฒภาค
3 เพิม
่ Cc/Bcc และเพิม
่ ไฟล์สงิ่ ทีแ
่ นบ
หากต ้องการ
4 ป้ อนตัวอักษรในข ้อความ
5 แตะ
่ มต่อกับเครือข่าย
หากคุณไม่ได ้เชือ
ตัวอย่างเช่น หากคุณก�ำลังใช ้งาน
ในโหมดเครือ
่ งบิน ข ้อความทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการส่งจะถูกเก็บในโฟลเดอร์
่ มต่อกับเครือ
ถาดออก จนกว่าจะเชือ
ข่ายอีกครัง้ หากมีข ้อความทีก
่ �ำลังรอ
ส่งอยู่ ถาดออก จะแสดงขึน
้ บนหน ้า
จอ แอคเคาท์
เคล็ดล ับ! เมือ
่ ถาดเข ้ามีอเี มล์ใหม่
เข ้ามา คุณจะได ้รับแจ ้งด ้วยเสียง
่ แตะทีก
พร ้อมการสัน
่ ารแจ ้งอีเมล์
เพือ
่ หยุดการแจ ้ง
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กล้องถ่ายรูป
ในการเปิ ดแอปพลิเคชันกล ้องถ่ายรูป ให ้แตะ ปุ่มแอปฯ

> กล ้องถ่ายรูป

่ งมองภาพ
ท�ำความรูจ้ ักก ับชอ
ความสว่าง – ตัวเลือกนีจ
้ ะก�ำหนดและควบคุมปริมาณแสงแดดทีเ่ ข ้าในเลนส์
้ วามสว่างบนแถบไปทาง “-” เพือ
เลือ
่ นตัวบ่งชีค
่ ให ้ได ้ภาพทีม
่ ค
ี วามสว่างน ้อย
ลง หรือไปทาง “+” เพือ
่ ให ้ได ้ภาพทีม
่ ค
ี วามสว่างมากขึน
้
Cheese shutter – พูดว่า Cheese เมือ
่ คุณต ้องการถ่ายภาพ
สล ับกล้อง – ช่วยให ้คุณสลับระหว่างกล ้องถ่ายรูปด ้านหน ้าและด ้านหลังได ้
โหมดวิดโี อ – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ สลับ
ไปยังโหมดวิดโี อ
ถ่ายภาพ – ช่วยให ้คุณถ่ายภาพได ้
คล ังภาพ – คุณสามารถเข ้าดูรป
ู ภาพ
และวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ภายในโหมดกล ้อง
ถ่ายรูป เพียงแตะ และคลังภาพของคุณ
จะปรากฏบนหน ้าจอ
ตงค่
ั้ า – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิ ดเมนูการตัง้ ค่า
โหมดช็ อต – เลือกจาก ปกติ, พาโนรามา หรือ ช็ อตต่อเนือ
่ ง
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กล้องถ่ายรูป
การถ่ายภาพ
1 เปิ ดแอปพลิเคชัน กล ้องถ่ายรูป
2 ถือโทรศัพท์ แล ้วหันเลนส์ไปทาง
วัตถุทต
ี่ ้องการถ่ายภาพ
3 แตะหน ้าจอและช่องโฟกัสจะปรากฏ
ขึน
้ ในช่องมองภาพ
4 เมือ
่ ช่องโฟกัสเป็ นสีเขียว แสดงว่า
กล ้องได ้จับโฟกัสทีว่ ต
ั ถุแล ้ว
5 คลิก เพือ
่ ถ่ายภาพ
หมายเหตุ: ปั ญหาภาพขอบมืดอาจเกิดขึน้
ได ้เมือ
่ คุณถ่ายภาพภายในอาคารเนือ
่ งจาก
ลักษณะเฉพาะตัวของกล ้องถ่ายรูป (ขอบมืด
คือ ความแตกต่างของสีระหว่างบริเวณกึง่ กลาง
และขอบ)

เมือ
่ คุณถ่ายภาพแล้ว
ภาพทีถ
่ า่ ยจะปรากฏบนหน ้าจอหากตัง้
ค่า รีววิ อัตโนมัต ิ เป็ น เปิ ด
่ แบ่งปั นรูปภาพ
แบ่งปัน แตะเพือ
ผ่านวิธก
ี ารต่างๆ เช่น
Bluetooth, อีเมล์,
Gmail, Google+,
บ ันทึก, ข้อความ, Picasa
หรือแอปพลิเคชันทีด
่ าวน์
โหลดอืน
่ ๆ ซึง่ สนับสนุน
หมายเหตุ: คุณอาจต ้องเสียค่าใช ้จ่ายเพิม่ เติม
เมือ
่ ส่งข ้อความ MMS ขณะโรมมิง่
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 ตะเพือ
่ ให ้ภาพเป็ น ภาพ
ตงเป
ั้ ็ น แ
่ ติดต่อ, ภาพ
ของรายชือ
หน้าจอหล ัก, ภาพล็อค
หน้าจอ
แตะเพือ
่ ลบภาพ
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที โดยที่
ภาพปั จจุบน
ั ของคุณจะได ้รับการ
บันทึกไว ้
แตะเพือ
่ ดูคลังภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว ้

้ ารตงค่
การใชก
ั้ าขนสู
ั้ ง
ในช่องมองภาพ ให ้แตะ
เพือ
่ เปิ ดตัว
เลือกขัน
้ สูง
คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่ากล ้องถ่าย
รูปได ้โดยเลือ
่ นรายการ หลังจากเลือก
ตัวเลือก ให ้แตะปุ่ ม ย ้อนกลับ
แฟลช – ปิ ด / เปิ ด / อัตโนมัต ิ
โฟก ัส – แตะเพือ
่ เลือกโหมดโฟกัส
• อ ัตโนม ัติ: ให ้กล ้องถ่ายรูปโฟกัสโดย
อัตโนมัต ิ (กล ้องจะโฟกัสวัตถุในภาพ
อย่างต่อเนือ
่ ง)
• การติดตามหน้า: กล ้องถ่ายรูปจะ
ตรวจจับและโฟกัสใบหน ้าของมนุษย์
โดยอัตโนมัต ิ

ขนาดภาพ – แตะเพือ
่ ตัง้ ค่า
ขนาด (พิกเซล) ของภาพที่
ถ่าย เลือกค่าพิกเซลจากตัวเลือก
ต่อไปนี:้ 5M(2560x1920),
3M(2048x1536),
W3M(2240x1344),
1M(1280x960),
W1M(1280x768)
โหมดภาพ – เลือกการตัง้ ค่าสีและแสง
สว่างทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล ้อมใน
ปั จจุบน
ั
• ปกติ: ปรับให ้สอดคล ้องกับสภาพ
แวดล ้อมโดยอัตโนมัต ิ
• รูปคน: เหมาะส�ำหรับถ่ายภาพบุคคล
• ทิวท ัศน์: เหมาะส�ำหรับถ่ายภาพ
ธรรมชาติ เช่น ต ้นไม ้ ดอกไม ้และ
ท ้องฟ้ า
• กีฬา: เหมาะส�ำหรับถ่ายภาพกีฬา
• ดวงอาทิตย์ตก: เหมาะส�ำหรับถ่าย
ภาพดวงอาทิตย์ตก
• กลางคืน: เหมาะส�ำหรับถ่ายภาพ
กลางคืน ใช ้ความเร็วชัตเตอร์ต�ำ่ เพือ
่
ตรวจจับทิวทัศน์กลางคืน

ISO – ควบคุมความไวแสงของกล ้อง
ถ่ายรูป เลือกจาก อ ัตโนม ัติ, 400,
200 และ 100
ความสมดุลแสง – สมดุลแสงจะช่วย
ให ้มัน
่ ใจได ้ว่าส่วนทีเ่ ป็ นสีขาวทีป
่ รากฏ
ในรูปภาพจะสวยสมจริง เพือ
่ ให ้กล ้อง
ของคุณปรับความสมดุลแสงได ้อย่างถูก
ต ้อง คุณอาจจ�ำเป็ นต ้องก�ำหนดสภาวะ
แสงก่อน เลือกจาก อ ัตโนม ัติ, หลอด
ไฟ, แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์
้
และ มืดครึม
เอฟเฟกต์ส ี – เลือกโทนสีส�ำหรับ
รูปภาพใหม่
ตงเวลา
ั้
– ตัวตัง้ เวลาท�ำให ้คุณสามารถ
ตัง้ ช่วงเวลาหน่วงหลังจากทีก
่ ดชัตเตอร์
แล ้ว เลือก ปิ ด, 3 วิ., 5 วิ. หรือ 10
วิ.. ซึง่ เป็ นวิธก
ี ารทีช
่ ว่ ยให ้คุณถ่ายรูป
ตนเองได ้
จีโอแท็ก – เปิ ดเพือ
่ ใช ้บริการตามพืน
้ ที่
ของโทรศัพท์ ถ่ายภาพในทีท
่ ต
ี่ ้องการ
และแท็กรูปภาพด ้วยต�ำแหน่งทีถ
่ า่ ย
ภาพ หากคุณอัปโหลดรูปภาพทีแ
่ ท็กไป
ยังบล็อกทีส
่ นับสนุนแท็กต�ำแหน่ง คุณ
จะเห็นรูปภาพนัน
้ แสดงบนแผนที่
ั นีจ้ ะใช ้ได ้เมือ
หมายเหตุ: ฟั งก์ชน
่ เปิ ดใช ้งาน
GPS เท่านัน
้
ั นีใ้ ช ้เครือข่ายไร ้สาย คุณ
หมายเหตุ: ฟั งก์ชน
ต ้องเลือกช่อง ใช ้เครือข่ายไร ้สาย
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กล้องถ่ายรูป
จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ ปุ่มเมนู
>
การตงค่
ั้ าระบบ > บริการระบุพก
ิ ัด
เลือกบริการระบุพก
ิ ด
ั ของ Google
ั
เสียงชตเตอร์
– เลือกเสียงชัตเตอร์
เสียงใดเสียงหนึง่ จากสีเ่ สียง
รีววิ อ ัตโนม ัติ – หากคุณตัง้ ค่า รีววิ
อ ัตโนม ัติ เปิ ด จะแสดงรูปภาพทีค
่ ณ
ุ
ล่าสุดโดยอัตโนมัต ิ
รีเซ็ ต – เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นของ
กล ้องถ่ายรูป
วิธใี ช ้ – แตะเมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
ั ท�ำงานอย่างไร วิธน
ทราบว่าฟั งก์ชน
ี จ
ี้ ะ
ให ้ค�ำแนะน� ำอย่างย่อกับคุณ
หมายเหตุ:
• เมือ
่ คุณออกจากกล ้อง การตัง้ ค่า
่ า่ เริม
บางส่วนจะกลับสูค
่ ต ้น ตรวจ
สอบการตัง้ ค่ากล ้องถ่ายรูปก่อนที่
คุณจะถ่ายภาพครัง้ ถัดไป
• เมนูการตัง้ ค่าซ ้อนทับอยูบ
่ นช่อง
มองภาพ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณเปลีย
่ น
ส่วนประกอบด ้านสีหรือคุณภาพ
ของภาพ คุณจะเห็นดูตวั อย่างของ
ภาพทีเ่ ปลีย
่ นได ้ทีด
่ ้านหลังเมนู
การตัง้ ค่า
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การดูรป
ู ภาพทีบ
่ ันทึกไว้
คุณสามารถเข ้าดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว ้จาก
ภายในโหมดกล ้องถ่ายรูปได ้ เพียงแตะ
ปุ่ มคลังภาพ
และคลังภาพของคุณ
จะปรากฏขึน
้
เคล็ดล ับ! กดปุ่ มไปทางซ ้ายหรือ
ทางขวาเพือ
่ ดูรป
ู ภาพหรือวิดโี ออืน
่
แตะภาพถ่ายเพือ
่ แสดงเมนูตวั เลือกอืน
่
– แตะเพือ
่ ดูรายการ Smart Share
่ ม
ของภาพของคุณ (การเชือ
ต่อกับอุปกรณ์อน
ื่ เพือ
่ แสดง
ภาพถ่าย)
– แตะเพือ
่ ถ่ายภาพใหม่
– แตะเพือ
่ แบ่งปั นภาพถ่ายผ่านวิธ ี
การต่างๆ เช่น Bluetooth หรือ
ข ้อความ
– แตะเพือ
่ ลบภาพถ่าย
ปุ่มเมนู
– แตะเพือ
่ เข ้าถึง ตงค่
ั้ า
ื่ , หมุนซา้ ย,
ภาพเป็น, ย้าย, แก้ชอ
หมุนขวา, ต ัดภาพ, แก้ไข, สไลด์
โชว์ หรือ รายละเอียด

กล้องวิดโี อ
่ งมองภาพ
ท�ำความรูจ้ ักก ับชอ
ความสว่าง – ตัวเลือกนีจ
้ ะก�ำหนดและควบคุมปริมาณแสงแดดทีเ่ ข ้าใน
้ วามสว่างบนแถบไปทาง “-” เพือ
เลนส์ เลือ
่ นตัวบ่งชีค
่ ให ้ได ้วิดโี อทีม
่ ค
ี วาม
สว่างน ้อยลง หรือไปทาง “+” เพือ
่ ให ้ได ้วิดโี อทีม
่ ค
ี วามสว่างมากขึน
้
ซูม – ซูมเข ้าหรือซูมออก
สล ับกล้อง – ช่วยให ้คุณสลับระหว่างกล ้องถ่ายรูปด ้านหน ้าและด ้านหลังได ้
โหมดกล้องถ่ายรูป – แตะทีไ่ อคอนนี้
เพือ
่ สลับไปยังโหมดกล ้องถ่ายรูป
เริม
่ การบ ันทึก – ให ้คุณเริม
่ การบันทึก
คล ังภาพ – คุณสามารถเข ้าดูรป
ู ภาพ
และวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกไว ้จากภายในโหมด
กล ้องวิดโี อ เพียงแตะ และคลังภาพของ
คุณจะปรากฏบนหน ้าจอ

ตงค่
ั้ า – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิ ดเมนูการตัง้ ค่า
แฟลช – ให ้คุณเปิ ดแฟลชเมือ
่ บันทึกวิดโี อในทีม
่ ด
ื
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กล้องวิดโี อ
การถ่ายวิดโี อด่วน
1 เปิ ดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
และเลือ
่ นปุ่ มโหมดกล ้องถ่ายรูป
ลงไปทีต
่ �ำแหน่ง วิดโี อ ไอคอน
ชัตเตอร์ จะเปลีย
่ นเป็ น
2 ช่องมองภาพของกล ้องวิดโี อจะ
ปรากฏขึน
้ บนหน ้าจอ
3 ให ้ถือโทรศัพท์ในแนวนอน และหัน
ไปทางสิง่ ทีจ่ ะถ่าย
4 แตะไอคอนเริม
่ บันทึกวิดโี อ
5 บันทึก จะปรากฏขึน
้ ทีด
่ ้านล่างของ
ช่องมองภาพพร ้อมทัง้ ตัวตัง้ เวลาเพือ
่
แสดงระยะเวลาของวิดโี อ
6 แตะไอคอนหยุดบันทึกวิดโี อ เพือ
่
หยุดการบันทึก

หล ังการถ่ายวิดโี อ
ภาพนิง่ ทีแ
่ สดงวิดโี อของคุณจะปรากฏ
ขึน
้ บนหน ้าจอ
แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อ
เล่น
่ แบ่งปั นวิดโี อ
แบ่งปัน แตะเพือ
ทาง Bluetooth, อีเมล์,
Gmail, ข้อความ หรือ
YouTube
หมายเหตุ: คุณอาจต ้องเสียค่าใช ้จ่ายเพิม่ เติม
เมือ
่ ดาวน์โหลดข ้อความ MMS ขณะโรมมิง่
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 ตะเพือ
แ
่ ลบวิดโี อทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ถ่ายไว ้
และยืนยันโดยการแตะ ตกลง ช่อง
มองภาพจะปรากฏขึน
้ อีกครัง้
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพวิดโี ออืน
่ ต่อ
โดยทีว่ ด
ิ โี อปั จจุบน
ั ของคุณจะได ้
รับการบันทึกไว ้
แตะเพือ
่ ดูวด
ิ โี อล่าสุดทีค
่ ณ
ุ บันทึก

้ ารตงค่
การใชก
ั้ าขนสู
ั้ ง

ใช ้ช่องมองภาพ แล ้วแตะ
เพือ
่ เปิ ด
ตัวเลือกขัน
้ สูงทัง้ หมด
ปรับการตัง้ ค่ากล ้องถ่ายรูปได ้โดยเลือ
่ น
รายการ หลังจากเลือกตัวเลือก ให ้แตะ
ปุ่ ม กล ับ
ขนาดวิดโี อ – แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าขนาด
(พิกเซล) ของวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึก เลือก
ขนาดวิดโี อจาก HD(1280x720),
TV(720x480), VGA(640x480),
MMS(QVGA-320x240) และ
MMS(QCIF-176x144)
ความสมดุลแสง – สมดุลแสงจะช่วย
ให ้มัน
่ ใจได ้ว่าส่วนทีเ่ ป็ นสีขาวทีป
่ รากฏ
ในวิดโี อจะสวยสมจริง เพือ
่ ให ้กล ้อง
ของคุณปรับความสมดุลแสงได ้อย่างถูก
ต ้อง คุณอาจจ�ำเป็ นต ้องก�ำหนดสภาวะ
แสงก่อน เลือกจาก อ ัตโนม ัติ, หลอด
ไฟ, แสงอาทิตย์, ฟลูออเรสเซนต์
้
และ มืดครึม

เอฟเฟกต์ส ี – เลือกโทนสีเพือ
่ ใช ้กับ
วิดโี อใหม่ของคุณ
หมายเหตุ: ตัวเลือกส�ำหรับเอฟเฟกต์สอี าจ
แตกต่างกันไปในโหมดวิดโี อ

จีโอแท็ก – เปิ ดเพือ
่ ใช ้บริการตาม
พืน
้ ทีข
่ องโทรศัพท์ บันทึกวิดโี อในทีท
่ ี่
ต ้องการและแท็กวิดโี อด ้วยต�ำแหน่งที่
บันทึก หากคุณอัปโหลดวิดโี อทีแ
่ ท็ก
ไปยังบล็อกทีส
่ นับสนุนแท็กต�ำแหน่ง
คุณจะเห็นวิดโี อนัน
้ แสดงบนแผนที่
บ ันทึกเสียง – เลือกปิ ดเพือ
่ บันทึก
วิดโี อโดยไม่มเี สียง
รีววิ อ ัตโนม ัติ – หากคุณตัง้ ค่าไว ้ที่
เปิ ด วิดโี อทีค
่ ณ
ุ บันทึกล่าสุดจะแสดง
ขึน
้ โดยอัตโนมัต ิ
รีเซ็ ต – เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นของ
กล ้องถ่ายวิดโี อ

การดูวด
ิ โี อทีบ
่ ันทึกไว้
1 ในช่องมองภาพ ให ้แตะ
2 คลังภาพของคุณจะปรากฏบนหน ้า
จอ
3 แตะทีว่ ด
ิ โี อหนึง่ ครัง้ เพือ
่ แสดงวิดโี อ
ทีด
่ ้านหน ้าสุดของคลังภาพ วิดโี อที่
เลือกจะเริม
่ เล่นอัตโนมัต ิ

ี งขณะดูวด
การปร ับระด ับเสย
ิ โี อ
ในการปรับระดับเสียงของวิดโี อขณะ
เล่น ให ้ใช ้ปุ่ มปรับระดับเสียงทีด
่ ้านซ ้าย
มือของหน ้าจอ
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ม ัลติมเี ดีย
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียลง
ในการ์ดหน่วยความจ�ำเพือ
่ เข ้าถึงไฟล์
รูปภาพและวิดโี อได ้อย่างง่ายดาย

คล ังภาพ
เรียนรู ้วิธก
ี ารดูภาพถ่ายและเล่นวิดโี อที่
บันทึกไว ้ในการ์ดหน่วยความจ�ำของคุณ
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > คล ัง
ภาพ เปิ ดรายการของแถบแคตตา
ล็อกทีค
่ ณ
ุ เก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียทัง้ หมด
ได ้
• ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์บางรูป
แบบ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วย
ความจ�ำทีม
่ อ
ี ยู่ อาจเกิดข ้อผิด
พลาดเมือ
่ คุณเปิ ดไฟล์นัน
้
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QuickMemo
ใช ้ QuickMemo เพือ
่ สร ้างบันทึกได ้สะดวกและมีประสิทธิภาพด ้วยรูปภาพที่
บันทึกไว ้หรือบนหน ้าจอปั จจุบน
ั ของโทรศัพท์

่ น ้าจอ
1 เข ้าสูห
QuickMemo โดย
การกดปุ่ มระดับเสียง
ขึน
้ และระดับเสียงลง
ค ้างไว ้หนึง่ วินาทีบน
หน ้าจอทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
จับภาพ หรือแตะและ
เลือ
่ นแถบสถานะลง
และแตะ

2 เลือกตัวเลือกเมนูท ี่
ต ้องการจาก ประเภท
ปากกา, สี, เครือ
่ ง
ลบ และสร ้างบันทึก

3 แตะ
ในเมนูแก ้ไข
และเลือก
เพือ
่ จัด
เก็บบันทึกพร ้อมกับ
หน ้าจอปั จจุบน
ั

หมายเหตุ: โปรดใช ้ปลายนิว้ ขณะใช ้ QuickMemo อย่าใช ้เล็บ
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ม ัลติมเี ดีย
้ ัวเลือก QuickMemo
การใชต
ั QuickMemo คุณ
ขณะใช ้ฟั งก์ชน
สามารถใช ้ตัวเลือก QuickMenu ได ้
ง่ายๆ
– เลือกว่าคุณต ้องการใช ้หน ้าจอ
แบ็คกราวด์หรือไม่
– เลิกท�ำหรือท�ำซ�้ำ
– เลือกประเภทปากกาและสี
– ลบบันทึกทีค
่ ณ
ุ สร ้าง
– สง่ หรือแบ่งปั น QuickMemo
ปั จจุบน
ั ถึง/กับคนอืน
่ ๆ
– จัดเก็บบันทึกพร ้อมกับหน ้าจอ
ปั จจุบน
ั
การดู QuickMemo ทีบ
่ ันทึกไว้
ไปที่ คล ังภาพ และเลือกอัลบัม
้
QuickMemo

เครือ
่ งเล่นเพลง
เล่นเพลง
หลังจากถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์
หรือการ์ดหน่วยความจ�ำของคุณ
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > เล่น
เพลง
2 เลือกประเภทเพลง
3 เลือกไฟล์เพลง ใช ้ไอคอนต่อไปนี้
ส�ำหรับควบคุมการเล่น
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แตะเพือ
่ หยุดการเล่นไว ้ชัว่ คราว
แตะเพือ
่ เริม
่ เล่นต่อ
แตะเพือ
่ ข ้ามไปทีแ
่ ทร็คถัดไป
ในอัลบัม
้ รายการเล่น หรือสับ
เปลีย
่ น
แตะเพือ
่ ย ้อนไปยังช่วงเริม
่ ต ้น
ของเพลงนัน
้ แตะสองครัง้ เพือ
่
กลับไปทีเ่ พลงก่อนหน ้า
แตะเพือ
่ จัดการระดับเสียงของ
เพลง
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าโหมดซ�้ำ
แตะเพือ
่ เล่นรายการเพลง
ปั จจุบน
ั ในโหมดสับเปลีย
่ น
แตะเพือ
่ ดูรายการเพลงปั จจุบน
ั
แตะเพือ
่ ดูเนือ
้ เพลง ตัวเลือกนี้
ใช ้ได ้เมือ
่ เพลงมีเนือ
้ เพลงมา
ด ้วยเท่านัน
้
หากต ้องการเปลีย
่ นระดับเสียงในขณะ
ทีฟ
่ ั งเพลง ให ้ใช ้ปุ่ มปรับระดับเสียงขึน
้
และลงทีอ
่ ยูด
่ ้านข ้างซ ้ายของโทรศัพท์

สร้างรายการเพลง
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > เล่น
เพลง
2 เลือก รายการเล่น
3 แตะปุ่ ม เมนู > รายการเพลงใหม่
่ ส�ำหรับรายการเพลงใหม่ของ
4 ป้ อนชือ
คุณ และเลือก ตกลง
5 เลือกไฟล์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการรวม และ
เลือก เพิม
่
เคล็ดล ับ! ระหว่างการเล่น คุณ
สามารถเพิม
่ ไฟล์ในรายการเพลง
ได ้โดยแตะปุ่ ม เมนู > เพิม
่ ใน
รายการเพลง
เพิม
่ เพลงในรายการเพลงโปรด
คุณสามารถเพิม
่ เพลงโปรดของคุณ
เป็ นรายการเพลงโปรดได ้อย่างรวดเร็ว
ระหว่างการเล่น ให ้แตะปุ่ ม เมนู >
เพิม
่ เป็นทีป
่ ระท ับใจ เพือ
่ เพิม
่ เพลง
ปั จจุบน
ั ในรายการด่วน
ปร ับแต่งการตงค่
ั้ าเครือ
่ งเล่นเพลง
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > เล่น
เพลง
2 แตะปุ่ ม เมนู > ตงค่
ั้ า
3 ปรับการตัง้ ค่าเพือ
่ ปรับแต่งเครือ
่ งเล่น
เพลงของคุณ

หมายเหตุ:
• ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์บางรูป
แบบ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วย
ความจ�ำทีม
่ อ
ี ยู่ อาจเกิดข ้อผิด
พลาดเมือ
่ คุณเปิ ดไฟล์นัน
้
หมายเหตุ: ลิขสิทธิข
์ องไฟล์
เพลงจะได ้รับความคุ ้มครองตาม
ั ญานานาชาติและกฎหมาย
สนธิสญ
ลิขสิทธิข
์ องแต่ละประเทศ
ดังนัน
้ อาจจ�ำเป็ นทีต
่ ้องได ้รับ
อนุญาตหรือได ้สิทธิใ์ นการท�ำซ�้ำ
หรือคัดลอกเพลง
ในกฎหมายของบางประเทศมีข ้อ
่ ทีม
ห ้ามในการคัดลอกสือ
่ ล
ี ข
ิ สิทธิ์
ด ้วยตนเอง ก่อนดาวน์โหลดหรือคัด
ลอกไฟล์ ให ้ตรวจสอบกฎข ้อบังคับ
ของประเทศนัน
้ ๆ เกีย
่ วกับการใช ้
่ ต่างๆ
สือ
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ม ัลติมเี ดีย
วิทยุ FM
โทรศัพท์ LG-P970 มีคณ
ุ สมบัตวิ ท
ิ ยุ
FM ในตัว ดังนัน
้ คุณสามารถค ้นหา
่ ชอบและรับฟั งวิทยุได ้
สถานีทค
ี่ ณ
ุ ชืน
ตลอดเวลา
หมายเหตุ: คุณต ้องใช ้หูฟังเพือ
่
รับฟั งวิทยุ เสียบหูฟังเข ้าในช่อง
เสียบหูฟัง

การค้นหาสถานี

คุณสามารถใช ้โทรศัพท์ของคุณค ้นหา
สถานีวท
ิ ยุได ้ โดยการค ้นหาด ้วยตนเอง
หรือค ้นหาอัตโนมัต ิ สถานีเหล่านัน
้ จะ
ถูกบันทึกไว ้ในหมายเลขช่องสถานี
ทีร่ ะบุไว ้ ดังนัน
้ คุณจึงไม่จ�ำเป็ นต ้อง
ค ้นหาอีกครัง้ คุณสามารถจัดเก็บได ้
สูงสุด 6 ช่องสถานีในโทรศัพท์ของคุณ
การปร ับตงอ
ั้ ัตโนม ัติ
1 ในหน ้าจอหลัก ให ้แตะ
> แท็บ
แอปฯ > วิทยุ FM
2 แตะปุ่ ม เมนู แล ้วเลือก สแกน
3 ระหว่างการสแกนอัตโนมัต ิ แตะ
หยุด หากคุณต ้องการหยุดการ
สแกน โดยจะบันทึกเฉพาะช่อง
สถานีทส
ี่ แกนพบก่อนหยุดการสแกน
เท่านัน
้
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หมายเหตุ: คุณยังสามารถค ้นหา
สถานีด ้วยตนเองได ้ด ้วยการใช ้ปุ่ ม
หมุนบนหน ้าจอ
เคล็ดล ับ! ในการเพิม
่ ประสิทธิภาพ
การรับสัญญาณวิทยุ ให ้ยืดสายชุดหู
ฟั งซึง่ ท�ำหน ้าทีเ่ ป็ นเสาอากาศวิทยุ
่ มต่อชุดหูฟังทีไ่ ม่ได ้
หากคุณเชือ
ผลิตมาเพือ
่ ใช ้รับสัญญาณวิทยุ การ
รับสัญญาณวิทยุอาจถูกคลืน
่ รบกวน
ได ้

ยูทล
ิ ต
ิ ี
การตงเวลาการปลุ
ั้
ก

การเพิม
่ เหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ

1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > ตงั้
ิ >
ปลุก/นาฬกา
2 หลังจากทีก
่ �ำหนดเวลาแล ้ว
โทรศัพท์ LG-P970 จะแสดงเวลาที่
เหลืออยูก
่ อ
่ นการส่งเสียงปลุก
่ั ,
3 ตัง้ ค่า ซ�ำ้ , ระยะเวลาเลือ
่ น, สน
เสียงปลุก, ล็อคปริศนา และ
บ ันทึก แตะ บ ันทึก

1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > ปฏิทน
ิ
2 แตะเดือนทีแ
่ สดงทีม
่ ม
ุ บนซ ้าย ซึง่
คุณสามารถค ้นหามุมมองอืน
่ ของ
ปฏิทน
ิ (วัน, สัปดาห์, เดือน, นัด
หมาย)
3 แตะวันทีส
่ �ำหรับเหตุการณ์ทค
ี่ ณ
ุ
ต ้องการเพิม
่
4 แตะ
เพือ
่ เพิม
่ เหตุการณ์
่ เหตุการณ์ แล ้วป้ อนชือ
่
5 แตะ ชือ
เหตุการณ์
6 แตะ ต�ำแหน่ง และป้ อนต�ำแหน่ง
ตรวจสอบวันทีแ
่ ละป้ อนเวลาที่
้
เหตุการณ์เริม
่ และเสร็จสิน
7 หากคุณต ้องการใส่บน
ั ทึกลงใน
เหตุการณ์ของคุณ ให ้แตะ ค�ำ
อธิบาย แล ้วป้ อนรายระเอียด
8 หากคุณต ้องการให ้ส่งเสียงเตือนซ�้ำ
ให ้ตัง้ ค่า ซ�ำ้ และตัง้ ค่า เตือนความ
จ�ำ หากจ�ำเป็ น
9 แตะ บ ันทึก เพือ
่ บันทึกเหตุการณ์
ในปฏิทน
ิ

การใชเ้ ครือ
่ งคิดเลข
1 แตะ
> แท็บ แอปฯ > เครือ
่ ง
คิดเลข
2 แตะปุ่ มตัวเลขเพือ
่ ป้ อนตัวเลข
3 ส�ำหรับการค�ำนวณอย่างง่าย ให ้แตะ
ั ทีค
ทีฟ
่ ั งก์ชน
่ ณ
ุ ต ้องการ (+, –, x
หรือ ÷) แล ้วตามด ้วย =
ั ซ ้อน แตะปุ่ ม
4 ส�ำหรับการค�ำนวณทีซ
่ บ
เมนู เลือก พาเนลขนสู
ั้ ง แล ้วเลือก
sin, cos, tan, log และอืน
่ ๆ
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ยูทล
ิ ต
ิ ี
Polaris Office

ั ส�ำนักงานบน
Polaris Office คือโซลูชน
มือถือระดับมืออาชีพทีใ่ ห ้ผู ้ใช ้ดูเอกสาร
ประเภทต่างๆ ของ Office รวมถึงไฟล์
Word, Excel และ PowerPoint ได ้
อย่างสะดวกทุกทีท
่ ก
ุ เวลาด ้วยมือถือ
ของคุณ
แตะ
> แท็บ แอปฯ > Polaris
Office
การจ ัดการไฟล์
Polaris Office ให ้ผู ้ใช ้มือถือจัดการ
ไฟล์ รวมถึงการคัดลอก การย ้าย และ
การวาง และลบไฟล์และโฟลเดอร์ได ้
อย่างสะดวกบนมือถือ
การดูไฟล์
ผู ้ใช ้มือถือสามารถดูไฟล์ประเภทต่างๆ
รวมถึงเอกสาร Microsoft Office และ
Adobe PDF ได ้ง่ายๆ บนมือถือ เมือ
่
ดูเอกสารโดยใช ้ Polaris Office ออบ
เจกต์และเลย์เอาต์จะเหมือนกับใน
เอกสารต ้นฉบับ
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เว็บไซต์
อินเตอร์เน็ ต

้ ัวเลือก
การใชต

อินเตอร์เน็ ตช่วยให ้คุณเข ้าถึงโลกของ
เกมส์ เพลง ข่าว กีฬา ความบันเทิง
และอีกมากมายได ้โดยตรงถึงโทรศัพท์
ของคุณ ได ้ทุกทีแ
่ ละทุกอย่างทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการ

แตะปุ่ ม เมนู เพือ
่ ดูตวั เลือก
รีเฟรช – อัปเดตเว็บเพจปั จจุบน
ั
บ ันทึกบุค
๊ มาร์ค – เพิม
่ เว็บเพจปั จจุบน
ั
เป็ นบุค
๊ มาร์ค
แบ่งปันเพจ – ให ้คุณสามารถแบ่งปั น
เว็บเพจกับผู ้อืน
่ ได ้
ค้นหาบนหน้า – ให ้คุณค ้นหาตัวอักษร
หรือค�ำบนเว็บเพจปั จจุบน
ั
หน้าเว็ปแบบเดสก์ท็อป – ให ้คุณดู
เว็บเพจบนเดสก์ทอปได ้
บ ันทึกไว้อา่ นออฟไลน์ – ให ้คุณ
บันทึกเว็บเพจปั จจุบน
ั และอ่านแบบ
ออฟไลน์ในภายหลังได ้
ตงค่
ั้ า – แสดงการตัง้ ค่าอินเตอร์เน็ ต
ออก – ให ้คุณออกจากบราวเซอร์ได ้

หมายเหตุ: คุณอาจต ้องเสียค่า
่ มต่อบริการ
ใช ้จ่ายเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
เหล่านีแ
้ ละดาวน์โหลดเนือ
้ หา โปรด
สอบถามข ้อมูลการคิดค่าใช ้จ่ายกับ
ผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณ

้ ถบเครือ
การใชแ
่ งมือเว็บ
 ตะเพือ
แ
่ ย ้อนกลับหนึง่ เพจ
แตะเพือ
่ ไปข ้างหน ้าหนึง่ เพจไปยัง
่ มต่อหลังจากเพจ
เพจทีท
่ �ำการเชือ
ปั จจุบน
ั โดยตรงข ้ามกับสิง่ ทีเ่ กิด
ขึน
้ เมือ
่ คุณกดปุ่ ม ย้อนกล ับ ซึง่ จะ
ไปยังเพจก่อนหน ้า
แตะเพือ
่ ไปทีโ่ ฮมเพจ
แตะเพือ
่ เพิม
่ หน ้าต่างใหม่
แตะเพือ
่ เปิ ดรายการบุค
๊ มาร์คที่
บันทึกไว ้
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On-Screen Phone
LG ซอร์ฟแวร์
On-Screen Phone ให ้คุณสามารถดู
หน ้าจอโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์ผา่ น
USB หรือ Wi-Fi คุณยังสามารถควบคุม
โทรศัพท์มอ
ื ถือจากคอมพิวเตอร์โดยใช ้
เมาส์หรือแป้ นพิมพ์

ไอคอน On-Screen Phone 3.0
เริม
่ ต ้น LG Home Panorama
หรือเปลีย
่ นแปลงการก�ำหนดค่า
On-Screen Phone
่ มต่อโทรศัพท์มอ
เชือ
ื ถือกับ
่ ม
คอมพิวเตอร์ หรือยกเลิกการเชือ
ต่อ
ยอ
่ หน ้าต่าง On-Screen Phone
ขยายหน ้าต่าง On-Screen Phone
ออกจากโปรแกรม On-Screen
Phone

คุณสมบ ัติ On-Screen Phone
• การถ่ายโอนและการควบคุมแบบ
เรียลไทม์: แสดงและควบคุมหน ้าจอ
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เมือ
่ เชือ
• การควบคุมเมาส:์ ให ้คุณควบคุม
โทรศัพท์ด ้วยการใช ้เมาส์คลิกและ
ลากบนหน ้าจอคอมพิวเตอร์
• ป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์: ให ้
คุณสร ้างข ้อความหรือบันทึกโดยใช ้
แป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร์
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ั ไปย ัง
• ถ่ายโอนไฟล์ (โทรศพท์
คอมพิวเตอร์): ส่งไฟล์จากโทรศัพท์
(เช่น คลังภาพ เครือ
่ งเล่นวิดโี อ
เพลง และ Polaris Office) ไปยัง
คอมพิวเตอร์ เพียงแค่คลิกขวาทีไ่ ฟล์
แล ้วลากเพือ
่ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์
• ถ่ายโอนไฟล์ (คอมพิวเตอร์ไปย ัง
ั ): ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์
โทรศพท์
ไปยังโทรศัพท์ เพียงแค่เลือกไฟล์
ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการถ่ายโอน แล ้วลากและ
วางไฟล์ลงในหน ้าต่าง On-Screen
Phone ไฟล์ทส
ี่ ง่ จะถูกจัดเก็บ
โฟลเดอร์ OSP
• LG Home Panorama: จะแสดง
พืน
้ ทีท
่ �ำงานทัง้ หมดของหน ้าหลัก
LG คุณสามารถจัดเรียงไอคอนวิดเจ็ต
ได ้ง่ายๆ และรันแอปพลิเคชันได ้โดย
ดับเบิลคลิกช็อตคัต
หมายเหตุ: โปรดตรวจดูวา่ หน ้า
หลัก LG เป็ น Launcher เริม
่ ต ้น วิด
เจ็ตบางอย่างอาจท�ำงานไม่ถก
ู ต ้อง
ใน LG Home Panorama
• การแจ้งเตือนเหตุการณ์แบบเรียล
ไทม์: ป๊ อปอัปข ้อความเพือ
่ แจ ้งคุณ
เมือ
่ มีสายเรียกเข ้าหรือเมือ
่ มีข ้อความ
ตัวอักษรมาถึง ตลอดจนแจ ้งเมือ
่ ถึง
เวลาปลุกและแจ ้งเตือนเหตุการณ์.

วิธต
ี ด
ิ ตงั้ On-Screen Phone ใน
คอมพิวเตอร์
ไปที่ LG.com (http://www.lg.com)
ไปทีก
่ ล่องค ้นหาทีม
่ ม
ุ บนขวาและ
ป้ อนหมายเลขรุน
่ จากรายการ การ
สน ับสนุน ให ้เลือกรุน
่ ของคุณ เลือ
่ น
ลงและเลือกแท็บ OSP และคลิก
ดาวน์โหลด เมือ
่ มีข ้อความแจ ้ง ให ้
เลือก Run เพือ
่ ติดตัง้ On-Screen
Phone ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ั ก ับ
ื่ มต่อโทรศพท์
วิธเี ชอ
คอมพิวเตอร์

่ ม
On-Screen Phone 3.0 จะมีการเชือ
ต่อ USB และ Wi-Fi โปรดปฏิบต
ั ต
ิ าม
่ มต่อของ
ค�ำแนะน� ำบนวิซาร์ดการเชือ
โปรแกรม OSP
หมายเหตุ: โปรดตรวจดูวา่ เลือก
ช่องท�ำเครือ
่ งหมาย On-Screen
่ มต่อ
Phone ใน ตงค่
ั้ า > การเชือ
PC > On-Screen Phone >
On-Screen Phone แล ้ว โปรด
ทราบว่าแบตเตอรีอ
่ าจหมดเร็วขึน
้
่ ม
เนือ
่ งจากการใช ้กระแสไฟหากเชือ
ต่อ On-Screen Phone ผ่าน Wi-Fi

่ มต่อโทรศัพท์มอ
เมือ
่ คุณเชือ
ื ถือกับ
คอมพิวเตอร์ผา่ น Mobile Hotspot
และเข ้าถึงอินเตอร์เน็ ตบนคอมพิวเตอร์
อาจมีการคิดค่าบริการเพิม
่ เติมขึน
้ อยูก
่ บ
ั
แพ็คเก็จข ้อมูล DataPro ของคุณ
การเข ้าถึงอินเตอร์เน็ ตโดยใช ้เครือข่าย
Wi-Fi อาจท�ำงานได ้ไม่ด ี ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
สัญญาณของเครือข่าย เมือ
่ คุณขยาย
หน ้าต่าง On-Screen Phone การแสดง
ผลบนหน ้าจออาจช ้าลง
่ มต่อ
ในการตรวจสอบการเชือ
ั ก ับคอมพิวเตอร์
โทรศพท์
่ มต่ออุปกรณ์แล ้ว ให ้ลากแถบ
เมือ
่ เชือ
สถานะทีด
่ ้านบนของหน ้าจอหลักลง
่ มต่อ
มาเพือ
่ ตรวจสอบสถานะการเชือ
On-Screen Phone
ั ก ับ
่ มต่อโทรศพท์
การยกเลิกการเชือ
คอมพิวเตอร์
คลิก
ทีด
่ ้านบนซ ้ายของหน ้าต่าง
On-Screen Phone อีกวิธห
ี นึง่ คือ ให ้
ลากแถบสถานะทีด
่ ้านบนของหน ้าจอ
หลักลงมา และเลือก On-Screen
Phone connected > ยกเลิกการ
่ มต่อ On-Screen Phone แตะ
เชือ
่ มต่อ ในกล่องโต ้ตอบยกเลิก
เลิกเชือ
่ มต่อ
การเชือ
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ตงค่
ั้ า
เข้าถึงเมนูตงค่
ั้ า
1 ในหน ้าจอหลัก ให ้แตะ
> การ
ตงค่
ั้ าระบบ
	หรือ
	ในหน ้าจอหลัก ให ้แตะปุ่ ม เมนู >
การตงค่
ั้ าระบบ
2 เลือกประเภทการตัง้ ค่าและเลือกตัว
เลือก

ื่ มต่อ
ตงค่
ั้ าการเชอ
ในหน ้าจอนี้ คุณจะสามารจัดการ Wi-Fi
และ Bluetooth คุณยังสามารถตัง้ ค่า
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และสลับ
ไปยังโหมดเครือ
่ งบินได ้ด ้วย
< Wi-Fi >
่ มต่อ
• Wi-Fi – เปิ ด Wi-Fi เพือ
่ เชือ
เครือข่าย Wi-Fi ทีม
่ อ
ี ยู่
• ตงค่
ั้ า Wi-Fi – ให ้คุณสามารถตัง้ ค่า
่ มต่อไร ้สาย ตัง้ ค่า
และจัดการจุดเชือ
การแจ ้งเครือข่าย หรือเพิม
่ เครือข่าย
Wi-Fi หน ้าจอตัง้ ค่า Wi-Fi ขัน
้ สูงจะ
เข ้าใช ้จากหน ้าจอตัง้ ค่า Wi-Fi แตะ
ปุ่ ม เมนู และแตะ ขนสู
ั้ ง
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เคล็ดล ับ! การดู MAC แอดเดรส
่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สาย
ในการเชือ
บางเครือข่ายด ้วยฟิ ลเตอร์ MAC
คุณจ�ำเป็ นต ้องป้ อน MAC แอดเดรส
ของ LG-P970 ลงในเราเตอร์
คุณสามารถค ้นหา MAC แอดเดรส
ได ้ในยูสเซอร์อน
ิ เตอร์เฟซต่อไป
นี:้ แตะ การตงค่
ั้ าระบบ > Wi-Fi
> แตะปุ่ ม เมนู > ขนสู
ั้ ง > MAC
แอดเดรส
< Bluetooth >
เปิ ดหรือปิ ดคุณสมบัตไิ ร ้สาย Bluetooth
โปรดดูข ้อมูล Bluetooth ส�ำหรับราย
ละเอียดเพิม
่ เติม
< ข้อมูลทีใ่ ช ้ >
แสดงการใช ้ข ้อมูลและให ้คุณปรับแต่ง
การตัง้ ค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัดข ้อมูลของ
คุณได ้
ั
• ข้อมูลเครือข่ายโทรศพท์
– ตัง้ ค่า
่ มต่อข ้อมูลบนเครือข่าย
เพือ
่ ใช ้การเชือ
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่
้ อ
• จ�ำก ัดการใชข
้ มูลโมไบล์ – ตัง้
ค่าขีดจ�ำกัดส�ำหรับการใช ้ข ้อมูลเครือ
ข่ายโทรศัพท์
้ อ
• ระยะการใชข
้ มูล – ปรับแต่งการ
ตัง้ ค่าส�ำหรับรอบขีดจ�ำกัด

< โทร >
คุณสามารถก�ำหนดค่าการตัง้ ค่า
โทรศัพท์ เช่น การส่งต่อสาย และ
คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษอืน
่ ๆ จากผู ้ให ้บริการ
• จ�ำก ัดการโทร – เลือก จ�ำกัดการ
โทร เพือ
่ เปิ ดคุณสมบัตน
ิ ี้ และรวบรวม
รายการหมายเลขทีส
่ ามารถโทรออก
จากโทรศัพท์ได ้ คุณต ้องใช ้ PIN2
ซึง่ ได ้จากผู ้ให ้บริการของคุณ เฉพาะ
หมายเลขในรายการหมายเลขโทร
ออกทีก
่ �ำหนดเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถโทร
ออกจากโทรศัพท์ได ้
วอยซเ์ มล์
• บริการข้อความเสียง – ให ้คุณเลือก
บริการข ้อความเสียงของผู ้ให ้บริการ
คุณสามารถสามารถขอรับหมายเลขนี้
ได ้จากผู ้ให ้บริการของคุณ
• ตงค่
ั้ าข้อความเสียง – หากคุณใช ้
บริการข ้อความเสียงของผู ้ให ้บริการ
ตัวเลือกนีจ
้ ะให ้คุณป้ อนหมายเลข
โทรศัพท์ทใี่ ช ้ฟั งและจัดการข ้อความ
เสียงของคุณ
ตงค่
ั้ ายุตก
ิ ารโทร
• บ ันทึกหมายเลขทีไ่ ม่รจ
ู ้ ัก – เพิม
่
่ หลัง
หมายเลขทีไ่ ม่รู ้จักลงในรายชือ
จากการโทร

ตงค่
ั้ าการโทรอืน
่ ๆ
• ปฏิเสธการร ับสาย – ให ้คุณสามารถ
ั ปฏิเสธการรับสาย เลือก
ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
จาก ปิ ดใชง้ าน, ปฏิเสธสายใน
รายการ หรือr ปฏิเสธทุกสาย
• ข้อความด่วน – เมือ
่ คุณต ้องการ
ปฏิเสธสาย คุณสามารถส่งข ้อความ
ั นี้ ตัว
ได ้อย่างรวดเร็วโดยใช ้ฟั งก์ชน
เลือกนีจ
้ ะเป็ นประโยชน์ในกรณีทค
ี่ ณ
ุ
ต ้องการปฏิเสธการรับสายในระหว่าง
การประชุม
• การโอนสาย – เลือกว่าจะโอนทุก
สาย, โอนเมือ
่ สายไม่วา่ ง, โอนเมือ
่ ไม่
ั ญาณ
รับสาย หรือโอนเมือ
่ ไม่มส
ี ญ
• ป้องก ันการโทร – เลือกเมือ
่ คุณ
ต ้องการป้ องการโทรออก ป้ อนรหัส
ผ่านส�ำหรับจ�ำกัดการโทร โปรดตรวจ
สอบกับผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณ
เกีย
่ วกับบริการนี้
• เวลาโทร – ดูระยะเวลาการโทร
ทัง้ หมด ได ้แก่ ทุกสาย สายโทรออก
สายทีไ่ ด ้รับ และการโทรครัง้ ล่าสุด
• ค่าโทร – ดูคา่ ใช ้จ่ายการโทรของ
คุณ (บริการนีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั เครือข่าย ผู ้ให ้
ั นี)้
บริการบางรายไม่รองรับฟั งก์ชน
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ตงค่
ั้ า
• ตงค่
ั้ าเพิม
่ เติม – ตัวเลือกนีจ
้ ะช่วยให ้ • Wi-Fi Direct – ใช ้คุณสมบัต ิ Wi-Fi
่ มต่อสองอุปกรณ์
คุณเปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าต่อไปนี:้
Direct เพือ
่ เชือ
่ ม
ผ่าน WLAN โดยไม่ต ้องมีจด
ุ เชือ
- ขอ
้ มูลผูโ้ ทร: เลือกว่าคุณจะแสดง
ต่
อ
โปรดดู
ข
้อมู
ล
Wi-Fi
ส�
ำ
หรั
บ
ราย
หมายเลขของคุณในการโทรออก
ละเอียดเพิม
่ เติม
หรือไม่
• VPN – แสดงรายการ Virtual
้ น: หากเปิ ดใช ้สาย
- สายเรียกซอ
Private Network (VPN) ทีค
่ ณ
ุ
เรียกซ ้อน คุณจะได ้รับแจ ้งสายเรียก
ก�
ำ
หนดค่
า
ก่
อ
นหน
้านี
้
ให
้คุ
ณ
เพิ
ม
่
้งานโทรศั
เข ้าขณะก�ำลังใช
พท์ (ขึน
้
VPN ประเภทต่างๆ ได ้
อยูก
่ บ
ั ผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณ)
• ตงค่
ั้ าสนทนาวิดโี อ – เปลีย
่ นการตัง้
ค่าการสนทนาทางวิดโี อ
< เพิม
่ เติม... >
• โหมดเครือ
่ งบิน – หลังจากสลับไป
่ มต่อเครือ
ยังโหมดเครือ
่ งบิน การเชือ
ข่ายทัง้ หมดจะใช ้งานไม่ได ้
• Portable Wi-Fi Hotspot – ใช ้
คุณสมบัตฮ
ิ อตสปอต WLAN
่ มต่อเครือ
เคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ แบ่งปั นการเชือ
ข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีข
่ องอุปกรณ์
ของคุณกับ PC หรืออุปกรณ์อน
ื่ ผ่าน
คุณสมบัต ิ WLAN
- ตงค่
ั้ า Wi-Fi Hotspot: ก�ำหนด
ค่าเครือข่ายส�ำหรับฮอตสปอต
WLAN ของคุณ
- ระยะหมดเวลา: ตัง้ ค่าเวลาส�ำหรับ
หมดระยะเวลาฮอตสปอตเคลือ
่ นที่
- ชว่ ยเหลือ: ดูข ้อมูลเกีย
่ วกับการใช ้
คุณสมบัตก
ิ ารปล่อยสัญญาณ
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หมายเหตุ: คุณต ้องตัง้ ค่า PIN
หรือรหัสผ่านล็อคหน ้าจอก่อนทีจ่ ะ
ใช ้ระบบจัดเก็บข ้อมูลรับรองสิทธิ์
ั เคลือ
• เครือข่ายโทรศพท์
่ นที่ – ตัง้
ค่าตัวเลือกส�ำหรับโรมมิง่ ข ้อมูล,
่
โหมดเครือข่ายและผู ้ให ้บริการ, ชือ
่ มต่อ (APN) และอืน
จุดเชือ
่ ๆ
้ อ
- เปิ ดใชข
้ มูล: ตัง้ ค่าเพือ
่ เปิ ดใช ้
การเข ้าถึงข ้อมูลผ่านทางเครือข่าย
โทรศัพท์มอ
ื ถือ
- โรมมิง่ ข้อมูล: ตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ
่
่ มต่อกับเครือข่ายอืน
เชือ
่ เมือ
่ คุณ
โรมมิง่ หรือเครือข่ายหลักของคุณ
ใช ้ไม่ได ้
- โหมดเครือข่าย: เลือกประเภท
เครือข่าย
ื่ จุดเชือ
่ มต่อ: ตัง้ ค่าชือ
่ จุดเชือ
่ ม
- ชอ
ต่อ (APN)

- ใชเ้ ฉพาะเครือข่าย 2G เท่านน:
ั้
เลือกประเภทเครือข่าย
- ผใู ้ ห้บริการเครือข่าย: ค ้นหา
เครือข่ายทีใ่ ช ้ได ้และเลือกเครือข่าย
ส�ำหรับโรมมิง่

อุปกรณ์
< เสียง >
• โปรไฟล์เสียง – คุณสามารถเลือก
่ ั หรือ เงียบ
จาก เสียง, เฉพาะสน
• ระด ับเสียง – คุณสามารถจัดการ
ระดับเสียงของเพลง, วิดโี อ, เกมส์, มี
เดียอืน
่ ๆ, เสียงเรียกเข ้าและการแจ ้ง
เตือน และเสียงสัมผัสและระบบ
เสียงเรียกเข้า & การแจ้งเตือน
ั
• เสียงเรียกเข้าโทรศพท์
– ให ้คุณตัง้
ค่าเสียงสายเรียกเข ้าเริม
่ ต ้นของคุณ
• เสียงการแจ้งเตือน – ให ้คุณตัง้ ค่า
เสียงการแจ ้งเริม
่ ต ้นของคุณ
่ ั – สัน
่ เมือ
• เสียงพร้อมสน
่ โทรเข ้าและ
มีการแจ ้งเตือน
• เวลาสงบ – ตัง้ ค่าเวลาเพือ
่ ปิ ดเสียง
ทัง้ หมดยกเว ้นการปลุกและมีเดีย

ั ัสและระบบ
เสียงสมผ
• เสียงปุ่มกดเบอร์โทร – ให ้คุณตัง้ ค่า
ให ้โทรศัพท์เล่นเสียงเมือ
่ ใช ้ปุ่ มตัวเลข
เพือ
่ หมุนหมายเลข
ั ัส – ให ้คุณตัง้ ค่าให ้
• เสียงสมผ
โทรศัพท์เล่นเสียงเมือ
่ คุณแตะปุ่ ม
ไอคอน และรายการอืน
่ ๆ บนหน ้าจอที่
ตอบสนองการสัมผัส
• เสียงล็อคหน้าจอ – ให ้คุณตัง้ ค่าให ้
โทรศัพท์เล่นเสียงเมือ
่ ล็อคและปลด
ล็อคหน ้าจอ
่ ั เมือ
่ เมือ
• สน
่ แตะ – เลือกว่าให ้สัน
่ แตะ
ปุ่ มและปุ่ มกดหรือไม่.
< หน้าจอ >
• ความสว่าง – ปรับความสว่างของ
หน ้าจอ
• หมุนจออ ัตโนม ัติ – ตัง้ ค่าเพือ
่ สลับ
การวางแนวโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณหมุน
โทรศัพท์
• ไทม์เอาต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าเวลาไทม์
เอาต์หน ้าจอ
• ชนิดแบบอ ักษร – เลือกชนิดแบบ
อักษรทีต
่ ้องการ
• ขนาดแบบอ ักษร – เปลีย
่ นขนาด
ทีแ
่ สดง
• ตงค่
ั้ าไฟปุ่มด้านหน้า – ตัง้ ค่าเวลา
ไฟ LED ปุ่ มด ้านหน ้า
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ตงค่
ั้ า
< หน้าจอหล ัก >
เลือกภาพแบ็คกราวด์ส�ำหรับหน ้าจอ
่ ,
หลัก คุณสามารถตัง้ ค่าแอนนิเมชัน
เอฟเฟกต์หน ้าจอ หรือพืน
้ หลัง
< ล็อคหน้าจอ >
ตัง้ ค่าวิธป
ี ลดล็อคหน ้าจอ
• เลือกแบบล็อคหน้าจอ – ตัง้ ค่าแบบ
ปลดล็อคเพือ
่ รักษาความปลอดภัยให ้
โทรศัพท์ของคุณ ซึง่ จะเปิ ดชุดหน ้า
จอทีแ
่ นะน� ำคุณในการวาดแบบปลด
ล็อคหน ้าจอ
- ไม่ม:ี เลิกใช ้หน ้าจอล็อค
- ลาก: ตัง้ ค่าเพือ
่ ใช ้หน ้าจอล็อคโดย
ไม่ม ี PIN, รหัสผ่าน, รูปแบบ หรือ
การตรวจจับใบหน ้า
- รป
ู แบบ: ตัง้ ค่าปลดล็อคแบบเพือ
่
ปลดล็อคหน ้าจอ
- PIN: ตัง้ ค่า PIN (ตัวเลข) เพือ
่
ปลดล็อคหน ้าจอ
- รห ัสผ่าน: ตัง้ ค่าเพือ
่ แสดงข ้อความ
ของคุณเองส�ำหรับหน ้าจอล็อค
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< ทีเ่ ก็บข้อมูล >
ดูข ้อมูลหน่วยความจ�ำส�ำหรับอุปกรณ์
และการ์ดหน่วยความจ�ำของคุณ คุณ
สามารถฟอร์แมตทีเ่ ก็บข ้อมูล USB และ
การ์ดหน่วยความจ�ำได ้
ค�ำเตือน
การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจ�ำ
จะลบข ้อมูลทัง้ หมดออกจากการ์ด
หน่วยความจ�ำอย่างถาวร
• การ์ด SD – ตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ าร์ด
SD ทีใ่ ช ้ได ้ทัง้ หมด แตะ ยกเลิกการ
่ มต่อการ์ด SD เพือ
เชือ
่ ถอดการ์ดออก
อย่างปลอดภัย ลบการ์ด SD หาก
คุณต ้องการลบข ้อมูลทัง้ หมดจาก
การ์ด SD
< ประหย ัดพล ังงาน >
ทีน
่ ค
ี่ ณ
ุ สามารถจัดการแบตเตอรี่ และ
ตรวจสอบไอเท็มทีใ่ ช ้ระบบประหยัด
พลังงานได ้ นอกจากนัน
้ คุณยังสามารถ
ตรวจสอบการใช ้แบตเตอรีไ่ ด ้ด ้วย
• เปิ ดระบบประหย ัดพล ังงาน – เปิ ด
โหมดประหยัดพลังงานเพือ
่ จ�ำกัดการ
ใช ้ทรัพยากรระบบบางอย่าง
• เทคนิคการประหย ัดพล ังงาน –
เรียนรู ้วิธล
ี ดการใช ้แบตเตอรีโ่ ดยใช ้ไอ
เท็มทีใ่ ช ้ระบบประหยัดพลังงาน

ไอเท็มทีใ่ ชร้ ะบบประหย ัดพล ังงาน
ตัง้ ค่าเพือ
่ ใช ้โหมดประหยัดพลังงาน
ตามการตัง้ ค่าทีก
่ �ำหนดเองของคุณ
ข้อมูลแบตเตอรี่
ดูปริมาณพลังงานทีอ
่ ป
ุ กรณ์ของคุณใช ้
< แอปฯ >
คุณสามารถดูและจัดการแอปพลิเค
ชันได ้

สว่ นต ัว
< แอคเคาท์และการซิงค์ >
อนุญาตให ้แอปพลิเคชันซิงโครไนซ์
ข ้อมูลในแบ็คกราวด์ ไม่วา่ คุณจะก�ำลัง
ใช ้งานข ้อมูลอยูห
่ รือไม่กต
็ าม การไม่
เลือกการตัง้ ค่านีส
้ ามารถประหยัดไฟ
แบตเตอรีแ
่ ละลด (ไม่ใช่ทงั ้ หมด) การ
ใช ้ข ้อมูล
< บริการระบุตำ� แหน่ง >
ั GPS
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับฟั งก์ชน
• บริการระบุตำ� แหน่งของ Google –
หากคุณเลือกบริการระบุต�ำแหน่งของ
Google โทรศัพท์จะก�ำหนดต�ำแหน่ง
โดยประมาณจากการใช ้เครือข่าย
Wi-Fi และโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ เมือ
่ คุณ
เลือกตัวเลือกนี้ คุณจะได ้รับแจ ้งว่าจะ
ยินยอมให ้ Google ใช ้ต�ำแหน่งของ
คุณเมือ
่ ให ้บริการเหล่านีห
้ รือไม่

• ดาวเทียม GPS – หากคุณเลือก
ดาวเทียม GPS โทรศัพท์จะก�ำหนด
ต�ำแหน่งด ้วยความแม่นย�ำระดับถนน
• ระบุพก
ิ ัดและระบบค้นหาของ
Google – ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้ใช ้
ต�ำแหน่งปั จจุบน
ั ของคุณส�ำหรับค ้นหา
Google และบริการอืน
่ ๆ ของ Google
< ระบบป้องก ัน >
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับการป้ องกัน
อุปกรณ์และซิมการ์ดหรือการ์ด USIM
ของคุณ
ล็อคซิมการ์ด
• ตงค่
ั้ าล็อคซิมการ์ด – ตัง้ ค่าล็อคซิ
มการ์ดหรือเปลีย
่ น PIN ของซิมการ์ด
- ล็อคซิมการ์ด: ใช ้หรือเลิกใช ้
คุณสมบัตล
ิ ็อค PIN เพือ
่ ให ้ขอ PIN
ก่อนใช ้อุปกรณ์
- เปลีย
่ น PIN ของซิม: เปลีย
่ น
PIN ทีใ่ ช ้เข ้าถึงข ้อมูลซิมหรือ
USIM
รห ัสผ่าน
• ป้อนรห ัสผ่านแบบมองเห็น – แสดง
รหัสผ่านขณะทีค
่ ณ
ุ พิมพ์
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ตงค่
ั้ า
การจ ัดการอุปกรณ์
• โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ – ดู
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทก
ี่ �ำหนด
ค่าในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถ
ใช ้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เพือ
่ ใช ้
นโยบายใหม่กบ
ั อุปกรณ์ของคุณได ้
• แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รจ
ู ้ ัก – ดูโปรแกรม
ควบคุมอุปกรณ์ทก
ี่ �ำหนดค่าใน
อุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช ้
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เพือ
่ ใช ้
นโยบายใหม่กบ
ั อุปกรณ์ของคุณได ้
้ ทีจ
พืน
่ ัดเก็บรห ัสเฉพาะ
• การร ับรองสิทธิท
์ ไี่ ว้ใจได้ – เลือก
ใบรับรองและการรับรองสิทธิเ์ พือ
่ การ
ใช ้แอปพลิเคชันต่างๆ อย่างปลอดภัย
• ติดตงจากที
ั้
เ่ ก็บข้อมูล – ติดตัง้
ใบรับรองทีเ่ ข ้ารหัสซึง่ จัดเก็บไว ้ใน
อุปกรณ์เก็บข ้อมูล USB
• ลบจ ัดเก็บข้อมูล – ลบเนือ
้ หาการ
รับรองสิทธิอ
์ อกจากอุปกรณ์ และ
รีเซ็ตรหัสผ่าน
< ภาษาและการป้อนข้อมูล >
ใช ้การตัง้ ค่าภาษาและการป้ อนข ้อมูล
เพือ
่ เลือกภาษาส�ำหรับข ้อความใน
โทรศัพท์ และส�ำหรับการก�ำหนดค่า
แป้ นพิมพ์บนหน ้าจอ รวมถึงค�ำทีค
่ ณ
ุ
เพิม
่ ในพจนานุกรม
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< แบ็คอ ัพและรีเซ็ ท >
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับการจัดการการ
ตัง้ ค่าและข ้อมูลของคุณ
� รองและเรียกคืน
สำ
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับการจัดการการ
ตัง้ ค่าและข ้อมูลของคุณ
� รองข้อมูลของฉ ัน – ตัง้ ค่าเพือ
• สำ
่
ส�ำรองข ้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิ
เคชันของคุณลงบนเซิรฟ
์ เวอร์ของ
Google
� รอง – เพิม
• บ ัญชีขอ
้ มูลสำ
่ และดู
บัญชี Google ของคุณเพือ
่ ส�ำรอง
ข ้อมูลของคุณ
• เรียกคืนอ ัตโนม ัติ – ตัง้ ค่าให ้ท�ำการ
เรียกคืนข ้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิ
เคชันของคุณ เมือ
่ มีการติดตัง้ แอปพลิ
เคชันซ�้ำบนอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลส่วนต ัว
• รีเซ็ ตข้อมูลจากโรงงาน – รีเซ็ต
่ า่ เริม
การตัง้ ของคุณกลับสูค
่ ต ้นจาก
โรงงาน และลบข ้อมูลทัง้ หมดของคุณ
หากคุณรีเซ็ตโทรศัพท์ด ้วยวิธก
ี ารนี้
คุณจะต ้องป้ อนข ้อมูลเช่นเดียวกับเมือ
่
คุณเริม
่ ต ้น Android ครัง้ แรก

หมายเหตุ: หากคุณเลือก รีเซ็ต
ข ้อมูลจากโรงงาน จะเป็ นการลบ
ข ้อมูลส่วนตัวทัง้ หมดออกจากหน่วย
ความจ�ำระบบของโทรศัพท์ รวม
ถึงข ้อมูลเกีย
่ วกับบัญชี Google,
แอคเคาท์อน
ื่ ๆ, ข ้อมูลและการตัง้
ค่าระบบ/แอปพลิเคชัน ตลอดจน
แอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดและใบ
อนุญาต DRM การรีเซ็ตโทรศัพท์จะ
ไม่เป็ นการลบการอัปเดตซอฟต์แวร์
ระบบทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลด รวมถึง
ไฟล์ทอ
ี่ ยูใ่ นการ์ด microSD ของ
คุณหรือหน่วยความจ�ำภายใน เช่น
เพลงหรือภาพถ่าย
ดังนัน
้ หากคุณต ้องการลบข ้อมูล
ทัง้ หมดในหน่วยความจ�ำภายใน
ขณะรีเซ็ตโทรศัพท์ ให ้เลือกช่อง
ท�ำเครือ
่ งหมาย ‘ลบข ้อมูลหน่วย
ความจ�ำ’

ระบบ
< ว ันทีแ
่ ละเวลา >
ใช ้การตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลา เพือ
่ ตัง้ ค่าวิธ ี
การแสดงวันที่ คุณยังสามารถใช ้การตัง้
ค่าเหล่านีเ้ พือ
่ ตัง้ ค่าเวลาและโซนเวลา
ของคุณแทนการรับเวลาปั จจุบน
ั จาก
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีไ่ ด ้

• ว ันทีแ
่ ละเวลาอ ัตโนม ัติ – อัปเดต
เวลาโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณตัง้ ค่าโซน
เวลา
• โซนเวลาอ ัตโนม ัติ – อัปเดตเวลา
โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณเดินทางข ้าม
โซนเวลา
• ตงว
ั้ ันที่ – ตัง้ ค่าวันทีป
่ ั จจุบน
ั ด ้วย
ตนเอง
• ตงเวลา
ั้
– ตัง้ ค่าเวลาปั จจุบน
ั ด ้วย
ตนเอง
• เลือกโซนเวลา – ตัง้ ค่าโซนเวลา
ท ้องถิน
่ ของคุณ
• ใชร้ ป
ู แบบ 24 ชว่ ั โมง – ตัง้ ค่าเวลา
ทีจ่ ะแสดงในรูปแบบ 24 ชัว่ โมง
• เลือกรูปแบบว ันที่ – เลือกรูปแบบ
วันที่
� หร ับการเข้าถึง >
< การช่วยสำ
ใช ้การตัง้ ค่า การช่วยส�ำหรับการเข ้าถึง
เพือ
่ ก�ำหนดค่าปลั๊กอินช่วยเหลือส�ำหรับ
การเข ้าถึงทีค
่ ณ
ุ ติดตัง้ ในโทรศัพท์
หมายเหตุ: ต ้องใช ้พลักอินเพิม
่ เติม
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ตงค่
ั้ า
ระบบ
• ข้อความขนาดใหญ่ – ตัง้ ค่าขนาด
ข ้อความเป็ นใหญ่
• ปุ่มวางสาย – ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้วาง
สายเมือ
่ คุณกดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด/ล็อค
• หมุนจออ ัตโนม ัติ – ตัง้ ค่าว่าจะหมุน
เนือ
้ หาโดยอัตโนมัตห
ิ รือไม่เมือ
่ หมุน
อุปกรณ์
• แตะค้างไว้เพือ
่ หน่วง – ตัง้ ค่าเวลา
การรู ้จักส�ำหรับการแตะค ้างไว ้บน
หน ้าจอ
• ติดตงเว็
ั้ บสคริปท์ – ตัง้ ค่าแอปพลิ
เคชันให ้ติดต่อเว็บสคริปท์เพือ
่ ท�ำให ้
เข ้าถึงเนือ
้ หาเว็บได ้มากขึน
้
่ มต่อ PC >
< การเชือ
่ มต่อ USB
การเชือ
่ มต่อการ USB – คุณ
• ชนิดเชือ
สามารถตัง้ ค่าโหมดทีต
่ ้องการ
(ชาร์ทเท่านน,
ั้ ทีเ่ ก็บข้อมูล, การ
ั
ปล่อยสญญาณผ่
าน USB หรือ LG
ซอร์ฟแวร์)
่ มต่อ – ขอให ้
• ถามเมือ
่ มีการเชือ
่ มต่อ USB เมือ
ยืนยันโหมดการเชือ
่
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เชือ
• ช่วยเหลือ – ดูข ้อมูลเกีย
่ วกับการใช ้
่ มต่อการ USB
ชนิดเชือ
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LG ซอร์ฟแวร์
• On-Screen Phone – มีระบบ
แสดงผลหน ้าจอและควบคุมโทรศัพท์
่ มต่อ USB,
จาก PC ผ่านการเชือ
Bluetooth หรือ Wi-Fi
• PC Suite – เลือกช่องท�ำ
เครือ
่ งหมายนีเ้ พือ
่ ใช ้ LG PC Suite
่ มต่อ Wi-Fi โปรดอย่าลืม
กับการเชือ
่ มต่อเครือข่าย Wi-Fi
ว่าควรมีการเชือ
่ ม
ส�ำหรับ LG PC Suite ด ้วยการเชือ
่ ม
ต่อ Wi-Fi จากแท็บ ตัง้ ค่าการเชือ
ต่อ
� หร ับน ักพ ัฒนา >
< ต ัวเลือกสำ
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับการพัฒนาแอป
พลิเคชัน
่ มต่อ
• ดีบ ัก USB – เลือกเพือ
่ เชือ
อุปกรณ์ของคุณกับ PC โดยใช ้สาย
USB ตัวเลือกนีส
้ �ำหรับการพัฒนาแอป
พลิเคชัน
• หมายเลขอุปกรณ์การพ ัฒนา – ดู
หมายเลขการพัฒนาของอุปกรณ์
ของคุณ
• ตืน
่ เสมอ – หน ้าจอจะไม่ปิดขณะ
ก�ำลังชาร์จ

• อนุญาตต�ำแหน่งจ�ำลอง – ให ้ส่ง
ข ้อมูลต�ำแหน่งและบริการจ�ำลองไป
ยังบริการตัวจัดการต�ำแหน่งส�ำหรับ
การทดสอบได ้ ตัวเลือกนีส
้ �ำหรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน
• รห ัสผ่านแบ็คอ ัพเดสก์ท็อป – ตัง้
ค่ารหัสผ่านส�ำหรับป้ องกันข ้อมูล
ส�ำรองของคุณ
ยูสเซอร์อน
ิ เตอร์เฟซ
• เปิ ดแจ้งเตือนการท�ำงาน – ตัง้ ค่า
อุปกรณ์ให ้แฟลชหน ้าจอเมือ
่ แอปพลิ
เคชันท�ำงานเป็ นเวลานาน
• ต�ำแหน่งต ัวชี้ – ตัง้ ค่าให ้แสดงพิกด
ั
และรอยของตัวชีเ้ มือ
่ คุณแตะหน ้าจอ
ั ัส – ตัง้ ค่าให ้แสดงตัว
• แสดงการสมผ
ชีเ้ มือ
่ คุณแตะหน ้าจอ
• แสดงอ ัปเดตหน้าจอ – ตัง้ ค่าให ้
แฟลชพืน
้ ทีข
่ องหน ้าจอเมือ
่ ถูกอัปเดต
• แสดงการใช ้ CPU – ตัง้ ค่าให ้
แสดงรายการการด�ำเนินการทีใ่ ช ้งาน
ทัง้ หมด
• บ ังค ับท�ำ GPU เรนเดอร์ – ตัง้ ค่า
ให ้ใช ้ระบบเร่งความเร็วทีเ่ ป็ นฮาร์ดแวร์
2D เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพด ้านกราฟิ ก
• ขนาดภาพเคลือ
่ นไหวของหน้า
จอ – เลือกความเร็วของการเปิ ดและ
ปิ ดหน ้าต่างป๊ อปอัป

• ขนาดภาพเคลือ
่ นไหวขณะ
เปลีย
่ น – เลือกความเร็วส�ำหรับการ
สลับระหว่างหน ้าจอ
แอปฯ
• ไม่บ ันทึกกิจกรรมเอาไว้ – ตัง้ ค่าให ้
้ สุดแอปพลิเคชันทีร่ ันเมือ
สิน
่ คุณเริม
่
แอปพลิเคชันใหม่
• ขีดจ�ำก ัดขนตอนแบ็
ั้
คกราวน์ – ตัง้
ค่าให ้จ�ำกัดจ�ำนวนการด�ำเนินการทีร่ ัน
ในแบ็คกราวด์
• แสดง ANRs ทงหมด
ั้
– ตัง้ ค่า
อุปกรณ์ให ้เตือนคุณส�ำหรับแอปพลิเค
ชันทีไ่ ม่ตอบสนองซึง่ รันในแบ็คกราวด์
ั
< เกีย
่ วก ับโทรศพท์
>
ดูข ้อมูลทางกฎหมาย และตรวจสอบ
ั ซอฟต์แวร์
สถานะโทรศัพท์และเวอร์ชน
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ั
อ ัปเดตซอฟต์แวร์โทรศพท์
ั มอ
การอ ัปเดตซอฟต์แวร์โทรศพท์
ื
ถือ LG จากอินเตอร์เน็ ต
ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช ้
ั นี้ โปรดดูท ี่ http://update.
ฟั งก์ชน
lgmobile.com หรือ http://www.
lg.com/common/index.jsp เลือก
ประเทศและภาษา
คุณสมบัตน
ิ ใี้ ห ้คุณอัปเดตเฟิ รม
์ แวร์
ั ใหม่ได ้อย่าง
ของโทรศัพท์เป็ นเวอร์ชน
สะดวกจากอินเตอร์เน็ ตโดยคุณไม่ต ้อง
ไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ คุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะใช ้ได ้
ั ใหม่ส�ำหรับ
เมือ
่ LG มีเฟิ รม
์ แวร์เวอร์ชน
อุปกรณ์ของคุณเท่านัน
้
เนือ
่ งจากการอัปเดตเฟิ รม
์ แวร์โทรศัพท์
มือถือต ้องการให ้ผู ้ใช ้ด�ำเนินการอัปเด
ตอย่างระมัดระวัง โปรดตรวจสอบค�ำ
แนะน� ำและหมายเหตุทป
ี่ รากฏขึน
้ ใน
แต่ละขัน
้ ตอนก่อนด�ำเนินการต่อไป
โปรดทราบว่าการถอดสายข ้อมูล USB
หรือแบตเตอรีร่ ะหว่างการอัปเกรดอาจ
ท�ำให ้โทรศัพท์มอ
ื ถือช�ำรุดเสียหายได ้
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ข้อมูลจ�ำเพาะ
ผลิตภายใต ้การอนุญาตของ Dolby
Laboratories “Dolby” และ
สัญลักษณ์ตวั อักษร D สองตัว เป็ น
เครือ
่ งหมายการค ้าของ Dolby
Laboratories
ใช ้เทคโนโลยี Adobe® Flash® Player
หรือ Adobe AIR® ภายใต ้การอนุญาต
ของ Adobe Systems Incorporated
ลิขสิทธิ์ ©1995-2011

อุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com
ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธก
ี ารลง
ทะเบียน
DivX Certified® ส�ำหรับเล่นวิดโี อ
DivX® ไม่เกิน HD 720P รวมถึงเนือ
้ หา
พรีเมียม
สามารถเล่นวิดโี อ
ได ้สูงสุด
1920x1080
DivX®, DivX Certified® และโลโก ้ที่
เกีย
่ วข ้องเป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ
DivX Inc. และใช ้โดยได ้รับอนุญาต

DivX Mobile
เกีย
่ วกับ DIVX VIDEO: DivX® เป็ น
ฟอร์แมตวิดโี อดิจต
ิ อลทีส
่ ร ้างโดย
DivX Inc. อุปกรณ์นเี้ ป็ นอุปกรณ์
DivX Certified® อย่างเป็ นทางการซึง่
สามารถเล่นวิดโี อ DivX ได ้ ส�ำหรับ
ข ้อมูลเพิม
่ เติมและเครือ
่ งมือซอฟต์แวร์
อืน
่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการแปลงไฟล์เป็ นวิดโี อ
DivX โปรดไปที่ www.divx.com
เกีย
่ วกับ DIVX VIDEO–ON–
DEMAND: อุปกรณ์ DivX Certified®
นีต
้ ้องท�ำการลงทะเบียนเพือ
่ ทีจ่ ะ
สามารถเล่นภาพยนตร์ DivX Video–
ื้ ได ้ ในการ
on–Demand (VOD) ทีซ
่ อ
รับรหัสการลงทะเบียนของคุณ ให ้
ไปทีส
่ ว่ น DivX VOD ในเมนูตงั ้ ค่า
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมเหล่านีม
้ ใี ห ้ใช ้กับ LG-P970 (รายการทีอ
่ ธิบายด้านล่างอาจเป็นต ัว
เลือกเสริม)
อุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่

สายเคเบิลข้อมูล
่ มต่อโทรศัพท์
เชือ
LG-P970 ของคุณ
กับคอมพิวเตอร์

คูม
่ อ
ื การใช ้
เรียนรู ้เพิม
่ เติม
เกีย
่ วกับโทรศัพท์
LG-P970

ชุดหูฟงั สเตอริโอ

หมายเหตุ:
• ใช ้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท ้ของ LG เท่านัน
้
้ สุดลง
• การไม่ปฏิบต
ั ด
ิ งั กล่าวอาจมีผลให ้การรับประกันสิน
• อป
ุ กรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่
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การแก้ปญ
ั หา
เนือ
้ หาในบทนีจ
้ ะแสดงถึงปั ญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบในขณะใช ้โทรศัพท์ คุณอาจ
ต ้องสอบถามผู ้ให ้บริการเพือ
่ แก ้ไขปั ญหาบางประการ แต่ปัญหาส่วนใหญ่คณ
ุ
สามารถแก ้ไขได ้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ

สาเหตุทเี่ ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ิ การ์ดใน
ไม่ได ้ใส่ซม
ิ การ์ดอย่
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าใส่ซม
ข ้อผิดพลาด
ิ การ์ด
โทรศัพท์ หรือใส่ซม
างถูกต ้อง
ของซิมการ์ด
ไม่ถก
ู ต ้อง
ไม่มก
ี าร
่ มต่อกับ
เชือ
เครือข่าย/
เครือข่าย
ขาดหาย

ไปทีบ
่ ริเวณใกล ้กับหน ้าต่างหรือในที่
เปิ ดโล่ง ตรวจสอบพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการกับ
ผู ้ให ้บริการเครือข่าย
สัญญาณอ่อน หรือคุณอยู่
นอกเครือข่ายผู ้ให ้บริการ ตรวจดูวา่ ซิมการ์ดใช ้งานมามากกว่า
6~12 เดือนหรือไม่ หากเป็ นเช่นนัน
้
ผู ้ให ้บริการใช ้บริการใหม่
ให ้เปลีย
่ นซิมของคุณทีส
่ าขาผู ้ให ้
บริการเครือข่ายใกล ้บ ้าน โปรดติดต่อ
ติดต่อผู ้ให ้บริการ

รหัสไม่ตรง
กัน

ในการเปลีย
่ นรหัสป้ องกัน
คุณต ้องยืนยันรหัสใหม่
หากคุณลืมรหัส โปรดติดต่อผู ้ให ้
โดยป้ อนรหัสใหม่ซ�้ำ
บริการ
รหัสทีค
่ ณ
ุ ป้ อนทัง้ สองครัง้
ไม่ตรงกัน

ตัง้ ค่าแอปพลิ ผู ้ให ้บริการไม่สนับสนุน
เคชันไม่ได ้ หรือต ้องลงทะเบียน

ไม่สามารถ
โทรออกได ้

ข ้อผิดพลาดในการติดต่อ
หมายเลข
ิ การ์ดใหม่
มีการใส่ซม
ถึงขีดจ�ำกัดค่าโทรแบบ
เติมเงิน

ติดต่อผู ้ให ้บริการ
ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได ้รับ
อนุญาต
ตรวจสอบข ้อก�ำหนดใหม่
ติดต่อผู ้ให ้บริการ หรือตัง้ ค่าการ
จ�ำกัดการโทรใหม่โดยใช ้รหัส PIN2
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การแก้ปญ
ั หา
ข้อความ
เปิ ดเครือ
่ ง
โทรศัพท์
ไม่ได ้

สาเหตุทเี่ ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดแล ้วปล่อย
เร็วเกินไป
ไม่ได ้ชาร์จแบตเตอรี่
ขัว้ แบตเตอรีส
่ กปรก

กดปุ่ มเปิ ด/ปิ ดค ้างไว ้อย่างน ้อยสอง
วินาที
ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญลักษณ์
ก�ำลังชาร์จบนหน ้าจอ
ท�ำความสะอาดขัว้ แบตเตอรี่

ไม่ได ้ชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมภ
ิ ายนอกร ้อนหรือ ตรวจดูให ้แน่ใจว่าโทรศัพท์ก�ำลัง
ชาร์จไฟทีอ
่ ณ
ุ หภูมป
ิ กติ
เย็นเกินไป
ข ้อผิดพลาด
เกีย
่ วกับการ
ชาร์จ

หมายเลข
โทรศัพท์
ใช ้โทรออก
ไม่ได ้
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มีปัญหาทีข
่ วั ้ สัมผัส

่ ม
ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและการเชือ
ต่อกับโทรศัพท์ ตรวจสอบขัว้ สัมผัส
แบตเตอรี่ และท�ำความสะอาดหาก
จ�ำเป็ น

ไม่มก
ี ระแสไฟฟ้ า

เสียบปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จในช่องอืน
่

อุปกรณ์ชาร์จช�ำรุด

เปลีย
่ นอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถก
ู ต ้อง

ใช ้อุปกรณ์เสริมของแท ้ของ LG
เท่านัน
้

แบตเตอรีช
่ ำ� รุด

เปลีย
่ นแบตเตอรี่

ั
ก�ำลังใช ้งานฟั งก์ชน
ก�ำหนดหมายเลขโทร
ออก

ั
ตรวจสอบเมนูตงั ้ ค่า และปิ ดฟั งก์ชน
ดังกล่าว

ข้อความ

สาเหตุทเี่ ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่สามารถ
ส่ง/รับ
ข ้อความ
SMS และ
รูปภาพได ้

หน่วยความจ�ำเต็ม

ลบข ้อความบางข ้อความออกจาก
โทรศัพท์

เปิ ดไฟล์ไม่
ได ้

ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทไี่ ด ้รับการ
สนับสนุน

การ์ด SD ไม่ สนับสนุนระบบไฟล์
ท�ำงาน
FAT16, FAT32
หน ้าจอไม่
แสดงขึน
้ เมือ
่ เซนเซอร์หน ้าจอมีปัญหา
ฉั นรับสาย

ไม่มเี สียง
โทรศัพท์
ค ้างหรือไม่
ท�ำงาน

ตรวจสอบระบบไฟล์ของการ์ด SD
ผ่านตัวอ่านการ์ด หรือฟอร์แมตการ์ด
SD โดยใช ้โทรศัพท์
หากคุณใช ้เทปหรือกล่องป้ องกัน
ตรวจดูวา่ อุปกรณ์ดงั กล่าวปิ ดคลุม
พืน
้ ทีร่ อบเซนเซอร์หน ้าจอหรือไม่
ตรวจดูให ้แน่ใจว่าพืน
้ ทีร่ อบเซนเซอร์
หน ้าจอสะอาด

่
โหมดสัน

ตรวจสอบการตัง้ ค่าสถานะของเมนู
เสียงเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าคุณไม่ได ้อยูใ่ น
่ หรือโหมดปิ ดเสียง
โหมดสัน

ปั ญหาซอฟต์แวร์ชวั่ คราว

ถอดแบตเตอรีอ
่ อก ใส่กลับเข ้าไปอีก
ครัง้ และเปิ ดโทรศัพท์
ลองใช ้งานการอัปเดตซอฟต์แวร์ผา่ น
ทางเว็บไซต์
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ค�ำถามทีพ
่ บบ่อย
โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปั ญหาทีค
่ ณ
ุ ในโทรศัพท์ของคุณมีการอธิบายไว ้ในส่วนนี้
หรือไม่ ก่อนทีจ่ ะโทรศัพท์ไปขอรับการบริการหรือติดต่อตัวแทนฝ่ ายบริการ
ชนิด
ชนิดย่อย

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

BT
อุปกรณ์
Bluetooth

ั ทีใ่ ช ้ได ้ผ่าน
ฟั งก์ชน
Bluetooth มีอะไรบ ้าง?

่ มต่ออุปกรณ์เสียง
คุณสามารถเชือ
Bluetooth เช่น ชุดหูฟังสเตอริโอ/
โมโน หรือชุดติดรถยนต์ และแบ่งปั น
่ ฯลฯ ผ่านเมนู
รูปภาพ วิดโี อ รายชือ
่ รวมถึงเมือ
คลังภาพ/รายชือ
่ มีการ
่ มต่อเซิรฟ
เชือ
์ เวอร์ FTP กับอุปกรณ์
ทีส
่ ามารถใช ้งานร่วมกันได ้ คุณจะ
สามารถแบ่งปั นเนือ
้ หาทีจ่ ัดเก็บไว ้ใน
่ เก็บข ้อมูล
สือ

BT
ชุดหูฟัง
Bluetooth

่ มต่อชุดหู
หากฉั นเชือ
ฟั ง Bluetooth ของฉั น
ฉั นจะสามารถฟั งเพลง
ผ่านหูฟังแบบใช ้สาย
ขนาด 3.5 มม. ของฉั น
ได ้หรือไม่

่ มต่อชุดหูฟัง Bluetooth
เมือ
่ มีการเชือ
ระบบเสียงทัง้ หมดจะถูกเล่นผ่านชุดหู
ฟั ง ดังนัน
้ คุณจะไม่สามารถฟั งเพลง
ผ่านหูฟังแบบใช ้สายของคุณได ้

ข้อมูล
่
รายชือ
ส�ำรอง
ข้อมูล
การซิงโคร
ไนซ์
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่ สามารถซิงโครไนซ์
ข ้อมูลรายชือ
ฉั นจะสามารถส�ำรอง
ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับ Gmail™
่ ได ้อย่างไร
ข ้อมูลรายชือ
ได ้
เป็ นไปได ้หรือไม่ทจี่ ะตัง้
มีเฉพาะการซิงโครไนซ์สองทางให ้
ค่าการซิงค์ทางเดียวกับ
ใช ้งาน
Gmail

ชนิด
ชนิดย่อย

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

ข้อมูล
การซิงโคร
ไนซ์

ถาดเข ้าจะซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัต ิ
เป็ นไปได ้หรือไม่ทจี่ ะซิง
คุณสามารถดูโฟลเดอร์อน
ื่ ๆ ได ้โดย
โครไนซ์โฟลเดอร์อเี มล์
การแตะ ปุ่มเมนู และแตะ โฟลเดอร์
ทัง้ หมด
เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์

บริการของ
Google™
ล็อกอิน
Gmail

ฉั นต ้องล็อกอิน Gmail
เมือ
่ ต ้องการเข ้าถึง
Gmail หรือไม่

เมือ
่ คุณล็อกอิน Gmail แล ้ว คุณไม่
ต ้องล็อกอิน Gmail อีก

บริการของ
Google
แอคเคาท์
Google

เป็ นไปได ้หรือไม่ทจี่ ะ
ฟิ ลเตอร์อเี มล์

ไม่ได ้ ไม่สนับสนุนการฟิ ลเตอร์อเี มล์
ผ่านโทรศัพท์

จะเกิดอะไรขึน
้ เมือ
่ ฉั น
ใช ้งานแอปพลิเคชันอืน
่
ขณะเขียนอีเมล์

อีเมล์ของคุณจะถูกบันทึกเป็ นร่างโดย
อัตโนมัต ิ

ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
อีเมล์

ั
ฟังก์ชน
มีการจ�ำกัดขนาดไฟล์
ั
โทรศพท์
หรือไม่เมือ
่ ฉั นใช ้ไฟล์
ไม่มก
ี ารจ�ำกัดขนาดไฟล์
เสียงเรียกเข ้า .MP3 เป็ นเสียงเรียกเข ้า
ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
เวลาข ้อความ

โทรศัพท์ของฉั นไม่
แสดงเวลาทีไ่ ด ้รับ
ข ้อความทีเ่ ก่าเกิน
24 ชัว่ โมงได ้ ฉั นจะ
เปลีย
่ นแปลงส่วนนีไ้ ด ้
อย่างไร

คุณจะสามารถดูได ้เฉพาะเวลา
ข ้อความทีไ่ ด ้รับในวันเดียวกันเท่านัน
้
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ค�ำถามทีพ
่ บบ่อย
ชนิด
ชนิดย่อย
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ค�ำถาม

ค�ำตอบ

ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
การ์ด
microSD

โทรศัพท์สนับสนุน
ขนาดการ์ดหน่วยความ
จ�ำสูงสุดเท่าใด

ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
การน� ำทาง

เป็ นไปได ้หรือไม่ทจี่ ะติด
แอปพลิเคชันทีม
่ อ
ี ยูใ่ น Play Store
ตัง้ แอปพลิเคชันการน� ำ
และใช ้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได ้สามารถ
ทางอืน
่ ในโทรศัพท์
ติดตัง้ และใช ้งานได ้
ของฉั น

ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
การซิงโคร
ไนซ์

เป็ นไปได ้หรือไม่ทจี่ ะ
่ จาก
ซิงโครไนซ์รายชือ
แอคเคาท์อเี มล์ทงั ้ หมด
ของฉั น

ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
รอและหยุด
ชัว่ คราว

่ ด ้วยฟั งก์ชน
ั W
หากคุณโอนรายชือ
& P เป็ นหมายเลข คุณจะไม่สามารถ
ใช ้คุณสมบัตเิ หล่านัน
้ ได ้ คุณจะต ้อง
บันทึกแต่ละหมายเลขใหม่อก
ี ครัง้
เป็ นไปได ้หรือไม่ทจี่ ะบัน วิธก
ี ารบันทึกด ้วยรอและหยุดชัว่ คราว:
่ ด ้วยรอคอย
ทึกรายชือ
1. จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะไอคอน
และหยุดพักในรูปแบบ
ั
โทรศพท์
หมายเลข
2. กดหมายเลขโทรศัพท์ และแตะ
ปุ่มเมนู
3. แตะ เพิม
่ หยุดชว่ ั คราว 2 วินาที
หรือ เพิม
่ การรอ

สามารถใช ้งานร่วมกันได ้กับการ์ด
หน่วยความจ�ำขนาด 32 GB

สามารถซิงโครไนซ์ได ้เฉพาะราย
่ ของ Gmail และเซิรฟ
ชือ
์ เวอร์ MS
Exchange (เซิรฟ
์ เวอร์อเี มล์ของ
บริษัท) เท่านัน
้

ชนิด
ชนิดย่อย

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

ั
ฟังก์ชน
คุณสามารถตัง้ ค่าให ้จ�ำเป็ นต ้องการ
ั ระบบป้ องกัน
ฟั งก์ชน
ั
โทรศพท์
มีการป้ อนแบบปลดล็อคก่อนทีจ่ ะ
ของโทรศัพท์มอ
ี ะไรบ ้าง
สามารถเข ้าถึงหรือใช ้งานโทรศัพท์ได ้
ระบบป้ องกัน

ั
ฟังก์ชน
ฉั นจะสร ้างแบบปลด
ั
โทรศพท์
ล็อคได ้อย่างไร
แบบปลดล็อค

1. จ
 ากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ ปุ่มเมนู
2. แตะ การตงค่
ั้ าระบบ > ล็อค
หน้าจอ
3. แตะ เลือกแบบล็อคหน้าจอ >
รูปแบบ ในครัง้ แรก จะมีการแสดง
้ ๆ เกีย
บทช่วยสอนสัน
่ วกับการสร ้าง
แบบปลดล็อค
4. ตงั ้ ค่าโดยการวาดแบบของคุณหนึง่
ครัง้ และอีกครัง้ เพือ
่ ยืนยัน
้ ็อคแบบ
ข้อควรระว ังเมือ
่ ใชล
สิง่ ส�ำคัญคือต ้องจ�ำแบบปลดล็อคที่
คุณตัง้ ไว ้ได ้ คุณจะไม่สามารถเข ้าใช ้
โทรศัพท์ของคุณได ้หากคุณใช ้แบบ
ไม่ถก
ู ต ้องห ้าครัง้ คุณมีโอกาสเพียง
ห ้าครัง้ ในการป้ อนแบบการปลดล็อค
PIN หรือรหัสผ่านของคุณ หากคุณ
ท�ำการป้ อนทัง้ หมด 5 ครัง้ แล ้ว คุณ
สามารถลองใหม่ได ้อีกครัง้ หลังจาก
ผ่านไป 30 วินาที (หรือหากคุณตัง้
ค่าแบ็คอัพ PIN ไว ้แล ้ว คุณสามารถ
ใช ้รหัสแบ็คอัพ PIN เพือ
่ ปลดล็อค
แบบได ้)
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หากคุณลืมแบบของคุณ:
หากคุณล็อกอินบัญชี Google ใน
โทรศัพท์แต่ป้อนแบบไม่ถก
ู ต ้อง 5
ครัง้ ให ้แตะปุ่ ม ลืมแบบ จากนัน
้ คุณ
่ เข ้าใช ้ด ้วยแอคเคา
จะต ้องลงชือ
ท์ Google ของคุณเพือ
่ ปลดล็อค
โทรศัพท์ หากคุณไม่ได ้สร ้างแอคเคา
ท์ Google บนโทรศัพท์ หรือคุณลืม
คุณต ้องท�ำการ Hard Reset
ข้อควรระว ัง: หากคุณท�ำการรีเซ็ ต
ค่าจากโรงงาน ข้อมูลแอปพลิเค
ั ใ้ ช ้ และข้อมูลผูใ้ ชท
้ งหมดจะ
ชนผู
ั้
ฉั นควรท�ำอย่างไรหาก ถูกลบ โปรดอย่าลืมสำ
ั
� รองข้อมูล
ฟังก์ชน
ฉั นลืมแบบปลดล็อคและ สำ
ั
� ค ัญไว้กอ
โทรศพท์
่ นท�ำการรีเซ็ ตค่าจาก
ไม่ได ้สร ้างแอคเคาท์
โรงงาน
แบบปลดล็อค Google ในโทรศัพท์
วิธก
ี ารรีเซ็ตค่าจากโรงงาน:
หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถ
่ ภาพเดิมได ้ ให ้ใช ้ Hard
แก ้ไขสูส
Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน) เพือ
่ ตัง้
ค่าเริม
่ ต ้นของโทรศัพท์
1. แตะ
> การตงค่
ั้ าระบบ >
แบ็คอ ัพและรีเซ็ ท > รีเซ็ ต
ข้อมูลจากโรงงาน > รีเซ็ ต
ั
โทรศพท์
(หากคุณต ้องการลบ
ข ้อมูลทัง้ หมดในการ์ด SD ของ
โทรศัพท์ ให ้เลือกช่อง ลบการ์ด
SD)
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2. โ ทรศัพท์จะเปิ ดขึน
้ และรีเซ็ตค่า
จากโรงงานทันที
ห ้ามใช ้โทรศัพท์อย่างน ้อยอย่างน ้อยห
นึง่ นาที ขณะท�ำการ Hard Reset
จากนัน
้ คุณจะสามารถเปิ ดเครือ
่ ง
โทรศัพท์ได ้

ั
ฟังก์ชน
ฉั นจะรู ้ว่าหน่วยความจ�ำ
ั
โทรศพท์
เต็มได ้หรือไม่
หน่วยความจ�ำ

ได ้ คุณจะได ้รับการแจ ้ง

ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
เป็ นไปได ้หรือไม่ทจี่ ะ
่ นภาษา
การสนับสนุน เปลีย
ภาษา

โทรศัพท์มค
ี วามสามารถหลายภาษา
การเปลีย
่ นภาษา:
1. จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ ปุ่มเมนู
และแตะ การตงค่
ั้ าระบบ
2. แตะ ภาษาและการป้อนข้อมูล >
เลือกภาษา
3. แตะภาษาทีต
่ ้องการ

ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
VPN

ฉั นจะตัง้ ค่า VPN ได ้
อย่างไร

การก�ำหนดค่าการเข ้าถึง VPN จะแตก
ต่างกันในแต่ละบริษัท ในการก�ำหนด
ค่าการเข ้าถึง VPN จากโทรศัพท์ของ
คุณ คุณต ้องมีรายละเอียดจากผู ้ดูแล
ระบบเครือข่ายของบริษัทของคุณ
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ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
ระยะหมด
เวลาหน ้าจอ

หน ้าจอของฉั นปิ ดหลัง
จากเพียงแค่ 15 วินาที
ฉั นจะเปลีย
่ นระยะเวลา
ส�ำหรับการปิ ดไฟหน ้า
จอได ้อย่างไร

ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
Wi-Fi และ
3G

เมือ
่ ใช ้ข ้อมูล โทรศัพท์ของคุณอาจ
่ มต่อ Wi-Fi เป็ นค่าเริม
ใช ้การเชือ
่
่ มต่อ Wi-Fi ใน
ต ้น (หากเปิ ดการเชือ
ี าร
เมือ
่ ใช ้ได ้ทัง้ Wi-Fi และ โทรศัพท์) อย่างไรก็ตาม จะไม่มก
่ โทรศัพท์เปลีย
่ นจากบริการ
3G โทรศัพท์ของฉั นจะ แจ ้งเมือ
่ ก
หนึง่ ไปสูอ
ี บริการหนึง่
ใช ้บริการใด
หากต ้องการทราบว่าก�ำลังใช ้การ
่ มต่อข ้อมูลใด ให ้ดูไอคอน 3G
เชือ
หรือ Wi-Fi ทีบ
่ นสุดของหน ้าจอ

ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
หน ้าจอหลัก

ได ้ เพียงแตะไอคอนค ้างไว ้จนกว่า
เป็ นไปได ้หรือไม่ทจี่ ะลบ ไอคอนถังขยะปรากฏขึน
้ ทีบ
่ ริเวณ
แอปพลิเคชันออกจาก
กลางบนของหน ้าจอ จากนัน
้ ลาก
หน ้าจอหลัก
ไอคอนไปยังถังขยะโดยไม่ต ้องยกนิว้
ขึน
้

ค�ำตอบ
1. จ
 ากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ ปุ่มเมนู
2. แตะ การตงค่
ั้ าระบบ > หน้าจอ
3. ในการตัง้ ค่าหน ้าจอ แตะ ระยะ
หมดเวลา
4. แตะระยะหมดเวลาไฟหน ้าจอที่
ต ้องการ

ฉั นดาวน์โหลดแอปพลิ 1. จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ ปุ่มเมนู
ั
ฟังก์ชน
ั >
เคชันและแอปพลิเค
2. แ
 ตะ การตงค่
ั้ าแอปพลิเคชน
ั
โทรศพท์
ชันนัน
้ ท�ำให ้เกิดข ้อผิด
ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน พลาดจ�ำนวนมาก ฉั นจะ 3. แตะแอปพลิเคชัน แล ้วแตะ ถอน
ลบได ้อย่างไร
การติดตงั้
86

ชนิด
ชนิดย่อย

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

ฉั นสามารถชาร์จ
ั
ฟังก์ชน
โทรศัพท์ของฉั นด ้วย
ได ้ โทรศัพท์จะชาร์จไฟจากสาย
ั
โทรศพท์
สายเคเบิลข ้อมูล USB เคเบิล USB ไม่วา่ จะมีการติดตัง้
ิ ตัง้ ไดรเวอร์
ไดรเวอร์ทจี่ �ำเป็ นหรือไม่
อุปกรณ์ชาร์จ โดยไม่ตด
USB ทีจ่ �ำเป็ นได ้หรือไม่

ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
การปลุก

ได ้ หลังจากบันทึกไฟล์เพลงเป็ นเสียง
เรียกเข ้า คุณจะสามารถน� ำมาใช ้ใน
การปลุกได ้
ฉั นสามารถใช ้ไฟล์เพลง
1. แตะทีเ่ พลงในรายการไลบรารีค ้าง
ของฉั นในการปลุกได ้
ไว ้ ในเมนูทเี่ ปิ ดขึน
้ ให ้แตะ ตงค่
ั้ า
หรือไม่
เป็นเสียงเรียกเข้า
ิ
2. ในหน ้าจอการตัง้ ค่านาฬกาปลุ
ก
ให ้เลือกใช ้เพลงเป็ นเสียงเรียกเข ้า

ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
การปลุก

การปลุกจะส่งเสียง
หรือท�ำงานหรือไม่หาก
โทรศัพท์ปิดอยู่

ไม่ ไม่สนับสนุนการท�ำงานนี้

ั
ฟังก์ชน
ั
โทรศพท์
การปลุก

หากตัง้ ค่าระดับเสียง
ดังเรียกเข ้าของฉั นเป็ น
่ ฉั นจะได ้ยิน
ปิ ดหรือสัน
เสียงปลุกหรือไม่

การปลุกของคุณถูก�ำหนดให ้ส่งเสียง
แม ้ในสถานการณ์เหล่านี้

ั
โซลูชนการ
กูค
้ น
ื ข้อมูล
Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจาก
โรงงาน)

ฉั นจะท�ำการรีเซ็ตค่า
จากโรงงานได ้อย่างไร
หากฉั นไม่สามารถ
เข ้าไปทีเ่ มนูการตัง้ ค่า
ของโทรศัพท์ได ้

หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถ
่ ภาพเดิมได ้ ให ้ใช ้ Hard
แก ้ไขสูส
Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน) เพือ
่ ตัง้
ค่าเริม
่ ต ้นของโทรศัพท์
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LG-P970 User Guide
This guide helps you to get started using your phone.

• Some of the contents of this manual
may not apply to your phone,
depending on the software and your
service provider.
• This handset is not suitable for people
who have a visual impairment due to
the touch screen keyboard.
• Copyright ©2013 LG Electronics,
Inc. All rights reserved. LG and the
LG logo are registered trademarks of
LG Group and its related entities. All
other trademarks are the property of
their respective owners.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal.

Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-P970 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement known as
the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between
the SAR levels of various LG phone
models, they are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure to radio
waves.
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• The SAR limit recommended by the
International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg
averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at the ear
is 1.27 W/kg (10g) and when worn on the
body is 1.43 W/Kg (10g).
• This device meets RF exposure guidelines
when used either in the normal use
position against the ear or when positioned
at least 1.5 cm away from the body. When
a carry case, belt clip or holder is used for
body-worn operation, it should not contain
metal and should position the product
at least 1.5 cm away from your body. In
order to transmit data files or messages,
this device requires a quality connection to
the network. In some cases, transmission
of data files or messages may be delayed
until such a connection is available. Ensure
the above separation distance instructions
are followed until the transmission is
completed.

Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and
accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any
other types may invalidate any approval
or warranty applying to the phone and
may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a
qualified service technician when repair
work is required.
• Repairs under warranty, at LG's discretion,
may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned,
provided that they have functionality equal
to that of the parts being replaced.
• Keep away from electrical appliances such
as TVs, radios and personal computers.
• The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
• Switch off the phone in any area where
you are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in
hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.

• Do not handle the phone with wet hands
while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage
your phone.
• Do not charge a handset near flammable
material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the
unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is on soft
furnishings.
• The phone should be charged in a well
ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
• Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object
as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or
moisture.
• Use accessories like earphones cautiously.
Do not touch the antenna unnecessarily.
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• Do not use, touch or attempt to remove
or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to
abuse or misuse is not covered under the
warranty.
• Your phone is an electronic device that
generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact
in the absence of adequate ventilation
may result in discomfort or minor burns.
Therefore, use care when handling
your phone during or immediately after
operation.

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference,
which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near
medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs etc.
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Road safety
Check the laws and regulations on the use
of mobile phones in the area when you drive.
• Do not use a hand-held phone while
driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making
or answering a call if driving conditions
so require.
• RF energy may affect some electronic
systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an
air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause
the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and
about, please ensure that the volume is at
a reasonable level so that you are aware
of your surroundings. This is of particular
importance when near roads.

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

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

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

Potentially explosive
atmospheres
• Do not use your phone at a refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable
gas, liquid or explosives in the same
compartment of your vehicle as your
mobile phone or accessories.

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

Children
Keep the phone in a safe place out of the
reach of small children. It includes small
parts which may cause a choking hazard if
detached.
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Guidelines for safe and efficient use
Emergency calls
Emergency calls may not be available on all
mobile networks. Therefore you should never
depend solely on your phone for emergency
calls. Check with your local service provider.

Battery information and care
• You do not need to completely discharge
the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery's
performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximise the
battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the
battery.
• Keep the metal contacts of the battery
clean.
• Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged hundreds
of times before it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximise usability.
• Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as
in the bathroom.
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• Do not leave the battery in hot or cold
places, as this may deteriorate battery
performance.
• There is risk of explosion if the battery is
replaced with an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to
the manufacturer's instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the battery, take it
to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall
socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of
the charger.
• Actual battery life will depend on network
configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental
conditions.
• Make sure that no sharp-edged items
such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause
a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that
this LG-P970 product is in compliance
with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration
of Conformity can be found at http://
www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
Ambient temperatures
Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)
Min: -10 °C
Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source
code under GPL, LGPL, MPL and other
open source licences, please visit
http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers
and notices are available for download
with the source code.
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Getting to know your phone
Before you start using the phone, please read this!
Please check to see whether any problems
you encountered with your phone are
described in this section before taking the
phone in for service or calling a service
representative.

1. Phone memory
In order to make more memory available,
you will have to manage your applications
and delete some data, such as applications
or messages.
To uninstall applications:
1 Touch
> System settings > Apps
from the DEVICE category.
2 Once all applications appear, scroll to
and select the application you want to
uninstall.
3 Touch Uninstall.

2. Optimising battery life
Extend your battery's life between charges
by turning off features that you don't need to
having running constantly in the background.
You can monitor how applications and
system resources consume battery power.
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Extending your phone's battery life:
• Turn off radio communications you are not
using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth
or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a
shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail™,
Calendar, Contacts and other applications.
• Some applications you have downloaded
may reduce battery power.
To check the battery power level:
• Touch
> System settings > About
phone under SYSTEM > Battery
The battery status (charging or not charging)
and level (percentage charged) are
displayed.
To monitor and control how battery
power is being used:
• Touch
> System settings > Power
Saver from the DEVICE > Battery use
category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the
screen. It tells you how long it has been
since you last connected your phone to a
power source or, if currently connected, how
long the phone was last running on battery
power. The screen shows the applications or
services using battery power, listed in order
from the greatest to smallest amount used.

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

4. Before installing an open
source application and OS
WARNING
If you install and use an OS other than
the one provided by the manufacturer, it
may cause your phone to malfunction.
In addition, your phone will no longer be
covered by the warranty.

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

5. Using the hard reset
(factory reset)
If your phone does not restore to the original
condition, use a hard reset (factory reset) to
initialise it.
1 Touch
> System settings > Backup
& reset > Factory data reset > Reset
phone. (If you want to erase all data on
phone's SD card, check Erase SD card
box)
2 The phone will turn on and perform a
factory reset immediately.
Do not operate your phone for at least a
minute, while the hard reset is carried out.
You will then be able to switch your phone
back on.
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Getting to know your phone
WARNING
If you perform a hard reset, all user
applications, user data and DRM
licences will be deleted. Please
remember to back up any important data
before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching
applications
Multitasking is easy with Android because
you can keep more than one application
running at the same time. There's no
need to quit an application before opening
another. Use and switch between several
open applications. Android manages each
application, stopping and starting them as
needed to ensure that idle applications don't
consume resources unnecessarily.
To view the list of recently used
applications:
Simply press and hold the Home key.
To stop applications:
1 Touch
> System settings > Apps
from the DEVICE > RUNNING tab.
2 Scroll and touch the desired application
and touch Stop to stop it.
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7. Installing PC software
(LG PC Suite)
The LG PC Suite is a software package that
helps you connect your device to a PC via a
USB cable and Wi-Fi. Once connected, you
can use the functions of your device from
your PC.
With the LG PC Suite software, you can...
• Manage and play your media content
(music, movies, pictures) on your PC.
• Send multimedia content to your device.
• Synchronise data (schedules, contacts,
bookmarks) between your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the software in your device.
• Backup and restore the device.
• Play multimedia content from your PC on
your device.
NOTE: You can use the application's
Help menu to find out how to use your
LG PC Suite software.
Installing the LG PC Suite software
The LG PC Suite software can be
downloaded from the LG webpage.
1 Go to www.lg.com and select a country of
your choice.

2 Go to Support > Mobile Phone Support
> Select the Model (LG-P970).
3 Click PC Sync from Download, and
click WINDOW PC Sync Download to
download the LG PC Suite software.
System Requirements for the LG PC
Suite software
• OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2),
Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7
32 bit/64 bit
• CPU: 1 GHz (or faster) processors
• Memory: 512 MB (or more) RAM
• Graphic card: 1024 x 768 resolution,
32-bit colour (or higher)
• HDD: 100 MB (or more) free hard disk
space (more free hard disk space may be
needed depending on the volume of data
stored)
• Required software: LG integrated drivers
NOTE: LG integrated USB driver
LG integrated USB driver is required to
connect an LG device and PC and is
installed automatically when you install
the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a
computer
Data from your device and PC can be
synchronised easily using the LG PC
Suite software. Contacts, schedules, and
bookmarks can be synchronised.
The procedure is as follows:
1 Connect your device to your PC (use a
USB cable or Wi-Fi connection).
2 After connection, run the program
and select the device section from the
category on the left side of the screen.
3 Click [Personal information] to select it.
4 Tick the checkboxes of the content you
want to synchronise, and click the Sync
button.

9. Synchronising your phone to a
computer via USB
NOTE: To synchronise your phone with
your PC using the USB cable, you need
to install LG PC Suite on your PC.
Please refer to previous pages to install
LG PC Suite.
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Getting to know your phone
1 Touch
> System settings >
Storage from the DEVICE tab to check
out the storage media. (If you want to
transfer files to or from a memory card,
insert a memory card into the phone.)
2 Connect the phone to your PC using the
USB cable.
3 The USB connection mode list will
appear; select the Media sync (MTP)
option.
4 Open the removable memory folder on
your PC. You can view the mass storage
content on your PC and transfer the files.
5 Copy the files from your PC to the drive
folder.
6 Select the charge only option to
disconnect the phone.
TIP! To use the microSD card on your
phone again, you need to open the
notification drawer and touch >
Charge only.
To disconnect your phone from the
computer:
Open the notification drawer and touch
> Charge only to disconnect your
phone from the computer safely.
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10. Hold your phone upright
Hold your mobile phone vertically, as you
would a regular phone. The LG-P970 has an
internal antenna. Be careful not to scratch or
damage the back of the phone, as this may
affect performance.
While making/receiving calls or sending/
receiving data, avoid holding the lower part
of the phone where the antenna is located.
Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes
If the screen freezes or the phone does
not respond when you try to operate it:
Remove the battery, reinsert it, then turn the
phone on.
OR
Press and hold the Power/Lock key for
10 seconds to turn it off.
If it still does not work, please contact the
service centre.

Device components
To turn on the phone, press and hold the Power key for 3 seconds.
To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, touch Power off and
touch OK.
Earphone Jack
Proximity Sensor
Front Facing camera lens
Home key
- Return to home screen from any
screen.
Menu key
- Check what options are
available.

Power/Lock key
- Switch your phone on/off by
pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the
screen.
Back key
- Return to the previous screen.
Search key
- Search the web and contents
in your phone.

Microphone
NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight
off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends
battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during
calls.
WARNING
Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor
to malfunction.
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Getting to know your phone
TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to check what options are
available.
If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on,
remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.
Microphone
Stereo earphone connector

Charger, micro USB cable
connector
Power/Lock key

Volume keys
- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.
3D Motion Gesture key (G-key)
- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or
tapping the phone.
microSD card slot

Back cover

Camera lens
Flash
SIM card slot
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Battery
Speaker

Installing the SIM card and
battery
Before you can start exploring your new
phone, you’ll need to set it up. To insert the
SIM card and battery:
1 To remove the back cover, hold the phone
firmly in your hand. With the other hand,
firmly press down the centre of the back
cover, while pulling the top away with
your forefinger. Then lift off the back
cover.

2 Slide the SIM card into the SIM card
holder. Make sure the gold contact area
on the card is facing downwards.

3 Insert the battery into place by aligning
the gold contacts on the phone and the
battery.

4 Replace the back cover of the phone.
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Charging your phone
The charger connector on the top of your
LG-P970. Insert the charger and plug it into
an electrical socket. Your LG-P970 must be
charged until you can see .

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

2 Insert the memory card into the slot.
Make sure the gold contact area is facing
downwards.
NOTE: The battery must be fully charged
initially to extend battery lifetime.

Installing the memory card
To store multimedia files, such as
photographs created with the built-in
camera, you must insert a memory card into
your phone.
WARNING
Do not insert or remove the memory
card when the phone is on. Doing so
may damage the memory card as well
as your phone, and the data stored on
the memory card may become corrupt.
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WARNING
To remove the microSD card safely, from
the home screen, touch the Menu key
and touch System Settings > Storage
> Unmount SD card.
To remove the memory card
To safely remove the memory card from your
phone, first you need to unmount it.
1 From the Home screen, tap the Menu
Key and tap System settings > Storage
> Unmount SD card > OK.
2 Remove the back cover and gently pull
the microSD card from the slot.
To format the memory card:
Your memory card may already be
formatted. If it isn't, you must format it
before you can use it.
NOTE: All files on your memory card are
deleted when it is formatted.
1 Touch
to open the application list.
2 Touch Settings, scroll and touch Storage
from the DEVICE category.
3 Touch Unmount SD card and touch OK
to confirm.

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

Locking and unlocking the
screen
If you do not use the phone for a while, the
screen is turned off and locked automatically.
This helps to prevent accidental touches and
saves battery power.
When you are not using the LG-P970, press
the Power/Lock key
to lock your
phone.
If there are any programs running when you
set lock screen, they may be still running in
Lock mode. It is recommended that you exit
all programs before entering Lock mode to
avoid unnecessary charges (e.g. phone calls,
web access and data communications).
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Getting to know your phone
To wake up your phone, press the Power/
Lock key
. The lock screen will
appear. Touch and slide the lock screen in
any direction to unlock your home screen.
The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen
You can lock the touch screen by activating
the screen lock feature. Your phone will
require the unlock code each time you turn
on the phone or unlock the touch screen.
• LG is not responsible for any loss of
security codes or private information or
other damage caused by illegal software.
Set a swipe unlock
1 On the Home screen, touch
> Lock
Screen settings, Select screen lock
> Swipe.
2 Swipe the screen to unlock the screen.
Set an unlock pattern
1 On the Home screen, touch
> Lock
Screen settings, Select screen lock >
Pattern.
2 See the on-screen instructions and
example patterns and select Next.
3 Draw a pattern by dragging your finger to
connect at least 4 dots.
4 Select Continue.
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5 Draw a pattern again to confirm.
6 Select Confirm.
Set an unlock PIN code
1 On the Home screen, touch
> Lock
Screen settings, Select screen lock
> PIN.
2 Enter a new PIN (numeric) and select
Continue.
3 Enter the PIN again and select OK.
Set an unlock password
1 On the Home screen, touch
> Lock
Screen settings, Select screen lock >
Password.
2 Enter a new password (alphanumeric)
and select Continue.
3 Enter the password again and select OK.
NOTE:
Precautions to take when using
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You will not be
able to access your phone if you use an
incorrect pattern five times. You have five
chances to enter your unlock pattern,
PIN or password. If you have used all 5
opportunities, you can try again after 30
seconds.

When you cannot recall your unlock
pattern
If you logged in to your Google account on
the phone but failed to enter the correct
pattern 5 times, tap the Forgot pattern
button (or, if you preset the backup PIN, you
can use the backup PIN code to unlock the
pattern). You are then required to log in with
your Google account to unlock your phone.
If you have not created a Google account
on the phone or you forgot it, you have to
perform a hard reset.
If you have forgotten your PIN or
password: If you have forgotten your PIN or
password, you need to perform a hard reset.
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Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to navigate
around your phone.
Touch – To choose a menu/option or open
an application, touch it.
Touch and hold – To open an options menu
or grab an object you want to move, touch
and hold it.
Drag – To scroll through a list or move
slowly, drag across the touch screen.
Flick – To scroll through a list or move
quickly, flick across the touch screen (drag
quickly and release).
NOTE:
• To select an item, touch the centre of
the icon.
• Do not press too hard; the touch
screen is sensitive enough to pick up a
light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch the
option you want. Be careful not to
touch any other keys.

Home screen
Simply swipe your finger to the left or right
to view the panels. You can customise each
panel with Apps, Downloads, Widgets and
Wallpapers.
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NOTE: Some screen images may vary
depending on your phone provider.
On your Home screen, you can view quick
keys at the bottom of the screen. Quick
keys provide easy, one-touch access to the
functions you use the most.
Touch the Phone icon to bring up the
touch screen dialpad to make a call.
Touch the Messaging icon to access
the messaging menu. This is where you can
create a new message.
Touch the Contacts icon to open your
contacts.
Touch the Apps icon at the bottom
of the screen. You can then view all
your installed applications. To open any
application, simply touch the icon in the
applications list.

Customising the Home screen
You can customise your Home screen
by adding apps, downloads, widgets or
wallpapers. For more convenience using
your phone, add your favourite Application
Shortcuts to the Home screen.
1 Touch
> Add to home screen or
touch and hold the empty part of the
Home screen go to the Edit mode screen.

2 The multiple panels of the Home screen
and items in Apps, Downloads, Widgets
or Wallpapers will be displayed on the
Edit mode screen.
3 Scroll left or right to the panel that
contains the item, and then tap and hold
an item you want to move and drag the
item to the desired location or panel.
To remove an item from the Home
screen:
• Home screen > touch and hold the icon
you want to remove > drag it to .

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

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

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

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

QuickMemo

Sound

Data

Bluetooth

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

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

Description
No SIM card
No signal
QuickMemo
Airplane mode
Connected to a Wi-Fi network
Wired headset
Call in progress
Speakerphone
Phone microphone is muted
Missed call
Connected to a Bluetooth device
System warning
Alarm is set
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Icon

Description

Icon

Description

New voicemail

USB tethering is active

Ringer is silenced

Portable Wi-Fi hotspot is active

Vibrate mode

Both USB tethering and portable
hotspot are active

Battery fully charged
Battery is charging
Phone is connected to PC via
USB cable

NOTE: Icons shown on the display may
vary depending on your region or service
provider.

Downloading data

Onscreen keyboard

Uploading data

You can enter text using the onscreen
keyboard. The on-screen keyboard appears
automatically on the screen when you
need to enter text. To manually display the
keyboard, simply touch a text field where
you want to enter text.

GPS on
Receiving location data from GPS
On-Screen Phone connected
more notifications not displayed
Data is syncing
New email
New Google Talk message
New message
FM radio turned on in the
background
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Your Home screen
Using the keypad & entering text
Tap once to capitalise the next letter
you type. Double-tap or touch and hold for
all caps.
Tap to switch to the numbers and
symbols keyboard. You can also touch and
hold this tab to view the Settings menu.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line in the message
field.
Tap to delete the previous character.

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

Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your phone, you need to
access a wireless access point or ‘hotspot’.
Some access points are open and you can
simply connect to them. Others are hidden
or use security features; you must configure
your phone to be able to connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not using it to
extend the life of your battery.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone
or have set Wi-Fi to OFF, additional
charges may be applied by your mobile
operator for mobile data use.
Turning Wi-Fi on and connecting to a
Wi-Fi network
1 Touch
> System settings > Wi-Fi
from the WIRELESS & NETWORKS tab.
2 Set Wi-Fi to ON to turn it on and start
scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of
active and in-range Wi-Fi networks.
• Secured networks are indicated by a
lock icon.
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4 Touch a network to connect to it.
• If the network is open, you are asked
to confirm that you want to connect to
that network by touching Connect.
• If the network is secured, you are
prompted to enter a password or
other credentials. (Ask your network
administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate
Wi-Fi status.

Bluetooth
You can use Bluetooth to send data by
running a corresponding application, not
from the Bluetooth menu as on most other
mobile phones.
NOTE:
• LG is not responsible for the loss,
interception or misuse of data sent
or received via the Bluetooth wireless
feature.
• Always ensure that you share and
receive data with devices that are
trusted and properly secured. If there
are obstacles between the devices, the
operating distance may be reduced.
• Some devices, especially those
that are not tested or approved by
Bluetooth SIG, may be incompatible
with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your
phone with a Bluetooth device
You must pair up your device with another
device before you connect to it.
1 Touch
> System settings > Set
Bluetooth to ON from the WIRELESS &
NETWORKS tab.
2 Tap the Bluetooth menu again. Your
phone will scan for and display the IDs
of all available Bluetooth devices that are
in range. If the device you want to pair
with isn't on the list, make sure the target
device is set to be discoverable, then tap
Search for devices again.
3 Choose the device you want to pair up
with from the list.
Once the paring is successful, your device
will connect to the device.
NOTE: Some devices, especially
headsets or hands-free car kits, may
have a fixed Bluetooth PIN, such as
0000. If the other device has a PIN, you
must enter it.

Send data using the Bluetooth wireless
feature
1 Select a file or item, such as a contact,
calendar event, or media file, from an
appropriate application or Downloads.
2 Select an option for sending data via
Bluetooth.
NOTE: The method for selecting an
option may vary by data type.
3 Search for and pair with a Bluetoothenabled device.
Receive data using the Bluetooth
wireless feature
1 Touch
> System settings > Set
Bluetooth to ON and touch Make phone
visible to be visible on other devices.
2 Select Pair to confirm that you are willing
to receive data from the device.
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Sharing your phone's data
connection
USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are
great features when there are no wireless
connections available. You can share your
phone's mobile data connection with a
single computer via a USB cable (USB
tethering). You can also share your phone's
data connection with more than one device
at a time by turning your phone into a
portable Wi-Fi hotspot.
When your phone is sharing its data
connection, an icon appears in the status
bar and as an ongoing notification in the
notifications drawer.
For the latest information about tethering
and portable hotspots, including supported
operating systems and other details, visit
http://www.android.com/tether.
To change Portable Wi-Fi hotspot
settings:
• Touch
> System settings > More
from the WIRELESS & NETWORKS tab >
Portable Wi-Fi hotspot > Choose options
that you want to adjust.
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TIP! If your computer is running
Windows 7 or a recent distribution of
some flavours of Linux (such as Ubuntu),
you don't usually need to prepare your
computer for tethering. But if you're
running an earlier version of Windows or
another operating system, you may need
to prepare your computer to establish a
network connection via USB.
For the most current information about
which operating systems support USB
tethering and how to configure them,
visit http://www.android.com/tether.
To rename or secure your portable
hotspot
You can change the name of your phone's
Wi-Fi network name (SSID) and secure its
Wi-Fi network.
1 On the Home screen, touch
>
System settings.
2 Touch More from the WIRELESS &
NETWORKS tab and select Portable
Wi-Fi hotspot.
3 Ensure Portable Wi-Fi hotspot is ticked.

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

Using the Wi-Fi Cast
You can share your music, pictures and
video content with users who use Android
Phones connected via the same Wi-Fi &
Wi-Fi Directed network.
Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network
in advance and make sure the users are
connected to the same network.
1 Touch
> System settings > More
from the WIRELESS & NETWORKS tab >
Wi-Fi Direct.
2 Touch the Wi-Fi direct checkbox to turn
it on.
3 Select a device to connect from the
scanned device list.
4 Touch Connect.

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

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

6 Enable DMS in the Settings menu.
• Discoverable: Detects your phone
among other DLNA-enabled devices.
• Device name: Sets the name and icon
displayed on other devices.
• Always accept request: Automatically
accepts requests from other devices to
share content files.
• Receive files: Allows other devices to
upload files to your phone.
NOTE:
• DMS (Digital Media Server) allows
you to share content files on your
phone with other devices connected
to the same network. With the DMC
(Digital Media Controller) function you
can view and control (playback/stop)
content files on other digital devices.
You can also play content files saved
on other devices on your phone using
the DMP (Digital Media Player).
• You can only play content files in the
formats supported by the DMR. It may
not be possible to play some content
files, depending on the DMR.
• The upload or download function may
not be supported, depending on the
DMS.

PC connections with a Data
cable
Learn to connect your device to a PC with
a Data cable in USB connection modes.
By connecting the device to a PC you can
transfer data to and from your device directly
and use the PC software (LG PC Suite).
Sync your phone with your computer
To synchronise your phone with your PC
using the USB cable, you need to install
the PC software (LG PC Suite) on your PC.
Download the program from the LG website
(www.lg.com).
1 Use the USB data cable to connect your
phone to the PC. The USB connection
type list will appear; select LG software.
2 Run the LG PC Suite program on your PC.
Refer to the PC software (LG PC Suite)
help for more information.
NOTE: The LG integrated USB driver is
required to connect an LG device to a
PC. It is installed automatically when you
install the LG PC Suite software.
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Transferring music, photos and videos
using USB mass storage mode
1 Connect the LG-P970 to a PC using a
USB cable.
2 If you haven't installed LG Android
Platform Driver on your PC, you need to
change the settings manually. Choose
System settings > PC connection
> USB Connection type, then select
Media sync (MTP).
3 You can view the mass storage content
on your PC and transfer the files.
NOTE: If you installed LG Android
Platform Driver, you will immediately see
a pop-up saying Turn on USB storage.
Synchronise with Windows Media Player
Ensure that Windows Media Player is
installed on your PC.
1 Use the USB cable to connect the phone
to a PC on which Windows Media Player
is installed.
2 Select the Media sync (MTP) option.
When connected, a popup window will
appear on the PC.
3 Open Windows Media Player to
synchronise music files.
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4 Edit or enter your device’s name in the
popup window (if necessary).
5 Select and drag the music files you want
to the sync list.
6 Start synchronisation.
• The following requirements must be
satisfied to synchronise with Windows
Media Player.
Items

Requirement

OS

Microsoft Windows XP SP2,
Vista or higher

Window
Media
Player
version

Windows Media Player 10
or higher

• If the Windows Media Player version is
lower than 10, install version 10 or higher.

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

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

6 To end a video call, touch End.
	Private: You can change the image
instead of showing the current private
image.
	Dialpad: Type in a number.
	Hold: Mute the sound and pause the
video.
	Mute: Mute the sound.
	Speaker: Speaker on or off.
In Video call Menu
Capture – You can capture an image of
the other.
Use secondary camera – Switch the
camera.

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

3 Both calls are displayed on the call
screen. Your initial call is locked and put
When you receive a call in Lock state, hold
on hold.
and slide the
to answer the incoming
4 Touch the displayed number to toggle
call.
between calls. Or touch
Merge call
Hold and slide the
to decline an
to make a conference call.
incoming call.
5 To end active calls, touch End or press
Hold and slide the Quick msg icon at the
the Home Key and slide the notification
bottom if you want to send a quick message.
bar down and select the End call icon
.
TIP! Quick msg
You can send a message quickly using
NOTE: You are charged for each call
this function. This is useful if you need
you make.
to reject a call with message during a
meeting.

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

Making a second call
1 During your first call, touch Menu >
Add call and dial the number. You can
also see a list of recently dialled numbers
by touching , or you can search your
contacts by touching and select the
number you want to call.
2 Touch
to make the call.
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On the Home screen, touch
and choose
the Call logs tab .
View a complete list of all dialled, received
and missed voice calls.
TIP! Touch any call log entry to view the
date, time and duration of the call.
TIP! Touch the Menu key, and then
touch Delete all to delete all the
recorded items.

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

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

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

4 Select a memory location. If you have
more than one account, select an account
to which you want to add the contact,
such as Phone or Google.
5 Enter the contact information.
6 Touch a contact information category and
enter your contact's details.
7 Touch Save to add the contact to
memory.

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

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

Messaging
Your LG-P970 combines SMS and MMS into
one intuitive, easy-to-use menu.

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

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

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

Using emoticons
Liven up your messages using emoticons.
When writing a new message, touch the
Menu key, then choose Insert smiley.
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Messaging
Changing your message settings
Your LG-P970 message settings are
predefined, so you can send messages
immediately. You can change the settings
based on your preferences.
Touch
on the home screen, and touch
the Menu key, then tap Settings.
NOTE: When you get an SMS during a
call, there will be an audible notification.
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E-mail
You can use the Email application to read
emails from services other than Google Mail.
The email application supports the following
account types: POP3, IMAP and Exchange.
Your service provider or system administrator
can provide the account settings you need.

Managing an email account
The first time you open the E-mail
application, a setup wizard opens to help you
to set up an email account.
To add another email account:
• Touch
> Apps tab > E-mail > in the
account screen, touch
> Settings >
ADD ACCOUNT
After the initial setup, Email displays the
contents of your inbox. If you have added
more than one account, you can switch
among accounts.
To change the settings of an email
account:
• Touch
> Apps tab > E-mail > in the
account screen, touch
> Settings
To delete an email account:
• Touch
> Apps tab > E-mail > in the
account screen, touch
> Settings >
touch an account you want to delete >
Remove account

Email account screen
You can touch an account to view its Inbox.
The account from which you send email by
default is indicated with a tick.
– Touch the folder icon to open the
account folders.
Only the most recent emails in your account
are downloaded to your phone.

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

Composing and sending email
To compose and send a message
1 While in the E-mail application, touch
the
.
2 Enter an address for the message's
intended recipient. As you enter text,
matching addresses are offered from your
Contacts. Separate multiple addresses
with semicolons.
3 Add Cc/Bcc and add attachment files if
required.
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4 Enter the text of the message.
5 Touch the .
If you aren't connected to a network, for
example, if you're working in airplane
mode, the messages that you send
are stored in your Outbox folder until
you're connected to a network again. If
it contains any pending messages, the
Outbox will be displayed on the Accounts
screen.
TIP! When a new email arrives in the
inbox, you will receive a notification
by sound or vibration. Tap the email
notification to stop notifications.
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Camera
To open the Camera application, tap Apps Key

> Camera

.

Getting to know the viewfinder
Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens.
Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image,
or towards “+” for a higher brightness image.
Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to take a photo.
Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing
cameras.
Video mode – Touch this icon to switch to
video mode.
Capture – Allows you to take a photo.
Gallery – This enables you to access your
saved photos and videos within the camera
mode. Simply tap and your Gallery will appear
on the screen.
Settings – Tap this icon to open the settings menu.
Shot mode – Choose from Normal, Panorama or Continuous shot.
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Camera
Taking a photo
1 Open the Camera application.
2 Hold the phone, point the lens towards
the subject you want to photograph.
3 Touch the screen and a focus box will
appear in the viewfinder screen.
4 When the focus box turns green, the
camera has focused on your subject.
5 Click on the to capture the image.
NOTE: A shading issue may occur when
you take a picture indoors, due to the
characteristics of the camera. (Shading
means a colour difference between the
centre and sides.)

Once you’ve taken the photo
Your captured photo will appear on the
screen if Auto review is set to On.
Share Tap to share the picture via various
methods such as Bluetooth,
E-mail, Gmail, Google+, Memo,
Messaging, Picasa or any other
downloaded applications that is
supported.
NOTE: Additional charges may apply when
MMS are sent while roaming.
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Tap to use the image as Contact
photo, Home screen wallpaper,
Lock screen wallpaper.
Tap to delete the image.
Tap to take another photo immediately.
Your current photo will be saved.
Tap to view the Gallery of your saved
photos.

Set as

Using the advanced settings
In the viewfinder, tap to open the
advanced options.
You can change the camera settings by
scrolling the list. After selecting the option,
tap the Back key .
Flash – Turn Off / On / Auto.
Focus – Tap to select the focus mode.
• Auto: Allows the camera to focus
automatically. (The camera continuously
focuses on the objects in the photo)
• Face tracking: The camera detects and
focuses on human faces automatically.
Image size – Tap to set the size (in pixels)
of the picture you take. Select a pixel value
from the following options: 5M(2560x1920),
3M(2048x1536), W3M(2240x1344),
1M(1280x960), W1M(1280X768).

Scene mode – Select the colour and
light settings appropriate for the current
environment.
• Normal: Automatically adjusts according
to the environment.
• Portrait: It’s good to capture people.
• Landscape: It’s good to capture natural
scenery such as trees, flowers and sky.
• Sports: It’s good to capture sports
scenery.
• Sunset: It’s good to capture the sunset
scenery.
• Night: It’s good to capture the night
scenery. Slow shutter speeds are used to
detect night landscape.
ISO – Control the camera’s sensitivity to
light. Choose from Auto, 400, 200 and 100.
White balance – The white balance ensures
any the white areas in your picture are
realistic. To enable your camera to adjust
the white balance correctly, you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent,
and Cloudy.
Colour effect – Choose a colour tone for
your new photo.

Timer – The self-timer allows you to set a
delay after the shutter is pressed. Select Off,
3 sec, 5 sec or 10 sec. This is ideal if you
want to be included in a photo.
Geotagging – Activate to use your phone’s
location-based services. Take pictures
wherever you are and tag them with the
location. If you upload tagged pictures to a
blog that supports geotagging, you can see
the pictures displayed on a map.
NOTE: This function is only available when
GPS is active.
NOTE: This function uses wireless
networks. You need to checkmark Use
wireless networks.

From the Home screen, tap the Menu
Key
> System settings > Location
services. Check Google’s location service
.
Shutter sound – Select one of the four
shutter sounds.
Auto review – If you set Auto review on,
it will display the picture that was just taken
automatically.
Reset – Restore all camera default settings.
Camera help guide – Touch whenever you
want to know how some function operates.
This provides you with a quick guide.
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Camera
NOTE:
• When you exit the camera, some
settings will return to their defaults.
Check the camera settings before you
take your next photo.
• The settings menu is superimposed
over the viewfinder, so when you
change elements of the image colour
or quality, you will see a preview of
the image change behind the settings
menu.

Viewing your saved photos
You can access your saved photos from
within the camera mode. Just tap the Gallery
button and your Gallery will be displayed.
TIP! Flick left or right to view other
photos or videos.
Tap a photo to display other options menus.
– Tap to see a Smart Share list of your
images (Connecting to other devices
show the photos).
– Tap to take a new photo.
– Tap to share the photo via various
methods such as Bluetooth, or
Messaging.
– Tap to delete the photo.
46

Menu Key
– Tap to access Set image
as, Move, Rename, Rotate left, Rotate
right, Crop, Edit, Slideshow, or Details.

Video camera
Getting to know the viewfinder
Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide
the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or
towards “+” for a higher brightness video.
Zoom – Zoom in or zoom out.
Camera Switch – Allows you to switch between the front-facing and back-facing
cameras.
Camera mode – Touch this icon to switch to
camera mode.
Start recording – Allows you to start
recording.
Gallery – This enables you to access your
saved photos and videos from within the video
camera mode. Simply tap and your Gallery will
appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu.
Flash – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.
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Video camera
Shooting a quick video
1 Open the Camera application and slide
the camera mode button down to the
Video position. The shutter icon will
change to .
2 The video camera viewfinder will appear
on the screen.
3 Holding the phone horizontally, point the
lens towards the subject of the video.
4 Touch the start video icon .
5 A timer showing the length of the video
is displayed at the top left corner of the
screen.
6 Touch the stop video icon to stop
recording.

After shooting a video
Your captured video will appear on the
Gallery. Touch to view the last video you
recorded.
Touch to play the video.
Touch to share the video Bluetooth,
E-mail, Gmail, Messaging,
SmartShare or YouTube.
Touch to delete the video you just
made. Confirm by touching OK. The
viewfinder reappears.
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Touch
to open the options.
Move – Touch to move the video to other
place.
Rename – Tap to edit the name of the
selected video.
Details – Tap to see a detailed information,
such as the name, date, time, size and type.
– Tap to see a Smart Share list of your
videos (Connecting to other devices
show the Videos).

Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch to open all
the advanced options.
Adjust the video camera settings by scrolling
the list. After selecting the option, touch the
Back key.
Video size – Tap to set the size (in pixels)
of the video you record. Select the video
size from HD(1280x720), TV(720x480),
VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) and
MMS(QCIF-176x144).
White balance – The white balance
ensures that white areas in your video are
realistic. To enable your camera to adjust
the white balance correctly, you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
and Cloudy.

Colour effect – Choose a colour tone to use
for your new video.
NOTE: Options for Color effect may vary
depending on the video mode.

Geotagging – Activate to use your phone’s
location-based services. Take videos
wherever you are and tag them with the
location. If you upload tagged videos to a
blog that supports Tag location, you can see
the videos displayed on a map.
Audio recording – Choose off to record a
video without sound.
Auto review – If you set this to On, it will
automatically show you the video you have
just recorded.
Reset – Restore all video camera default
settings.

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

Watching your saved videos
1 In the viewfinder, touch .
2 Your gallery will appear on the screen.
3 Touch a video once to bring it to the
front of the gallery. It will start to play
automatically.
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Multimedia
You can store multimedia files on a memory
card for easy access to all your image and
video files.

Gallery
Learn to view photos and play videos saved
in your memory card.
1 Touch
> Apps tab > Gallery. Open
a list of catalogue bars that store all your
multimedia files.
• Some file formats are not supported,
depending on the device software.
• If the file size exceeds the available
memory, an error can occur when you
open files.
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QuickMemo
Use QuickMemo to practically and efficiently create memos during a call, with a saved
picture or on the current phone screen.

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

2 Select the desired menu
option from Pen type,
Colour, Eraser, and
create a memo.

3 Touch in the Edit menu
and select to save the
memo with the current
screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.
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Using the QuickMemo options
While using the QuickMemo, you can easily
use the QuickMenu options.
– Select if you want to use the
background screen or not.
– Undo or Redo.
– Select the pen type and the colour.
– Erase the memo that you created.
– Send or share the current
QuickMemo to/with others.
– Save the memo with the current
screen.
Viewing the saved QuickMemo
Goto Gallery and select the QuickMemo
album.

Music player
Play music
After transferring music files to your phone
or memory card.
1 Touch
> Apps tab > Music Player.
2 Select a music category.
3 Select a music file. Refer to the following
icons for playback control.
Touch to pause playback.
Touch to resume playback.
Touch to skip to the next track in the
album, playlist or shuffle.
Touch to go back to the beginning
of the song. Touch twice to return to
the previous song.
Touch to manage the music volume.
Touch to set repeat mode.
Touch to play the current playlist in
shuffle mode.
Touch to see the current playlist.
Touch to see lyrics. This option is on
only if the song includes the lyrics.
To change the volume while listening to
music, press the up and down volume keys
on the left-hand side of the phone.
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Create a playlist
1 Touch
> Apps tab > Music Player.
2 Select Playlists.
3 Touch the Menu key > New playlist.
4 Enter a title for your new playlist and
select OK.
5 Select the files you want to include and
select Add.
TIP! During playback, you can add files
to a playlist by touching the Menu key >
Add to playlist.
Add songs to the favourite playlist
You can add your favourite song quickly as a
favourite playlist. During playback, touch the
Menu key > Add to favourites to add the
current song to the quick list.
Customise music player settings
1 Touch
> Apps tab > Music Player.
2 Touch the Menu key > Settings.
3 Adjust the settings to customise your
music player.

NOTE:
• Some file formats are not supported,
depending on the device software.
• If the file size exceeds the available
memory, an error can occur when you
open files.
NOTE: Music file copyrights may be
protected by international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain
permission or a licence to reproduce or
copy music.
In some countries, national laws prohibit
private copying of copyrighted material.
Before downloading or copying the file,
check the national laws of the relevant
country concerning the use of such
material.
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Multimedia
FM Radio
Your LG-P970 has a built-in FM radio so you
can tune in to your favourite stations and
listen on the go.
NOTE: You need to use your headphones
to listen to the radio. Insert it into the
headphone jack.

Searching for stations
You can tune in to radio stations
by searching for them manually or
automatically. They are then saved to
specific channel numbers, so you don't have
to find them again. You can store up to 6
channels on your phone.
Tuning in automatically
1 On the Home screen, touch
> Apps
tab > FM Radio.
2 Touch the Menu key, then select Scan.
3 During auto scanning, touch Stop if you
want to stop scanning. Only scanned
channels are saved before you stop
scanning.
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NOTE: You can also manually tune in to
a station using the on-screen wheel.
TIP! To improve radio reception, extend
the headset cord as this also functions
as the radio antenna.
If you connect a headset not specifically
made for radio reception, radio reception
may be poor.

Utilities
Setting your alarm
1 Touch
> Apps tab > Alarm/Clock
> .
2 After you set the time, the LG-P970 lets
you know how much time is left before
the alarm will sound.
3 Set Repeat, Snooze duration, Vibration,
Alarm sound, Puzzle lock and Memo.
Touch Save.

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

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

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

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

Using options

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

Touch the Menu key to view options.
Refresh – Update the current web page.
Save to bookmarks – Add the current web
page as a bookmark.
Share page – Allows you to share the web
page with others.
Find on page – Allows you to find letters or
words on the current web page.
Request desktop site – Allows you to view
the web page on the desktop.
Save for offline reading – Allows you to
save current web page and read it on offline
later.
Settings – Displays Internet settings.
Exit – Allows you to exit from the browser.

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

Using the web toolbar
T ouch to go back a page.
Touch to go forward a page, to the page
you connected to after the current one.
This is the opposite of what happens
when you press the Back key, which
goes to the previous page.
Touch to go to the homepage.
Touch to add a new window.
Touch to open a list of saved
bookmarks.
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On-Screen Phone
LG SOFTWARE
On-Screen Phone allows you to view your
mobile phone screen from a PC via a USB
or Wi-Fi. You can also control your mobile
phone from your PC, using the mouse or
keyboard.

On-Screen Phone 3.0 icons
Launches LG Home Panorama or
changes the On-Screen Phone
preferences.
Connects your mobile phone to your
PC, or disconnects it.
Minimizes the On-Screen Phone
window.
Maximizes the On-Screen Phone
window.
Exits the On-Screen Phone program.

On-Screen Phone features
• Real-time transfer and control: displays
and controls your mobile phone screen
when connected to your PC.
• Mouse control: allows you to control your
mobile phone by using the mouse to click
and drag on your PC screen.
• Text input with keyboard: allows you to
compose a text message or note using
your computer keyboard.
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• File transfer (mobile phone to PC):
sends a file from your mobile phone (e.g.
Gallery, Video Player, Music and Polaris
Office) to your PC. Simply right-click on the
file and drag it to send it to your PC.
• File transfer (PC to mobile phone):
sends files from your PC to your mobile
phone. Just select the files you wish to
transfer and drag and drop them into the
On-Screen Phone window. The sent files
are stored in the OSP folder.
• LG Home Panorama: shows all of the
work spaces of LG Home. You can easily
organize icons or widgets and run an
application by double-clicking the shortcut.
NOTE: Please make sure that LG Home
is the default launcher. Some widgets
may not work properly on the LG Home
Panorama.
• Real-time event notifications: prompts a
pop-up to inform you of any incoming calls
or text messages, as well as alarm and
event notifications.

How to install On-Screen Phone
on your PC
Visit LG.com (http://www.lg.com). Locate
the search box in the upper right corner
and enter the model number. From the
SUPPORT list, select your model. Scroll
down and select the OSP tab and click on
DOWNLOAD. When prompted, select Run to
install On-Screen Phone on your PC.

How to connect your mobile
phone to your PC
On-Screen Phone 3.0 provides USB
and Wi-Fi connection. Please follow the
instruction on Connection Wizard of OSP
program.
NOTE: Please make sure that On-Screen
Phone check box in Settings > PC
connection > On-Screen Phone >
On-Screen Phone is selected. Please
make sure that the battery may run
out more quickly due to the current
consumption if On-Screen Phone is
connected via Wi-Fi.

When you connect your mobile phone to
your PC via Mobile Hotspot and access
to the Internet on the PC, additional data
charges may be incurred depending on your
DataPro data plan.
Access to the Internet using Wi-Fi networks
may not work well depending on the
network’s traffic. When you enlarge the
On-Screen Phone window, the display on the
screen might become slow.
To check the phone-to-PC connection
Once the devices have been connected,
drag down the Status Bar at the top of the
Home screen to check the On-Screen Phone
connection status.
To disconnect your phone from your PC
Click in the top left of the On-Screen
Phone window. Alternatively, drag down the
Status Bar at the top of the Home screen
and select On-Screen Phone connected
> Disconnect On-Screen Phone. Tap
Disconnect in the disconnect dialog.
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Settings
Access the Settings menu
1 On the Home screen, touch
>
System settings.
	or
	From the Home screen, tap the Apps Key
> Settings .
2 Select a setting category and select an
option.

WIRELESS & NETWORKS
Here you can manage Wi-Fi and Bluetooth.
You can also set up mobile networks and
switch to airplane mode.
< Wi-Fi >
• Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to
available Wi-Fi networks.
• Wi-Fi settings – Allows you to set up
and manage wireless access points.
Set network notification or add a Wi-Fi
network. The advanced Wi-Fi settings
screen is accessed from the Wi-Fi settings
screen. Touch the Menu key and touch
Advanced.
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TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless
networks with MAC filters, you may
need to enter the MAC address of your
LG-P970 into the router.
You can find the MAC address in the
following user interface: Touch the
Menu key > System settings > Wi-Fi
> touch the Menu key > Advanced >
MAC address.
< Bluetooth >
Turns the Bluetooth wireless feature on or
off. Refer to the Bluetooth information for
more details.
< Data usage >
Displays data usage and allows you to
customise the settings for your data limit.
• Mobile data – Set to use data
connections on any mobile network.
• Limit mobile data usage – Set a limit for
the mobile data usage.
• Data usage cycle – Customise the
settings for the limit cycle.

< Call >
You can configure phone call settings such
as call forwarding and other special features
offered by your carrier.
• Fixed dialling numbers – Select Fixed
Dialling Numbers to turn on this feature
and compile a list of numbers that can
be called from your phone. You'll need
your PIN2, which is available from your
operator. Only numbers on the fixed dial
list can be called from your phone.
VOICE MAIL
• Voicemail service – Allows you to select
your carrier's voicemail service. You can
obtain this number from your service
provider.
• Voicemail settings – If you are using
your carrier's voicemail service, this option
allows you to enter the phone number to
use for listening to and managing your
voicemail.
END CALL SETTINGS
• Save unknown numbers – Add unknown
numbers to contacts after a call.
OTHER CALL SETTINGS
• Call reject – Allows you to set the call
reject function. Choose from Disabled,
Reject calls on list or Reject all calls.

• Quick messages – When you want
to reject a call, you can send a quick
message using this function. This is
useful if you need to reject a call during
a meeting.
• Call forwarding – Choose whether to
divert all calls when the line is busy, when
there is no answer or when you have no
signal.
• Call barring – Select when you would like
calls to be barred. Enter the call barring
password. Please check with your network
operator about this service.
• Call duration – View the duration of calls
including all calls, dialled calls, received
calls and last call.
• Call costs – View the charges applied
to your calls. (This service is network
dependent; some operators do not support
this function.)
• Additional settings – This lets you
change the following settings:
- C aller ID: Choose whether to display
your number on an outgoing call.
- C all waiting: If call waiting is activated
the handset will notify you of an
incoming call while you are on the phone
(depending on your network provider).
• Video call settings – Change your video
call settings.
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< More ... >
• Airplane mode – After switching to
airplane mode, all wireless connections
are disabled.
• Portable Wi-Fi hotspot – Activate the
Portable WLAN hotspot feature to share
your device’s mobile network connection
with PCs or other devices through the
WLAN feature.
- C onfigure Wi-Fi hotspot: Configure
network settings for your WLAN hotspot.
- T imeout: Set the time for the portable
hotspot timeout.
-H
 elp: View information about using the
tethering features.
• Wi-Fi Direct – Activate the Wi-Fi Direct
feature to connect two devices via a WLAN
without requiring an access point. Refer to
the Wi-Fi information for more details.
• VPN – Displays the list of Virtual Private
Networks (VPNs) that you've previously
configured. Allows you to add different
types of VPN.
NOTE: You must set a lock screen PIN or
password before you can use credential
storage.
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• Mobile networks – Set options for data
roaming, network mode & operators,
access point names (APNs) and so on.
-D
 ata enabled: Set to enable data
access over a mobile network.
-D
 ata roaming: Set the device to
connect to another network when you
are roaming or your home network is not
available.
-N
 etwork mode: Select a network type.
- A ccess point names: Set up access
point names (APNs).
-U
 se only 2G networks: Select a
network type.
-N
 etwork operators: Search for available
networks and select a network for
roaming.

DEVICE
< Sound >
• Sound profile – You can choose from
Sound, Vibrate only or Silent.
• Volumes – You can manage the volume
of music, video, games, other media,
ringtones & notifications and touch
feedback & system.

RINGTONE & NOTIFICATIONS
• Phone ringtone – Allows you to set your
default incoming call ringtone.
• Notification sound – Allows you to set
your default notification sound.
• Ringtone with vibration – Vibration
feedback for calls and notifications.
• Quiet time – Set times to turn off all
sounds except alarm and media.
TOUCH FEEDBACK & SYSTEM
• Dial pad touch tones – Allows you to set
the phone to play tones when using the
dialpad to dial numbers.
• Touch sounds – Allows you to set your
phone to play a sound when you touch
buttons, icons and other onscreen items
that react to your touch.
• Screen lock sound – Allows you to set
your phone to play a sound when locking
and unlocking the screen.
• Vibrate on touch – Select whether to
vibrate when touching buttons and keys.
< Display >
• Brightness – Adjust the screen
brightness.
• Auto-rotate screen – Set to switch
orientation automatically when you rotate
the phone.

• Screen timeout – Set the time for screen
timeout.
• Font type – Select the desired font type.
• Font size – Change the display size.
• Front key light – Tap to set the Front key
light options.
- T urn on front key light: Checkmark this
to set the front keys (Menu Key, Home
Key, Back Key,Search Key) are turned on,
when you use the device.
- F ront key light duration: Select how
long the front keys remain backlit while
the screen is turned on.
< Home screen >
Set the Theme, Animation, Screen swipe
effect or Wallpaper. Select the option to set
Scroll wallpaper, Scroll screens circularly and
Home backup & restore.
< Lock screen >
Set how to unlock the screen.
• Select screen lock – Set an unlock
pattern to secure your phone. This opens
a set of screens that guide you through
drawing a screen unlock pattern.
-N
 one: Disable the screen lock.
- S wipe: Swipe any part of the screen to
unlock screen.
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- P attern: Set an unlock pattern to unlock
the screen.
- P IN: Set a PIN (numeric) to unlock the
screen.
- P assword: Enter a password to unlock
screen.
< Storage >
View memory information for your device
and memory card. You can also format the
USB storage and the memory card.
WARNING
Formatting a memory card will
permanently delete all data from the
memory card.
• SD CARD – Check total available SD card
space. Touch Unmount SD card for safe
removal. Erase SD card if you want to
delete all data from the SD card.
< Power Saver >
Here you can manage the battery and check
the power saving items. You can also check
the battery usage.
• Turn Power saver on – Activate power
saving mode to limit some system
resource usage.
• Power saver tips – Learn how to reduce
battery consumption by using the power
saving items.
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POWER SAVING ITEMS
Set to activate power saving mode according
to your custom settings.
BATTERY INFORMATION
View the amount of power consumed by
your device.
< Apps >
You can view and manage the applications.

PERSONAL
< Accounts & sync >
Permits applications to synchronise data
in the background, whether or not you are
actively working in them. Deselecting this
setting can save battery power and reduces
(but does not eliminate) data usage.
< Location services >
Change the settings for GPS functionality.
• Google's location service – If you select
Google's location service, your phone
determines your approximate location
using Wi-Fi and mobile networks. When
you select this option, you're asked
whether you consent to allowing Google
to use your location when providing these
services.

• GPS satellites – If you select GPS
satellites, your phone determines your
location with street level accuracy.
• Location & Google search – Set the
device to use your current location for
Google search and other Google services.
< Security >
Change the settings for securing your device
and the SIM.
SIM CARD LOCK
• Set up SIM card lock – Set up SIM card
lock or change the SIM PIN.
- L ock SIM card: Activate or deactivate
the PIN lock feature to require the PIN
before using the device.
- C hange SIM PIN: Change the PIN used
to access SIM data.
PASSWORDS
• Password typing visible – Show
password as you type.
PHONE ADMINISTRATION
• Phone administrators – View device
administrators configured on your device.
You can activate device administrators to
apply new policies to your device.
• Unknown sources – Allow installation of
non-Play Store applications.

CREDENTIAL STORAGE
• Trusted credentials – Select certificates
and credentials to ensure secure use of
various applications.
• Install from storage – Install encrypted
certificates that are stored in the USB
storage device.
• Clear credentials – Erase the credential
contents from the device and reset the
password.
< Language & input >
Use the language & input settings to
select the language for the text on your
phone and for configuring the onscreen
keyboard, including words you've added to
its dictionary.
< Backup & reset >
Change the settings for managing your
settings and data.
BACKUP & RESTORE
Change the settings for managing your
settings and data.
• Back up my data – Set to back up your
settings and application data to the Google
server.
• Backup account – Add and view your
Google account to back up your data.
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• Automatic restore – Set to restore your
settings and application data when the
applications are reinstalled on your device.
PERSONAL DATA
• Factory data reset – Reset your settings
to the factory default values and delete all
your data. If you reset the phone in this
way, you are prompted to re-enter the
same information that you did when you
first started Android.
NOTE: If you select factory data reset, it
will erase all of your personal data from
your phone’s system memory, including
information about your Google account,
any other accounts, your system/
application data and settings as well as
any downloaded applications and DRM
licences. Resetting the phone does not
erase any system software updates you
have downloaded or any files on your
microSD card or internal memory, such
as music or photos.
So, if you want to erase all the data in
the external memory while resetting
the phone, select the ‘Erase SD card’
checkbox.
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SYSTEM
< Date & time >
Use Date & time settings to set how dates
are displayed. You can also use these
settings to set your own time and time zone
rather than obtaining the current time from
the mobile network.
• Automatic date & time – Automatically
update the time when you set a time zone.
• Automatic time zone – Automatically
update the time when you move across
time zones.
• Set date – Set the current date manually.
• Set time – Set the current time manually.
• Select time zone – Set your home time
zone.
• Use 24-hour format – Set to the time to
be displayed in 24-hour format.
• Select date format – Select a date
format.
< Accessibility >
Use the Accessibility settings to configure
accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
NOTE: Requires additional plug-ins.

SYSTEM
• Large text – Set the text size to large.
• Power button ends call – Set the device
to end a call when you press the Power/
Lock key.
• Auto-rotate screen – Set whether or not
to rotate the content automatically when
the device is rotated.
• Touch & hold delay – Set the recognition
time for tapping and holding the screen.
• Install web scripts – Set applications
to install web scripts to make their web
content more accessible.
< PC connection >
USB CONNECTION
• USB connection type – You can set
the desired mode (Charge only, Mass
storage, USB tethering or LG software).
• Ask on connection – Ask to confirm USB
connection mode when connecting to a
computer.
• Help – View information about using the
USB connection type.

LG SOFTWARE
• On-Screen Phone – Displaying screen
and controlling phone from PC are
available through USB, Bluetooth or Wi-Fi
connection.
• PC Suite – Tick this checkbox to use
LG PC Suite with Wi-Fi connection.
Please note that the Wi-Fi network
should be connected for LG PC Suite via
Wi-Fi connection from the WIRELESS &
NETWORKS tab.
< Developer options >
Change the settings for application
development.
• USB debugging – Checkmark to set
Debug mode when USB is connected.
• Development device ID – View your
device’s development ID.
• Stay awake – Screen will never sleep
while charging.
• Allow mock locations – Allow mock
locations and service information to be
sent to a Location Manager service for
testing. This is for application development.
• Desktop backup password – Set a
password to secure your backup data.
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USER INTERFACE
• Enable strict mode – Set the device
to flash the screen when applications
perform long operations.
• Show touch data – Set to show the
coordinates and traces of the pointer when
you touch the screen.
• Show touches – Set to show the pointer
when you touch the screen.
• Show screen updates – Set to flash
areas of the screen when they are
updated.
• Show CPU usage – Set to list all active
processes.
• Force GPU rendering – Set to use 2D
hardware acceleration to improve graphic
performance.
• Window animation scale – Select a
speed for opening and closing pop-up
windows.
• Transition animation scale – Select a
speed for switching between screens.
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APPS
• Don't keep activities – Set to end a
running application when you launch a
new application.
• Background process limit – Set to limit
the number of processes that can run in
the background.
• Show all ANRs – Set the device to alert
you to unresponsive applications that are
running in the background.
< About phone >
View legal information and check phone
status and software version.

Phone software update
LG Mobile phone software update from
the Internet
For more information about using this
function, please visit http://update.lgmobile.
com or http://www.lg.com/common/index.
jsp select country and language.
This feature allows you to update the
firmware on your phone to a newer version
conveniently from the Internet without you
needing to visit a service centre. This feature
will only be available if and when LG makes
a newer firmware version available for your
device.
As the mobile phone firmware update
requires the user's full attention for the
duration of the update process, please make
sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding.
Please note that removing the USB data
cable or battery during the upgrade may
seriously damage your mobile phone.
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Specifications
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. “Dolby” and the double-D
symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
Contains Adobe® Flash® Player or
Adobe AIR® technology under license
from Adobe Systems Incorporated.
Copyright©1995-2011.

DivX Mobile
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video
format created by DivX Inc. This is an official
DivX Certified® device that plays DivX video.
Visit www.divx.com for more information
and software tools to convert your files into
DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play purchased DivX Video-on-Demand
(VOD) movies. To obtain your registration
code, locate the DivX VOD section in your
device setup menu. Go to vod.divx.com for
more information on how to complete your
registration.
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DivX Certified® to play DivX® video up to
HD 720p, including premium content.
May play
video up to 1920x1080.
DivX®, DivX Certified® and associated logos
are trademarks of DivX Inc. and are used
under license.

Accessories
These accessories are available for use with the LG-P970.
(Items described below may be optional.)
Charger

Battery

Data cable
Connect your
LG-P970 to a PC.

User Guide
Learn more about your
LG-P970.

Stereo headset

NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message

Possible causes

Possible corrective measures

SIM error

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

Make sure the SIM card is correctly
inserted.

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

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

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

If you forget the code, contact your service
provider.

Not supported by service
An application
provider or registration
cannot be set
required.

Contact your service provider.

No network
connection
/ Losing
network

Calls not
available

72

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

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

Message

Possible causes

Possible corrective measures

On/Off key pressed too briefly. Hold the On/Off key down for at least two
seconds.
Phone cannot
be switched Battery is not charged.
Charge battery. Check charging indicator
on
on the display.
Battery contacts are dirty.
Clean the battery contacts.
Battery is not charged.

Charge battery.

Outside temperature is too
hot or cold.

Make sure the phone is charging at a
normal temperature.

Contact problem

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

No voltage

Plug the charger into a different socket.

Charger defective

Replace charger.

Wrong charger

Only use original LG accessories.

Battery defective

Replace battery.

Number not
permitted

The Fixed dialling number
function is on.

Check the Settings menu and turn the
function off.

Impossible
to send/
receive SMS
& picture

Memory full

Delete some messages from the phone.

Files not
opening

Unsupported file format

Check the file formats that can be
supported.

Charging
error
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Message

Possible causes

Possible corrective measures

SD card not
working

FAT16, FAT32 file system
supported

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

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

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

No sound

Vibration mode

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

Hang up or
freeze

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

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

Question

Answer

BT
Bluetooth
Devices

What are the functions
available via Bluetooth?

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

BT
Bluetooth
Headset

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

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

Data
Contacts
Back up

How can I back up
Contacts?

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

Is it possible to set
Data
up one-way sync with
Synchronisation Gmail?

Only two-way synchronisation is available.

The Inbox is automatically synchronised.
Is it possible to
Data
You can view other folders by touching the
synchronise all the email
Menu Key and touching Folders to choose
Synchronisation folders?
a folder.
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Category
Sub-Category
Google™
Service
Gmail Log-In

Question
Do I have to log into
Gmail whenever I want
to access Gmail?

Answer
Once you log into Gmail, you don't need to
log into Gmail again.

Google Service Is it possible to filter
Google Account emails?

No, email filtering is not supported via the
phone.

What happens when
Phone Function I execute another
application while writing
Email
an email?

Your email will automatically be saved as
a draft.

Is there a file size
Phone Function limitation for when I want
There is no file size limitation.
to use a .MP3 file as a
Ringtone
ring tone?
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My phone does not
Phone Function display the time of
receipt for messages
Message Time older than 24 hrs. How
can I change this?

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

Phone Function What is the maximum
supported size for a
microSD Card memory card?

32 GB memory cards are compatible.

Is it possible to install
Phone Function another navigation
application on my
Navigation
phone?

Any application that is available on Play
Store and is compatible with the hardware
can be installed and used.

Category
Sub-Category

Question

Answer

Is it possible to
Phone Function synchronise my contacts Only Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can be
Synchronisation from all my email
synchronised.
accounts?

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

If you transferred a contact with the W & P
functions saved into the number, you will not
be able to use those features. You will need
to re-save each number.
How to save with Wait and Pause:
1. From the Home screen, touch the Phone
icon .
2. Dial the number, then touch the Menu
Key.
3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.

Phone Function What are the phone’s
security functions?
Security

You are able to set the phone to require the
entry of an Unlock Pattern before the phone
can be accessed or used.
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Category
Sub-Category

Question

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

Category
Sub-Category

Question

Answer

If you have forgotten your pattern:
If you logged in to your Google account on
the phone but failed to enter the correct
pattern 5 times, touch the forgot pattern
button. You are then required to log in with
your Google account to unlock your phone.
If you have not created a Google account
on the phone or you forgot it, you have to
perform a hard reset.
Caution: If you perform a factory reset,
all user applications and user data will
What should I do if I
be deleted. Please remember to back up
forget
the
unlock
pattern
Phone Function
any important data before performing a
and I didn’t create the
Unlock Pattern Google account on the
factory reset.
phone?
How to perform a factory reset:
If your phone does not restore to the original
condition, use a hard reset (factory reset) to
initialise it.
1. Touch
> System settings > Backup
& reset > Factory data reset > Reset
phone. (If you want to erase all data on
phone's SD card, check Erase SD card
box)
2. The phone will turn on and perform a
factory reset immediately.
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Category
Sub-Category

Question

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

Phone Function Will I know when my
memory is full?
Memory

Yes, you will receive a notification.

Phone Function
Is it possible to change
Language
the language?
Support

The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, touch the Menu
key and touch System Settings.
2. Touch Language & input > Select
language.
3. Touch the desired language.

Phone Function
How do I set up a VPN?
VPN

VPN access configuration is different
according to each company. To configure
VPN access from your phone, you must
obtain the details from your company’s
network administrator.

1. From the Home screen, touch the Menu
Key.
My screen turns off after
2. Touch System Settings > Display.
only
15
seconds.
How
Phone Function
can I change the amount 3. U nder Display settings, touch Screen
Screen time out of time for the backlight
timeout.
to turn off?
4. Touch the preferred screen backlight
timeout time.
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Category
Sub-Category

Question

Answer

When Wi-Fi and 3G are
Phone Function both available, which
service will my phone
Wi-Fi & 3G
use?

When using data, your phone may default to
the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on
your phone is set to On). However, there will
be no notification when your phone switches
from one to the other.
To know which data connection is being
used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of
your screen.

Phone Function Is it possible to remove
an application from the
Home screen Home screen?

Yes. Just touch and hold the icon until the
dustbin icon appears at the Top-center of
the screen. Then, without lifting your finger,
drag the icon to the rubbish bin.

1. From the Home screen, touch the Menu
I downloaded an
Key.
Phone Function application and it causes
2. Touch App settings > Downloaded.
a lot of errors. How do I
Application
3. T ouch the application, then touch
remove it?
Uninstall.
Is it possible to charge
Phone Function my phone by USB data
cable without installing
Charger
the necessary USB
driver?

Yes, the phone will be charged by the USB
cable irrespective of whether the necessary
drivers are installed or not.
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FAQ
Category
Sub-Category

Question

Phone Function Can I use music files for
my alarm?
Alarm

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

Phone Function Will my alarm be audible
or will it go off if the
No, this is not supported.
Alarm
phone is turned off?
Phone Function If my ringer volume is
Your Alarm is programmed to be audible
set to Off or Vibrate, will I
even in these scenarios.
Alarm
hear my Alarm?
Recovery
Solution
Hard Reset
(Factory Reset)
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How can I perform a
factory reset if I can’t
access the phone’s
setting menu?

If your phone does not restore to the original
condition, use a hard reset (factory reset) to
initialise it.

LG Service Center by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.,
Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Sat
08:00 - 18:00
Call center : 0-2878-5757

