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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเหล่านีอ
้ าจทำ
ให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ในกรณีทเ่ี กิดความผิดพลาด เครือ
่ งมือซอฟต์แวร์ทอ
่ี ยูใ่ นอุปกรณ์ของคุณจะเก็บ
รวบรวมบันทึกความผิดพลาด เครือ
่ งมือนีร้ วบรวมเฉพาะข้อมูลเกีย
่ วกับความผิด
พลาด เช่น ความแรงของสัญญาณ ตำแหน่ง ID เซลล์ในกรณีสายหลุด และ
แอปพลิเคชันทีโ่ หลด บันทึกจะถูกใช้เพือ
่ ช่วยในการตรวจสอบสาเหตุของความ
ผิดพลาดเท่านัน
้ บันทึกเหล่านีจ
้ ะถูกเข้ารหัสและสามารถเข้าถึงได้โดยศูนย์
บริการ LG ทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตเท่านัน
้ ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ต้องส่งคืนอุปกรณ์เพือ
่ ซ่อมแซม

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์มอ
ื ถือรุน
่ LG-D958 นี้ ได้รบ
ั การออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรือ
่ งค
วามปลอดภัยในการใช้งานอันเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อกำหนดนีใ้ ช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ทร่ี วมถึงการกำหนดค่าเผือ
่ ไว้ทง้ั นี้
เพือ
่ ความปลอดภัยของทุกคน โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า
Specific Absorption Rate (SAR) การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการใช้วธ
ิ ี
การทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยให้เครือ
่ งโทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และมีการรับ
รองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระทำในทุกย่าน
ความถีท
่ โ่ี ทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้วา
่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้าง แต่ทก
ุ รุน
่ จะได้
รับการออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อกำหนดการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ตามเนือ
้ เยือ
่ ของ
ร่างกายทีห
่ นัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รน
ุ่ นี้ ซึง่ ทำการทดสอบขณะถือแนบกับหูคอ
ื
0.381 วัตต์/กก. (10 กรัม) และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ 0.405 วัตต์/กก.
(10 กรัม)
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คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
•

โทรศัพท์นต
้ี รงตามมาตรฐานการดูดกลืนสัญญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF) เมือ
่
ใช้งานตามปกติโดยถือแนบกับหู หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่างน้อย
1.5 ซม. เมือ
่ ใช้กล่องโทรศัพท์สำหรับพกพา คลิปยึดเข็มขัดหรือทีใ่ ส่โทร
ศัพท์ เพือ
่ การใช้งานแบบพกติดตัว อุปกรณ์เหล่านัน
้ ไม่ควรเป็นโลหะและควร
ให้โทรศัพท์อยูห
่ า่ งจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 ซม. โทรศัพท์เครือ
่ งนีต
้ อ
้ งมี
การเชือ
่ มต่อเครือข่ายทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสำหรับการส่งไฟล์ขอ
้ มูลหรือข้อความ
ในบางครัง้ การส่งไฟล์ขอ
้ มูลหรือการส่งข้อความอาจล่าช้าจนกว่าจะเชือ
่ มต่อ
เครือข่ายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเกีย
่ วกับระยะห่างดัง
กล่าวข้างต้น จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสิน
้

การดูแลและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให้ใช้กบ
ั โทรศัพท์รน
ุ่ นี้
เท่านัน
้ การใช้อป
ุ กรณ์ประเภทอืน
่ ๆ อาจทำให้การรับรองหรือการรับประกันของเครือ
่ ง
สิน
้ สุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
•

•

•

•
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ความยืดหยุน
่ ของผลิตภัณฑ์นจ
้ี ำกัดเฉพาะความทนทานในการใช้งานตาม
ปกติทว่ั ไป โทรศัพท์สามารถงอได้สงู สุด 180 องศาในเวลาทีจ
่ ำกัด
แต่ไม่ควรจะงอเข้า ความเสียหายซึง่ เกิดจากการใช้งานทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง การงอโดยตัง้ ใจหรือการกระทำรุนแรงกับผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนือ
่ ง อาจนำไปสูค
่ วามเสียหายอย่างถาวรของหน้าจอและ
หรือส่วนและฟังก์ชน
ั อืน
่ ๆ ของโทรศัพท์
อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ งโทรศัพท์ ควรนำไปให้ชา่ งเทคนิคผูม
้ ค
ี วามรู้
เมือ
่ จำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันเป็นการตัดสินใจของ LG ซึง่ อาจรวมถึงการ
เปลีย
่ นชิน
้ ส่วนหรือแผงวงจรทีเ่ ป็นของใหม่หรือของทีป
่ รับสภาพ
โดยมีประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่าชิน
้ ส่วนทีถ
่ ก
ู เปลีย
่ น
ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ
่ งใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี วิทยุ
และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

ควรตัง้ เครือ
่ งไว้หา่ งจากแหล่งความร้อน เช่น เครือ
่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
อย่าทำตก
อย่านำเครือ
่ งนีไ้ ว้ในทีท
่ ม
่ี ก
ี ารสัน
่ สะเทือนหรือการกระแทก
ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้ บังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทไ่ี วต่อสัญญาณรบกวน
ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูก
ไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไวไฟ เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำให้ตด
ิ ไฟ
ซึง่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครือ
่ งโทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย
เช่น เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพืน
้ ผิวอ่อนนุม
่
ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ก
ี ารถ่ายเทอากาศดี
อย่านำเครือ
่ งนีไ้ ว้ในทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ่ หรือควันมากเกินไป
อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเครดิตหรือบัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก เพราะอาจ
ทำความเสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม เพราะอาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจากของเหลวหรือความชืน
้
ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั ด้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
ห้ามใช้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือซ่อมแซมแก้วทีแ
่ ตก มีรอยแตก หรือร้าว
ความเสียหายของหน้าจอแก้วเกิดขึน
้ จากการใช้งานโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตหรือไม่
ถูกต้องจะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน
โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม
่ี ค
ี วามร้อนในระหว่างการ
ทำงานปกติ การสัมผัสกับผิวโดยตรงเป็นระยะเวลานานโดยไม่มก
ี ารระบาย
อากาศหรือมีไม่เพียงพออาจทำให้รส
ู้ ก
ึ ไม่สบายหรือเกิดแผลไหม้เล็กน้อยได้
7

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
•

•

ดังนัน
้ ผูใ้ ช้ตอ
้ งระมัดระวังเมือ
่ ถือโทรศัพท์ในระหว่างหรือทันทีหลังจากการ
ใช้การ
หากโทรศัพท์ของคุณเปียกน้ำ ให้ถอดปลัก
๊ ทันทีเพือ
่ ให้เครือ
่ งแห้งสนิท
ห้ามทำให้อป
ุ กรณ์แห้งเร็วขึน
้ โดยใช้แหล่งความร้อนภายนอก เช่น เตาอบ
เตาไมโครเวฟ หรือเครือ
่ งเป่าผม
ของเหลวในโทรศัพท์ทเ่ี ปียกน้ำจะเปลีย
่ นสีของฉลากผลิตภัณฑ์ในโทรศัพท์
ความเสียหายของอุปกรณ์ทเ่ี ป็นผลมาจากการสัมผัสกับของเหลวจะไม่ได้รบ
ั
ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน

การทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งอาจได้รบ
ั ผลจากคลืน
่ รบกวนได้
ทำให้มผ
ี ลต่อการทำงาน
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้อป
ุ กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเสีย
ก่อน หลีกเลีย
่ งการวางโทรศัพท์เหนือเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
เช่น ใส่ในกระเป๋าเสือ
้ เป็นต้น
• โทรศัพท์มอ
ื ถือบางเครือ
่ งอาจก่อให้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบกวนกับเครือ
่ งช่วยฟัง
ได้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็กน้อย
• ใช้โทรศัพท์ของคุณในช่วงอุณหภูมิ 0ºC และ 40ºC หากเป็นไปได้
การปล่อยให้โทรศัพท์อยูใ่ นอุณหภูมเิ ย็นจัดหรือร้อนจัดอาจทำให้เกิดความ
เสียหาย ทำงานผิดพลาด หรือระเบิดได้
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ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรือ
่ งการใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ น
พืน
้ ทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ขับขีย
่ านพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัดระวังอย่างเต็มที่
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขีท
่ ำ
ให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดใน
รถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์ อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง
้ ถุงลมนิรภัย ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึง่
ขัดขวางการทำงานของถุงลม ซึง่ อาจทำให้ถงุ ลมไม่ทำงาน หรืออาจทำให้
คุณได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ งจากการทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยูข
่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ่ี
ระดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยน
ิ เสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลายความสามารถในการได้ยน
ิ
เพือ
่ ป้องกันการทำลายความสามารถในการได้ยน
ิ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได้
ห้ามฟังเสียงทีด
่ งั มากเป็นเวลานาน

ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูกทำลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลา
นาน ดังนัน
้ เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟงั ใกล้กบ
ั หูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว้ในระดับที่
เหมาะสม
• เมือ
่ ใช้หฟ
ู งั ให้ลดระดับเสียงลงหากคุณไม่ได้ยน
ิ เสียงพูดของคนข้างๆ
หรือคนข้างๆ คุณได้ยน
ิ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ กำลังฟัง
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หมายเหตุ: แรงดันเสียงทีม
่ ากเกินไปจากหูฟงั และชุดหูฟงั สามารถทำให้สญ
ู เสีย
การได้ยน
ิ ได้

ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทำมาจากวัสดุแก้ว ซึง่ ส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีส
้ ามารถ
แตกได้หากโทรศัพท์ตกลงบนพืน
้ แข็ง หรือถูกกระแทก หากส่วนทีเ่ ป็นแก้วนี้
แตก อย่าสัมผัส หรือพยายามดึงออก ให้หยุดใช้โทรศัพท์จนกว่าส่วนทีเ่ ป็นแก้ว
นีจ
้ ะได้รบ
ั การเปลีย
่ นโดยผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยูร่ ะหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้
•
•
•

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน้ำมันเชือ
้ เพลิง
ห้ามใช้ใกล้นำ้ มันเชือ
้ เพลิงหรือสารเคมี
ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสารของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม
ต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
• ให้ปด
ิ โทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบินจอดทีพ
่ น
้ื ก่อนได้รบ
ั การอนุญาตจากพนักงาน
ประจำเครือ
่ ง
10

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่
อาจทำอันตรายหากเด็กนำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั เครือข่ายมือถือบางเครือข่ายได้ จึงไม่ควร
ใช้โทรศัพท์นเ้ี พียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการใน
พืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละการดูแลรักษา
•

•

•
•

•
•

•

•

•

คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรีอ
่ อกจนหมดก่อนเริม
่ การชาร์จ แบตเตอรี่
นีต
้ า่ งจากแบตเตอรีอ
่ น
่ื เนือ
่ งจากไม่มี Memory Effect ประสิทธิภาพของแบต
เตอรีจ
่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ งชาร์จของ LG เท่านัน
้ เครือ
่ งชาร์จของ
LG ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที เมือ
่ ประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึง
ระดับทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรีน
่ ส
้ี ามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครัง้
ก่อนทีจ
่ ะต้องเปลีย
่ นก้อนใหม่
ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการใช้งาน
อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสงแดดโดยตรง
หรือใช้ในสภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เช่น ในห้องน้ำ
ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผูผ
้ ลิตในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้ว
โปรดรีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้ อย่าทิง้ เป็นขยะในครัวเรือน
หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่ โปรดนำไปทีจ
่ ด
ุ บริการหรือตัวแทนจำหน่าย
ทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ จาก LG Electronics ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความช่วยเหลือ
ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบทุกครัง้ หลังจากแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์
เต็มแล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงานสิน
้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
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•

•

•
•

•

อายุการใช้งานแบตเตอรีจ
่ ะขึน
้ อยูก
่ บ
ั การกำหนดค่าเครือข่าย,
การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
่ี ข
ี อบแหลมคม เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ ซึง่ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ ห้ามถอดแบตเตอรีท
่ อ
่ี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์
อย่าวางโทรศัพท์ทง้ิ ไว้ในสภาพอากาศทีร่ อ
้ นหรือเย็น เนือ
่ งจากประสิทธิภาพ
ของโทรศัพท์อาจด้อยลง
อย่าเปลีย
่ นแบตเตอรีด
่ ว้ ยตัวคุณเอง แบตเตอรีอ
่ าจได้รบ
ั ความเสียหาย ซึง่ อาจ
เป็นเหตุให้เกิดความร้อนเกินและการบาดเจ็บ แบตเตอรีต
่ อ
้ งได้รบ
ั การเปลีย
่ น
โดยผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ ควรรีไซเคิลและทิง้ แบตเตอรีโ่ ดยแยกจาก
ขยะในครัวเรือน
คำประกาศรับรอง
ดังนัน
้ LG Electronics ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ LG-D958
เป็นไปตามข้อกำหนดทีจ
่ ำเป็น และข้อกำหนดทีเ่ กีย
่ วข้องอืน
่ ๆ
ของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของคำประกาศรับรองได้ท่ี
http://www.lg.com/global/declaration
ประกาศ: ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
ในการขอรับซอร์สโค้ดทีเ่ กีย
่ วข้องตาม GPL, LGPL, MPL
และและใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สอืน
่ ๆ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com/
เงือ
่ นไขใบอนุญาต การปฏิเสธการรับผิดชอบ และประกาศทีอ
่ า้ งอิงถึงทัง้ หมด
สามารถดาวน์โหลดได้พร้อมกับซอร์สโค้ด
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ข้อความประกาศสำคัญ
โปรดอ่านข้อความนีก
้ อ
่ นทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ใช้งานโทรศัพท์!
โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบในโทรศัพท์ของคุณมีการอธิบายไว้ใน
ส่วนนีห
้ รือไม่ ก่อนนำโทรศัพท์ไปขอรับการบริการหรือติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ

1. หน่วยความจำโทรศัพท์
เมือ
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำโทรศัพท์นอ
้ ยกว่า 10% โทรศัพท์จะไม่
สามารถรับข้อความใหม่ได้ คุณต้องตรวจสอบหน่วยความจำโทรศัพท์
และลบข้อมูลบางอย่าง เช่น แอปพลิเคชันหรือข้อความเพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีว่ า่ งใน
หน่วยความจำ
การถอนการติดตัง
้ แอปพลิเคชัน:
>
> แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ ทั่วไป > แอปฯ
1 แตะ
2 เมื่อแอปพลิเคชันทั้งหมดปรากฏขึ้น ให้เลื่อนและเลือกแอปพลิเคชันที่คุณ
ต้องการยกเลิกการติดตั้ง
3 แตะ ถอนการติดตั้ง

2. การยืดอายุแบตเตอรี่
ยืดพลังงานแบตเตอรีโ่ ดยการปิดคุณสมบัตท
ิ ค
่ี ณ
ุ ไม่ได้ให้ทำงานอย่างต่อเนือ
่ ง
ในแบ็คกราวด์ คุณสามารถตรวจสอบวิธก
ี ารใช้ไฟแบตเตอรีข
่ องแอปพลิเคชัน
และทรัพยากรระบบได้
การยืดอายุแบตเตอรีข
่ องโทรศัพท์:
• ปิดการสือ
่ สารทางสัญญาณวิทยุเมือ
่ คุณไม่ได้ใช้ ปิด Wi-Fi, Bluetooth
หรือ GPS หากคุณไม่ได้ใช้งาน
• ลดความสว่างหน้าจอและตัง
้ ค่าไทม์เอาต์หน้าจอให้สน
้ั ลง
• ปิดการซิงค์อต
ั โนมัตข
ิ อง Gmail, ปฏิทน
ิ , รายชือ
่ และแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
• แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดบางแอปพลิเคชันอาจลดกำลังไฟแบตเตอรี่
• ขณะใช้แอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดมา ให้ตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี่
13

ข้อความประกาศสำคัญ
หมายเหตุ: หากคุณโดนปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค โดยไม่ได้ตง้ั ใจขณะโทรศัพท์อยูใ่ น
กระเป๋า หน้าจอจะปิดอัตโนมัตเิ พือ
่ ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การตรวจสอบระดับกำลังไฟแบตเตอรี:่
• แตะ
>
>แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ ทั่วไป >
เกีย
่ วกับโทรศัพท์ > แบตเตอรี่
สถานะแบตเตอรี่ (กำลังชาร์จหรือกำลังคายประจุ) และระดับแบตเตอรี่
(เปอร์เซ็นต์ทช
่ี าร์จ) จะแสดงทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ
การตรวจสอบและควบคุมการใช้กำลังไฟแบตเตอรี:่
• แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ ทั่วไป >
เกีย
่ วกับโทรศัพท์ > แบตเตอรี่ > การใช้แบตเตอรี่
เวลาในการใช้แบตเตอรีจ
่ ะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ โดยแสดงระยะเวลานับจากที่
คุณเชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั แหล่งจ่ายไฟครัง้ สุดท้าย หรือหากเชือ
่ มต่ออยูใ่ น
ขณะนี้ จะแสดงระยะเวลานับจากทีโ่ ทรศัพท์ใช้พลังงานจากแบตเตอรีค
่ รัง้ สุด
ท้าย หน้าจอจะแสดงรายการแอปพลิเคชันหรือบริการทีใ่ ช้กำลังไฟแบตเตอรี่
โดยเรียงลำดับตามปริมาณทีใ่ ช้จากมากไปน้อย

3. กอ
่ นการติดตัง้ แอปพลิเคชันและ OS โอเพ่นซอร์ส
คำเตือน
หากคุณติดตัง้ และใช้ OS อืน
่ นอกเหนือจากของผูผ
้ ลิต อาจทำให้โทรศัพท์ของคุณ
ทำงานผิดปกติได้ นอกจากนัน
้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่ได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตาม
การรับประกัน
คำเตือน
เพือ
่ ปกป้องโทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัว ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเฉพาะจากแหล่ง
ทีเ่ ชือ
่ ถือได้ เช่น Play Store™ เท่านัน
้ หากมีการติดตัง้ แอปพลิเคชันไม่ถก
ู ต้องในโทร
ศัพท์ โทรศัพท์อาจทำงานไม่ปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง คุณต้องถอนการติดตัง้
แอปพลิเคชันเหล่านัน
้ และข้อมูลและการตัง้ ค่าทีเ่ กีย
่ วข้องทัง้ หมดออกจากโทรศัพท์
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4. การใช้แบบปลดล็อค
ตัง้ ค่าแบบปลดล็อคเพือ
่ ป้องกันโทรศัพท์ของคุณ แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ หน้าจอ > ล็อคหน้าจอ >
เลือกแบบล็อคหน้าจอ > รูปแบบ ซึง่ จะเปิดหน้าจอทีแ
่ นะนำคุณสำหรับ
วิธก
ี ารวาดแบบปลดล็อคหน้าจอ คุณจะต้องสร้างแบ็คอัพ PIN
เป็นมาตรการความปลอดภัย ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ลืมแบบปลดล็อค
ข้อควรระวัง: สร้างบัญชี Google ก่อนทำการตัง้ ค่าแบบปลดล็อค และจำแบ็คอัพ PIN
ทีค
่ ณ
ุ ได้สร้างไว้เมือ
่ สร้างล็อคแบบ
คำเตือน
ข้อควรระวังเมือ
่ ใช้ลอ
็ คแบบ
สิง่ สำคัญคือต้องจำแบบปลดล็อคทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ไว้ได้ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้โทรศัพท์
ของคุณได้หากคุณใช้แบบไม่ถก
ู ต้อง 5 ครัง้ คุณมีโอกาสเพียง 5 ครัง้
ในการป้อนแบบการปลดล็อค PIN หรือรหัสผ่านของคุณ หากคุณทำการป้อนทัง้ หมด
5 ครัง้ แล้ว คุณสามารถลองใหม่ได้อก
ี ครัง้ หลังจากผ่านไป 30 วินาที

ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ลืมรูปแบบ, PIN หรือรหัสผ่านการปลดล็อคของคุณ:
< หากคุณลืมแบบของคุณ >
หากคุณล็อกอินบัญชี Google ในโทรศัพท์แต่ปอ
้ นรูปแบบไม่ถก
ู ต้อง 5 ครัง้
ให้แตะ ลืมแบบ? ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ จากนัน
้ คุณจะต้องล็อกอินบัญชี
Google ของคุณ หรือคุณต้องป้อนแบ็คอัพ PIN ทีค
่ ณ
ุ ได้ปอ
้ นไว้เมือ
่ สร้างล็อค
แบบ
หากคุณไม่ได้สร้างบัญชี Google บนโทรศัพท์ หรือคุณลืมแบ็คอัพ PIN
คุณต้องทำการ Hard Reset
< หากคุณลืม PIN หรือรหัสผ่านของคุณ >
หากคุณลืม PIN หรือรหัสผ่านของคุณ คุณจะต้องทำ Hard Reset
ข้อควรระวัง: หากคุณทำ Hard Reset แอปพลิเคชันผูใ้ ช้และข้อมูลผูใ้ ช้ทง้ั หมดจะถูก
ลบ
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ข้อความประกาศสำคัญ
หมายเหตุ: หากคุณยังไม่ได้ลอ
็ กอินบัญชี Google ของคุณและลืมแบบปลดล็อค
คุณจะต้องป้อนแบ็คอัพ PIN ของคุณ

5. การใช้ Hard Reset(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถแก้ไขสูส
่ ภาพเดิมได้ ให้ใช้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน) เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของโทรศัพท์
1 ปิดเครื่อง
2 กด ปุ่มเปิด/ปิด/ล็อค + ปุ่มลดระดับเสียง
ที่ด้านหลังของโทรศัพท์ค้างไว้
3 ปล่อย ปุ่มเปิด/ปิด/ล็อค + ปุ่มลดระดับเสียง เมื่อเห็นโลโก้ LG
แสดงขึ้น จากนั้นกด ปุ่มลดระดับเสียง + ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
ค้างไว้อีกครั้ง
4 ปล่อยปุ่มทั้งหมดเมื่อเมื่อหน้าจอ Factory Hard Reset ปรากฏขึ้น
5 ใช้ ปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสียง เพื่อเลือก ใช่ แล้วกด ปุ่มเปิด/ปิด/ล็อค
เพื่อดำเนินการต่อ หรือใช้ ปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสียง เพื่อเลือก ไม่ แล้วกด
ปุ่มเปิด/ปิด/ล็อค เพื่อยกเลิก
6 ใช้ ปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสียง เพื่อเลือก ใช่ แล้วกด ปุ่มเปิด/ปิด/ล็อค
อีกครั้งเพื่อยืนยัน หรือ ใช้ ปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสียง เพื่อเลือก ไม่ แล้วกด
ปุ่มเปิด/ปิด/ล็อค เพื่อยกเลิก
คำเตือน
หากคุณดำเนินการ Hard Reset แอปพลิเคชันของผูใ้ ช้, ข้อมูลผูใ้ ช้ และใบอนุญาต
DRM ทัง้ หมดจะถูกลบ โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้กอ
่ นดำเนินการ
Hard Reset
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6. การเปิดและการสลับแอพพลิเคชัน
มัลติทาสกิง้ เป็นเรือ
่ งง่ายใน Android คุณสามารถใช้งานมากกว่าหนึง่ แอป
พลิเคชันพร้อมกัน โดยไม่จำเป็นต้องปิดแอปพลิเคชันก่อนเปิดแอปพลิ
เคชันอืน
่ การใช้และสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ทีเ่ ปิดอยู่ Android
จะจัดการแต่ละแอปพลิเคชัน การหยุดและเริม
่ ต้นตามทีต
่ อ
้ งการ เพือ
่ ให้แอปพลิ
เคชันทีไ่ ม่ได้ทำงานไม่ใช้ทรัพยากรโดยไม่จำเป็น
1 แตะ ปุ่มหน้าหลัก ค้างไว้
รายการแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุดจะปรากฏ
ขึ้น
2 แตะแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้งาน ซึ่งจะไม่เป็นการหยุดการรันของ
แอปพลิเคชันก่อนหน้าในแบ็คกราวด์ของโทรศัพท์ อย่าลืมแตะ
เพื่อออกจากแอปพลิเคชันหลังการใช้งาน
ปุ่มย้อนกลับ
• ในการหยุดการทำงานของแอปพลิเคชัน ให้แตะ จัดการแอปฯ จากรายการ
แอปพลิเคชันทีใ่ ช้ลา่ สุด จากนัน
้ แตะ หยุด หรือ หยุดทัง
้ หมด
• ในการลบแอปพลิเคชันจากรายการแอปพลิเคชันทีใ
่ ช้ลา่ สุด ให้ลากตัวอย่าง
แอปพลิเคชันไปทางซ้ายหรือขวา หากต้องการลบแอปพลิเคชันทัง้ หมด
ให้แตะ ลบทัง
้ หมด
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ข้อความประกาศสำคัญ
7. การถ่ายโอนเพลง ภาพถ่าย และวิดโี อโดยใช้ซงิ ค์มเี ดีย
(MTP)
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ ทั่วไป >
ที่เก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบสื่อเก็บข้อมูล
2 เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
3 การเลือกวิธีการเชื่อมต่อ USB จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ
เลือกตัวเลือก ซิงค์มีเดีย (MTP)
4 เปิดโฟลเดอร์หน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูเนื้อหาในที่เก็บ|
ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยังโฟล
เดอร์หน่วยความจำอุปกรณ์ หรือสลับกัน
5 หลังจากโอนไฟล์ ให้เลื่อนแถบสถานะลง และแตะ เชื่อมต่อ USB แล้ว
และเลือก ชาร์จโทรศัพท์ จากรายการชนิดการเชื่อมต่อ USB

8. ถอ
ื โทรศัพท์ตง้ั ขึน
้
ถือโทรศัพท์มอ
ื ถือแนวตัง้ เหมือนกับโทรศัพท์ทว่ั ไป
โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศภายใน ระมัดระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วนหรือ
ความเสียหายทีบ
่ ริเวณด้านหลังเครือ
่ ง เนือ
่ งจากอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน
เมือ
่ ทำการโทรออก/รับสาย หรือทำการส่ง/รับข้อมูล ให้หลีกเลีย
่ งการถือบริเวณ
ส่วนล่างของโทรศัพท์ซง่ึ เป็นตำแหน่งทีม
่ ก
ี ารติดตัง้ เสาอากาศไว้
การทำดังกล่าวส่งผลกับคุณภาพการโทร

9. เมือ
่ หน้าจอค้าง
หากหน้าจอค้างหรือโทรศัพท์ไม่ตอบสนองเมือ
่ คุณพยายามใช้งาน:
กดปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีเพือ
่ ปิดโทรศัพท์ของคุณ
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
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10. อย่าเชือ
่ มต่อโทรศัพท์ของคุณในขณะทำการเปิด/
ปิดคอมพิวเตอร์
ควรยกเลิกการเชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์ขณะเปิดหรือปิดเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ เพราะอาจทำให้เครือ
่ งคอมพิวเตอร์อาจเกิดข้อผิดพลาดได้

11. โหมดการควบคุมด้วยปุม
่ ฮาร์ดแวร์
หากหน้าจอโทรศัพท์ของคุณเสียหายหรือชำรุด คุณสามารถรับสาย วางสาย
หรือปิดเสียงเตือนด้วยปุม
่ ฮาร์ดแวร์ได้
1 ปิดโทรศัพท์ของคุณ
2 กด ปุ่มเปิด/ปิด/ล็อค และ ปุม
่ ลดระดับเสียง + ปุม
่ เพิม
่ ระดับเสียง
ค้างไว้พร้อมๆ กัน อย่างน้อย 6 วินาทีเพือ
่ เปิดโหมดการควบคุมด้วยปุม
่
ฮาร์ดแวร์
3 กด ปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสียง เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกทีต
่ อ
้ งการ
แล้วกด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค เพือ
่ ยืนยัน
• การรับสาย: กดปุ่มลดระดับเสียง + ปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกัน
• วางสาย: กด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค ขณะโทร
• ปิดเสียงเตือน: เมือ
่ เสียงเตือนดัง ให้กด ปุม
่ เพิม
่ ระดับเสียง หรือ
ปุม
่ ลดระดับเสียง ค้างไว้เพือ
่ ปิดเสียงเตือน
หมายเหตุ: หากคุณยังคงใช้โทรศัพท์ทก
่ี ระจกหน้าจอแตก
โทรศัพท์อาจเสียหายมากขึน
้ หรือคุณอาจได้รบ
ั บาดเจ็บ โปรดไปทีศ
่ น
ู ย์บริการทีไ่ ด้รบ
ั
การแต่งตัง้ ของ LG เพือ
่ ซ่อมแซมโทรศัพท์ของคุณ
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
ภาพรวมโทรศัพท์
เลนส์กล้องด้านหน้า
เซนเซอร์หน้าจอ
หูฟง
ั
LED การแจ้งเตือน
หน้าจอสัมผัส
ปุม
่ ย้อนกลับ
• กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ออกจากแอปพลิเคชัน
หลังจากการใช้งาน
ปุม
่ หน้าหลัก
• กลับไปยังหน้าจอหลักจากหน้าจอใดๆ
ปุม
่ เมนู
• ตรวจสอบว่ามีตว
ั เลือกอะไรบ้าง

หมายเหตุ: เซนเซอร์หน้าจอ
เมือ่ รับสายหรือโทรออก เซนเซอร์หน้าจอจะปิดไฟหน้าจอโดยอัตโนมัติ และล็อคหน้าจอสัมผัสโดย
การรับรูเ้ มือ่ โทรศัพท์อยูใ่ กล้หู วิธน
ี จ้ี ะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ และป้องกันไม่ให้คณ
ุ เปิดใช้
หน้าจอสัมผัสโดยไม่ได้ตง้ั ใจขณะโทรศัพท์

คำเตือน

การวางวัตถุทม
่ี น
ี ำ้ หนักมากบนโทรศัพท์หรือการนัง่ ทับอาจทำให้จอ LCD และการทำงานของหน้า
จอสัมผัสเสียหายได้ อย่าปิดเซนเซอร์หน้าจอ LCD ด้วยฟิลม
์ ป้องกัน เนือ่ งจากอาจทำให้เซนเซอร์
ทำงานผิดปกติได้
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ไมโครโฟน
ช่องใส่ซม
ิ การ์ด
ช่องปุม
่ ถอด

ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค
• เปิดหรือปิดโทรศัพท์
ของคุณโดยกดปุม
่ นี้
ค้างไว้
• กดเพือ
่ ล็อค/
ปลดล็อคหน้าจอ
จุดแตะ NFC

•
•

เซ็นเซอร์ QRemote
เลนส์กล้องด้านหลัง
แฟลช
ปุม
่ ปรับระดับเสียง
• ในหน้าจอหลัก:
ควบคุมระดับเสียงกริง่
• ระหว่างการใช้สาย:
ควบคุมระดับเสียงหูฟงั
• ขณะเล่นแทร็ค:
ควบคุมระดับเสียงต่อเนือ
่ ง
ลำโพง
ไมโครโฟน
ช่องเสียบชุดหูฟง
ั
พอร์ตอุปกรณ์ชาร์จ/USB

คำเตือน
 ว่ นนีจ
ส
้ ะปิดช่องใส่แบตเตอรี่ โปรดอย่าเปิดฝาครอบด้านหลัง
ระมัดระวังอย่าให้จด
ุ แตะ NFC บนโทรศัพท์ซง่ึ เป็นส่วนหนึง่ ของเสาอากาศ NFC
เสียหาย

หมายเหตุ: ฝาด้านหลังของผลิตภัณฑ์นใ้ี ช้เทคโนโลยี "self-healing"
ซึง่ สามารถลบรอยขีดข่วนเล็กๆ น้อยๆ ได้ดว้ ยตนเองในเวลาเพียงไม่กน
่ี าที รอยขีด
ข่วนเล็กๆ น้อยๆ คือรอยทีเ่ กิดจากการใช้งานโทรศัพท์แบบทัว่ ไปในชีวต
ิ ประจำวัน
รอยขีดข่วนทีเ่ กิดจากพืน
้ ผิวถูกขัดสี การใช้งานไม่ถก
ู ต้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอย
ขีดข่วนทีเ่ กิดโดยตัง้ ใจ และความเสียหายทีเ่ กิดจากการร่วงหล่นหรือทำผลิตภัณฑ์
ตกหล่น อาจจะไม่หายไป ผลลัพธ์จาก “self-healing” อาจแตกต่างกันไป ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ระดับของความเสียหายรวมถึงสภาพอืน
่ ๆ การรับประกันใดๆ ในทีน
่ จ
้ี ะไม่ครอบคลุมถึง
“self-healing”
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
การใส่การ์ด micro-USIM
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ สำรวจโทรศัพท์เครือ
่ งใหม่ของคุณ คุณอาจเลือกใส่การ์ด
Micro-USIM
ปุม
่ ถอดเป็นช่องกลมขนาดเล็กอยูท
่ ด
่ี า้ นล่างของฝาถาด การติดตัง้ การ์ด
micro-USIM ใหม่:
1 ใส่เครื่องมือถอด Micro-USIM ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ (หรือเข็มหมุดเล็กๆ)
ในช่องปุ่มถอด และค่อยๆ ดันอย่างต่อเนื่องจนถาดหลุดออกมา
2 ถอดถาดออกและวางการ์ด micro-USIM ไว้ข้างใน โดยให้หน้าสัมผัสหัน
ออกและมุมตัดอยู่ทางขวา การใส่การ์ดในถาดให้พอดีทำได้เพียงแบบเดียว
3 ใส่ถาดกลับเข้าไปในช่อง และค่อยๆ ดันกลับเข้าไปในโทรศัพท์
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ำลง

ช่องปุ่มถอด
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การชาร์จโทรศัพท์
ชาร์จแบตเตอรีก
่ อ
่ นการใช้งานครัง้ แรก ชาร์จแบตเตอรีด
่ ว้ ยอุปกรณ์ชาร์จ
สามารถชาร์จอุปกรณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ได้ โดยเชือ
่ มต่อผ่านสายเคเบิล USB
คำเตือน
ใช้อป
ุ กรณ์ชาร์จ แบตเตอรี่ และสายเคเบิลทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองจาก LG เท่านัน
้
หากคุณใช้อป
ุ กรณ์ชาร์จ แบตเตอรี่ หรือสายเคเบิลทีไ่ ม่ได้รบ
ั การรับรอง
อาจทำให้การชาร์จแบตเตอรีล
่ า่ ช้า หรือมีขอ
้ ความป็อปอัพเกีย
่ วกับการชาร์จช้าปรากฏ
ขึน
้ หรืออาจทำให้แบตเตอรีร่ ะเบิดหรือทำให้อป
ุ กรณ์ได้รบ
ั ความเสียหาย ซึง่ จะไม่ได้
รับความคุม
้ ครองตามการรับประกัน

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จอยูท
่ างด้านล่างของโทรศัพท์ เสียบอุปกรณ์ชาร์จ
และเสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ

หมายเหตุ:
• แบตเตอรีต
่ อ
้ งชาร์จจนเต็มเมือ
่ เริม
่ ต้นใช้งานเพือ
่ ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
• ห้ามเปิดฝาครอบด้านหลังขณะโทรศัพท์ของคุณกำลังชาร์จ
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ
หากคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์ชว่ั ขณะหนึง่ หน้าจอจะปิดและล็อคโดยอัตโนมัติ
ซึง่ จะช่วยป้องกันการแตะโดยไม่ตง้ั ใจและประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์ ให้กด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค
เพือ
่ ล็อคโทรศัพท์ของคุณ
หากมีโปรแกรมกำลังทำงานอยูเ่ มือ
่ คุณล็อคหน้าจอของคุณ โปรแกรมเหล่านัน
้
อาจจะยังคงทำงานอยูใ่ นโหมดล็อค ขอแนะนำให้ปด
ิ โปรแกรมทัง้ หมดก่อนจะ
เริม
่ ใช้งานโหมดล็อค เพือ
่ ป้องกันการเกิดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำเป็น (เช่น
การโทรเข้า/ออก, การเข้าใช้เว็บ และการสือ
่ สารข้อมูล)
ในการทำให้โทรศัพท์ของคุณใช้งานได้ ให้กด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค
หน้าจอล็อคจะปรากฏขึน
้ แตะและเลือ
่ นล็อคหน้าจอไปในทิศทางใดๆ
เพือ
่ ปลดล็อคหน้าจอหลักของคุณ หน้าจอสุดท้ายทีค
่ ณ
ุ ดูจะเปิดขึน
้

เปิดหน้าจอ

คุณสามารถล็อคหรือปลดล็อคหน้าจอได้ เพียงแตะสองครัง้
ในการเปิดใช้งานคุณสมบัตเิ ปิดหน้าจอ
>
> แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ ทั่วไป > Gestures
1 แตะ
2 ทำเครื่องหมายที่ เปิด/ปิดหน้าจอ
แตะสองครัง้ อย่างรวดเร็วทีก
่ ลางหน้าจอเพือ
่ ปลดล็อคหน้าจอ
ในการล็อคหน้าจอ ให้แตะสองครัง้ ทีแ
่ ถบสถานะในหน้าจอใดก็ได้
(ยกเว้นช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป) หรือทีพ
่ น
้ื ทีว่ า่ งบนหน้าจอหลัก
หมายเหตุ: ในขณะทีก
่ ำลังเปิดหน้าจอ ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บงั เซนเซอร์หน้าจออยู่
เนือ
่ งจากหน้าจอจะปิดลงทันทีหลังจากทีเ่ ปิด เพือ
่ ป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตง้ั ใจใน
ขณะทีอ
่ ยูใ่ นกระเป๋าเสือ
้ หรือกระเป๋าสะพาย
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ชุดหูฟงั สเตอริโอพร้อมไมโครโฟน
เมือ
่ เชือ
่ มต่อกับชุดหูฟงั คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับเพลงหรือวิดโี อด้วย
เสียงแบบสเตอริโอ และสามารถสลับสายจากเพลง/วิดโี อเพือ
่ รับและวางสาย
< ด้านหน้า >

< ด้านหลัง >

ปุม
่ เพิม
่ ระดับเสียง/ลดระดับเสียง
ปุม
่ โทร/วางสาย
• สำหรับสายเรียกเข้า จะกดเพือ
่ รับหรือวางสาย
• ในขณะทีค
่ ณ
ุ ฟังเพลงอยู่
จะกดเพือ
่ หยุดการเล่นหรือเล่นต่อ
กดสองครัง้ เพือ
่ เล่นเพลงถัดไป

ไมโครโฟน
1 เสียบชุดหูฟังตามที่แสดงด้านล่าง
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เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
2 พาเนลแอปพลิเคชันจะปรากฏขึ้น และคุณสามารถเลือกแอปพลิเคชัน
ที่จะรันได้
หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขแอปพลิเคชันทีจ
่ ะปรากฏบนพาเนล และตัง้ ค่าให้ไม่
แสดงพาเนลแอปพลิเคชันได้ โปรดดู < อุปกรณ์ >

3 หากมีสายเรียกเข้าขณะที่ชุดหูฟังเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์ ให้กด
เพื่อรับสาย
อีกครั้ง
4 ในการวางสาย ให้กด

Plug & Pop
Plug & Pop ให้คณ
ุ เลือกแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วเมือ
่ เชือ
่ มต่อหูฟงั
หรืออุปกรณ์ On-the-Go อืน
่ ๆ เช่น เมาส์ หรือแป้นพิมพ์
1 เชื่อมต่อหูฟังหรืออุปกรณ์ OTG (On-the-Go) (เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์
เป็นต้น)
2 พาเนลแอปพลิเคชันจะปรากฏขึ้น และคุณสามารถเลือกแอปพลิเคชันที่
จะรันได้
หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขแอปพลิเคชันทีจ
่ ะปรากฏบนพาเนล และตัง้ ค่าให้ไม่
แสดงพาเนลแอปพลิเคชันได้
XX
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แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
> ทีเ่ ก็บข้อมูล USB หรือ หูฟง
ั

ตัง
้ ค่า > แท็บ ทัว่ ไป > อุปกรณ์

หน้าจอหลักของคุณ
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
เคล็ดลับต่อไปนีเ้ ป็นเคล็ดลับเกีย
่ วกับวิธน
ี าวิเกตโทรศัพท์ของคุณ
แตะหรือสัมผัส – การใช้หนึง่ นิว้ แตะเพือ
่ เลือกรายการ ลิงค์ ช็อตคัท
และตัวอักษรบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
แตะค้าง – แตะรายการบนหน้าจอค้างไว้ โดยให้แตะโดยไม่ตอ
้ งยกนิว้ ขึน
้ จน
กว่าการดำเนินการจะเกิดขึน
้ ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปิดตัวเลือกทีม
่ อ
ี ยูข
่ อง
รายชือ
่ ให้แตะทีร่ ายชือ
่ ในรายการรายชือ
่ ค้างไว้จนกว่าเมนูลด
ั จะเปิดขึน
้
ลาก – แตะรายการค้างไว้ชว่ั ครูห
่ นึง่ จากนัน
้ เลือ
่ นนิว้ ของคุณบนหน้าจอจนกว่า
จะไปถึงตำแหน่งเป้าหมาย คุณสามารถลากรายการบนหน้าจอหลักของคุณเพือ
่
จัดตำแหน่งใหม่ได้
ปัดหรือเลือ
่ น – ในการปัดหรือเลือ
่ น ให้เลือ
่ นนิว้ ของคุณผ่านพืน
้
ผิวของหน้าจออย่างรวดเร็ว โดยไม่หยุดพักหลังจากทีแ
่ ตะครัง้ แรก
(เพือ
่ ไม่ให้กลายเป็นการลากแทน) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือ
่ นหน้าจอขึน
้
หรือลงเพือ
่ เลือ
่ นดูรายการ หรือเรียกดูหน้าจอหลักต่างๆ ได้
โดยการปัดจากซ้ายไปขวา (และตรงกันข้าม)
แตะสองครัง
้ – แตะสองครัง้ เพือ
่ ซูมเว็บเพจหรือแผนที่ เช่น แตะสองครัง้ อย่าง
รวดเร็วทีส
่ ว่ นหนึง่ ของเว็บเพจ เพือ
่ ปรับส่วนนัน
้ ให้พอดีกบ
ั ความกว้างของ
หน้าจอ คุณสามารถแตะสองครัง้ เพือ
่ ซูมเข้าและออกได้เช่นกันขณะทีด
่ ภ
ู าพ
กางหุบนิว้ เพือ
่ ซูม – ใช้นว้ิ ชีแ
้ ละนิว้ โป้งของคุณในการเลือ
่ นเข้าหากันหรือ
เลือ
่ นออกจากกันเพือ
่ ซูมเข้าหรือออกขณะใช้งานบราวเซอร์หรือแผนที่
หรือขณะเรียกดูรป
ู ภาพ
หมุนหน้าจอ – จากหลายๆ แอปพลิเคชันและเมนู การวางแนวของหน้าจอจะ
เปลีย
่ นแปลงไปตามการวางแนวจริงของตัวเครือ
่ งอุปกรณ์
หมายเหตุ:
• ในการเลือกรายการ ให้แตะทีก
่ ลางไอคอน
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอสัมผัสไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและแน่นอน
• ใช้ปลายนิว
้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือกทีต
่ อ
้ งการ ระวังอย่าแตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ
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หน้าจอหลักของคุณ
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักเป็นจุดเริม
่ ต้นในการใช้งานแอปพลิเคชันและฟังก์ชน
ั ต่างๆ
และให้คณ
ุ เพิม
่ รายการ เช่น ช็อตคัท หรือ Google Widget ของแอปพลิเคชัน
ช่วยให้คณ
ุ เข้าใช้ขอ
้ มูลและแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ทน
ั ที เป็นหน้าจอเริม
่ ต้นและ
สามารถเข้าใช้ได้จากทุกเมนูดว้ ยการแตะ
แถบสถานะ
แสดงข้อมูลสถานะของโทรศัพท์ รวมถึงเวลา
ความแรงของสัญญาณ สถานะแบตเตอรี่
และไอคอนการแจ้ง
Widget
Widget เป็นแอปพลิเคชันทีม
่ าพร้อมกับเครือ
่ งซึง่
สามารถเข้าใช้ได้จากหน้าจอแอปพลิเคชันหรือ
หรือหน้าจอหลักหรือย่อยของคุณ Widget
จะปรากฏขึน
้ เหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันบน
หน้าจอ ซึง่ แตกต่างจากช็อตคัท
ไอคอนแอปพลิเคชัน
แตะไอคอน (แอปพลิเคชัน, โฟลเดอร์, ฯลฯ)
เพือ
่ เปิดและใช้งาน
สัญลักษณ์แสดงตำแหน่ง
แสดงว่าคุณกำลังดูหน้าจอหลักใดอยู่
พืน
้ ทีป
่ ม
ุ่ ด่วน
ทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชน
ั ในทุกหน้าจอหลัก
ปุม
่ สัมผัสด้านหน้า

หน้าจอหลักย่อย

ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารจะมีหน้าจอหลักหลายหน้าจอเพือ
่ ให้มพ
ี น
้ื ทีว่ า่ งสำหรับเพิม
่
ไอคอน, Widgets และอืน
่ ๆ
XX เลือ
่ นนิว้ ไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอหลัก
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การปรับแต่งหน้าจอหลัก

คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอหลักของคุณโดยเพิม
่ แอปพลิเคชัน, Widgets
หรือเปลีย
่ นพืน
้ หลัง
การเพิม
่ รายการในหน้าจอหลัก
1 แตะค้างไว้บนส่วนที่ว่างของหน้าจอหลัก
2 ในเมนูโหมดเพิ่ม ให้เลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคุณจะเห็น
รายการที่เพิ่มบนหน้าจอหลัก
3 ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแล้วยกนิ้วขึ้น
เคล็ดลับ! ในการเพิม
่ ไอคอนแอปพลิเคชันในหน้าจอหลัก จากเมนูแอปฯ
ให้แตะค้างไว้ทแ
่ี อปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพิม
่

การลบรายการจากหน้าจอหลัก
XX หน้าจอหลัก > แตะค้างไว้ทไ
่ี อคอนทีค
่ ณ
ุ ต้องการลบ > ลากไปยัง
ในการเพิม
่ แอปพลิเคชันเป็นปุม
่ ด่วน
XX จากเมนู แอปฯ หรือบนหน้าจอหลัก ให้แตะไอคอนแอปพลิเคชันค้างไว้
แล้วลากไปยังพืน
้ ทีป
่ ม
ุ่ ด่วน สามารถเพิม
่ ได้สงู สุด 7 แอปฯ
ในการลบแอปพลิเคชันจากพืน
้ ทีป
่ ม
ุ่ ด่วน
XX แตะปุม
่ ด่วนทีต
่ อ
้ งการค้างไว้ แล้วลากไปยัง
หมายเหตุ:

ไม่สามารถลบปุม
่ แอปฯ ได้

ในการปรับแต่งไอคอน แอปฯ บนหน้าจอหลัก
1 แตะไอคอนแอปพลิเคชันค้างไว้จนถูกปลดล็อคจากตำแหน่งปัจจุบัน
แล้ววางไว้บนหน้าจอ
ไอคอนการแก้ไขจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของ
แอปพลิเคชัน
2 แตะไอคอนแอปพลิเคชันอีกครั้งและเลือกการออกแบบและขนาดไอคอนที่
ต้องการ
3 แตะ ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
29

หน้าจอหลักของคุณ
การกลับไปทีแ
่ อปพลิเคชันทีเ่ พิง่ ใช้ลา่ สุด
1 แตะ
ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงป๊อปอัปโดยมีไอคอนของแอปพลิเคชันที่
คุณเพิ่งใช้ล่าสุด
เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
2 แตะไอคอนเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน หรือแตะ

พาเนลการแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนจะแจ้งให้คณ
ุ ทราบว่ามีขอ
้ ความ เหตุการณ์ปฏิทน
ิ
และการตัง้ ปลุกใหม่ รวมถึงเหตุการณ์ตอ
่ เนือ
่ ง เช่น ในขณะทีค
่ ณ
ุ ใช้สาย
เมือ
่ การแจ้งเตือนมาถึง ไอคอนจะปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ ไอคอน
สำหรับการแจ้งเตือนทีร่ อดำเนินการจะปรากฏขึน
้ ทางด้านซ้าย
และไอคอนระบบ เช่น Wi-Fi หรือระดับแบตเตอรีจ
่ ะแสดงอยูท
่ างด้านขวา
หมายเหตุ: ตัวเลือกทีม
่ อ
ี าจแตกต่างกัน โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ

การแจ้งเตือนทีร่ อดำเนินการ
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Bluetooth, Wi-Fi
และระดับแบตเตอรี่

การเปิดพาเนลการแจ้งเตือน
ลากนิว้ ลงจากแถบสถานะเพือ
่ เปิดพาเนลการแจ้งเตือน
พืน
้ ทีส
่ ลับด่วน
แตะปุม
่ สลับด่วนแต่ละปุม
่ เพือ
่ เปิด/ปิด แตะปุม
่ ค้างไว้
เพือ
่ เข้าใช้เมนูตง้ั ค่าของฟังก์ชน
ั ในการดูปม
ุ่ สลับเพิม
่
เพือ
่ ลบ
เติม ให้ลากนิว้ ไปทางซ้ายหรือขวา แตะ
เพิม
่ หรือจัดเรียงปุม
่ สลับ
QSlide แอปพลิเคชัน
แตะแอปพลิเคชัน QSlide เพือ
่ เปิดหน้าต่าง
เพือ
่ ลบ เพิม
่
เล็กในหน้าจอของคุณ แตะ
หรือจัดเรียงแอปฯ QSlide
แตะเพือ
่ ลบการแจ้งเตือนทัง้ หมด
การแจ้งเตือน
แสดงการแจ้งเตือนปัจจุบน
ั พร้อมคำอธิบายย่อ
แตะทีก
่ ารแจ้งเพือ
่ ดู
ในการปิดพาเนลการแจ้งเตือน ให้แตะแล้วลาก
แท็บไปทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ

ไอคอนสัญลักษณ์บนแถบสถานะ

ไอคอนสัญลักษณ์จะปรากฏบนแถบสถานะทีด
่ า้ นบนของหน้าจอเพือ
่ รายงาน
สายทีไ่ ม่ได้รบ
ั ข้อความใหม่ เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ สถานะอุปกรณ์ และอืน
่ ๆ
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หน้าจอหลักของคุณ
ไอคอนทีแ
่ สดงทีด
่ า้ นบนของหน้าจอจะให้ขอ
้ มูลเกีย
่ วกับสถานะของอุปกรณ์
ไอคอนทีแ
่ สดงในตารางด้านล่างคือบางส่วนของไอคอนทีพ
่ บบ่อย
ไอคอน รายละเอียด
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ไอคอน รายละเอียด

ไม่ได้ใส่ซม
ิ การ์ด

ปิดเสียงเรียกเข้า

ไม่มส
ี ญ
ั ญาณเครือข่าย

เปิดใช้โหมดสัน
่

เปิดใช้โหมดเครือ
่ งบิน

ชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว

เชือ
่ มต่อกับเครือข่าย
Wi-Fi

กำลังชาร์จแบตเตอรี่

เชือ่ มต่อชุดหูฟงั แบบใช้สายแล้ว

โทรศัพท์เชือ
่ มต่อกับคอม
พิวเตอร์ผา่ นสาย USB

กำลังใช้สาย

กำลังดาวน์โหลดข้อมูล

สายไม่ได้รบ
ั

กำลังอัปโหลดข้อมูล

เปิด Bluetooth

เปิด GPS

เปิด NFC

กำลังรับข้อมูลตำแหน่งจาก
GPS

คำเตือนระบบ

กำลังซิงโครไนซ์ขอ
้ มูล

ตัง้ ปลุกแล้ว

มีขอ
้ ความ Gmail ใหม่

มีขอ
้ ความเสียงใหม่

มีขอ
้ ความ Hangouts ใหม่

ข้อความตัวอักษรหรือมัลติ
มีเดียใหม่

เลือกวิธป
ี อ
้ นข้อมูล

กำลังเล่นเพลงอยู่

การแบ่งปันเนือ
้ หา DLNA

กำลังใช้งาน Mobile
Hotspot

กำลังเล่นเพลง DLNA

หมายเหตุ: ตำแหน่งไอคอนในแถบสถานะอาจแตกต่างกันไป โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ฟังก์ชน
ั หรือบริการ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
คุณสามารถป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์บนหน้าจอได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะ
ปรากฏโดยอัตโนมัตบ
ิ นหน้าจอเมือ
่ คุณจำเป็นต้องป้อนข้อความ ในการทำให้
แป้นพิมพ์ปรากฏขึน
้ ด้วยตนเอง เพียงแตะฟิลด์ขอ
้ ความทีค
่ ณ
ุ ต้องการป้อน
ข้อความ
การใช้ปม
ุ่ กด และ การป้อนข้อความ
แตะหนึง่ ครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นตัวอักษรถัดไปทีค
่ ณ
ุ พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แตะสอง
ครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นทุกตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
แตะเพือ
่ สลับเป็นแป้นพิมพ์เครือ
่ งหมายและสัญลักษณ์
แตะเพือ
่ สลับเป็นโหมดเขียนมือ
แตะเพือ
่ เว้นวรรค
แตะเพือ
่ ลบตัวอักษรก่อนหน้า

การป้อนตัวอักษรทีใ่ ช้สำหรับเน้นเสียง

เมือ
่ คุณเลือกภาษาฝรัง่ เศสหรือสเปนเป็นภาษาทีใ่ ช้ปอ
้ นข้อความ คุณสามารถ
ป้อนตัวอักษรพิเศษของภาษาฝรัง่ เศสหรือสเปนได้ (เช่น "á")
ตัวอย่างเช่น ในการป้อน "á" ให้แตะปุม
่ "a" ค้างไว้จนกว่าปุม
่ ซูมเข้าจะขยาย
ใหญ่ขน
้ึ และแสดงตัวอักษรจากภาษาอืน
่ ๆ
แล้วเลือกตัวอักษรพิเศษทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
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การตั้งค่าบัญชี Google
เมือ
่ คุณเปิดโทรศัพท์เป็นครัง้ แรก คุณจะมีโอกาสเปิดการใช้เครือข่าย
เพือ
่ ลงชือ
่ เข้าใช้บญ
ั ชี Google และเลือกวิธก
ี ารใช้บริการ Google
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ

การตัง้ ค่าบัญชี Google ของคุณ:
ลงชือ
่ เข้าใช้บญ
ั ชี Google จากหน้าจอตัง้ ค่าทีแ
่ สดง
หรือ
• แตะ
> แท็บ แอปฯ > เลือกแอปพลิเคชัน Google เช่น Gmail >
เลือก สร้าง เพือ
่ สร้างแอคเคาท์ใหม่
หากคุณมีแอคเคาท์ Google ให้แตะ ทีม
่ อ
ี ยู่ ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน
ของคุณ จากนัน
้ แตะ
เมือ
่ คุณตัง้ ค่าบัญชี Google บนโทรศัพท์ โทรศัพท์ของคุณจะซิงโครไนซ์กบ
ั
บัญชี Google บนเว็บโดยอัตโนมัติ
รายชือ
่ , ข้อความ Gmail, เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ ของคุณ และข้อมูลอืน
่ ๆ
จากแอปพลิเคชันเหล่านีแ
้ ละบริการบนเว็บจะซิงโครไนซ์กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ
(ซึง่ จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่าการซิงโครไนซ์ของคุณ)
หลังจากไซน์อน
ิ คุณจะสามารถใช้ Gmail™ และใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ
ของ Google บนโทรศัพท์ของคุณ
•
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การเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
Wi-Fi
ด้วย Wi-Fi คุณสามารถใช้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในพืน
้ ทีค
่ รอบ
คลุมของจุดเชือ
่ มต่อไร้สาย (AP) สนุกสนานกับอินเตอร์เน็ตไร้สายโดยใช้
Wi-Fi ทีไ่ ม่มค
ี า่ บริการเพิม
่ เติม

การเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

ในการใช้ Wi-Fi ในโทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องเข้าใช้จด
ุ เชือ
่ มต่อไร้สาย หรือ
‘ฮอตสปอต’ จุดเชือ
่ มต่อบางจุดเป็นแบบเปิดและคุณเชือ
่ มต่อได้ทน
ั ที จุดอืน
่ ๆ
เป็นแบบซ่อนหรือใช้คณ
ุ สมบัตริ ะบบป้องกัน คุณต้องกำหนดค่าโทรศัพท์เพือ
่
ทำการเชือ
่ มต่อ
ปิด Wi-Fi เมือ
่ คุณไม่ได้ใช้ เพือ
่ ยืดอายุแบตเตอรี่
หมายเหตุ: ถ้าคุณอยูน
่ อกพืน
้ ที่ Wi-Fi หรือตัง้ ค่า Wi-Fi เป็น ปิด อาจมีการคิดค่าใช้จ่
ายเพิม
่ เติมโดยผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีส
่ ำหรับการใช้งานข้อมูล
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่

การเปิด Wi-Fi และการเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ เครือข่าย > Wi-Fi
2 ตั้งค่า Wi-Fi เป็น เปิด เพื่อเปิดและเริ่มต้นสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่
3 แตะเมนู Wi-Fi อีกครั้งเพื่อดูรายการของเครือข่าย Wi-Fi
ที่ใช้งานและที่อยู่ในระยะ
• เครือข่ายทีม
่ ก
ี ารป้องกันจะระบุดว้ ยไอคอนแม่กญ
ุ แจ
4 แตะเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อ
ั แจ้งให้ปอ
้ นรหัสผ่านหรือรหัสเฉพาะ
• หากเครือข่ายมีการป้องกัน คุณจะได้รบ
อืน
่ ๆ (ติดต่อผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่ายสำหรับรายละเอียด)
5 แถบสถานะจะแสดงไอคอนที่ระบุสถานะ Wi-Fi
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การเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
Bluetooth
คุณสามารถใช้ Bluetooth เพือ
่ ส่งข้อมูลได้โดยการเรียกใช้แอปพลิเคชันที่
เกีย
่ วข้อง ไม่ใช่จากเมนู Bluetooth เหมือนในโทรศัพท์มอ
ื ถือรุน
่ อืน
่ ๆ ส่วนใหญ่
หมายเหตุ:
• LG ไม่มส
ี ว่ นรับผิดชอบใดๆ สำหรับการสูญหาย การสกัดกัน
้ หรือการนำข้อมูลทีส
่ ง่
หรือรับผ่านคุณสมบัตไิ ร้สาย Bluetooth ไปใช้ในทางทีผ
่ ด
ิ
่ ถือได้และปลอดภัย
• คุณต้องแน่ใจเสมอว่าได้แบ่งปันและรับข้อมูลจากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
ในกรณีทม
่ี ส
ี ง่ิ กีดขวางระหว่างอุปกรณ์ ระยะการทำงานอาจลดลง
่ โดยเฉพาะรุน
่ ทีย
่ งั ไม่ผา่ นการทดสอบหรืออนุญาตโดย Bluetooth
• อุปกรณ์บางรุน
SIG อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ของคุณได้

การเปิด Bluetooth และการจับคูโ่ ทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์
Bluetooth
คุณต้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ของคุณกับอุปกรณ์อน
่ื ก่อนทีจ
่ ะเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์นน
้ั
>
> แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ เครือข่าย > ตั้งค่า
1 แตะ
Bluetooth เป็น เปิด
2 แตะเมนู Bluetooth อีกครั้ง คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับทำให้โทรศัพท์
ของคุณมองเห็นได้ และตัวเลือกสำหรับการค้นหาอุปกรณ์ ในตอนนี้ให้แตะ
ค้นหาอุปกรณ์ เพื่อดูอุปกรณ์ในระยะ Bluetooth
3 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยจากรายการ เมือ
่ จับคูส
่ ำเร็จแล้ว
อุปกรณ์ของคุณจะเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์นน
้ั
หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่าง โดยเฉพาะชุดหูฟงั หรือชุดติดรถยนต์แฮนด์ฟรี
อาจมี Bluetooth PIN ทีก
่ ำหนดไว้แล้ว เช่น 0000 หากอุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่ มี PIN
คุณจะต้องป้อน
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ส่งข้อมูลด้วยคุณสมบัตไิ ร้สาย Bluetooth
1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน หรือไฟล์มีเดีย
จากแอปพลิเคชันที่เหมาะสมหรือ ดาวน์โหลด
2 เลือกตัวเลือกการส่งด้วย Bluetooth
หมายเหตุ: วิธก
ี ารเลือกตัวเลือกอาจแตกต่างกันตามประเภทข้อมูล

3 ค้นหาและจับคู่อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth
รับข้อมูลด้วยคุณสมบัตไิ ร้สาย Bluetooth
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ เครือข่าย > ตั้งค่า
Bluetooth เป็น เปิด
2 แตะเมนู Bluetooth อีกครั้ง และทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายที่
ด้านบนของหน้าจอเพื่อให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นโทรศัพท์ของคุณ
หมายเหตุ: ในการเลือกระยะเวลาทีจ
่ ะมองเห็นอุปกรณ์ของคุณได้ ให้แตะ
เวลาทีส
่ ามารถมองเห็น

>

3 เลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์

ารแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลในโทรศัพท์
การปล่อยสัญญาณผ่าน USB และ Portable Wi-Fi Hotspot เป็นคุณสมบัตท
ิ ่ี
ยอดเยีย
่ มในกรณีทไ่ี ม่มก
ี ารเชือ
่ มต่อไร้สายให้ใช้งาน คุณสามารถแบ่งปันการ
เชือ
่ มต่อข้อมูลของโทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์เครือ
่ งเดียวผ่านสายเคเบิล USB
(การปล่อยสัญญาณผ่าน USB) คุณยังสามารถแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลของ
โทรศัพท์กบ
ั อุปกรณ์มากกว่าหนึง่ เครือ
่ งพร้อมกัน ด้วยการเปลีย
่ นโทรศัพท์ของ
คุณเป็น Portable Wi-Fi Hotspot
ขณะทีโ่ ทรศัพท์กำลังแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูล
ไอคอนจะปรากฏขึน
้ ทีแ
่ ถบสถานะ และแสดงเป็นการแจ้งเตือนขาออกในแถบ
การแจ้งเตือน
สำหรับข้อมูลล่าสุดเกีย
่ วกับการแชร์และฮอตสปอตเคลือ
่ นที่ รวมถึงระบบปฏิบต
ั ิ
การทีร่ องรับและรายละเอียดอืน
่ ให้ไปที่ http://www.android.com/tether
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การเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
การแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลของโทรศัพท์โดยเป็น Portble Wi-Fi
Hotspot
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ เครือข่าย
> การปล่อยสัญญาณ & เครือข่าย > Wi-Fi hotspot
สลับเพื่อเปิดใช้งาน
2 ป้อนรหัสผ่านแล้วแตะ บันทึก
เคล็ดลับ! หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้งาน Windows 7 หรือระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารทีอ
่ ยู่
ในกลุม
่ Linux รุน
่ ใหม่ๆ (เช่น Ubuntu) โดยปกติแล้วคุณจะไม่จำเป็นต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการปล่อยสัญญาณ แต่ถา้ คุณกำลังใช้งาน Windows
เวอร์ชน
ั ก่อนหน้า หรือระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารอืน
่ คุณอาจจำเป็นต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของ
คุณเพือ
่ สร้างการเชือ
่ มต่อเครือข่ายผ่าน USB สำหรับข้อมูลล่าสุดเกีย
่ วกับระบบปฏิบต
ั ิ
การทีส
่ นับสนุนการปล่อยสัญญาณผ่าน USB และวิธก
ี ารปรับแต่ง
โปรดไปที่ http://www.android.com/tether

การเปลีย
่ นชือ
่ หรือรักษาความปลอดภัยของ Portable hotspot
คุณสามารถเปลีย
่ นชือ
่ เครือข่าย Wi-Fi (SSID) ของโทรศัพท์ของคุณ รวมทัง้
รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย Wi-Fi ได้
>
> แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ เครือข่าย >
1 แตะ
การปล่อยสัญญาณ & เครือข่าย > Wi-Fi hotspot
2 แตะ ตั้งค่า Wi-Fi hotspot
• กล่องโต้ตอบ ตัง
้ ค่า Wi-Fi hotspot จะเปิดขึน
้
• คุณสามารถเปลีย
่ ) ทีจ
่ ะปรากฏให้อป
ุ กรณ์อน
่ื เห็น
่ น เครือข่าย SSID (ชือ
เมือ
่ ทำการสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi
• นอกจากนีย
่ กำหนดค่าเครือข่ายด้วย
้ งั สามารถแตะเมนู ระบบป้องกัน เพือ
ระบบป้องกัน Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) โดยใช้ Pre-Shared
Key (PSK)
• หากคุณแตะทีต
่
่ วั เลือกระบบป้องกัน WPA2 PSK ฟิลด์รหัสผ่านจะถูกเพิม
ลงในกล่องโต้ตอบ ตัง
้ ค่า Wi-Fi hotspot ถ้าคุณป้อนรหัสผ่านไว้
คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านดังกล่าวเมือ
่ ทำการเชือ
่ มต่อ hotspot ของโทร
ศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อน
่ื คุณสามารถตัง้ ค่า เปิด ในเมนู
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ระบบป้องกัน เพือ
่ ลบระบบป้องกันออกจากเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ
3 แตะ บันทึก
ข้อควรระวัง! หากคุณตัง้ ค่าตัวเลือกระบบป้องกันเป็นเปิด คุณจะไม่สามารถป้องกัน
การใช้บริการออนไลน์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตของบุคคลอืน
่ และอาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม
คุณควรใช้งานตัวเลือกระบบป้องกันเสมอเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการใช้โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต

Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct สนับสนุนการเชือ
่ มต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์ทเ่ี ปิดใช้งาน Wi-Fi
โดยไม่มจ
ี ด
ุ เชือ
่ มต่อ เนือ
่ งจาก Wi-Fi Direct ใช้พลังงานแบตเตอรีส
่ งู ขอแนะ
นำให้คณ
ุ เสียบปลัก
๊ โทรศัพท์ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟในขณะทีใ่ ช้คณ
ุ สมบัติ
Wi-Fi Direct ตรวจสอบเครือข่าย Wi-Fi และ Wi-Fi Directed ของคุณล่วงหน้า
และตรวจดูวา่ ผูใ้ ช้เชือ
่ มต่อกับเครือข่ายเดียวกัน
การเปิด Wi-Fi Direct:
1 ในหน้าจอหลัก แตะ ปุ่มเมนู
> การตั้งค่าระบบ > Wi-Fi
2 แตะ Wi-Fi Direct ที่ด้านล่างของหน้าจอ
3 เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อจากรายการอุปกรณ์ที่สแกน

SmartShare
คุณสามารถใช้คณ
ุ สมบัติ SmartShare ได้อย่างง่ายดายในแอปพลิเคชัน
่ คลัง
ภาพ, เพลง, วิดโี อ ฯลฯ

เพลิดเพลินกับเนือ
้ หาได้จากอุปกรณ์หลากหลาย
คุณสามารถแบ่งปันเนือ
้ หากับอุปกรณ์ได้หลากหลาย แตะ
เพือ
่ แบ่งปันเนือ
้ หาในคลังภาพ, เพลง, วิดโี อ, POLARIS Viewer 5
การเล่น/การส่ง
เล่น: คุณสามารถเล่นเนือ
้ หาผ่านทีว,ี ลำโพง Bluetooth ฯลฯ
Beam: คุณสามารถส่งเนือ
้ หาไปยังอุปกรณ์ Bluetooth ทีร่ องรับ
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การเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
SmartShare Beam
•

SmartShare Beam: ถ่ายโอนคุณสมบัตข
ิ องเนือ
้ หาอย่างรวดเร็วผ่าน
Wi-Fi Direct
< เล่น >

< Beam >

เพลิดเพลินกับเนือ
้ หาจากอุปกรณ์ขา้ งเคียง
คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับเนือ
้ หาจากอุปกรณ์ขา้ งเคียง (เช่น PC.NAS,
โทรศัพท์มอ
ื ถือ) ได้ทแ
่ี อปพลิเคชัน คลังภาพ, เพลง, วิดโี อ
การเชือ
่ มต่ออุปกรณ์
เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์อน
่ื ๆ ทีร่ องรับ DLNA ในเครือข่าย
Wi-Fi เดียวกัน
การค้นหาอุปกรณ์อน
่ื ๆ
1 แตะ อุปกรณ์ข้างเคียง จากนั้นคุณจะเห็นอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA
2 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อดูเนื้อหา

การเชือ
่ มต่อคอมพิวเตอร์ดว้ ยสายเคเบิล USB
เรียนรูว้ ธ
ิ ก
ี ารเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ดว้ ยสายเคเบิล USB
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ในโหมดการเชือ
่ มต่อ USB
การถ่ายโอนเพลง รูปถ่าย และวิดโี อโดยใช้โหมดทีเ่ ก็บข้อมูล USB
1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
2 หากคุณไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์แพล็ตฟอร์ม LG Android บนคอมพิวเตอร์
คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตัวเอง เลือก การตั้งค่าระบบ > แท็บ
ทั่วไป > การเชื่อมต่อ PC > เลือกวิธีเชื่อมต่อแบบ USB แล้วเลือก
ซิงค์มีเดีย (MTP)
3 คุณสามารถดูเนื้อหาในที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์และโอนไฟล์ได้
ซิงโครไนซ์กบ
ั Windows Media Player
ตรวจสอบว่าติดตัง้ Windows Media Player ใน PC ของคุณแล้ว
1 ใช้สายเคเบิล USB เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows
Media Player
2 เลือกตัวเลือก ซิงค์มีเดีย (MTP) เมื่อเชื่อมต่อแล้ว หน้าต่างป๊อปอัป
จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์
3 เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
4 แก้ไขหรือป้อนชื่อของอุปกรณ์ของคุณในหน้าต่างป๊อปอัป (ถ้าจำเป็น)
5 เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังหน้าต่าง Sync List
6 เริ่มต้นการซิงโครไนซ์
• ต้องตรงตามข้อกำหนดต่อไปนีเ
้ พือ
่ ซิงโครไนซ์กบ
ั Windows Media Player
รายการ
OS
เวอร์ชน
ั Window Media
Player
•

ข้อกำหนด
Microsoft Windows XP SP2, Vista
หรือสูงกว่า
Windows Media Player 10 หรือสูงกว่า

หากเวอร์ชน
ั Windows Media Player ต่ำกว่า 10 ให้ตด
ิ ตัง้ เวอร์ชน
ั 10
หรือสูงกว่า
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การโทร
การโทรออก
1
2
3
4

แตะ
เพื่อเปิดปุ่มกด
ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด ในการลบตัวเลข ให้แตะ
เพื่อโทรออก
แตะ
ในการวางสาย ให้แตะไอคอน วางสาย
เคล็ดลับ! ในการป้อน "+" เพือ
่ โทรออกต่างประเทศ ให้แตะค้างไว้ท่ี

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
1 แตะ
เพื่อเปิดรายชื่อ
2 เลื่อนดูรายชื่อหรือป้อนอักษรสองสามตัวแรกของรายชื่อที่คุณต้องการโทร
โดยแตะ ค้นหารายชื่อ
ที่คุณต้องการโทรออก
3 ในรายชื่อ ให้แตะ

การรับสายและการปฏิเสธสายเรียกเข้า
เมือ
่ มีสายเรียกเข้าในสถานะล็อค ให้ลาก
ไปในทิศทางใดก็ได้เพือ
่ รับสาย
เรียกเข้า
ไปในทิศทางใดก็ได้เพือ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า
ลาก
ลากไอคอน ปฏิเสธพร้อมส่งข้อความ จากด้านล่าง
หากคุณต้องการส่งข้อความ
เคล็ดลับ! ปฏิเสธพร้อมส่งข้อความ
คุณสามารถส่งข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ ตัวเลือกนีจ
้ ะเป็นประโยชน์ใน
กรณีทค
่ี ณ
ุ ต้องการปฏิเสธการรับสายพร้อมส่งข้อความ ในระหว่างการประชุม
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การปรับระดับเสียงสนทนา
หากต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการใช้สาย ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงขึน
้
และลงทีด
่ า้ นหลังของโทรศัพท์

การใช้สายทีส
่ อง
1 ในระหว่างการโทรสายแรก ให้แตะ ปุ่มเมนู
> เพิ่ม สาย
และหมุนหมายเลข คุณสามารถไปยังรายการหมายเลขที่เพิ่งโทร
ล่าสุดได้โดยการแตะ
หรือค้นหารายชื่อได้โดยการแตะ
และเลือกรายชื่อที่คุณต้องการโทร
เพื่อโทรออก
2 แตะ
3 สายสนทนาทั้งสองสายจะแสดงอยู่ในหน้าจอการโทร
สายสนทนาแรกจะล็อคและพักสายไว้
รวมสาย
4 แตะหมายเลขที่แสดงเพื่อสลับสลาย หรือแตะที่
เพื่อเริ่มต้นการประชุมสาย
5 ในการวางสายที่ใช้ ให้แตะ วางสาย หรือแตะ
และเลื่อนแถบการแจ้งเตือนลง และเลือกไอคอน วางสาย
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการโทรออกแต่ละสายด้วย

การดูบน
ั ทึกการโทร
บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
และเลือกแท็บ บันทึกการโทร
ดูรายการสายทีโ่ ทรออก, ได้รบ
ั และไม่ได้รบ
ั ทัง้ หมด
เคล็ดลับ!
แตะทีร่ ายการบันทึกการโทรใดๆ เพือ
่ ดูวน
ั ที,่ เวลา และระยะเวลาในการโทร
• แตะ ปุม
่ เมนู
แล้วแตะ ลบทัง
้ หมด เพือ
่ ลบรายการทีบ
่ น
ั ทึกไว้ทง้ั หมด

•

43

การโทร
ตัง้ ค่าการโทร
คุณสามารถกำหนดค่าการตัง้ ค่าโทรศัพท์ เช่น การส่งต่อสาย
และคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษอืน
่ ๆ จากผูใ้ ห้บริการ
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
2 แตะ
3 แตะ ตั้งค่าการโทร และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการปรับ
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รายชื่อ
เพิม
่ รายชือ
่ ในโทรศัพท์และซิงโครไนซ์กบ
ั รายชือ
่ ในบัญชี Google หรือ
แอคเคาท์อน
่ื ทีส
่ นับสนุนการซิงโครไนซ์รายชือ
่

การค้นหารายชือ
่
บนหน้าจอหลัก
1 แตะ
เพื่อเปิดรายชื่อ
2 แตะ ค้นหารายชื่อ และป้อนชื่อโดยใช้แป้นพิมพ์

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1 แตะ
ป้อนหมายเลขของรายชื่อใหม่ แล้วแตะ ปุ่มเมน
แตะ
เพิ่มในรายชื่อ > รายชื่อใหม่
2 หากคุณต้องการเพิ่มรูปภาพให้กับรายชื่อใหม่ ให้แตะพื้นที่ภาพ
เลือกจาก ถ่ายภาพ หรือ เลือกจากแกลเลอรี
3 เลือกประเภทรายชื่อโดยแตะ
4 แตะชนิดของข้อมูลรายชื่อ และป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ
5 แตะ บันทึก

รายชือ
่ เพือ
่ นสนิท
คุณสามารถแยกรายชือ
่ ทีโ่ ทรหาบ่อยๆ ไว้ในกลุม
่ รายการโปรด
การเพิม
่ รายชือ
่ เป็นเพือ
่ นสนิท
เพื่อเปิดรายชื่อ
1 แตะ
2 แตะที่รายชื่อเพื่อดูรายละเอียด
3 แตะดาวทางมุมด้านขวาของชื่อ ดาวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
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รายชื่อ
การลบรายชือ
่ ออกจากรายชือ
่ เพือ
่ นสนิท
1 แตะ
เพื่อเปิดรายชื่อ
และเลือกรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด
2 แตะแท็บ
3 แตะดาวสีเหลืองทางมุมด้านขวาของชื่อ ดาวจะเปลี่ยนเป็นสีเทา
และรายชื่อจะถูกลบออกจากรายการโปรดของคุณ

การสร้างกลุม
่
1 แตะ
เพื่อเปิดรายชื่อ
เลือก กลุ่มใหม่
2 แตะ กลุ่ม และแตะ ปุ่มเมนู
3 ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ คุณยังสามารถตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับ
กลุ่มที่เพิ่มสร้างขึ้นใหม่
4 แตะ บันทึก เพื่อบันทึกกลุ่ม
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุม
่ รายชือ
่ ทีไ่ ด้รบ
ั การกำหนดให้กบ
ั กลุม
่ นัน
้ จะไม่หายไป
แต่ยงั คงอยูใ่ นรายชือ
่
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ข้อความ
โทรศัพท์ของคุณได้ผสมผสาน SMS และ MMS ไว้ในเมนูทใ่ี ช้งา่ ยเพียง
เมนูเดียว

การส่งข้อความ
1 แตะ
บนหน้าจอหลักและแตะ
เพื่อเปิดข้อความเปล่า
2 ป้อนรายชื่อหรือหมายเลขของรายชื่อในฟิลด์ ถึง ขณะที่คุณป้อนรายชื่อ
รายชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น คุณสามารถแตะผู้รับที่แนะนำได้ คุณสามารถ
เพิ่มได้มากกว่าหนึ่งรายชื่อ
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยสำหรับข้อความตัวอักษรในการส่งข้อความ
ให้กบ
ั ผูร้ บ
ั ทุกคน

3 แตะฟิลด์ ป้อนข้อความ และเริ่มต้นเขียนข้อความ
เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก เลือกจาก ข้อความด่วน, แทรกสไมลีย์,
4 แตะ
ตั้งเวลาการส่ง, เพิ่มชื่อเรื่อง และ ยกเลิก
เคล็ดลับ! คุณสามารถแตะไอคอน
กับข้อความ

เพือ
่ แนบไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการแบ่งปันไป

5 แตะที่ ส่ง เพื่อส่งข้อความ
6 การตอบกลับจะปรากฏบนหน้าจอ ขณะที่คุณดูและส่งข้อความเพิ่มเติม
เธรดข้อความจะถูกสร้างขึ้น
คำเตือน:
การจำกัดตัวอักษรที่ 160 ตัวอักษรอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ภาษาและวิธก
ี ารเข้ารหัส SMS
ู ภาพ, วิดโี อ หรือไฟล์เสียงลงในข้อความ SMS ข้อความดังกล่าวจะ
• หากมีการใส่รป
ถูกแปลงเป็นข้อความ MMS โดยอัตโนมัติ ซึง่ คุณจะเสียค่าใช้จา่ ยตามนัน
้
•
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ข้อความ
กล่องเธรด
ข้อความ (SMS, MMS) ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นกับบุคคลอืน
่ สามารถแสดงเรียงตามลำดับ
เวลาเพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถดูภาพรวมของการสนทนาได้อย่างสะดวก

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความมัลติมเี ดีย
การตัง้ ค่าข้อความของโทรศัพท์ของคุณจะได้รบ
ั การกำหนดค่าไว้ลว่ งหน้าแล้ว
ดังนัน
้ คุณสามารถส่งข้อความได้ทน
ั ที คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่าตามความ
ต้องการของคุณ
• แตะไอคอน ข้อความ บนหน้าจอหลักของคุณ แตะ
จากนัน
้ แตะ ตัง
้ ค่า
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อีเมล
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน อีเมล เพือ
่ อ่านอีเมลจากบริการอืน
่ ๆ เช่น Gmail
ได้ แอปพลิเคชันอีเมลรองรับประเภทแอคเคาท์ตอ
่ ไปนี:้ POP3, IMAP และ
Exchange
ผูใ้ ห้บริการหรือผูด
้ แ
ู ลระบบของคุณสามารถให้การตัง้ ค่าแอคเคาท์ท่ี
คุณต้องการได้

การจัดการแอคเคาท์อเี มล
เมือ
่ เปิดแอปพลิเคชัน อีเมล เป็นครัง้ แรก วิซาร์ดตัง้ ค่าจะเปิดขึน
้ เพือ
่ ช่วยเหลือ
คุณในการตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล
หลังจากการตัง้ ค่าครัง้ แรก อีเมลจะแสดงเนือ
้ หาของกล่องขาเข้าของคุณ
การเพิม
่ แอคเคาท์อเี มลอืน
่ :
• แตะ
>
> แท็บ แอปฯ > อีเมล > แตะ
เพิม
่ แอคเคาท์

> ตัง
้ ค่า >

การเปลีย
่ นการตัง
้ ค่าของแอคเคาท์อเี มล:
• แตะ
>
> แท็บ แอปฯ > อีเมล > แตะ
ตัง
้ ค่าทัว่ ไป

> ตัง
้ ค่า >

การลบแอคเคาท์อเี มล:
• แตะ
>
> แท็บ แอปฯ > อีเมล > แตะ
> ตัง
้ ค่า > แตะ
> ลบแอคเคาท์ > เลือกแอคเคาท์ทจ
่ี ะลบ > ลบ > เลือก ใช่

การทำงานกับโฟลเดอร์แอคเคาท์
แตะ
>
> แท็บ แอปฯ > อีเมล > แตะ
และเลือก โฟลเดอร์
แต่ละแอคเคาท์ประกอบด้วยโฟลเดอร์ ถาดเข้า, ถาดออก, ส่งแล้ว และ ร่าง
ทัง้ นีค
้ ณ
ุ อาจมีโฟลเดอร์อน
่ื นอกเหนือจากนี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั คุณสมบัตท
ิ ผ
่ี ใู้ ห้บริการ
แอคเคาท์ของคุณสนับสนุน
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อีเมล
การเขียนและส่งอีเมล
การเขียนและส่งข้อความ
1 ในขณะที่อยู่ในแอปพลิเคชัน อีเมล ให้แตะ
2 ป้อนแอดเดรสของผู้รับที่ต้องการส่งข้อความ เมื่อคุณป้อนตัวอักษร
แอดเดรสที่ตรงกันจากรายชื่อของคุณจะแสดงขึ้น คั่นแอดเดรสแต่ละ
แอคเคาท์ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค
เพื่อเพิ่ม Cc/Bcc และแตะ
เพื่อแนบไฟล์ หากต้องการ
3 แตะ
4 ป้อนตัวอักษรในข้อความ
5 แตะ
เคล็ดลับ! เมือ
่ ได้รบ
ั ข้อความอีเมลใหม่ในกล่องขาเข้าของคุณ คุณจะได้รบ
ั แจ้งด้วย
เสียงหรือการสัน
่

50

กล้องถ่ายรูป
คุณสมบัติ AF (Autofocus) หลายจุดช่วยให้คณ
ุ ได้ภาพทีค
่ มชัดมากขึน
้ และ
เป็นธรรมชาติ แม่วา่ วัตถุนน
้ั ๆ จะไม่ได้อยูท
่ ศ
่ี น
ู ย์กลาง ในการเปิดแอปพลิเคชัน
กล้องถ่ายรูป ให้แตะ กล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอหลัก

ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ

แฟลช – เลือกจาก ปิด , เปิด , อัตโนมัติ
สลับกล้อง – สลับไปมาระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นหลังและเลนส์
กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นหน้า
โหมดช็อต – เลือกจาก ปกติ, ถ่ายภาพและล้างภาพ, Dynamic
tone (HDR), พาโนรามา, VR พาโนรามา, ถ่ายภาพต่อเนือ
่ ง,
ช็อตสวยงาม, กล้องคู,่ Time catch shot, ระบบอัตโนมัตอ
ิ จ
ั ฉริยะ,
กีฬา หรือ กลางคืน
ตง
้ั ค่า – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูการตัง้ ค่า
โหมดวิดโี อ – แตะและเลือ
่ นไอคอนนีล
้ งเพือ
่ สลับไปยังโหมดวิดโี อ
ปม
ุ่ ถ่ายภาพ
แกลเลอรี่ – แตะเพือ
่ ดูภาพถ่ายล่าสุดทีค
่ ณ
ุ ถ่าย คุณสามารถเข้าดูแกลเลอรี่
และดูภาพถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกไว้ขณะอยูใ่ นโหมดกล้องถ่ายรูป
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูป
ก่อนถ่ายภาพ
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กล้องถ่ายรูป
การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ในช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ เปิดตัวเลือกขัน
้ สูง คุณสามารถเปลีย
่ นการ
ตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูปได้โดยเลือ
่ นรายการ หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะ
ในการถ่ายภาพ ให้พด
ู หนึง่ ในคำต่อไปนี:้ Cheese (ชีส), Smile
(สไมล์), Whisky (วิสกี)้ , Kimchi (กิมจิ) หรือ LG (แอลจี)
กำหนดและควบคุมปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้าในรูป
แตะเพือ
่ เลือกโหมดโฟกัส
เลือกความละเอียดภาพถ่าย หากคุณเลือกความละเอียดสูง
ขนาดไฟล์จะเพิม
่ ขึน
้ ซึง่ หมายความว่าคุณจะสามารถจัดเก็บภาพถ่าย
ในหน่วยความจำได้นอ
้ ยลง
ISO กำหนดความไวของเซนเซอร์แสงในกล้อง ISO ทีม
่ ากขึน
้
ความไวของกล้องก็มากขึน
้ เท่านัน
้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์สำหรับสภาพ
แวดล้อมทีม
่ ด
ื ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่สามารถใช้แฟลชได้
ปรับปรุงคุณภาพสีในสภาวะแสงทีแ
่ ตกต่างกัน
ใช้เอฟเฟกต์งานศิลปะกับรูปภาพของคุณ
ตัง้ เวลาหลังจากกดปุม
่ ถ่ายภาพ ซึง่ เป็นวิธก
ี ารทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ ถ่ายรูป
ตนเองได้
เปิดฟังก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ใช้บริการตามพืน
้ ทีข
่ องโทรศัพท์ ถ่ายภาพ
ในทีท
่ ต
่ี อ
้ งการและแท็กรูปภาพด้วยตำแหน่งทีถ
่ า่ ยภาพ หาก
คุณอัปโหลดรูปภาพทีแ
่ ท็กไปยังบล็อกทีส
่ นับสนุนจีโอแท็ก
คุณจะเห็นรูปภาพนัน
้ แสดงบนแผนที่
หมายเหตุ: ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะใช้ได้เมือ
่ เปิดใช้งานฟังก์ชน
ั GPS เท่านัน
้

เลือกเสียงชัตเตอร์
ตัง้ ปุม
่ ปรับระดับเสียงว่าจะใช้สำหรับจับภาพหรือซูม
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เปิดวิธใี ช้เพือ
่ ดูวา่ ฟังก์ชน
ั นีท
้ ำงานอย่างไร
เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของกล้องถ่ายรูป
เคล็ดลับ!
เมือ
่ คุณออกจากกล้อง การตัง้ ค่าบางส่วนจะกลับสูค
่ า่ เริม
่ ต้น เช่น ความสว่าง, โฟกัส,
ISO, ความสมดุลแสง เอฟเฟคสี ตัวตัง้ เวลา และโหมดช็อต ตรวจสอบค่าเหล่านี้
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะถ่ายภาพครัง้ ถัดไป
้ ค่าจะซ้อนทับอยูบ
่ นช่องมองภาพ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณเปลีย
่ นสีภาพถ่ายหรือ
• เมนูการตัง
องค์ประกอบคุณภาพ คุณจะเห็นภาพตัวอย่างของภาพทีเ่ ปลีย
่ นแปลงอยูด
่ า้ นหลัง
เมนูตง้ั ค่า
•

การถ่ายภาพด่วน
1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป และหันเลนส์ไปยังวัตถุที่คุณต้องการ
ถ่ายภาพ
2 ช่องโฟกัสจะปรากฏขึ้นที่กลางหน้าจอช่องมองภาพ คุณสามารถแตะ
ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อโฟกัสจุดนั้นนั้น
3 เมื่อช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดงว่ากล้องได้จับโฟกัสที่วัตถุแล้ว
4 แตะ เพื่อถ่ายภาพ

ใช้โหมดถ่ายภาพและล้างภาพ
คุณสมบัตน
ิ ท
้ี ำให้กล้องสามารถแยกวัตถุทค
่ี ณ
ุ อาจไม่ตอ
้ งการให้อยูใ่ นภาพ
หลังจากถ่ายภาพแล้ว แตะวัตถุทม
่ี ก
ี รอบ* เพือ
่ ลบวัตถุนน
้ั ออก
จากนัน
้ บันทึกภาพ
1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
>
ถ่ายภาพและล้างภาพ
2 แตะ
3 แตะ เพื่อถ่ายภาพ
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กล้องถ่ายรูป
4 แตะวัตถุที่มีกรอบเพื่อลบวัตถุนั้นออกจากภาพ จากนั้นแตะ
* ขณะถ่ายภาพ วัตถุทเ่ี คลือ
่ นทีจ
่ ะแสดงเป็นเส้นประ
หมายเหตุ
• ถ่ายภาพหลังจากตัง
้ กล้องนิง่ สนิทแล้ว
• หากวัตถุทจ
่ี ะถ่ายมีสค
ี ล้ายพืน
้ หลังมาก อาจทำให้จบ
ั ภาพได้เพียงส่วนเดียวหรือ
อาจลบออกได้ยาก
่ นทีม
่ ข
ี นาดเล็กหรือใหญ่เกินไป อาจทำให้ลบออกได้ยาก
• หากวัตถุทเ่ี คลือ
• หากวัตถุเคลือ
่ นทีเ่ ล็กน้อย อาจไม่สามารถจับภาพได้

ใช้โหมดกล้องคู่
ให้คณ
ุ สามารถถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมๆ
กันแล้วรวมกันเป็นภาพเดียวได้
1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
>
กล้องคู่
2 แตะ
3 ช่องมองภาพเล็กๆ จะปรากฏขึ้นบนช่องมองภาพหลัก
ตั้งค่าการถ่ายภาพของคุณ
• ลากช่องมองภาพเล็กเพือ
่ ย้ายไปยังตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
• แตะช่องมองภาพเล็กค้างไว้เพือ
่ ปรับขนาดช่องมองภาพ ถ้าจำเป็น
• แตะช่องมองภาพเล็กเพือ
่ สลับเลนส์ระหว่างช่องมองภาพหลักกับช่อง
มองภาพเล็ก
4 แตะ เพื่อถ่ายภาพแบบรวมภาพ

การใช้โหมด Time catch shot
ตัง้ ค่าให้กล้องจับภาพช่วงเวลาทีข
่ าดหายไปโดยให้ถา่ ยภาพห้าภาพต่อเนือ
่ ง
ก่อนแตะ
1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
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2 แท็บ
>
Time catch shot
3 แตะ เพื่อถ่ายภาพ
4 ในการดูช่วงเวลาก่อนการถ่ายภาพ ให้แตะภาพขนาดย่อที่ด้านล่างของ
หน้าจอกล้องถ่ายรูป
ที่ดา้ นบนสุดของหน้าจอ
5 เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเก็บไว้ จากนั้นแตะ

เมือ
่ คุณถ่ายภาพแล้ว
แตะภาพขนาดย่อทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอกล้องถ่ายรูปเพือ
่ ดูภาพสุดท้ายที่
คุณถ่าย
แตะเพือ
่ แบ่งปันภาพถ่ายด้วยฟังก์ชน
ั SmartShare
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที
แตะเพือ
่ ส่งภาพถ่ายให้กบ
ั ผูอ
้ น
่ื หรือแบ่งปันผ่านบริการเครือข่ายสังคม
แตะเพือ
่ ลบภาพถ่าย
เคล็ดลับ! หากคุณตัง้ ค่าแอคเคาท์ SNS ไว้บนโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถแบ่งปัน
ภาพถ่ายของคุณกับชุมชน SNS ได้
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติมเมือ
่ ดาวน์โหลดข้อความ MMS
ขณะโรมมิง่

แตะปุม
่ เมนู
เพือ
่ เปิดตัวเลือกขัน
้ สูงทัง
้ หมด
ตัง
้ ค่าภาพเป็น – แตะเพือ
่ ใช้ภาพถ่ายเป็น ภาพของรายชือ
่ ติดต่อ,
ภาพหน้าจอหลัก หรือ ภาพล็อคหน้าจอ
ย้าย – แตะเพือ
่ ย้ายรูปไปยังตำแหน่งอืน
่
คัดลอก – แตะเพือ
่ คัดลอกภาพถ่ายทีเ่ ลือก และบันทึกลงในอัลบัม
้ อืน
่
คัดลอกไปยังถาดคลิป – แตะเพือ
่ คัดลอกภาพถ่ายและจัดเก็บในถาดคลิป
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กล้องถ่ายรูป
แก้ชอ
่ื – แตะเพือ
่ แก้ไขชือ
่ ของภาพถ่ายทีเ่ ลือก
หมุนซ้าย/ขวา – หมุนไปทางซ้ายหรือขวา
ตัดภาพ – ตัดภาพถ่ายของคุณ เลือ
่ นนิว้ ของคุณบนหน้าจอเพือ
่ เลือกพืน
้ ที่
ทีจ
่ ะตัดภาพ
แก้ไข – ดูและแก้ไขรูปภาพ
สไลด์โชว์ – แสดงภาพของคุณในโฟลเดอร์ปจ
ั จุบน
ั ทีละภาพ
เพิม
่ การระบุตำแหน่ง – เพือ
่ เพิม
่ ข้อมูลตำแหน่ง
รายละเอียด – ดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับไฟล์เหล่านัน
้

จากแกลเลอรีข
่ องคุณ
แตะ
แกลเลอรี่ และเลือก กล้องถ่ายรูป
• ในการดูภาพถ่ายเพิม
่ เติม ให้เลือ
่ นไปทางซ้ายหรือขวา
• ในการซูมเข้าหรือออก ให้แตะหน้าจอสองครัง
้ หรือวางนิว้ สองนิว้ และเลือ
่ น
ออกจากกัน (เลือ
่ นนิว้ เข้าหากกันเพือ
่ ซูมออก)
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กล้องวิดีโอ
ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ

 ฟลช – เลือกจาก ปิด , เปิด , อัตโนมัติ
แ
สลับกล้อง – สลับไปมาระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นหลังและเลนส์
กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นหน้า
โหมดการบันทึก – เลือกจาก ปกติ, เอฟเฟกต์ไลฟ์, บันทึกโหมดคู่
หรือ ซูมติดตามวัตถุ
ตง
้ั ค่า – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูการตัง้ ค่า
โหมดกล้องถ่ายรูป – แตะและเลือ
่ นไอคอนนีข
้ น
้ึ เพือ
่ สลับไปยังโหมด
กล้องถ่ายรูป
เริม
่ การบันทึก
แกลเลอรี่ – แตะเพือ
่ ดูวด
ิ โี อล่าสุดทีค
่ ณ
ุ บันทึก คุณสามารถเข้าดู
แกลเลอรีแ
่ ละดูวด
ิ โี อของคุณทีบ
่ น
ั ทึกไว้ขณะอยูใ่ นโหมดวิดโี อ
เคล็ดลับ!
เมือ
่ บันทึกวิดโี อ ให้วางนิว้ สองนิว้ บนหน้าจอและเลือ
่ นเข้าหากันเพือ
่ ใช้ฟงั ก์ชน
ั ซูม
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กล้องวิดีโอ
การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ใช้ชอ
่ งมองภาพ แล้วแตะ

เพือ
่ เปิดตัวเลือกขัน
้ สูงทัง้ หมด

แตะเพือ
่ เปิดคุณสมบัตซ
ิ ม
ู เสียง คุณสามารถบันทึกเฉพาะเสียง
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการได้อย่างชัดเจนและเสียงดัง หลังจากทีเ่ ปิด
ให้เล็งไปทีว่ ต
ั ถุทค
่ี ณ
ุ ต้องการซูม ทีด
่ า้ นในของวงกลมสีนำ้ เงิน
ในการซูมเข้าเสียงรวมถึงภาพ ให้เลือ
่ นนิว้ เข้าหากัน
หมายเหตุ
• ใช้ได้ในมุมมองแนวนอนเท่านัน
้
• ห้ามบังไมโครโฟนทัง
้ สองด้าน

แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าขนาด (พิกเซล) ของวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึก
หมายเหตุ
• เมือ
่ ตัง้ ค่า UHD ไว้ การบันทึกวิดโี อจะถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 5 นาที
• การติดตามวัตถุถก
ู ปิดใช้งานใน UHD, QVGA, QCIF
• ปุม
่ ถ่ายภาพถูกปิดใช้งานใน UHD, FHD(60fps), QVGA, QCIF

กำหนดและควบคุมปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้าสูเ่ ลนส์ เลือ
่ นตัวบ่งชี้
ความสว่างบนแถบไปทาง “-” เพือ
่ ให้ได้วด
ิ โี อทีม
่ ค
ี วามสว่างน้อยลง
หรือไปทาง “+” เพือ
่ ให้ได้วด
ิ โี อทีม
่ ค
ี วามสว่างมากขึน
้
แตะเพือ
่ เปิดคุณสมบัตป
ิ อ
้ งกันการสัน
่ ป้องกันภาพสัน
่ ขณะบันทึกวิดโี อ
เพือ
่ ให้ได้วด
ิ โี อคุณภาพสูงสุด
ปรับปรุงคุณภาพสีในสภาวะแสงทีแ
่ ตกต่างกัน
เลือกโทนสีเพือ
่ ใช้กบ
ั มุมมองใหม่
เปิดฟังก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ใช้บริการตามพืน
้ ทีข
่ องโทรศัพท์
ตัง้ ปุม
่ ปรับระดับเสียงว่าจะใช้สำหรับบันทึกภาพหรือซูม
เปิดวิธใี ช้เพือ
่ ดูวา่ ฟังก์ชน
ั นีท
้ ำงานอย่างไร
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เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของกล้องถ่ายรูป

การบันทึกวิดโี ออย่างรวดเร็ว
เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป และเลื่อนปุ่ม โหมดวิดีโอ
ช่องมองภาพของกล้องวิดีโอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
ถือโทรศัพท์ แล้วหันเลนส์ไปทางวัตถุที่ต้องการถ่ายวิดีโอ
แตะ หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มบันทึก
ไฟสีแดงจะปรากฏที่มุมด้านซ้ายบนของช่องมองภาพ พร้อมทั้งตัวตั้งเวลา
เพื่อแสดงระยะเวลาของวิดีโอ
6 แตะ
บนหน้าจอเพื่อหยุดการบันทึก

1
2
3
4
5

เคล็ดลับ!
– แตะเพือ
่ ถ่ายภาพขณะบันทึกวิดโี อ
– แตะเพือ
่ หยุดชัว่ คราวขณะบันทึกวิดโี อ

หลังการบันทึกวิดโี อ
ในช่องมองภาพ ให้แตะภาพขนาดย่อของวิดโี อทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอเพือ
่ ดู
ภาพสุดท้ายทีค
่ ณ
ุ ถ่าย
แตะเพือ
่ แบ่งปันวิดโี อของคุณด้วยฟังก์ชน
ั SmartShare
แตะเพือ
่ บันทึกวิดโี ออืน
่ ต่อทันที
แตะเพือ
่ ส่งวิดโี อให้กบ
ั ผูอ
้ น
่ื หรือแบ่งปันผ่านบริการเครือข่ายสังคม
แตะเพือ
่ ลบวิดโี อ
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติมเมือ
่ ดาวน์โหลดข้อความ MMS
ขณะโรมมิง่
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กล้องวิดีโอ
จากแกลเลอรีข
่ องคุณ
แตะ
แกลเลอรี่ และเลือก กล้องถ่ายรูป
เพือ
่ เล่นวิดโี อ

แตะไอคอนเล่นวิดโี อ

การปรับระดับเสียงขณะดูวด
ิ โี อ
ในการปรับระดับเสียงของวิดโี อขณะเล่น ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงทีด
่ า้ นหลัง
ของโทรศัพท์

การใช้ซม
ู เสียง
โฟกัสการบันทึกเสียงเฉพาะในบริเวณทีค
่ ณ
ุ เลือก วิธน
ี จ
้ี ะเพิม
่ ความไวของ
ไมโครโฟนและลดเสียงรบกวน
1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป แล้วเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอ
>
ซูมเสียง และเลือก เปิด
2 แตะ
3 แตะพื้นที่ว่างในช่องมองภาพเพื่อปิดหน้าต่างป๊อปอัปตั้งค่า
4 ถือโทรศัพท์ในแนวนอนและแตะ เพื่อเริ่มบันทึก
5 โฟกัสวัตถุที่คุณต้องการซูมให้อยู่ข้างในวงกลมสีน้ำเงิน จากนั้นเลื่อนนิ้วเข้า
หากันเพื่อซูมเข้า เพื่อเพิ่มความไวเสียงและลดเสียงรบกวน
เพื่อหยุดการบันทึก
6 แตะ
หมายเหตุ
• ห้ามบังไมโครโฟนด้านข้างในขณะใช้คณ
ุ สมบัตน
ิ ้ี
• คุณต้องบันทึกในแนวนอนหากต้องการใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นี้
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การใช้โหมดบันทึกโหมดคู่
ให้คณ
ุ สามารถบันทึกภาพด้วยกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมๆ
กันแล้วรวมกันเป็นไฟล์เดียวได้
1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป แล้วเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอ
>
บันทึกโหมดคู่
2 แตะ
3 ช่องมองภาพเล็กๆ จะปรากฏขึ้นบนช่องมองภาพหลัก
ตั้งค่าการถ่ายภาพของคุณ
• ลากช่องมองภาพเล็กเพือ
่ ย้ายไปยังตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
• แตะช่องมองภาพเล็กค้างไว้เพือ
่ ปรับขนาดช่องมองภาพ ถ้าจำเป็น
• แตะช่องมองภาพเล็กเพือ
่ สลับเลนส์ระหว่างช่องมองภาพหลักกับช่องมอง
ภาพเล็ก
4 แตะ เพื่อเริ่มการบันทึกโหมดคู่
เพื่อหยุดการบันทึกโหมดคู่
5 แตะ

การใช้โหมดซูมติดตามวัตถุ
ให้คณ
ุ กำหนดพืน
้ ทีบ
่ น
ั ทึกเพือ
่ โฟกัสและขยายได้
คุณสามารถเลือกพืน
้ ทีก
่ อ
่ นบันทึก แล้วเคลือ
่ นทีข
่ ณะบันทึกได้ตามต้องการ
1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป แล้วเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอ
>
ซูมติดตามวัตถุ
2 แตะ
3 ลากแว่นขยายไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการขยาย จอขนาดเล็กจะแสดงโฟกัสที่
กำหนดไว้ในมุมมองแบบขยาย
4 แตะ เพื่อเริ่มการบันทึก
• ขณะบันทึก คุณสามารถย้ายจอขนาดเล็กได้ แตะและลากจอไปยังบริเวณที่
ต้องการ
5 แตะ
เพื่อหยุดการบันทึก
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ฟังก์ชัน
QuickMemo
ใช้ QuickMemo สร้างบันทึกและถ่ายภาพหน้าจอได้ ให้คณ
ุ ถ่ายภาพหน้าจอ
วาดรูปบนภาพ และแบ่งปันกับครอบครัวหรือเพือ
่ นๆ ด้วย QuickMemo
1 (ขณะที่ปิดหน้าจอ)
ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้

หรือ

หรือ
แตะและเลือ
่ นแถบสถานะลง
และแตะ

2 เลือกตัวเลือกเมนูที่ต้องการจาก
ประเภทปากกา, สี, เครื่องลบ
และสร้างบันทึก
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3 แตะ
ในเมนู แก้ไข เพื่อจัดเก็บ
บันทึกพร้อมกับหน้าจอปัจจุบัน
ในการออกจาก QuickMemo
ให้แตะ

หมายเหตุ: โปรดใช้ปลายนิว้ ขณะใช้ QuickMemo อย่าใช้เล็บ

การใช้ตวั เลือก QuickMemo

คุณสามารถใช้ตวั เลือก QuickMenu ได้อย่างง่ายดายในขณะทีใ่ ช้
QuickMemo
แตะเพือ
่ จัดเก็บ QuickMemo ปัจจุบน
ั เป็น Text overlay บนหน้าจอ
และใช้โทรศัพท์ตอ
่ ไป
เลือกว่าจะใช้หน้าจอภาพพืน
้ หลังหรือไม่
เลิกทำหรือทำซ้ำ
เลือกประเภทปากกาและสี
ลบบันทึกทีค
่ ณ
ุ สร้าง
แตะเพือ
่ แบ่งปันบันทึกกับคนอืน
่ ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน
ทีใ่ ช้ได้
จัดเก็บบันทึกพร้อมกับหน้าจอปัจจุบน
ั ใน แกลเลอรี่ หรือ โน๊ตบุค
๊

การดู QuickMemo ทีบ
่ น
ั ทึกไว้

แตะ โน๊ตบุค
๊ /แกลเลอรี่ และเลือกอัลบัม
้ QuickMemo
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ฟังก์ชัน
QuickTranslator
เพียงเล็งกล้องถ่ายรูปของสมาร์ทโฟนไปทีป
่ ระโยคต่างประเทศทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ทำความเข้าใจ คุณสามารถรับการแปลแบบเรียลไทม์ได้ทก
ุ ทีแ
่ ละทุกเวลา
คุณสามารถซือ
้ พจนานุกรมเพิม
่ เติมสำหรับการแปลแบบออฟไลน์ได้จาก
Google Play Store
ภาษาต้นทาง
ภาษาปลายทาง
คำแปลคำ
คำแปลประโยค
คำแปลบล็อค
ตัง้ ค่า

1
2
3
4

>
> แท็บ แอปฯ >
QuickTranslator
แตะ
แตะ คำ, เส้น หรือ บล็อค
แตะและเลือกภาษาที่ต้องการ
ถือโทรศัพท์หันไปทางข้อความที่คุณต้องการแปลค้างไว้สองถึงสามวินาที
หมายเหตุ: มีเพียงพจนานุกรมเดียวเท่านัน
้ ทีใ่ ช้ได้ฟรี
จะต้องซือ
้ พจนานุกรมเพิม
่ เติม โปรดเลือกพจนานุกรมทีค
่ ณ
ุ ต้องการติดตัง้ เป็น
พจนานุกรมเสริมจากรายการด้านล่าง
หมายเหตุ: อัตราการแยกแยะคำอาจแตกต่างกันโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ขนาด แบบอักษร สี
ความสว่าง และองศาของตัวอักษรทีค
่ ณ
ุ ต้องการแปล
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QSlide
จากหน้าจอใดๆ เปิดสมุดบันทึก ปฏิทน
ิ และอืน
่ ๆ
เป็นหน้าต่างในหน้าจอของคุณ

หรือ

แตะเพือ
่ ออกจาก QSlide
และกลับไปทีห
่ น้าต่างเต็ม
แตะเพือ
่ ปรับความโปร่งใส
แตะเพือ
่ สิน
้ สุด QSlide
แตะเพือ
่ ปรับขนาด

1 แตะและเลื่อนแถบสถานะลงด้านล่าง > แตะแอปพลิเคชัน QSlide หรือ
ขณะใช้แอปพลิเคชันที่สนับสนุน QSlide > แตะ
ฟังก์ชันจะยังคงแสดง
เป็นหน้าต่างขนาดเล็กบนหน้าจอของคุณต่อไป
2 คุณสามารถโทรออก เรียกดูเว็บ หรือเลือกตัวเลือกโทรศัพท์อื่น
คุณสามารถใช้และแตะหน้าจอของหน้าต่างเล็กเมื่อแถบโปร่งใสยังไม่เต็ม
ได้เช่นกัน
หมายเหตุ: QSlide สามารถสนับสนุนได้สงู สุดสองหน้าต่างพร้อมกัน
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ฟังก์ชัน
QTheater
QTheater ให้คณ
ุ สามารถดูภาพสไลด์สำหรับรูปภาพ, วิดโี อ และ
YouTube ได้

1 ในหน้าจอล็อค ถือโทรศัพท์ในแนวนอน
2 ดึงหน้าจอด้วยนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง
3 คุณสามารถดูภาพสไลด์ของฟังก์ชันที่ต้องการได้
หมายเหตุ: ต้องตัง่้ โหมดล็อคหน้าจอให้เป็นปัด ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะใช้ฟงั ก์ชน
ั QTheater
1 แตะ
>
แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ หน้าจอ > ล็อคหน้าจอ >
เลือกแบบล็อคหน้าจอ
2 เลือก ปัด

QuickRemote
QuickRemote เปลีย
่ นโทรศัพท์ของคุณเป็นรีโมทคอนโทรลอเนกประสงค์
สำหรับ ทีวี เซ็ตท็อปบ๊อกซ์ เครือ
่ งเสียง เครือ
่ งเล่น DVD/Blu-ray แอร์
และโปรเจคเตอร์ภายในบ้านของคุณ
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หรือ

1 แตะและเลือ
่ นแถบสถานะลงด้านล่าง
แล้วแตะ
> เพิม
่ รีโมท
หรือ
>
> แท็บ แอปฯ >
แตะ
QuickRemote > แตะ
2 เลือกประเภทและแบรนด์ของอุปกรณ์
จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์
3 แตะและเลื่อนแถบสถานะลงด้านล่าง
และใช้ฟังก์ชัน QuickRemote

แตะ ปุม
่ เมนู
เพือ
่ เลือก ตัง
้ ค่าเมจิกรีโมท, แก้ไขชือ
่ รีโมท,
เรียนรูแ
้ บบรีโมท, ย้ายรีโมท, ลบรีโมท, แก้ไขห้อง, ตัง
้ ค่า และ ช่วยเหลือ
หมายเหตุ: QuickRemote จะทำงานด้วยวิธเี ดียวกับสัญญาณอินฟราเรด (IR)
ของรีโมทคอนโทรลทัว่ ไป ระมัดระวังไม่ให้บงั เซนเซอร์อน
ิ ฟราเรดทีด
่ า้ นหลังของ
โทรศัพท์เมือ
่ คุณใช้ฟงั ก์ชน
ั QuickRemote ฟังก์ชน
ั นีอ
้ าจไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ผูผ
้ ลิต หรือบริษท
ั ทีใ่ ห้บริการ
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ฟังก์ชัน
ซูมแบบติดตาม
เมือ
่ คุณเล่นวิดโี อ คุณสามารถขยายขณะติดตามวัตถุได้
1 เมื่อคุณเล่นวิดีโอ ให้แตะ
2 แตะแว่นขยายและลากแว่นขยายมายังวัตถุที่ต้องการติดตาม

หมายเหตุ:
ขณะเล่นวิดโี อ ให้เลือ
่ นด้านซ้ายของหน้าจอขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับความสว่าง
ของหน้าจอ
ี อ ให้เลือ
่ นหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพือ
่ ย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
• ขณะเล่นวิดโ
อย่างรวดเร็ว
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอสัมผัสไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาแต่แน่นอน
• ไม่ตอ
• ซูมไปยังแทร็กอาจไม่ทำงานหากวัตถุนน
้ั เคลือ
่ นทีเ่ ร็วเกินไป หรือออกนอกจอ
•
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VuTalk
ด้วยคุณสมบัติ VuTalk คุณสามารถสร้างบันทึกแบบอินเตอร์แอคทีฟและสร้าง
สรรค์รว่ มกับผูอ
้ น
่ื ได้ การสือ
่ สารด้วยภาพเป็นไปได้ในขณะแบ่งปันภาพ แผนที่
และตัวอย่างภาพในกล้อง
หมายเหตุ:
ใช้งานได้ในโทรศัพท์รน
ุ่ ทีร่ องรับคุณสมบัตน
ิ เ้ี ท่านัน
้
• คุณสามารถใช้คณ
ุ สมบัติ VuTalk ขณะโทรได้เช่นกัน
• หน้าจอจะล็อคหากไม่มก
ี ารป้อนข้อมูลใดๆ
• ต้องมีการเชือ
่ มต่อข้อมูล อาจมีคา่ ใช้จา่ ยข้อมูลสำหรับโทรศัพท์ทง้ั สองเครือ
่ ง
•

ลงทะเบียน VuTalk ก่อนใช้
1 แตะ
>
รายชือ
่ >
คุณสามารถลงทะเบียนบริการ VuTalk ขณะโทรได้เช่นกัน
2 อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ
แอปพลิเคชัน LG หากคุณยอมรับ ให้แตะช่องทำเครื่องหมาย แล้วแตะ
ยอมรับ

ตัง้ ค่า VuTalk
1 แตะ
>
รายชื่อ >
> ตั้งค่า VuTalk
2 ตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้ตามที่คุณต้องการ
• เสียงการแจ้งเตือน: เลือกเสียงเตือนทีต
่ อ
้ งการ
• สัน
่ ทีต
่ อ
้ งการ
่ : เลือกประเภทการสัน
• แสดงคำขอ: เลือกตัวเลือกนีเ
้ พือ
่ แสดงป๊อปอัปเมือ
่ มีการรับคำขอ VuTalk
• ซิงค์รายชือ
่ ซิงค์รายชือ
่
่ : เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
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ฟังก์ชัน
สือ
่ สารด้วยภาพผ่าน VuTalk
1 แตะ
>
รายชื่อ >
เฉพาะรายชื่อผู้ที่ใช้คุณสมบัติ VuTalk เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น
2 แตะรายชื่อที่ต้องการเพื่อเริ่มใช้งาน VuTalk
เมื่ออีกฝ่ายยอมรับคำขอ
3 ในหน้าจอรายละเอียดของรายชื่อ ให้แตะ
VuTalk คุณก็สามารถเริ่ม VuTalk กับเขา/เธอได้ทันที
4 ใช้หน้าจอ VuTalk เพื่อแชทและสื่อสารด้วยภาพกับเพื่อนๆ ของคุณ
• แตะ
เพือ
่ แนบรูปถ่าย ถ่ายภาพใหม่ แสดงแผนที่ หรือสติก
๊ เกอร์
• แตะไอคอนปากกา
และ ไอคอนยางลบ
เพือ
่ เขียนข้อความบนภาพที่
คุณแนบไป
5 เมื่อใช้งาน VuTalk เสร็จแล้ว ให้แตะ
หรือออกจากคุณสมบัติ VuTalk
หน้าจอ VuTalk ที่สร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ในแอปพลิเคชัน โน๊ตบุ๊ค
หมายเหตุ: หากคุณแตะ
และกลับไปทีห
่ น้าหลัก คุณสมบัติ VuTalk
จะยังคงทำงานอยูใ่ นแบ็คกราวด์

LG SmartWorld
LG SmartWorld นำเสนอเนือ
้ หาทีน
่ า่ ตืน
่ เต้นมากมาย เช่น เกมส์,
แอปพลิเคชัน, พืน
้ หลังและเสียงเรียกเข้า ทำให้ผใู้ ช้โทรศัพท์ LG
สามารถสัมผัสกับประสบการณ์ "Mobile Life" ได้มากยิง่ ขึน
้

วิธก
ี ารเข้าสู่ LG SmartWorld จากโทรศัพท์ของคุณ
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ > แตะไอคอน
เพื่อเข้าถึง LG
SmartWorld
2 แตะ ลงชื่อเข้าใช้ และป้อนข้อมูล ID/PW สำหรับ LG SmartWorld
หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิก ให้แตะรีจิสเตอร์เพื่อรับสถานะสมาชิก LG
SmartWorld
3 ดาวน์โหลดเนื้อหาที่คุณต้องการ
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หมายเหตุ: หากไม่มไี อคอน
1 ให้ใช้เว็บเบราวเซอร์มอ
ื ถือ เข้าใช้ LG SmartWorld (www.lgworld.com)
และเลือกประเทศของคุณ
2 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LG SmartWorld
3 รน
ั และติดตัง้ ไฟล์ทด
่ี าวน์โหลด
4 เข้าใช้ LG SmartWorld โดยการแตะไอคอน

วิธก
ี ารใช้ LG SmartWorld
•

เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย LG SmartWorld ทุกเดือน
ค้นหาเนือ
้ หา
ค้นหาเนือ
้ หาตามประเภท (เช่น เกม การศึกษา ความบันเทิง ฯลฯ)

ลองใช้ปม
ุ่ "เมนู" เพือ
่ ค้นหาสิง่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการอย่างรวดเร็ว
	ตัง
้ ค่า – ตัง้ ค่าโปรไฟล์และหน้าจอ
ลงชือ
่ เข้าใช้ – ตัง้ ค่า ID และรหัสผ่านของคุณ
• และลองใช้ฟง
ั ก์ชน
ั อืน
่ ๆ ทีม
่ ป
ี ระโยชน์ (หน้าจอรายละเอียดเนือ
้ หา)
•

หมายเหตุ: LG SmartWorld อาจไม่มใี ห้บริการในบางประเทศหรือจากผูใ้ ห้บริการ
บางราย
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ฟังก์ชัน
On-Screen Phone
On-Screen Phone ให้คณ
ุ สามารถดูหน้าจอโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์ผา่ นการ
เชือ
่ มต่อ USB หรือ Wi-Fi คุณยังสามารถควบคุมโทรศัพท์มอ
ื ถือจาก
คอมพิวเตอร์โดยใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์

ไอคอน On-Screen Phone
เชือ
่ มต่อโทรศัพท์มอ
ื ถือกับคอมพิวเตอร์ หรือยกเลิกการเชือ
่ มต่อ
เปลีย
่ นแปลงการกำหนดค่า On-Screen Phone
ออกจากโปรแกรม On-Screen Phone
ย่อหน้าต่าง On-Screen Phone
ย่อหน้าต่าง On-Screen Phone

คุณสมบัติ On-Screen Phone
•

•

•

•

•

72

การถ่ายโอนและการควบคุมแบบเรียลไทม์: แสดงและควบคุมหน้าจอ
โทรศัพท์เมือ
่ เชือ
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
การควบคุมเมาส์: ให้คณ
ุ ควบคุมโทรศัพท์ดว้ ยการใช้เมาส์คลิกและลากบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์
ป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์: ให้คณ
ุ สร้างข้อความหรือบันทึกโดยใช้แป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์
ถ่ายโอนไฟล์ (โทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์): ส่งไฟล์จากโทรศัพท์ (เช่น
ภาพถ่าย วิดโี อ เพลง และไฟล์ POLARIS Viewer 5) ไปยังคอมพิวเตอร์
โดยเพียงคลิกขวาทีไ่ ฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการส่งไปยังคอมพิวเตอร์ และคลิก
"บันทึกในคอมพิวเตอร์"
ถ่ายโอนไฟล์ (คอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์): ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์
ไปยังโทรศัพท์ เพียงแค่เลือกไฟล์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการถ่ายโอน
แล้วลากและวางไฟล์ลงในหน้าต่าง On-Screen Phone

•

ไฟล์ทส
่ี ง่ จะถูกจัดเก็บในการ์ด SD ภายใน
การแจ้งเตือนเหตุการณ์แบบเรียลไทม์: ป๊อปอัปข้อความเพือ
่ แจ้งคุณเมือ
่ มีสา
ยเรียกเข้าหรือเมือ
่ มีขอ
้ ความตัวอักษร/ มัลติมเี ดียมาถึง

วิธต
ี ด
ิ ตัง้ On-Screen Phone ในคอมพิวเตอร์
1 เยี่ยมชมหน้าหลัก LG (www.lg.com) และเลือกประเทศที่คุณต้องการ
2 ไปที่ บริการ > บริการโทรศัพท์มือถือ > เลือกรุ่น (LG-D958) > คลิก
OSP ( On-Screen Phone ) เพื่อดาวน์โหลด จากนั้น คุณสามารถติดตั้ง
On-Screen Phone ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
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มัลติมีเดีย
แกลเลอรี่
เปิดแอปพลิเคชัน คลังภาพ เพือ
่ ดูอล
ั บัม
้ รูปภาพและวิดโี อ
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
แกลเลอรี่
คุณสามารถจัดการและแบ่งปันไฟล์ภาพและวิดีโอทั้งหมดได้ด้วยแกลเลอรี่
หมายเหตุ:
• ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์บางรูปแบบ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ทต
่ี ด
ิ ตัง้ บนอุปกรณ์
• บางไฟล์อาจแสดงผลได้ไม่ถก
ู ต้อง ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ลักษณะการเข้ารหัส

การดูรป
ู ภาพ

การเปิดแกลเลอรีจ
่ ะเป็นการแสดงโฟลเดอร์ทม
่ี ข
ี องคุณ เมือ
่ แอปพลิเคชันอืน
่
เช่น อีเมล จัดเก็บรูปภาพ โฟลเดอร์ Download จะถูกสร้างขึน
้ โดยอัตโนมัติ
เพือ
่ เก็บรูปภาพ เช่นเดียวกัน การบันทึกภาพหน้าจอจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์
Screenshots โดยอัตโนมัติ เลือกโฟลเดอร์เพือ
่ เปิด
รูปภาพจะถูกแสดงตามวันทีส
่ ร้างในโฟลเดอร์ เลือกรูปภาพเพือ
่ ดูแบบเต็มจอ
เลือ
่ นไปทางซ้ายหรือขวาเพือ
่ ดูภาพถัดไปหรือก่อนหน้า
การซูมเข้าและออก
ใช้หนึง่ ในวิธต
ี อ
่ ไปนีเ้ พือ
่ ซูมเข้าภาพ:
• แตะสองครัง
้ ทีใ่ ดก็ได้เพือ
่ ซูมเข้า
• เลือ
่ นนิว้ ทัง้ สองออกจากกันในตำแหน่งใดก็ได้เพือ
่ ซูมเข้า
เลือ
่ นนิว้ เข้าหากันเพือ
่ ซูมออก หรือแตะสองครัง้ เพือ
่ ย้อนกลับ

การเล่นวิดโี อ

ไฟล์วด
ิ โี อจะแสดงไอคอน
ในภาพตัวอย่าง เลือกวิดโี อทีจ
่ ะดูและแตะ
แอปพลิเคชัน วิดโี อ จะเปิดขึน
้

การแก้ไขภาพถ่าย

เมือ
่ ดูภาพถ่าย ให้แตะ ปุม
่ เมนู
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> แก้ไข

การลบภาพถ่าย/วิดโี อ

ใช้หนึง่ ในวิธต
ี อ
่ ไปนี:้
• ในโฟลเดอร์ แตะ
และเลือกภาพถ่าย/วิดโี อโดยการทำเครือ
่ งหมายถูก
จากนัน
้ แตะ ลบ
• ขณะดูภาพถ่าย/ภาพวิดโ
ี อ ให้แตะ

การตัง้ ค่าเป็นภาพพืน
้ หลัง

ขณะดูภาพถ่าย ให้แตะ ปุม
่ เมนู
> ตัง
้ ค่าภาพเป็น
เพือ
่ ตัง้ ภาพเป็นภาพพืน
้ หลัง หรือเพือ
่ กำหนดให้กบ
ั รายชือ
่
หมายเหตุ:
• ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์บางรูปแบบ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์อป
ุ กรณ์
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วยความจำทีม
่ อ
ี ยู่ อาจเกิดข้อผิดพลาดเมือ
่ คุณ
เปิดไฟล์นน
้ั
่ เชือ
่ มต่อโทรศัพท์กบ
ั
• ความละเอียดจะถูกลดขนาดจาก Ultra-HD เป็น Full-HD เมือ
ทีวผ
ี า่ นทาง Slimport (หรือ Miracast)

วิดโี อ
โทรศัพท์ของคุณมีเครือ
่ งเล่นวิดโี อภายในตัวทีใ่ ห้คณ
ุ สามารถเล่นวิดโี อทีค
่ ณ
ุ
ชืน
่ ชอบทัง้ หมดได้ ในการเข้าใช้งานเครือ
่ งเล่นวิดโี อ ให้แตะ
>
>
แท็บ แอปฯ >
วิดโี อ
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การเล่นวิดโี อ
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ > วิดีโอ
2 เลือกวิดีโอที่คุณต้องการเล่น
แตะทิศทางทีต
่ อ
้ งการสำหรับ Audio zoom
แตะเพือ
่ ใช้คณ
ุ สมบัตซ
ิ ม
ู ไปยังแทร็ก
แตะเพือ
่ เข้าสู่ Qslide โหมด
แตะเพือ
่ แบ่งปันวิดโี อของคุณผ่านฟังก์ชน
ั SmartShare
แตะเพือ
่ ล็อคหน้าจอวิดโี อ
แตะเพือ
่ ดูรายการวิดโี อ
แตะเพือ
่ จับภาพหน้าจอ
แตะเพือ
่ หยุดการเล่นวิดโี อชัว่ คราว
แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อต่อ
แตะเพือ
่ เดินหน้าไป 10 วินาที
แตะเพือ
่ ถอยหลังไป 10 วินาที
แตะเพือ
่ จัดการระดับเสียงของวิดโี อ
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นอัตราส่วนหน้าจอวิดโี อ
หากต้องการเปลีย
่ นระดับเสียงในขณะทีด
่ วู ด
ิ โี อ ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงขึน
้ และ
ลงทีอ
่ ยูด
่ า้ นข้างของโทรศัพท์
แตะวิดโี อในรายการค้างไว้ ตัวเลือก แบ่งปัน, ลบ, ตัดแต่ง และ รายละเอียด
จะปรากฏขึน
้
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หมายเหตุ: วิดโี อ UHD(Ultra-HD) ไม่สนับสนุนตัวเลือกตัดแต่ง
เมือ
่ เล่นในแอปพลิเคชัน คลังภาพ และ วิดโี อ

เพลง
โทรศัพท์ของคุณมีเครือ
่ งเล่นเพลงในตัวซึง่ ให้คณ
ุ สามารถเล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน
่
ชอบทัง้ หมดได้ ในการเข้าใช้งานเครือ
่ งเล่นเพลง ให้แตะ
>
> แท็บ
แอปฯ > เพลง

เพิม
่ ไฟล์เพลงในโทรศัพท์ของคุณ

เริม
่ ต้นจากการถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์ของคุณ:
• ถ่ายโอนเพลงโดยใช้ซง
ิ ค์มเี ดีย (MTP)
• ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย
• ซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
• รับไฟล์ผา
่ น Bluetooth

ถ่ายโอนเพลงโดยใช้ซงิ ค์มเี ดีย (MTP)
1 เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
2 เลือกตัวเลือก ซิงค์มีเดีย (MTP) โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏเป็นฮาร์ด
ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกไดรฟ์เพื่อดู คัดลอกไฟล์จาก
คอมพิวเตอร์ไปยังโฟลเดอร์ไดรฟ์
3 เมื่อคุณเสร็จสิ้นการถ่ายโอนไฟล์แล้ว ให้ลากนิ้วลงบนแถบสถานะ และ
แตะ เชื่อมต่อ USB แล้ว > ชาร์จโทรศัพท์ คุณสามารถถอดปลั๊ก
อุปกรณ์ของคุณได้อย่างปลอดภัย

การเล่นเพลง
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ > เพลง
2 แตะ เพลง
3 เลือกเพลงทีค
่ ุณต้องการเล่น
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แตะเพือ
่ หยุดเล่นชัว่ คราว
แตะเพือ
่ เล่นต่อ
แตะเพือ
่ ข้ามไปทีแ
่ ทร็คถัดไปในอัลบัม
้ รายการเพลง หรือสับเปลีย
่ น
แตะค้างไว้เพือ
่ ไปข้างหน้าโดยเร็ว
แตะเพือ
่ เริม
่ เล่นแทร็คปัจจุบน
ั อีกครัง้ หรือข้ามไปยังแทร็คก่อนหน้าใน
อัลบัม
้ รายการเพลง หรือสับเปลีย
่ น แตะค้างไว้เพือ
่ ย้อนกลับ
แตะเพือ
่ แสดงแถบเลือ
่ นระดับเสียง จากนัน
้ ปรับระดับเสียงทีแ
่ ถบเลือ
่ น
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าเอฟเฟกต์เสียง
แตะเพือ
่ ค้นหาไฟล์ดว้ ย YouTube
แตะเพือ
่ เปิดรายการเพลงปัจจุบน
ั
แตะเพือ
่ เพิม
่ เพลงในรายการโปรดของคุณ
แตะเพือ
่ เล่นรายการเพลงปัจจุบน
ั ในโหมดสับเปลีย
่ น
(แทร็คจะเล่นตามลำดับการสุม
่ )
แตะเพือ
่ สลับระหว่างโหมดซ้ำ เล่นเพลงทัง้ หมดซ้ำ
เล่นเพลงปัจจุบน
ั ซ้ำ หรือปิดทำซ้ำ
แตะเพือ
่ แบ่งปันเพลงของคุณผ่านฟังก์ชน
ั SmartShare
หากต้องการเปลีย
่ นระดับเสียงในขณะทีฟ
่ งั เพลง ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงขึน
้
และลงทีอ
่ ยูด
่ า้ นหลังโทรศัพท์
แตะเพลงหนึง่ ในรายการเพลงค้างไว้ ตัวเลือก เล่น, เพิม
่ ในรายการเพลง,
แบ่งปัน, ตัง
้ เป็นเสียงเรียกเข้า, ลบ, รายละเอียด และ ค้นหา จะปรากฏขึน
้

78

หมายเหตุ:
ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์บางรูปแบบ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์อป
ุ กรณ์
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วยความจำทีม
่ อ
ี ยู่ อาจเกิดข้อผิดพลาดเมือ
่ คุณเปิด
ไฟล์นน
้ั
•

หมายเหตุ: ลิขสิทธิข
์ องไฟล์เพลงจะได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตามสนธิสญ
ั ญา
นานาชาติและกฎหมายลิขสิทธิข
์ องแต่ละประเทศ
ดังนัน
้ อาจจำเป็นทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั อนุญาตหรือได้สท
ิ ธิใ์ นการทำซ้ำหรือคัดลอกเพลง
ในกฎหมายของบางประเทศมีขอ
้ ห้ามในการคัดลอกสือ
่ ทีม
่ ล
ี ข
ิ สิทธิด
์ ว้ ยตนเอง
ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์ ให้ตรวจสอบกฎข้อบังคับของประเทศนัน
้ ๆ
เกีย
่ วกับการใช้สอ
่ื ต่างๆ
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ลือ
่ นไปด้านข้าง (การสลับงานอย่างรวดเร็วด้วยนิว้ สามนิว้ )
คุณสามารถสลับไปยังงานอืน
่ ได้อย่างรวดเร็วด้วยนิว้ สามนิว้
1 วางนิ้วสามนิ้วไว้บนหน้าจอที่คุณกำลังใช้งานอยู่แล้วเลื่อนหน้าจอไปทาง
ซ้าย หน้าจอปัจจุบันจะถูกบันทึก และคุณจะสามารถทำงานอื่นได้
่ า้ นซ้ายของหน้าจอ
• คุณสามารถบันทึกได้ 3 (สาม) แอปฯ ทีด
2 ในการเปิดหน้าจอที่บันทึกไว้อีกครั้งแล้วใช้แอปพลิเคชันนั้นๆ ต่อ
ให้วางสามนิ้วไว้บนหน้าจอแล้วเลื่อนไปทางขวา
หมายเหตุ: โปรดระวังอย่าวางนิว้ อีกนิว้ หรือฝ่ามือบนหน้าจอ

หน้าต่างคู่
สามารถดูสองหน้าจอทีแ
่ ยกจากกันได้ในเวลาเดียวกัน
1 แตะปุ่มย้อนกลับค้างไว้เพื่อแบ่งหน้าจอ
2 แตะหรือลากไอคอนแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้
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(ไอคอนสวิตช์) : สลับสองหน้าจอ
(ไอคอนการลาก) : ลากเพือ
่ ย่อขนาดหน้าจอทีแ
่ ยก
(ไอคอนเมนู) : แตะเพือ
่ ดูรายการแอปพลิเคชัน
เปลีย
่ นเป็นแบบเต็มหน้าจอ หรือปิดแอปพลิเคชันในปัจจุบน
ั
หมายเหตุ: ควรตัง้ ค่าหน้าต่างคูก
่ อ
่ นใช้งานฟังก์ชน
ั
1 แตะ
>
แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า > แท็บ ทั่วไป > มัลติทาสกิ้ง >
หน้าต่างคู่
2 ทำเครือ
่ งหมายในช่อง หน้าต่างคู่

โหมด Guest
คุณสามารถใช้งานโหมด Guest เพือ
่ ป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณหรือจำกัด
บางแอปพลิเคชันจากเด็กๆ ได้
เมือ
่ คุณให้ผอ
ู้ น
่ื ยืมโทรศัพท์ คุณสามารถจำกัดแอปพลิเคชันทีจ
่ ะปรากฏขึน
้ ได้
ให้ตง้ั ค่าโหมด Guest และปรับตัวเลือกต่างๆ ไว้ลว่ งหน้า
หมายเหตุ: ในการใช้งานโหมด Guest ควรตัง้ ค่าล็อคแบบไว้ลว่ งหน้า

1 แตะ
>
> แท็บแอปฯ >
Guest
2 แตะเพื่อเปิดใช้โหมด Guest

ตั้งค่า > แท็บ ทั่วไป > โหมด

การตัง้ เวลาการปลุก
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ > ตั้งปลุก/นาฬิกา >
2 หลังจากที่คุณตั้งค่านาฬิกาปลุก โทรศัพท์ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบว่า
เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ก่อนที่การปลุกจะทำงาน
3 ตั้งค่า ซ้ำ, ระยะเวลาเลื่อน, สั่น, เสียงปลุก, ระดับเสียงปลุก,
เริ่มใช้แอปฯ อัตโนมัติ, ล็อคปริศนา และ บันทึก แตะ บันทึก
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หมายเหตุ: ในการเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการปลุกในหน้าจอรายการเตือน ให้แตะ ปุม
่ เมนู
และเลือก ตัง
้ ค่า

การใช้เครือ
่ งคิดเลข
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ > เครื่องคิดเลข
2 แตะปุม
่ ตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข
3 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย ให้แตะที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการ (+, –, x หรือ
÷) แล้วตามด้วย =
> เครื่องคิดเลขพื้นฐาน
4 สำหรับการคำนวณแบบซับซ้อน ให้แตะ
> ประวัตก
ิ ารคำนวณ
5 ในการตรวจสอบประวัติ ให้แตะ

การเพิม
่ เหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ > ปฏิทิน
2 บนหน้าจอ คุณจะพบกับประเภทมุมมองต่างๆ ของปฏิทิน (วัน สัปดาห์
เดือน ปี นัดหมาย Life Square)
3 แตะวันที่ซึ่งคุณต้องการเพิ่มเหตุการณ์ และแตะ
4 แตะ ชื่อเหตุการณ์ แล้วป้อนชื่อเหตุการณ์
5 แตะ ตำแหน่ง และป้อนตำแหน่ง ตรวจสอบวันที่และป้อนเวลาที่คุณต้อง
การให้เหตุการณ์เริ่มและเสร็จสิ้น
6 หากคุณต้องการใส่บันทึกลงในเหตุการณ์ของคุณ ให้แตะ
เชื่อมโยงบันทึก เลือกภาพโน๊ตบุ๊คที่บันทึก
(ใช้ได้ในปฏิทินโทรศัพท์เท่านั้น)
7 หากคุณต้องการให้ส่งเสียงเตือนซ้ำ ให้ตั้งค่า ซ้ำ และตั้งค่า
เตือนความจำ หากจำเป็น
8 แตะ บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์ในปฏิทิน
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บันทึกเสียง
ใช้บน
ั ทึกเสียงเพือ
่ บันทึกเสียงเตือนความจำหรือไฟล์เสียงอืน
่ ๆ

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1
2
3
4

แตะ
แตะ
แตะ
แตะ

>
>
เครื่องบันทึกเสียง
เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
เพื่อจบการบันทึก
เพื่อฟังการบันทึก

หมายเหตุ: แตะ
เพือ
่ เข้าใช้อล
ั บัม
้ คุณสามารถฟังการบันทึกเสียงทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้
เวลาการบันทึกทีใ่ ช้อาจแตกต่างจากเวลาการบันทึกจริง

การส่งรายการบันทึกเสียง
1 เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว คุณสามารถส่งคลิปเสียงได้โดยการแตะ
2 เลือกจาก Bluetooth, อีเมล, Gmail, บันทึก, ข้อความ หรือ
SmartShare Beamเมื่อคุณเลือก อีเมล, Gmail, บันทึก หรือ
ข้อความ การบันทึกเสียงจะถูกเพิ่มไปยังข้อความ จากนั้นคุณสามารถ
เขียนและส่งข้อความได้ตามปกติ

จัดการแอปฯ
คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันได้โดยใช้จด
ั การแอปฯ คุณสามารถตรวจสอบ
จำนวนแอปพลิเคชันทีก
่ ำลังรันและปิดแอปพลิเคชันทีต
่ อ
้ งการได้งา่ ยๆ
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ยูทิลิตี
การทำงาน
งานนีส
้ ามารถสามารถซิงโครไนซ์กบ
ั แอคเคาท์ MS Exchange ได้
คุณสามารถสร้าง แก้ไข และลบงานได้ใน MS outlook หรือ MS Office
Outlook Web Access
ในการซิงโครไนซ์ MS Exchange
>
> แท็บ แอปฯ >
ตั้งค่า
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ
2 แตะแท็บ ทั่วไป > แอคเคาท์และการซิงค์ > เพิ่มแอคเคาท์
3 แตะ Microsoft Exchange เพื่อสร้างอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน
4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกงานซิงค์
หมายเหตุ: MS Exchange อาจไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั เซิรฟ
์ เวอร์อเี มล

POLARIS Viewer 5
POLARIS Viewer 5 คือโซลูชน
ั สำนักงานบนมือถือระดับมืออาชีพทีใ่ ห้ผใู้ ช้ดู
เอกสารประเภทต่างๆ ของ Office รวมถึงไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint
ได้อย่างสะดวกทุกทีห
่ รือทุกเวลาด้วยอุปกรณ์มอ
ื ถือของคุณ
>
> แท็บ แอปฯ >
POLARIS Viewer 5
แตะ
การดูไฟล์
ผูใ้ ช้มอ
ื ถือสามารถดูไฟล์ประเภทต่างๆ รวมถึงเอกสาร Microsoft Office และ
Adobe PDF ได้งา่ ยๆ บนมือถือ เมือ
่ ดูเอกสารโดยใช้ POLARIS Office 5
ออบเจกต์และเลย์เอาต์จะเหมือนกับในเอกสารต้นฉบับ
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Google+
ใช้แอปพลิเคชันนีเ้ พือ
่ เชือ
่ มต่อกับบุคคลผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google
• แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
Google+
หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร้อมใช้งาน ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและผูใ้ ห้
บริการเครือข่าย

ค้นหาด้วยเสียง
ใช้แอปพลิเคชันนีเ้ พือ
่ ค้นหาเว็บเพจด้วยเสียง
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
ค้นหาด้วยเสียง
2 พูดคำหลักหรือวลีเมื่อ พูดทันที ปรากฏบนหน้าจอ เลือกคำหลักที่แนะนำ
คำใดคำหนึ่งที่ปรากฏขึ้น
หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร้อมใช้งาน ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและผูใ้ ห้
บริการเครือข่าย

ดาวน์โหลด
ใช้แอปพลิเคชันนีเ้ พือ
่ ดูวา่ มีไฟล์อะไรบ้างทีถ
่ ก
ู ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน
• แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
ดาวน์โหลด
หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร้อมใช้งาน ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและผูใ้ ห้
บริการเครือข่าย
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เว็บไซต์
อินเตอร์เน็ต
ใช้แอปพลิเคชันนีเ้ พือ
่ เรียกดูอน
ิ เตอร์เน็ต เบราวเซอร์จะนำคุณเข้าสูโ่ ลกทีเ่ ต็ม
ไปด้วยสีสน
ั ของเกมส์ เพลง ข่าวสาร กีฬา ความบันเทิงและอืน
่ ๆ อีกมากมาย
อย่างรวดเร็วทีโ่ ทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณโดยตรง ไม่วา่ คุณจะอยูท
่ ใ่ี ดหรือสนุกกับ
สิง่ ใด
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ มต่อบริการเหล่านีแ
้ ละดาวน์
โหลดเนือ
้ หา โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ

1 แตะ

>

> แท็บ แอปฯ >

อินเตอร์เน็ต

การใช้แถบเครือ
่ งมือเว็บ

แตะเลือ
่ นขึน
้ ด้านบนด้วยนิว้ มือเพือ
่ เปิด
แตะเพือ
่ ย้อนกลับหนึง่ เพจ
แตะเพือ
่ ไปข้างหน้าหนึง่ เพจไปยังเพจทีท
่ ำการเชือ
่ มต่อหลัง
จากเพจปัจจุบน
ั โดยตรงข้ามกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ เมือ
่ คุณแตะ
ซึง่ จะนำคุณไปยังเพจก่อนหน้า
แตะเพือ
่ ไปยังโฮมเพจ
แตะเพือ
่ เพิม
่ หน้าต่างใหม่
แตะเพือ
่ เข้าใช้งานบุค
๊ มาร์ค

การดูเว็บเพจ

แตะฟิลด์แอดเดรส ป้อนเว็บแอดเดรสแล้วแตะ ไป
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การเปิดเพจ

ในการไปยังเพจใหม่ ให้แตะ

เลือ
่ นขึน
้ หรือลง และแตะเพจเพือ
่ เลือก
ในการไปยังเว็บเพจอื่น ให้แตะ

การค้นหาเว็บด้วยเสียง

แตะฟิลด์แอดเดรส แตะ
ทีป
่ รากฏขึน
้

พูดคำหลัก แล้วเลือกหนึง่ ในคำหลักทีแ
่ นะนำ

หมายเหตุ: คุณสมบัตน
ิ อ
้ี าจไม่พร้อมใช้งาน ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคหรือผูบ
้ ริการ
เครือข่าย

บุค
๊ มาร์ก

ในการบุค
๊ มาร์คเว็บเพจปัจจุบน
ั ให้แตะ
> บันทึกบุค
๊ มาร์ค > ตกลง
แล้วเลือก
ในการเปิดเว็บเพจทีบ
่ ค
ุ๊ มาร์ค ให้แตะ

ประวัติ

แตะ
> ประวัติ เพือ
่ เปิดเว็บเพจจากรายการเว็บเพจทีเ่ ยีย
่ มชมล่าสุด
ในการลบประวัติ ให้แตะ ปุม
่ เมนู
 ลบประวัตท
ิ ง
้ั หมด
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เว็บไซต์
Chrome
ใช้ Chrome ในการค้นหาข้อมูลและเรียกดูเว็บเพจ
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
Chrome
หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร้อมใช้งาน ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและผูบ
้ ริการ
เครือข่ายของคุณ

การดูเว็บเพจ

แตะฟิลด์แอดเดรส จากนัน
้ ป้อนเว็บแอดเดรสหรือเกณฑ์การค้นหา

การเปิดเพจ

ในการไปยังเพจใหม่ ให้แตะ

แท็บใหม่
เลือ
่ นขึน
้ หรือลง และแตะเพจเพือ
่ เลือก
ในการไปยังเว็บเพจอืน
่ ให้แตะ

การซิงค์กบ
ั อุปกรณ์อน
่ื

ซิงค์แท็บทีเ่ ปิดและบุค
๊ มาร์คเพือ
่ ใช้กบ
ั Chrome ในอุปกรณ์อน
่ื เมือ
่ คุณ
ล็อกอินด้วยบัญชี Google เดียวกัน
 อุปกรณ์อน
่ื ๆ
ในการดูแท็บทีเ่ ปิดบนอุปกรณ์อน
่ื ให้แตะ ปุม
่ เมนู
เลือกเว็บเพจเพือ
่ เปิด
ในการเพิม
่ บุค
๊ มาร์ค ให้แตะ
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ตั้งค่า
ส่วนนีจ
้ ะแสดงภาพรวมรายการทีค
่ ณ
ุ สามารถเปลีย
่ นแปลงผ่านเมนูการตัง้ ค่า
ระบบของโทรศัพท์ได้
การเปิดเมนูตง
้ั ค่า:
>
> การตัง
้ ค่าระบบ
แตะ
- หรือ >
> แท็บ แอปฯ >
ตัง
้ ค่า
แตะ

เครือข่าย
< Wi-Fi >
Wi-Fi – เปิด Wi-Fi เพือ
่ เชือ
่ มต่อเครือข่าย Wi-Fi ทีม
่ อ
ี ยู่
เคล็ดลับ! การดู MAC แอดเดรส
ในการเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายไร้สายบางเครือข่ายด้วยฟิลเตอร์ MAC
คุณจำเป็นต้องป้อน MAC แอดเดรสของโทรศัพท์ลงในเราเตอร์
คุณสามารถค้นหา MAC แอดเดรสได้ในยูสเซอร์อน
ิ เตอร์เฟซต่อไปนี:้ แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
ตัง
้ ค่า > แท็บ เครือข่าย > Wi-Fi >
> Wi-Fi
ขัน
้ สูง > MAC แอดเดรส

< Bluetooth >
เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Bluetooth เพือ
่ ใช้ Bluetooth
< ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ >
แสดงการใช้ขอ
้ มูลและตัง้ ค่าขีดจำกัดการใช้ขอ
้ มูลโทรศัพท์มอ
ื ถือ
< โทร >
กำหนดค่าการตัง้ ค่าโทรศัพท์ เช่น การส่งต่อสาย และคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษอืน
่ ๆ
จากผูใ้ ห้บริการ
ข้อความเสียง – ให้คณ
ุ เลือกบริการข้อความเสียงของผูใ้ ห้บริการ
จำกัดการโทร – เปิดและรวบรวมรายการหมายเลขทีส
่ ามารถโทรออกจากโทร
ศัพท์ได้ คุณต้องใช้ PIN2 ซึง่ ได้จากผูใ้ ห้บริการของคุณ เฉพาะหมายเลขทีอ
่ ยู่
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ตั้งค่า
ในรายการหมายเลขโทรออกทีก
่ ำหนดเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถโทรออกได้
ป็อบอัพสายโทรเข้า – แสดงป็อบอัพสายทีโ่ ทรเข้าตอนใช้ทวี ี กล้อง
และวิดโี อ
ปฏิเสธการรับสาย – ตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ปฏิเสธการรับสาย เลือกจาก
โหมดปฏิเสธสาย หรือ ไม่รบ
ั สายจาก
ปฏิเสธพร้อมส่งข้อความ – เมือ
่ คุณต้องการปฏิเสธสาย คุณสามารถส่ง
ข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ ตัวเลือกนีจ
้ ะเป็นประโยชน์ในกรณีท่ี
คุณต้องการปฏิเสธการรับสายในระหว่างการประชุม
ระบบป้องกันข้อมูลลับ – ซ่อนชือ
่ ผูโ้ ทรและหมายเลขสำหรับสายเรียกเข้า
การโอนสาย – เลือกว่าจะโอนทุกสาย โอนเมือ
่ สายไม่วา่ ง โอนเมือ
่ ไม่รบ
ั สาย
หรือโอนเมือ
่ ไม่มส
ี ญ
ั ญาณ
รับสายอัตโนมัติ – ตัง้ ค่าเวลาก่อนอุปกรณ์แฮนด์ฟรีทเ่ี ชือ
่ มต่อจะรับสายเรียก
เข้าโดยอัตโนมัติ เลือกจาก ปิด, 1 วินาที, 3 วินาที และ 5 วินาที
การสัน
่ ขณะเชือ
่ มต่อ – สัน
่ โทรศัพท์เมือ
่ คูส
่ นทนาอืน
่ ๆ รับสาย
ปรับความคมชัดของเสียง – ปรับคุณภาพเสียงเมือ
่ ภายนอกมีเสียงดัง
ซึง่ ทำให้คณ
ุ ได้ยน
ิ ชัดเจนมากขึน
้
บันทึกหมายเลขทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั – เพิม
่ หมายเลขทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั ลงในรายชือ
่ หลัง
จากการโทร
ปุม
่ วางสาย – ให้คณ
ุ เลือกวางสาย
ป้องกันการโทร – ล็อคสายเรียกเข้า สายโทรออก
หรือสายโทรออกต่างประเทศ
เวลาโทร – ดูระยะเวลาการโทรทัง้ หมด ได้แก่ โทรครัง
้ ล่าสุด,
สายทีโ่ ทรออก, สายทีไ่ ด้รบ
ั และ ทุกสาย
ตัง
้ ค่าเพิม
่ เติม – ให้คณ
ุ เปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าต่อไปนี:้
	ข้อมูลผูโ้ ทร: เลือกว่าคุณจะแสดงหมายเลขของคุณในการโทรออกหรือไม่
	สายเรียกซ้อน: หากเปิดใช้สายเรียกซ้อน คุณจะได้รบ
ั แจ้งสายเรียกเข้าขณะ
กำลังใช้สาย (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ)
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< แบ่งปันและเชือ
่ มต่อ >
NFC – โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้ NFC ได้ NFC (Near Field
Communication) คือเทคโนโลยีการเชือ
่ มต่อไร้สายทีใ่ ห้การสือ
่ สารแบบสอง
ทางระหว่างอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยจะทำงานในระยะสองสามเซนติเมตร
คุณสามารถแบ่งปันเนือ
้ หาด้วยแท็ก NFC หรืออุปกรณ์อน
่ื ๆ ทีร่ องรับ
NFC ได้งา่ ยๆ เพียงการแตะด้วยอุปกรณ์ของคุณ หากคุณแตะแท็ก NFC
กับอุปกรณ์ของคุณ จะแสดงเนือ
้ หาของแท็กในอุปกรณ์ของคุณ
	ในการเปิดหรือปิด NFC: จากหน้าจอหลัก ให้แตะและเลือ
่ นแถบการแจ้ง
ลงด้วยนิว้ ของคุณ และเลือกไอคอน NFC เพือ
่ เปิด
หมายเหตุ: ขณะเปิดใช้งานโหมดเครือ
่ งบินจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน NFC ได้

	การใช้ NFC: ในการใช้ NFC ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดอุปกรณ์ของ
คุณและเปิดใช้งานการตัง้ ค่า NFC ในกรณีทป
่ี ด
ิ ใช้งานเอาไว้
Direct/Android Beam – เมือ
่ เปิดใช้คณ
ุ สมบัตน
ิ ้ี คุณสามารถบีมเนือ
้ หา
แอปพลิเคชันไปยังอุปกรณ์ทส
่ี ามารถใช้ NFC ได้โดยการถืออุปกรณ์ไว้ใกล้ๆ
กัน เพียงนำอุปกรณ์เข้าไปใกล้ๆ กัน (หันด้านหลังเข้าหากัน)
แล้วแตะหน้าจอของคุณ แอปพลิเคชันจะกำหนดว่าบีมอะไรบ้าง
SmartShare Beam – เปิดเพือ
่ รับเนือ
้ หามัลติมเี ดียผ่าน SmartShare
Beam จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต LG
Miracast – ทำมิเรอร์หน้าจอและระบบเสียงของโทรศัพท์ไปยัง Miracast
dongle หรือทีวแ
ี บบไร้สาย
ระบบจัดเก็บข้อมูลไร้สาย – คุณสามารถจัดการไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณจาก
คอมพิวเตอร์ หรือคัดลอกไฟล์ไปยังโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ตอ
้ ง
เชือ
่ มต่อ USB หลังจากเปิดระบบจัดเก็บข้อมูลไร้สาย ให้เชือ
่ มต่อโทรศัพท์และ
คอมพิวเตอร์กบ
ั เครือข่ายเดียวกัน จากนัน
้ ป้อนเว็บแอดเดรสทีแ
่ สดงใน
โทรศัพท์ของคุณลงในแอดเดรสบาร์ของบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
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< การปล่อยสัญญาณ & เครือข่าย >
Wi-Fi hotspot – คุณยังสามารถใช้โทรศัพท์เพือ
่ ให้การเชือ
่ มต่อระบบโมไบล์
บรอดแบนด์ได้ดว้ ย สร้างฮอตสปอตและแบ่งปันการเชือ
่ มต่อของคุณ โปรดอ่าน
"การแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูลในโทรศัพท์" สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
การปล่อยสัญญาณบลูทธ
ู – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าโทรศัพท์วา่ จะแบ่งปันการเชือ
่ มต่อ
อินเตอร์เน็ตหรือไม่
ช่วยเหลือ – แตะเพือ
่ ดูขอ
้ ความความช่วยเหลือเกีย
่ วกับฟังก์ชน
ั Wi-Fi
hotspot และการปล่อยสัญญาณบลูทธ
ู
โหมดเครือ
่ งบิน – หลังจากสลับไปยังโหมดเครือ
่ งบิน การเชือ
่ มต่อเครือข่าย
ทัง้ หมดจะใช้งานไม่ได้
หมายเหตุ: คุณต้องตัง้ ค่า PIN หรือรหัสผ่านล็อคหน้าจอก่อนทีจ
่ ะใช้ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลรับรองสิทธิ์

เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ – ตัง้ ค่าตัวเลือกสำหรับโรมมิง่ ข้อมูล
โหมดเครือข่ายและผูใ้ ห้บริการ ชือ
่ จุดเชือ
่ มต่อ (APN) และอืน
่ ๆ
VPN – แสดงรายการ Virtual Private Network (VPN)
ทีค
่ ณ
ุ กำหนดค่าก่อนหน้านี้ ให้คณ
ุ เพิม
่ VPN ประเภทต่างๆ ได้

เสียง
โปรไฟล์เสียง – เลือก เสียง, เฉพาะสัน
่ หรือ เงียบ
ระดับเสียง – ปรับการตัง้ ค่าระดับเสียงของโทรศัพท์ตามความต้องการและ
สภาพแวดล้อมของคุณ
ความแรงการสัน
่ – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าความแรงการสัน
่ สำหรับการโทร การแจ้ง
และการตอบสนองแบบสัมผัส
โหมดเงียบ – ตัง้ ค่าโหมดเงียบของคุณ แตะสวิตช์ เปิดโหมดเงียบตอนนี้
เพือ
่ สลับเปิดหรือปิด คุณสามารถกำหนดเวลาให้โหมดเงียบเปิดใช้โดย
อัตโนมัตแ
ิ ละกำหนดการยกเว้นให้กบ
ั โหมดเงียบได้
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	ตัง
้ เวลาเงียบ: แตะสวิตช์เพือ
่ สลับเปิดหรือปิด คุณยังสามารถตัง้ ค่าวันและ
เวลาให้เปิดโหมดเงียบโดยอัตโนมัตไิ ด้อก
ี ด้วย
	สัน
่ : เลือกเพือ
่ ใช้การสัน
่ สำหรับสายหรือการแจ้งเตือนทีอ
่ นุญาตเมือ
่ เปิดใช้
โหมดเงียบ
ตัง
้ ค่าสายทีไ่ ด้รบ
ั
		 บล็อกสายโทรเข้า: เลือกเพือ
่ บล็อคสายโทรเข้าทัง้ หมด
		 อนุญาตให้โทรซ้ำ: เลือกเพือ
่ อนุญาตการโทรทีโ่ ทรซ้ำภายใน 3 นาที
		 รายชือ
่ ทีอ
่ นุญาต: กำหนดว่าสายของรายชือ
่ ใดบ้างทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาต
		ตอบรับอัตโนมัตส
ิ ำหรับเบอร์ทถ
่ี ก
ู บล็อค: ตัง้ ค่าวิธท
ี ค
่ี ณ
ุ ต้องการตอบ
กลับสายทีป
่ ด
ิ เสียงโดยอัตโนมัติ
ช่วยเหลือ: ดูการช่วยเหลือสำหรับโหมดเงียบ
เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ – ตัง้ ค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับสายต่างๆ คุณยัง
ทีม
่ ม
ุ ขวาบนของหน้าจอ
สามารถเพิม
่ เสียงเรียกเข้าได้โดยการแตะ
สมาร์ทริงโทน – เลือกเพือ
่ ปรับระดับเสียงริงโทนโทรศัพท์อต
ั โนมัติ
เมือ
่ ภายนอกมีเสียงดัง
สัน
่ เมือ
่ มีสายโทรเข้า – ตัง้ ค่าตัวเลือกสัน
่ เมือ
่ มีสายโทรเข้า
สัน
่ เบาๆ – เลือกเพือ
่ ค่อยๆ เพิม
่ แรงสัน
่ จนกว่าถึงระดับความแรงทีก
่ ำหนดเอาไว้
เสียงพร้อมสัน
่ – เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าให้โทรศัพท์สน
่ั ไปพร้อมๆ กับเสียงเรียกเข้า
เมือ
่ มีสายเรียกเข้า
แจ้งเตือนเสียง – แตะสวิตช์ แจ้งเตือนเสียง เพือ
่ สลับเปิดหรือปิด เมือ
่ เปิดไว้
จะทำให้อป
ุ กรณ์แจ้งสายเรียกเข้าและข้อความเข้าโดยอัตโนมัติ
เสียงการแจ้งเตือน – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าเสียงของการแจ้งเตือน คุณยังสามารถเพิม
่
ทีม
่ ม
ุ ขวาบนของหน้าจอ
เสียงได้โดยการแตะ
การตอบสนองแบบสัมผัสและระบบ – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าการตอบสนอง
(เสียงและ/หรือการสัน
่ ) ขณะกำลังใช้อป
ุ กรณ์
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หน้าจอ
< หน้าจอหลัก >
ตัง้ ค่า ธีม, พืน
้ หลัง, เอฟเฟกต์หน้าจอ, ยอมให้วนลูปหน้าจอโฮม หรือ
มุมมองแนวตัง
้ เท่านัน
้
แบ็คอัพหน้าหลักและเรียกคืน – คุณสามารถสำรองและเรียกคืนเลย์เอาต์
แอปพลิเคชัน/Widget และธีมได้
ช่วยเหลือ – แตะเพือ
่ ดูขอ
้ ความช่วยเหลือบนหน้าจอหลัก
< ล็อคหน้าจอ >
เลือกแบบล็อคหน้าจอ – ตัง้ ค่าประเภทเลือกแบบล็อคหน้าจอเพือ
่ ป้องกัน
โทรศัพท์ของคุณ เปิดชุดหน้าจอทีแ
่ นะนำคุณในการวาดแบบปลดล็อคหน้าจอ
ตัง้ ค่า ไม่ม,ี ลาก, ปลดล็อกใบหน้า, รูปแบบ, PIN หรือ รหัสผ่าน
หากคุณเปิดใช้งานการประเภทการล็อกรูปแบบเมือ
่ เปิดโทรศัพท์หรือเรียก
หน้าจอ คุณจะต้องวาดแบบปลดล็อคเพือ
่ ปลดล็อคหน้าจอ
หมุนหน้าจอล็อค – เลือกเพือ
่ ให้หน้าจอล็อคขยับขึน
้ หรือลงเอง เมือ
่ คุณเอียง
โทรศัพท์ไปในทิศทางนัน
้
เอฟเฟกต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าตัวเลือกเอฟเฟกต์หน้าจอ เลือกจาก Ripple,
Dewdrop, แสงสีขาว, Particle และ Crystal
หมายเหตุ: เอฟเฟกต์หน้าจอจะกลายเป็นเอฟเฟกต์รป
ู แบบ หากตัง้ ค่าการล็อคหน้า
จอไว้ทร่ี ป
ู แบบ

แอนิเมชันสภาพอากาศ – เลือกเพือ
่ แสดงแอนิเมชันสภาพอากาศสำหรับ
ตำแหน่งปัจจุบน
ั หรือเมืองหลักทีต
่ ง้ั ค่าในสภาพอากาศตามการอัปเดตข้อมูล
อัตโนมัติ
พืน
้ หลัง – ตัง้ ค่าภาพล็อคหน้าจอของคุณ เลือกจาก แกลเลอรี่ หรือ
คลังภาพพืน
้ หลัง
ช็อตคัท – ให้คณ
ุ เปลีย
่ นช็อตคัทบนการล็อคหน้าจอแบบลาก
ข้อมูลเจ้าของ – เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าชือ
่ ของเจ้าของอุปกรณ์ให้แสดงบนการล็อค
ป้อนข้อความทีแ
่ สดงข้อมูลเจ้าของ
หน้าจอ แตะ
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ตัง
้ เวลาล็อค – ตัง้ ค่าระยะเวลาก่อนทีห
่ น้าจอจะล็อคโดยอัตโนมัติ
หลังจากหน้าจอหมดเวลา
ล็อคปุม
่ พาวเวอร์ทน
ั ที – เลือกเพือ
่ ให้ลอ
็ คหน้าจอทันทีเมือ
่ ปุม
่ เปิด/ปิด/
ล็อคถูกกด การตัง้ ค่านีจ
้ ะแทนทีก
่ ารตัง้ ค่าตัวจับเวลาล็อคการป้องกัน
< ปุม
่ สัมผัสด้านหน้า >
ตัง้ ค่าปุม
่ สัมผัสด้านหน้าให้แสดงทีด
่ า้ นล่างของทุกหน้าจอ
ตัง้ ค่าว่าจะให้แสดงอะไร ตำแหน่งของแถบ และลักษณะทีป
่ รากฏ
เลือกปุม
่ และลำดับ ธีม และแบ็คกราวด์
< หน้าจอ >
ความสว่าง – ปรับความสว่างของหน้าจอ เพือ
่ ให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุดของแบตเตอรี่ ให้ใช้ความสว่างทีม
่ ด
ื ทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเห็นได้อย่างสบายตา
ไทม์เอาต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าระยะเวลาก่อนทีห
่ น้าจอจะหมดเวลา
เอฟเฟกต์ปด
ิ หน้าจอ – ตัง้ ค่าเอฟเฟกต์ปด
ิ หน้าจอ เลือกจาก เฟดออก, Black
hole และทีวย
ี อ
้ นยุค
หมุนจออัตโนมัติ – เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าโทรศัพท์ให้หมุนหน้าจออัตโนมัตต
ิ ามแนว
ของโทรศัพท์ (แนวตัง้ หรือแนวนอน)
โหมดหน้าจอ - ตัง้ ค่าโหมดหน้าจอ เลือกจาก มาตรฐาน, สดใส, หรือ
ธรรมชาติ
Daydream – แตะสวิตช์ Daydream เพือ
่ สลับเปิดหรือปิด เมือ
่ เปิดไว้จะทำ
ให้ภาพพักหน้าจอปรากฏขึน
้ เมือ
่ โทรศัพท์กำลังพักขณะวางบนแท่นชาร์จและ/
หรือกำลังชาร์จ เลือกได้จาก นาฬิกา การชาร์จ สี เฟรมรูป และตารางรูปภาพ
< ตัวอักษร >
ชนิดแบบอักษร – ตัง้ ค่าชนิดแบบอักษรทีใ่ ช้สำหรับโทรศัพท์และเมนู
ขนาดแบบอักษร – ตัง้ ค่าขนาดแบบอักษรทีแ
่ สดงในโทรศัพท์และเมนู
< เปิดใช้งานอัจฉริยะ >
จออัจฉริยะ – เลือกเพือ
่ ไม่ให้หน้าจอหมดเวลาเมือ
่ อุปกรณ์ตรวจเจอดวงตา
ของคุณทีม
่ องไปยังหน้าจอ
วิดโี ออัจฉริยะ – เลือกเพือ
่ หยุดวิดโี อชัว่ คราวเมือ
่ อุปกรณ์ตรวจไม่พบว่ามี
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ดวงตามองไปยังหน้าจอ
< การใช้การตัง
้ ค่าขัน
้ สูง >
ไฟ LED แจ้งเตือน – แตะสวิตช์เพือ
่ สลับเปิดหรือปิด เมือ
่ เปิดไว้จะเปิดใช้ไฟ
LED สำหรับการแจ้งเตือนทีค
่ ณ
ุ เลือกด้วยสีทค
่ี ณ
ุ ตัง้ ไว้สำหรับการแจ้งเตือน
แต่ละรายการ
ปรับโทนหน้าจออัตโนมัติ – เลือกเพือ
่ ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
โดยการปรับความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัตด
ิ ว้ ยการวิเคราะห์สภ
ี าพ
พืน
้ ทีจ
่ บ
ั ภาพหน้าจอ – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าพืน
้ ทีจ
่ บ
ั ภาพหน้าจอ เลือกจาก
จับภาพหน้าจอเต็ม หรือ จับภาพบางส่วนของหน้าจอ
แก้ไขอัตราส่วนของจอภาพ – ให้คณ
ุ เปลีย
่ นอัตราส่วนหน้าจอของ
แอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดเพือ
่ แก้ไขความผิดเพีย
้ นของหน้าจอ

ทัว่ ไป
< Gestures >
เปิด/ปิดหน้าจอ – เลือกเพือ
่ เปิดใช้งาน เปิดหน้าจอ เพือ
่ เปิดและปิดหน้าจอ
แตะสองครัง้ อย่างรวดเร็วทีต
่ รงกลางของหน้าจอเพือ
่ เปิด แตะสองครัง้ ที่
แถบสถานะ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน้าจอหลัก หรือล็อคหน้าจอเพือ
่ ปิดหน้าจอ
เพือ
่ ผลลัพธ์ทด
่ี ท
ี ส
่ี ด
ุ ห้ามเคลือ
่ นย้ายโทรศัพท์ในขณะเปิดใช้งานคุณสมบัติ
เปิดหน้าจอ อยู่
รับสายโทรเข้า – เลือกเพือ
่ เปิดใช้งานการรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัตเิ มือ
่
คุณนำโทรศัพท์มาแนบกับหู
หรีเ่ สียงริงโทน – เลือกเพือ
่ เปิดใช้การหรีเ่ สียงเรียกเข้าเพือ
่ คุณหยิบโทรศัพท์
ออกจากพืน
้ ผิวราบ
สายโทรเข้าทีร่ ออยู่ – เลือกเพือ
่ ปิดเสียงสายเรียกเข้าเมือ
่ คุณพลิกโทรศัพท์
เลือ
่ นหรือปิดสัญญาณเตือน – เลือกเพือ
่ เลือ
่ นหรือปิดสัญญาณเตือนเมือ
่ คุณ
พลิกอุปกรณ์
หยุดวิดโี อชัว่ คราว – เลือกเพือ
่ หยุดวิดโี อทีก
่ ำลังเล่นอยูช
่ ว่ั คราวเมือ
่ คุณพลิก
อุปกรณ์
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ย้ายไอเท็มในจอโฮม – เลือกเพือ
่ ช่วยให้คณ
ุ ย้ายไอคอนไปยังหน้าจออืน
่ โดย
การเอียงโทรศัพท์ แตะไอคอนค้างไว้และเอียงโทรศัพท์ไปทางซ้ายหรือขวา
และปล่อยบนหน้าจอทีค
่ ณ
ุ ต้องการไอคอนดังกล่าว
ช่วยเหลือ – เปิดคูม
่ อ
ื ความช่วยเหลือเพือ
่ ดูวธ
ิ ก
ี ารใช้คณ
ุ สมบัติ Gestures
ของอุปกรณ์ของคุณ
ปรับแต่งเซนเซอร์การเคลือ
่ นไหว – ให้คณ
ุ ปรับปรุงความแม่นยำของ
การเอียงและความเร็วของเซนเซอร์
< ใช้งานมือเดียว >
ปุม
่ โทร – เลือกเพือ
่ ให้คณ
ุ ย้ายปุม
่ โทรไปทางด้านซ้ายหรือขวาของอุปกรณ์
เพียงแตะลูกศรเพือ
่ ย้ายไปทีข
่ า้ งใดข้างหนึง่
LG คียบ
์ อร์ด – เลือกเพือ
่ ให้คณ
ุ ย้ายคียบ
์ อร์ดไปทางด้านซ้ายหรือขวาของ
อุปกรณ์ เพียงแตะลูกศรเพือ
่ ย้ายไปทีข
่ า้ งใดข้างหนึง่
ระบบควบคุมท่าทาง – เลือกเพือ
่ ให้คณ
ุ ปรับตำแหน่งของ LG คียบ
์ อร์ดได้
โดยการลากไปทางซ้ายหรือขวา
ล็อคหน้าจอ – เลือกเพือ
่ ย้ายคียแ
์ พด PIN ล็อคหน้าจอไปทางด้านซ้ายหรือ
ขวาของอุปกรณ์ เพียงแตะลูกศรเพือ
่ ย้ายไปทีข
่ า้ งใดข้างหนึง่
ปัดปุม
่ สัมผัสด้านหน้า – เลือกเพือ
่ ปัดปุม
่ สัมผัสด้านหน้าไปทางด้านซ้ายหรือ
ขวาเพือ
่ ปรับตำแหน่งของปุม
่ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้งา่ ยด้วยมือข้างเดียว
ช่วยเหลือ – แสดงข้อมูลทีเ่ กีย
่ วกับการใช้งานด้วยมือเดียว
< ทีเ่ ก็บข้อมูล >
ทีเ่ ก็บข้อมูลภายใน – ดูการใช้ทเ่ี ก็บข้อมูลภายใน
< แบตเตอรี่ >
ข้อมูลแบตเตอรี่
ข้อมูลประจุของแบตเตอรีจ
่ ะแสดงบนกราฟิกแบตเตอรีพ
่ ร้อมกับเปอร์เซ็นต์ของ
ประจุทเ่ี หลืออยูแ
่ ละสถานะแตะไอคอนประจุของแบตเตอรีเ่ พือ
่ แสดงหน้าจอการ
ใช้แบตเตอรีเ่ พือ
่ ดูระดับการใช้แบตเตอรีแ
่ ละรายละเอียดการใช้แบตเตอรี่
หน้าจอนีจ
้ ะแสดงส่วนประกอบและแอปพลิเคชันทีก
่ ำลังใช้พลังงานแบตเตอรี่
มากทีส
่ ด
ุ แตะหนึง่ ในรายการเพือ
่ ดูขอ
้ มูลอย่างละเอียด
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เปอร์เซ็นต์แบตเตอรีบ
่ นแถบสถานะ – เลือกเพือ
่ แสดงเปอร์เซ็นต์ระดับ
แบตเตอรีบ
่ นแถบสถานะด้านข้างไอคอนแบตเตอรี่
ประหยัดพลังงาน
แตะสวิตช์ประหยัดพลังงานเพือ
่ สลับเปิดหรือปิด แตะประหยัดพลังงานเพือ
่ เข้า
ถึงการตัง้ ค่าต่อไปนี:้
ประหยัดพลังงาน – ตัง้ ค่าระดับเปอร์เซ็นต์ระดับแบตเตอรีท
่ จ
่ี ะให้เปิด
ประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ เลือกจาก ทันที, 10% แบตเตอรี,่ 20%
แบตเตอรี,่ 30% แบตเตอรี่ และ 50% แบตเตอรี่
เทคนิคการประหยัดพลังงาน
ซิงค์อต
ั โนมัติ – เลือกเพือ
่ ปิดซิงค์อต
ั โนมัตเิ มือ
่ เปิดใช้ประหยัดพลังงาน
Wi-Fi – เลือกเพือ
่ ปิด Wi-Fi เมือ
่ ไม่ได้ใช้ขอ
้ มูลในขณะทีเ่ ปิดใช้ประหยัด
พลังงาน
Bluetooth – เลือกเพือ
่ ปิด Bluetooth เมือ
่ ไม่ได้เชือ
่ มต่อในขณะทีเ่ ปิดใช้
ประหยัดพลังงาน
สัน
่ เมือ
่ แตะ – เลือกเพือ
่ ปิดการตอบสนองแบบสัมผัสเมือ
่ เปิดใช้ประหยัดพลัง
งาน
ความสว่าง – เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าความสว่างของหน้าจอเมือ
่ เปิดใช้ประหยัดพลัง
งาน แตะ เพือ
่ เปลีย
่ นการตัง้ ค่า
ปรับโทนหน้าจออัตโนมัติ – เลือกเพือ
่ เปิดการปรับโทนหน้าจออัตโนมัตเิ มือ
่
เปิดใช้ประหยัดพลังงาน
ไทม์เอาต์หน้าจอ – เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าไทม์เอาต์หน้าจอเมือ
่ เปิดใช้ประหยัดพลัง
งาน แตะไอคอนตัง้ ค่าเพือ
่ เปลีย
่ นการตัง้ ค่า
ไฟ LED แจ้งเตือน – เลือกเพือ
่ ปิดไฟ LED สำหรับการแจ้งเตือนเมือ
่ เปิดใช้
ประหยัดพลังงาน
< แอปฯ >
ดูและจัดการแอปพลิเคชันของคุณ
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< มัลติทาสกิง
้ >
เลือ
่ นไปด้านข้าง – เลือกทำเครือ
่ งหมายทีช
่ อ
่ ง เลือ
่ นไปด้านข้าง เพือ
่ ใช้คณ
ุ
สมบัตเิ ลือ
่ นไปด้านข้าง (โปรดดู เลือ
่ นไปด้านข้าง)
หน้าต่างคู่ – เลือกทำเครือ
่ งหมายทีช
่ อ
่ งหน้าต่างคู่ เพือ
่ ใช้คณ
ุ สมบัติ
หน้าต่างคู่ (โปรดดู หน้าต่างคู)่
มุมมองแบ่งหน้าจอ – เลือกทำเครือ
่ งหมายทีช
่ อ
่ ง มุมมองแบ่งหน้าจอ เพือ
่
แตะทีล
่ งิ ค์บนหน้าจอเต็มเพือ
่ ใช้งานหน้าต่างคูโ่ ดยอัตโนมัติ
ช่วยเหลือ – เปิดคูม
่ อ
ื ความช่วยเหลือเพือ
่ ดูวธ
ิ ก
ี ารใช้คณ
ุ สมบัตม
ิ ล
ั ติทาสกิง้
ของอุปกรณ์ของคุณ
< แอคเคาท์และการซิงค์ >
อนุญาตให้แอปพลิเคชันซิงโครไนซ์ขอ
้ มูลในแบ็คกราวด์ ไม่วา่ คุณจะกำลังใช้
งานข้อมูลอยูห
่ รือไม่กต
็ าม การไม่เลือกการตัง้ ค่านีส
้ ามารถประหยัดไฟ
แบตเตอรีแ
่ ละลด (ไม่ใช่ทง้ั หมด) การใช้ขอ
้ มูล
< คลาวด์ >
เพิม
่ บัญชีคลาวด์เพือ
่ ใช้บริการคลาวด์ได้รวดเร็วและง่ายดายใน LG
แอปพลิเคชัน
< โหมด Guest >
คุณสามารถใช้งานโหมด Guest เพือ
่ ป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณหรือจำกัด
บางแอปพลิเคชันจากเด็กๆ ได้
เมือ
่ คุณให้ผอ
ู้ น
่ื ยืมโทรศัพท์ คุณสามารถจำกัดแอปพลิเคชันทีจ
่ ะปรากฏขึน
้ ได้
ให้ตง้ั ค่าโหมด Guest และปรับตัวเลือกต่างๆ ไว้ลว่ งหน้า
< เข้าถึงข้อมูลระบุตำแหน่ง >
เข้าถึงข้อมูลระบุตำแหน่งของฉัน – หากคุณเลือกบริการระบุตำแหน่งของ
Google โทรศัพท์จะกำหนดตำแหน่งโดยประมาณจากการใช้เครือข่าย Wi-Fi
และโทรศัพท์มอ
ื ถือ เมือ
่ คุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะได้รบ
ั แจ้งว่าจะยินยอมให้
Google ใช้ตำแหน่งของคุณเมือ
่ ให้บริการเหล่านีห
้ รือไม่
ดาวเทียม GPS – หากคุณเลือกดาวเทียม GPS โทรศัพท์จะกำหนดตำแหน่ง
ด้วยความแม่นยำระดับถนน
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ตำแหน่งเครือข่าย Wi-Fi และโมไบล์ – ให้แอปพลิเคชันใช้ขอ
้ มูลจากแหล่ง
ทีม
่ า เช่น Wi-Fi และเครือข่ายโทรศัพท์มอ
ื ถือเพือ
่ ระบุพก
ิ ด
ั โดยประมาณ
< ระบบป้องกัน >
เข้ารหัสอุปกรณ์ – ให้คณ
ุ เข้ารหัสข้อมูลในโทรศัพท์เพือ
่ ความปลอดภัย
คุณจะต้องป้อน PIN หรือรหัสผ่านเพือ
่ ถอดรหัสโทรศัพท์ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ เปิด
ใช้การเข้ารหัส
ตัง
้ ค่าล็อคซิมการ์ด – ตัง้ ค่าล็อคการ์ด Micro-USIM หรือเปลีย
่ น PIN
ของการ์ด Micro-USIM
ป้อนรหัสผ่านแบบมองเห็น – แสดงตัวอักษรสุดท้ายของรหัสผ่านทีถ
่ ก
ู ซ่อน
เมือ
่ คุณพิมพ์
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ – ดูหรือปิดการใช้งานผูด
้ แ
ู ลอุปกรณ์
แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั – ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นเพือ
่ ติดตัง้ แอปพลิเคชันทีไ่ ม่ได้มาจาก
Play Store
ยืนยันแอปฯ – ไม่อนุญาตหรือเตือนก่อนติดตัง้ แอปฯทีอ
่ าจก่ออันตราย
การรับรองสิทธิท
์ ไ่ี ว้ใจได้ – แสดงการรับรองสิทธิ์ CA ทีเ่ ชือ
่ ใจได้
ติดตัง
้ จากระบบจัดเก็บข้อมูล – เลือกติดตัง้ ใบรับรองทีเ่ ข้ารหัส
ลบจัดเก็บข้อมูล – ลบใบรับรองทัง้ หมด
< ภาษาและการป้อนข้อมูล >
ใช้การตัง้ ค่า ภาษาและการป้อนข้อมูล เพือ
่ เลือกภาษาสำหรับข้อความใน
โทรศัพท์ และเพือ
่ กำหนดค่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
รวมถึงคำทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ ในพจนานุกรม
< แบ็คอัพและรีเซ็ท >
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าสำหรับการจัดการการตัง้ ค่าและข้อมูลของคุณ
สำรองข้อมูลของฉัน – ตัง้ ค่าเพือ
่ สำรองข้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิเคชัน
ของคุณลงบนเซิรฟ
์ เวอร์ของ Google
บัญชีขอ
้ มูลสำรอง – ตัง้ ค่าเพือ
่ สำรองข้อมูลแอคเคาท์ของคุณ
เรียกคืนอัตโนมัติ – ตัง้ ค่าให้ทำการเรียกคืนข้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิเคชัน
ของคุณ เมือ
่ มีการติดตัง้ แอปพลิเคชันซ้ำบนอุปกรณ์ของคุณ
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บริการ LG แบ็คอัพ – สำรองข้อมูลทัง้ หมดในอุปกรณ์และเรียกคืนข้อมูล
ในกรณีทข
่ี อ
้ มูลสูญหายหรือเปลีย
่ นเครือ
่ ง
รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน – รีเซ็ตการตัง้ ของคุณกลับสูค
่ า่ เริม
่ ต้นจากโรงงาน
และลบข้อมูลทัง้ หมดของคุณ หากคุณรีเซ็ตโทรศัพท์ดว้ ยวิธก
ี ารนี้ คุณจะต้อง
ป้อนข้อมูลเช่นเดียวกับเมือ
่ คุณเริม
่ ต้น Android ครัง้ แรก
< วันทีแ
่ ละเวลา >
ใช้การตัง้ ค่า วันทีแ
่ ละเวลา เพือ
่ ตัง้ ค่าการแสดงวันที่ คุณยังสามารถใช้การ
ตัง้ ค่าเหล่านีเ้ พือ
่ ตัง้ ค่าเวลาและโซนเวลาของคุณแทนการรับเวลาปัจจุบน
ั จาก
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีไ่ ด้
< การช่วยสำหรับการเข้าถึง >
ใช้การตัง้ ค่า การช่วยสำหรับการเข้าถึง เพือ
่ กำหนดค่าปลัก
๊ อินช่วยเหลือ
สำหรับการเข้าถึงทีค
่ ณ
ุ ติดตัง้ ในโทรศัพท์
หมายเหตุ: ต้องใช้พลักอินเพิม
่ เติมเพือ
่ ให้สามารถเลือกได้

< การเชือ
่ มต่อ PC >
เลือกวิธเี ชือ
่ มต่อแบบ USB – ตัง้ ค่าโหมดทีต
่ อ
้ งการ: ชาร์จโทรศัพท์,
ซิงค์มเี ดีย (MTP), การปล่อยสัญญาณ, LG ซอร์ฟแวร์ หรือ ส่งรูปภาพ
(PTP)
ถามเมือ
่ ทำการเชือ
่ มต่อ – ถามในโหมดเชือ
่ มต่อ USB เมือ
่ โทรศัพท์เชือ
่ มต่อ
กับคอมพิวเตอร์
ช่วยเหลือ – ช่วยเหลือในการเชือ
่ มต่อ USB
PC Suite – เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ใช้ LG PC Suite กับการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi
โปรดอย่าลืมว่าเครือข่าย Wi-Fi ควรเชือ
่ มต่อกับ LG PC Suite ด้วยการเชือ
่ มต่อ
Wi-Fi
On-Screen Phone – เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ รับคำขอเชือ
่ มต่อ Wi-Fi จาก
On-Screen Phone
ช่วยเหลือ – ช่วยเหลือเกีย
่ วกับ LG ซอร์ฟแวร์
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ตั้งค่า
< อุปกรณ์ >
QuickWindow Case – เปิดใช้เพือ
่ ทำให้คณ
ุ สมบัตต
ิ า่ งๆ เช่น เพลง
สภาพอากาศ และนาฬิกาใช้งานได้ในมุมมองขนาดเล็กเมือ
่ ใช้ QuickWindow
Case
ทีเ่ ก็บข้อมูล USB – ตัง้ ค่าคุณสมบัติ Plug & Pop สำหรับทีเ่ ก็บข้อมูล
USB เลือกตัวเลือก แอปพลิเคชันพาเนล เพือ
่ แสดงแอปพลิเคชันพาเนล
โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ เชือ
่ มต่อสายเคเบิล USB แบบ OTG (On-the-Go) แตะ
แก้ไขแอปพลิเคชันพาเนล เพือ
่ เปลีย
่ นแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้ใช้ได้
หูฟง
ั – ตัง้ ค่าคุณสมบัติ Plug & Pop สำหรับหูฟงั เลือกตัวเลือก
แอปพลิเคชันพาเนล เพือ
่ แสดงแอปพลิเคชันพาเนลโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ เชือ
่ มต่อ
หูฟงั แตะ แก้ไขแอปพลิเคชันพาเนล เพือ
่ เปลีย
่ นแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ให้ใช้ได้
< เกีย
่ วกับโทรศัพท์ >
ดูขอ
้ มูลทางกฎหมาย และตรวจสอบสถานะโทรศัพท์และเวอร์ชน
ั ซอฟต์แวร์
ของคุณ
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ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (LG PC Suite)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ "LG PC Suite" เป็นโปรแกรมทีจ
่ ะช่วยเชือ
่ มต่ออุปกรณ์
ของคุณกับคอมพิวเตอร์ ผ่านสายเคเบิลการสือ
่ สารข้อมูล USB และ Wi-Fi
เมือ
่ เชือ
่ มต่อแล้ว คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั ของอุปกรณ์ของคุณบนคอมพิวเตอร์ได้
ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ "LG PC Suite" คุณสามารถ...
• จัดการและเล่นเนือ
้ หามีเดียของคุณ (เพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ)
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ส่งเนือ
้ หามัลติมเี ดียไปยังอุปกรณ์ของคุณ
• ซิงโครไนซ์ขอ
้ มูล (กำหนดการ รายชือ
่ บุค
๊ มาร์ค)
ในอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
• สำรองข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ
• อัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณ
• สำรองข้อมูลและเรียกคืนอุปกรณ์ของคุณ
• เล่นเนือ
้ หามัลติมเี ดียในคอมพิวเตอร์ของคุณจากอุปกรณ์ของคุณ
• สำรองและสร้างและแก้ไขบันทึกในอุปกรณ์ของคุณ
หมายเหตุ: คุณสามารถใช้เมนู ช่วยเหลือ จากแอปพลิเคชันเพือ
่ ค้นหาวิธก
ี ารใช้งาน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ "LG PC Suite" ของคุณได้

การติดตัง
้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ "LG PC Suite"
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ "LG PC Suite" สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บเพจ
ของ LG
1 ไปที่ www.lg.com และเลือกประเทศที่คุณต้องการ
2 ไปที่ บริการ > บริการโทรศัพท์มือถือ > โทรศัพท์มือถือ > เลือกรุ่น
3 คลิก PC SYNC จาก คู่มือและการดาวน์โหลด จากนั้นคลิก ดาวน์โหลด
เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ "LG PC Suite"
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ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (LG PC Suite)
ข้อกำหนดของระบบสำหรับ "LG PC Suite" PC software
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8
• CPU: โปรเซสเซอร์ 1 GHz หรือสูงกว่า
• หน่วยความจำ: 512 MB RAM หรือสูงกว่า
• กราฟิกการ์ด: ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 สี 32 บิตหรือสูงกว่า
• HDD: พืน
้ ทีว่ า่ ง 500 MB หรือมากกว่า (อาจต้องใช้พน
้ื ทีว่ า่ งบนฮาร์ดดิสก์
มากขึน
้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณข้อมูลทีจ
่ ด
ั เก็บ)
• ซอฟต์แวร์ทต
่ี อ
้ งการ: ไดรเวอร์ในตัวของ LG, Windows Media Player 10
หรือใหม่กว่า
หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB ในตัวของ LG
ไดรเวอร์ USB ในตัวของ LG จำเป็นในการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ LG และคอมพิวเตอร์
และไดรเวอร์จะถูกติดตัง้ โดยอัตโนมัติ เมือ
่ คุณติดตัง้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
"LG PC Suite"

การซิงโครไนซ์อป
ุ กรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจากอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์สามารถซิงโครไนซ์ได้งา่ ยๆ
ด้วยซอฟต์แวร์ "LG PC Suite" เพือ
่ ความสะดวกของคุณ รายชือ
่ กำหนดการ
และบุค
๊ มาร์คสามารถซิงโครไนซ์ได้
ขัน
้ ตอนจะมีดงั ต่อไปนี:้
1 เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (ใช้สายเคเบิล
USB หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi)
2 เลือกวิธีเชื่อมต่อแบบ USB จะปรากฏขึ้น แล้วเลือก LG ซอร์ฟแวร์
3 หลังจากการเชื่อมต่อ ให้เรียกใช้โปรแกรมและเลือกส่วนอุปกรณ์จาก
ประเภททางด้านซ้ายของหน้าจอ
4 คลิก ข้อมูลส่วนตัว เพื่อเลือก
5 ทำเครื่องหมายที่ช่องเนื้อหาเพื่อซิงโครไนซ์ และคลิกที่ปุ่ม ซิงค์
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หมายเหตุ: ในการซิงโครไนซ์โทรศัพท์กบ
ั คอมพิวเตอร์ คุณต้องติดตัง้ LG PC Suite
ในคอมพิวเตอร์ โปรดดูหน้าก่อนหน้านีส
้ ำหรับการติดตัง้ LG PC Suite

การย้ายรายชือ
่ จากอุปกรณ์เก่าไปยังอุปกรณ์ใหม่
1 เอ็กซ์ปอร์ตรายชื่อของคุณเป็นไฟล์ CSV จากอุปกรณ์เก่าไปยังคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรม PC Sync
2 ติดตั้ง "LG PC Suite" ในคอมพิวเตอร์ก่อน เรียกใช้โปรแกรมและเชื่อมต่อ
โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
3 ที่เมนูบนสุด เลือก Device > Import to device > Import
contacts
4 หน้าต่างป๊อปอัปเพื่อเลือกประเภทไฟล์และไฟล์ที่จะอิมปอร์ตจะปรากฏขึ้น
5 บนบ๊อปอัป คลิก Select a file แล้ว Windows Explorer จะปรากฏขึ้น
6 เลือกไฟล์รายชื่อที่จะอิมปอร์ตใน Windows Explorer แล้วคลิก Open
7 คลิก OK
8 ป๊อปอัป Field mapping เพื่อลิงค์รายชื่อในอุปกรณ์ของคุณและข้อมูล
รายชื่อใหม่จะปรากฏขึ้น
9 หากมีการขัดแย้งระหว่างข้อมูลในรายชื่อ PC และรายชื่ออุปกรณ์ ให้ทำการ
เลือกหรือแก้ไขที่จำเป็นใน LG PC Suite
10 คลิก OK
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อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ LG จากอินเตอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ โปรดดูท่ี http://www.lg.com/
common/index.jsp เลือกประเทศและภาษาของคุณ
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ อัปเดตเฟิรม
์ แวร์ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชน
ั ใหม่ได้อย่างสะดวก
จากอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ
้ งไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ คุณสมบัตน
ิ จ
้ี ะใช้ได้เมือ
่ LG
มีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่สำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านัน
้
เนือ
่ งจากการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือต้องการให้ผใู้ ช้ดำเนินการอัปเดต
อย่างระมัดระวัง โปรดตรวจสอบคำแนะนำและหมายเหตุทป
่ี รากฏขึน
้ ในแต่ละ
ขัน
้ ตอนก่อนดำเนินการต่อไป โปรดทราบว่าการถอดสายข้อมูล USB
ระหว่างการอัปเกรดอาจทำให้โทรศัพท์มอ
ื ถือชำรุดเสียหายได้
หมายเหตุ: LG ขอสงวนสิทธิใ์ นการให้บริการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์สำหรับบางรุน
่ เท่านัน
้
ตามดุลยพินจ
ิ ของบริษท
ั แต่เพียงผูเ้ ดียว และไม่รบ
ั ประกันว่าจะมีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่
สำหรับเครือ
่ งทุกรุน
่

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ LG ผ่าน Over-the-Air (OTA)
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชน
ั ใหม่
อย่างสะดวกผ่าน OTA โดยไม่ตอ
้ งเชือ
่ มต่อโดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB คุณ
สมบัตน
ิ จ
้ี ะใช้ได้เมือ
่ LG มีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่สำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านัน
้
คุณควรตรวจสอบเวอร์ชน
ั ของซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณ
ก่อน: ตัง
้ ค่า > แท็บ ทัว่ ไป > เกีย
่ วกับโทรศัพท์ > ศูนย์กลางอัปเดต >
อัปเดตซอร์ฟแวร์ > ตรวจสอบอัปเดตในตอนนี้
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หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนตัวของคุณจากพืน
้ ทีก
่ ารจัดเก็บภายในโทรศัพท์—
รวมถึงข้อมูลเกีย
่ วกับแอคเคาท์ Google ของคุณและแอคเคาท์อน
่ื ๆ, ข้อมูลระบบ
หรือแอปพลิเคชันและการตัง้ ค่าของคุณ, แอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดและใบอนุญาต
DRM—อาจสูญหายในกระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ดังนัน
้ LG ขอแนะ
นำให้คณ
ุ สำรองข้อมูลส่วนตัวก่อนการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ LG ไม่รบ
ั ผิด
ชอบต่อการสูญหายของข้อมูลส่วนตัวใดๆ
หมายเหตุ: คุณสมบัตน
ิ ข
้ี น
้ึ อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย ภูมภ
ิ าค และประเทศของคุณ
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เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้นี้
เกีย
่ วกับคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้น้ี
•

•

•

•

•

•

•
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โปรดอ่านคูม
่ อ
ื นีโ้ ดยละเอียดก่อนการใช้งานอุปกรณ์ เพือ
่ ให้มน
่ั ใจว่าคุณใช้
โทรศัพท์ของคุณได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ภาพและภาพหน้าจอบางภาพทีม
่ ใี นคูม
่ อ
ื นีอ
้ าจแตกต่างจากทีแ
่ สดงบน
โทรศัพท์ของคุณ
เนือ
้ หาของคุณอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทว่ี างจำหน่าย หรือจากซอฟต์แวร์
ทีม
่ าจากผูใ้ ห้บริการหรือเครือข่าย เนือ
้ หานีอ
้ าจเปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่ตอ
้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับเวอร์ชน
ั ล่าสุดของคูม
่ อ
ื นี้ โปรดดูทเ่ี ว็บไซต์ LG
ที่ www.lg.com
แอปพลิเคชันและฟังก์ชน
ั ของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันตามประเทศ ภูมภ
ิ าค
หรือข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ LG ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพ
ทีเ่ กิดจากการใช้แอปพลิเคชันทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้ โดยผูใ้ ห้บริการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่ LG
LG ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือการไม่สามารถใช้งานร่วมกัน
ได้ทเ่ี กิดจากการแก้ไขการตัง้ ค่ารีจส
ิ ทรีย์ หรือการแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบการ
ปฏิบต
ั ก
ิ าร ความพยายามในการปรับแต่งระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารอาจทำให้อป
ุ กรณ์
หรือแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
ซอฟต์แวร์, เสียง, พืน
้ หลัง, ภาพ และมีเดียทีม
่ ม
ี าให้พร้อมอุปกรณ์ได้รบ
ั
อนุญาตเพือ
่ การใช้งานทีจ
่ ำกัด หากคุณจัดเก็บข้อมูลและใช้ขอ
้ มูลเหล่านีเ้ พือ
่
การพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อน
่ื ๆ คุณอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ในฐานะ
ผูใ้ ช้งาน คุณมีสว่ นรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์สำหรับการใช้มเี ดีย
อย่างผิดกฎหมาย
อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติมสำหรับบริการข้อมูล เช่น ข้อความ, การอัปโหลด
และดาวน์โหลด, ซิงค์อต
ั โนมัติ หรือการใช้บริการระบุพก
ิ ด
ั เพือ
่ หลีกเลีย
่ งค่า
ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม ให้เลือกแผนบริการข้อมูลทีเ่ หมาะกับความต้องการของคุณ
ติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณเพือ
่ รับรายละเอียดเพิม
่ เติม

เครือ
่ งหมายการค้า
•
•

LG และโลโก้ LG เป็นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ LG Electronics
เครือ
่ งหมายการค้าและลิขสิทธิอ
์ น
่ื ๆ ทัง้ หมดเป็นสมบัตข
ิ องเจ้าของนัน
้ ๆ

DivX HD
เกีย
่ วกับวิดโี อ DIVX: DivX® เป็นฟอร์แมตวิดโี อดิจต
ิ อลทีส
่ ร้างโดย
DivX, LLC บริษท
ั ในเครือของ Rovi Corporation อุปกรณ์นเ้ี ป็นอุปกรณ์ท่ี
ได้รบ
ั การรับรอง DivX Certified® ซึง่ ผ่านการทดสอบทีเ่ ข้มงวดเพือ
่ ยืนยัน
ว่าเล่นวิดโี อ DivX ได้ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมและเครือ
่ งมือซอฟต์แวร์อน
่ื ๆ
ทีใ่ ช้ในการแปลงไฟล์เป็นวิดโี อ DivX โปรดไปที่ divx.com
้ อ
้ ง
เกีย
่ วกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อุปกรณ์ DivX Certified® นีต
ทำการลงทะเบียนเพือ
่ ทีจ
่ ะสามารถเล่นภาพยนตร์ DivX Video-on-Demand
(VOD) ทีซ
่ อ
้ื ได้ ในการรับรหัสการลงทะเบียนของคุณ ให้ไปทีส
่ ว่ น DivX VOD
ในเมนูตง้ั ค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ ว
กับวิธก
ี ารลงทะเบียน
DivX Certified® สำหรับเล่นวิดโี อ DivX® ไม่เกิน HD 720p
รวมถึงเนือ
้ หาพรีเมียม
่ วข้องเป็นเครือ
่ งหมายการค้า
DivX®, DivX Certified® และโลโก้ทเ่ี กีย
ของ Rovi Corporation หรือบริษท
ั ในเครือ และใช้โดยได้รบ
ั อนุญาต

Dolby Digital Plus
ผลิตภายใต้การอนุญาตของ Dolby Laboratories Dolby, Dolby
Digital Plus และสัญลักษณ์ตวั อักษร D สองตัว
เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ Dolby Laboratories
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ประกาศ: ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
ในการขอรับซอร์สโค้ดทีเ่ กีย
่ วข้องตาม GPL, LGPL, MPL
และและใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สอืน
่ ๆ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com/
เงือ
่ นไขใบอนุญาต การปฏิเสธการรับผิดชอบ และประกาศทีอ
่ า้ งอิงถึงทัง้ หมด
สามารถดาวน์โหลดได้พร้อมกับซอร์สโค้ด
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีม
้ ใี ห้ใช้กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ (รายการต่างๆ
ทีอ
่ ธิบายด้านล่างนีเ้ ป็นตัวเลือก)
อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
ชุดหูฟงั สเตอริโอ

คูม
่ อื แนะนำอย่างย่อ

สายเคเบิลข้อมูล

เครือ
่ งมือถอด
Micro-USIM

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ
่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์-เสาร์, 08:00 - 18:00น.
Call center : 0-2878-5757
หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้
• การไม่ปฏิบต
ั ด
ิ งั กล่าวอาจมีผลให้การรับประกันสิน
้ สุดลง
• อป
ุ กรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่
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การแก้ปัญหา
เนือ
้ หาในบทนีจ
้ ะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบเมือ
่ ใช้โทรศัพท์ คุณอาจ
ต้องสอบถามผูใ้ ห้บริการเพือ
่ แก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปญ
ั หาส่วนใหญ่
คุณสามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ
ข้อผิดพลาดของการ์ด
Micro-USIM

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้
ไม่ได้ใส่
Micro-USIM
การ์ดในโทรศัพท์
หรือใส่ไม่ถก
ู ต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ Micro-USIM
การ์ดอย่างถูกต้อง

สัญญาณอ่อนหรือ
คุณอยูน
่ อกเครือข่าย
ผูใ้ ห้บริการ

ไปทีบ
่ ริเวณใกล้กบ
ั หน้าต่างหรือในทีเ่ ปิด
โล่ง ตรวจสอบพืน
้ ทีใ่ ห้บริการกับผูใ้ ห้
บริการเครือข่าย

ผูใ้ ห้บริการใช้บริการใหม่

ตรวจดูวา่ การ์ด Micro-USIM
ใช้งานมามากกว่า 6~12 เดือนหรือไม่
หากเป็นเช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ นการ์ด
Micro-USIM ของคุณทีส
่ าขาผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายใกล้บา้ น ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย/
เครือข่ายขาดหาย

รหัสไม่ตรงกัน

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ในการเปลีย่ นรหัสป้องกัน
คุณต้องยืนยันรหัสใหม่
โดยป้อนรหัสใหม่ซำ้

หากคุณลืมรหัส โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ

รหัสทีค
่ ณ
ุ ป้อนทัง้
สองครัง้ ไม่ตรงกัน
ไม่สามารถตัง้ ค่าแอปพลิเคชัน
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ผูใ้ ห้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ข้อความ

ไม่สามารถโทรออกได้

เปิดเครือ่ งโทรศัพท์ไม่ได้

ข้อผิดพลาดเกีย่ วกับการชาร์จ

ไม่อนุญาตให้ใช้ตวั เลข

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข้อผิดพลาดในการติดต่อหมายเลข

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้รบ
ั อนุญาต

มีการใส่ MicroUSIM การ์ดใหม่

ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่

ถึงขีดจำกัดค่าโทรแบบเติมเงิน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้ ค่าการจำกัดการ
โทรใหม่โดยใช้รหัส PIN2

กดปุม่ เปิด/
ปิดแล้วปล่อยเร็วเกินไป

กดปุม
่ เปิด/ปิดอย่างน้อยสองวินาที

ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญลักษณ์กำลัง
ชาร์จบนหน้าจอ

ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมภ
ิ ายนอกร้อ
นหรือเย็นเกินไป

ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์กำลังชาร์จไฟที่
อุณหภูมป
ิ กติ

มีปญ
ั หาทีข
่ ว้ั สัมผัส

ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและการเชือ
่ มต่อ
ของอุปกรณ์ชาร์จกับโทรศัพท์

ไม่มก
ี ระแสไฟฟ้า

เสียบปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จในช่องอืน
่

อุปกรณ์ชาร์จชำรุด

เปลีย
่ นอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถกู ต้อง

ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้

กำลังใช้งานฟังก์ชน
ั
กำหนดหมายเลข
โทรออก

ตรวจสอบเมนูตง้ั ค่า
และปิดฟังก์ชน
ั ดังกล่าว
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ข้อความ
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สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่สามารถรับ
/ ส่ง SMS
และรูปภาพได้

หน่วยความจำเต็ม

ลบข้อความบางข้อความออกจากโทรศัพท์

เปิดไฟล์ไม่ได้

ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทส
่ี นับสนุน

หน้าจอไม่ทำงานเมือ่ ฉันรับสาย

เซนเซอร์หน้าจอมีปญ
ั หา

หากคุณใช้เทปหรือกล่องป้องกัน ตรวจดูวา่
อุปกรณ์ดงั กล่าวปิดคลุมพืน
้ ทีร่ อบเซนเซอร์
รับสัญญาณหรือไม่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าพืน
้ ที่
รอบเซนเซอร์หน้าจอสะอาด

ไม่มเี สียง

โหมดสัน
่

ตรวจสอบการตัง้ ค่าสถานะของเมนูเสียง
เพือ
่ ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยูใ่ นโหมดสัน
่
หรือโหมดปิดเสียง

โทรศัพท์คา้ งหรือไม่ทำงาน

ปัญหาซอฟต์แวร์ชว่ั คราว

ลองใช้งานการอัปเดตซอฟต์แวร์ผา่ นทาง
เว็บไซต์

คำถามที่พบบ่อย
ชนิด
ชนิดย่อย

คำถาม

คำตอบ

BT
Bluetooth
อุปกรณ์

ฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้ได้ผา่ น
Bluetooth มีอะไรบ้าง

คุณสามารถเชือ
่ มต่ออุปกรณ์เสียง
Bluetooth เช่น ชุดหูฟงั สเตอริโอ/โมโน
หรือชุดติดรถยนต์ได้ และเมือ
่ เซิรฟ
์ เวอร์
FTP เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ทใ่ี ช้งานร่วมกัน
คุณสามารถแบ่งปันเนือ
้ หาทีจ
่ ด
ั เก็บในมีเดีย
ทีเ่ ก็บข้อมูลได้

BT
Bluetooth
ชุดหูฟงั

หากฉันเชือ
่ มต่อชุดหูฟงั
Bluetooth ของฉัน ฉัน
จะสามารถฟังเพลงผ่านหู
ฟังแบบใช้สายขนาด 3.5
มม. ของฉันได้หรือไม่

เมือ
่ มีการเชือ
่ มต่อชุดหูฟงั Bluetooth
ระบบเสียงทัง้ หมดจะถูกเล่นผ่านชุดหูฟงั
ดังนัน
้ คุณจะไม่สามารถฟังเพลงผ่านหูฟงั
แบบใช้สายของคุณได้

ข้อมูล
รายชือ
่
สำรองข้อมูล

ฉันจะสามารถสำรอง
ข้อมูลรายชือ
่ ได้อย่างไร

ข้อมูลรายชือ
่ สามารถซิงโครไนซ์ระหว่าง
โทรศัพท์ของคุณกับ Gmail™ ได้

ข้อมูล
การซิงโครไนซ์

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะ
ตัง้ ค่าการซิงค์ทาง
เดียวกับ Gmail

มีเฉพาะการซิงโครไนซ์สองทางให้ใช้งาน

ข้อมูล
การซิงโครไนซ์

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะซิง
โครไนซ์โฟลเดอร์อเี มล
ทัง้ หมด

ถาดเข้าจะซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถดูโฟลเดอร์อน
่ื ๆ ได้โดยการแตะ
ปุม
่ เมนู
แล้วเลือก โฟลเดอร์
เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์

บริการของ
Google™
ล็อกอิน
Gmail

ฉันต้องล็อกอิน Gmail
เมือ
่ คุณล็อกอิน Gmail แล้ว
เมือ
่ ต้องการเข้าถึง Gmail
คุณไม่จำเป็นต้องล็อกอิน Gmail อีก
หรือไม่
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บริการของ
เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะฟิล
Google™
เตอร์อเี มล
บัญชี Google

ไม่ได้ ไม่สนับสนุนการฟิลเตอร์อเี มลผ่าน
โทรศัพท์

จะเกิดอะไรขึน
้ เมือ
่ ฉันใช้
ฟังก์ชนั โทรศัพท์
งานแอปพลิเคชันอืน
่
อีเมล
ขณะเขียนอีเมล

อีเมลของคุณจะถูกบันทึกเป็นร่างโดย
อัตโนมัติ

เมือ่ ฉันใช้ไฟล์ .MP3
ฟังก์ชนั โทรศัพท์
เป็นเสียงเรียกเข้า จะมีการ
เสียงเรียกเข้า
จำกัดขนาดไฟล์หรือไม่

ไม่มก
ี ารจำกัดขนาดไฟล์

โทรศัพท์ของฉันไม่
แสดงเวลาทีไ่ ด้รบ
ั
ฟังก์ชนั โทรศัพท์
ข้อความทีเ่ ก่าเกิน 24
เวลาข้อความ
ชัว่ โมงได้ ฉันจะเปลีย
่ น
แปลงส่วนนีไ้ ด้อย่างไร

คุณจะสามารถดูได้เฉพาะเวลาข้อความ
ทีไ่ ด้รบ
ั ในวันเดียวกันเท่านัน
้

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะติด
ฟังก์ชนั โทรศัพท์ ตัง้ แอปพลิเคชันการ
นำทางอืน
่ ในโทรศัพท์
การนำทาง
ของฉัน

แอปพลิเคชันทีม
่ อ
ี ยูท
่ ่ี Play Store™ และ
ใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได้สามารถติดตัง้
และใช้งานได้

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะ
ฟังก์ชนั โทรศัพท์ ซิงโครไนซ์รายชือ
่ จาก
การซิงโครไนซ์ แอคเคาท์อเี มล
ทัง้ หมดของฉัน

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

ชนิด
ชนิดย่อย

คำถาม

คำตอบ

หากคุณโอนรายชือ
่ ด้วยฟังก์ชน
ั W&P
เป็นหมายเลข คุณจะไม่สามารถใช้คณ
ุ
สมบัตเิ หล่านัน
้ ได้ คุณจะต้องบันทึกแต่ละ
หมายเลขใหม่อก
ี ครัง้
เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะ
วิธก
ี ารบันทึกด้วยรอและหยุดชัว่ คราว:
ฟังก์ชนั โทรศัพท์ บันทึกรายชือ
่ ด้วยรอคอย
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะไอคอน
รอและหยุดชัว่ คราว และหยุดพักในรูปแบบ
โทรศัพท์
หมายเลข
2. กดหมายเลขโทรศัพท์ และแตะ ปุม
่ เมนู
3. แ
 ตะ เพิม
่ หยุดพัก 2 วินาที หรือ
เพิม
่ การรอ
คุณสามารถตัง้ ค่าโทรศัพท์ให้ตอ
้ งป้อน
ฟังก์ชนั โทรศัพท์ ฟังก์ชน
ั ระบบป้องกันของ
แบบปลดล็อคก่อนทีจ
่ ะเข้าใช้หรือใช้งาน
โทรศัพท์มอ
ี ะไรบ้าง
ระบบป้องกัน
โทรศัพท์ได้

117

คำถามที่พบบ่อย
ชนิด
ชนิดย่อย

คำถาม

คำตอบ

1. จ
 ากหน้าจอหลัก ให้แตะ ปุม
่ เมนู
2. แตะ การตัง
้ ค่าระบบ > แท็บ หน้าจอ
> ล็อคหน้าจอ
3. แตะ เลือกแบบล็อคหน้าจอ
> รูปแบบ ในครัง้ แรก
จะมีการแสดงบทช่วยสอนสัน
้ ๆ
เกีย
่ วกับการสร้างแบบปลดล็อค
4. ตง้ั ค่าโดยการวาดแบบของคุณหนึง่ ครัง้
และอีกครัง้ เพือ
่ ยืนยัน
ฟังก์ชนั โทรศัพท์
ข้อควรระวังเมือ
่ ใช้ลอ
็ คแบบ
ปลดล็อค
ฉันจะสร้างแบบปลดล็อคได้อย่างไร สิง่ สำคัญคือต้องจำแบบปลดล็อคทีค
่ ณ
ุ ตัง้
แบบ
ไว้ได้ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้โทรศัพท์
ของคุณได้หากคุณใช้แบบไม่ถก
ู ต้องห้า
ครัง้ คุณมีโอกาสเพียงห้าครัง้ ในการป้อน
แบบการปลดล็อค PIN หรือรหัสผ่าน
ของคุณ หากคุณทำการป้อนทัง้ หมด
5 ครัง้ แล้ว คุณสามารถลองใหม่ได้อก
ี ครัง้
หลังจากผ่านไป 30 วินาที
(หรือหากคุณตัง้ ค่าแบ็คอัพ PIN ไว้แล้ว
คุณสามารถใช้รหัสแบ็คอัพ PIN
เพือ
่ ปลดล็อคแบบได้)
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หากคุณลืมแบบของคุณ:
หากคุณล็อกอินบัญชี Google ในโทรศัพท์
แต่ปอ
้ นรูปแบบไม่ถก
ู ต้อง 5 ครัง้
ให้แตะปุม
่ ลืมแบบ จากนัน
้ คุณจะต้อง
ลงชือ
่ เข้าใช้ดว้ ยแอคเคาท์ Google
ของคุณเพือ
่ ปลดล็อคโทรศัพท์
ฟังก์ชนั โทรศัพท์ ฉันควรทำอย่างไรหาก
หากคุณไม่ได้สร้างบัญชี Google
ฉันลืมแบบปลดล็อคและ
บนโทรศัพท์ หรือคุณลืมแอคเคาท์
ปลดล็อค
ไม่ได้สร้างบัญชี Google
คุณต้องทำการ Hard Reset
แบบ
ในโทรศัพท์
หมายเหตุ:
หากคุณทำการรีเซ็ตค่าจากโรงงาน
ข้อมูลแอปพลิเคชันผูใ้ ช้
และข้อมูลผูใ้ ช้ทง
้ั หมดจะถูกลบ โปรด
อย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้กอ
่ นทำ
การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน
ฟังก์ชนั โทรศัพท์ ฉันจะรูว้ า่ หน่วยความจำ
หน่วยความจำ เต็มได้หรือไม่

ได้ คุณจะได้รบ
ั การแจ้งเตือน

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะ
ฟังก์ชนั โทรศัพท์
เปลีย
่ นภาษาของ
การสนับสนุนภาษา
โทรศัพท์ของฉัน

โทรศัพท์มค
ี วามสามารถหลายภาษา
การเปลีย
่ นภาษา:
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ ปุม
่ เมนู
และแตะ การตัง
้ ค่าระบบ
2. แตะแท็บ ทัว่ ไป > ภาษาและการป้อน
> ภาษา
3. แตะภาษาทีต
่ อ
้ งการ
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ฟังก์ชนั โทรศัพท์ ฉันจะตัง้ ค่า VPN
ได้อย่างไร
VPN

การกำหนดค่าการเข้าถึง VPN
จะแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริษท
ั
ในการกำหนดค่าการเข้าถึง VPN
จากโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องมีราย
ละเอียดจากผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่ายของ
บริษท
ั ของคุณ

หน้าจอของฉันปิดหลังจากเพียงแค่
ฟังก์ชนั โทรศัพท์
15 วินาที ฉันจะเปลีย่ นระยะเวลาสำ
ระยะหมดเวลาหน้าจอ
หรับการปิดไฟหน้าจอได้อย่างไร

1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ ปุม
่ เมนู
2. แตะ การตัง
้ ค่าระบบ > แท็บ หน้าจอ
3. แตะ ไทม์เอาต์หน้าจอ
4. แตะระยะหมดเวลาไฟหน้าจอทีต
่ อ
้ งการ

เมือ
่ ใช้ขอ
้ มูล โทรศัพท์ของคุณอาจใช้
การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi เป็นค่าเริม
่ ต้น
(หากเปิดการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi ในโทรศัพท์)
ฟังก์ชนั โทรศัพท์
อย่างไรก็ตาม จะไม่มก
ี ารแจ้งเตือนเมือ
่
เมือ่ ใช้ได้ทง้ั Wi-Fi
่ นจากบริการหนึง่ ไปสูอ
่ ก
ี
และเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ โทรศัพท์เปลีย
Wi-Fi
และเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ โทรศัพท์ของฉันจะใช้บริการใด บริการหนึง่
หากต้องการทราบว่ากำลังใช้การเชือ
่ มต่อ
ข้อมูลใด ให้ดไู อคอนเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ
่ นทีห
่ รือ Wi-Fi ทีบ
่ นสุดของหน้าจอ
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เป็นไปได้หรือไม่ทจ
่ี ะลบ
ฟังก์ชนั โทรศัพท์
แอปพลิเคชันออกจาก
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก

ได้ เพียงแตะไอคอนค้างไว้จนกว่าไอคอน
ถังขยะปรากฏขึน
้ ทีบ
่ ริเวณมุมขวาบนของ
หน้าจอ จากนัน
้ ลากไอคอนไปยังถังขยะ
โดยไม่ตอ
้ งยกนิว้ ขึน
้

ฉันดาวน์โหลดแอปพลิ
เคชันและแอปพลิเคชัน
ฟังก์ชนั โทรศัพท์
นัน
้ ทำให้เกิดข้อ
แอปพลิเคชัน
ผิดพลาดจำนวนมาก
ฉันจะลบได้อย่างไร

1. จ
 ากหน้าจอหลัก ให้แตะ ปุม
่ เมนู
2. แตะ การตัง
้ ค่าระบบ > แท็บ ทัว่ ไป
> แอปฯ > ดาวน์โหลด
3. แตะแอปพลิเคชัน แล้วแตะ
ถอนการติดตัง
้

ชนิด
ชนิดย่อย
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ฉันสามารถชาร์จโทร
ศัพท์ของฉันโดยใช้
ฟังก์ชนั โทรศัพท์
สายเคเบิลข้อมูล USB
อุปกรณ์ชาร์จ
โดยไม่ตด
ิ ตัง้ ไดรเวอร์
USB ทีจ
่ ำเป็นได้หรือไม่

ได้ โทรศัพท์จะชาร์จไฟจากสายเคเบิล
USB ไม่วา่ จะมีการติดตัง้ ไดรเวอร์ท่ี
จำเป็นหรือไม่

ฉันสามารถใช้ไฟล์เพลง
ฟังก์ชนั โทรศัพท์
ของฉันในการปลุก
การปลุก
ได้หรือไม่

ได้ ในการตัง้ ค่านาฬิกาปลุก
ให้เลือกเพลงเป็นเสียงปลุก

ฟังก์ชนั โทรศัพท์ การปลุกจะส่งเสียงหรือ
ไม่หากโทรศัพท์ปด
ิ อยู่
การปลุก

ไม่ ไม่สนับสนุนการทำงานนี้

หากตัง้ ค่าระดับเสียงดังเรียก
ฟังก์ชนั โทรศัพท์
การปลุกของคุณถูกกำหนดให้สง่ เสียงแม้
เข้าของฉันเป็นปิดหรือสัน
่
ในสถานการณ์เหล่านี้
การปลุก
ฉันจะได้ยน
ิ เสียงปลุกหรือไม่
ฉันจะทำการรีเซ็ตค่าจาก
โซลูชนั การกูค้ นื ข้อมูล โรงงานได้อย่างไร หาก
ฉันไม่สามารถเข้าไปที่
Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน) เมนูการตัง้ ค่าของ
โทรศัพท์ได้

หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถ
แก้ไขสูส
่ ภาพเดิมได้ ให้ใช้ Hard
Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของโทรศัพท์
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous
or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.
This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position
in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the
cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized
LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-D958 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 (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.
• 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 for use at the ear is 0.381 W/kg
(10 g) and when worn on the body is 0.405 W/Kg (10 g).
• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use
position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not
contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.
In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection
5
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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.
•

•

•

•
•
•
•
•

•
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The flexibility of this product is limited to withstand ordinary and normal use. This
phone may be bent flat up to 180 degrees for a limited period of time but should not
be bent inward. Damages caused by misuse, including but not limited to intentionally
bending or continually exerting force on the product, may lead to permanent damage
to the display and/or other parts and functions of the phone.
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.
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.
If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt
to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven,
microwave or hair dryer.
The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your
phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under
your warranty.

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
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•
•
•

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.
Use your phone in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible. Exposing your
phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or
even explosion.

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.
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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.
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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.

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
•

•

•
•

•
•
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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.
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.

•

•

•

•

•

•
•

•

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.
For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
Do not leave the phone in hot or cold places, as this may deteriorate phone
performance.
Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause
overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider.
The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-D958 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/declaration
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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Important notice
Please read this before you start using your phone!
Please check to see whether any problems you encountered with your phone are
described in this section before taking the phone in for service or calling a service
representative.

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

2. Optimizing battery life
Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly
in the background. You can monitor how applications and system resources consume
battery power.
Extending your phone's battery life:
• Turn off radio communications when 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.
• While using downloaded applications, check the battery charge level.
12

NOTE: If you accidently press the Power/Lock Key while the device is in your
pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:
• Tap
> > Apps tab >
Settings > General tab > About phone >
Battery.
The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is
displayed at the top of the screen.
To monitor and control how battery power is being used:
• Tap
> > Apps tab >
Settings > General tab > About phone >
Battery > Battery use.
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. 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 Play Store™. If there are improperly installed
applications on your phone, the phone may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall those applications and all associated data
and settings from the phone.
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4. Using an unlock pattern
Set an unlock pattern to secure your phone. Tap
> > Apps tab >
Settings > Display tab > Lock screen > Select screen lock > Pattern. This opens
a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to
create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.
Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and
remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.
WARNING
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 5 times. You have 5
opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used
all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can’t recall your unlock Pattern, PIN or Password:
< 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, tap the Forgot pattern? button at the bottom of the screen. You are
then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN
which you entered when creating your Pattern Lock.
If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you
have to perform a hard reset.
< If you have forgotten your PIN or Password >
If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.
Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be
deleted.
NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten
your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.
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5. Using the Hard Reset (Factory Reset)
If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset)
to initialize it.
1 Turn the power off.
2 Press and hold the POWER/LOCK Key + VOLUME Down Key on the back of the
phone.
3 Release the POWER/LOCK Key + VOLUME Down Key when the LG logo is
displayed, then press and hold the VOLUME Down Key + VOLUME Up Key again.
4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
5 Select Yes using VOLUME UP/Down Key and press the POWER/LOCK Key to
continue or select No using VOLUME Up/Down Key and press the POWER/LOCK
Key to cancel.
6 Select Yes using VOLUME Up/Down Key and press the POWER/LOCK Key
once more to confirm or select No using VOLUME Up/Down Key and press the
POWER/LOCK Key to cancel.
WARNING
If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM
licenses will be deleted. Please remember to backup any important data
before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications
Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running
at the same time. There is no need to quit an application before opening another one.
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.
15
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1 Touch and hold the Home Key
. A list of recently used applications will be
displayed.
2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app
to exit
running in the background on the phone. Make sure to tap Back Key
an app after using it.
• To stop applications, tap Task Manager from the recent apps list, then tap Stop or
Stop all.
• To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
To clear all apps, tap Clear all.

7. Transferring music, photos and videos using Media
sync (MTP)
1 Tap
> > Apps tab >
Settings > General tab > Storage to check out
the storage media.
2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
3 Select USB connection method will appear on your phone screen, Select the
Media sync (MTP) option.
4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on
your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
5 After transfering files ,slide down the status bar and tap USB connected and
select Charge phone from USB connection type list.

8. Hold your phone upright
Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an
internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this
may affect performance.
When 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.
16

9. When the screen freezes
If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:
Press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn your phone off. If it still
does not work, please contact the service center.

10. Do not connect your phone when you power on/off
your PC
Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it
might result in PC errors.

11. Hardware key control mode
If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, end a
call, or turn off an alarm using the hardware keys.
1 Turn your phone off.
2 Press and hold the Power/Lock Key and the VOLUME Down Key + VOLUME Up
Key at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control
mode.
3 Press the VOLUME UP/Down Key to scroll to the desired option, then press the
Power/Lock Key to confirm.
• Answer a call: Press the VOLUME Down Key + VOLUME Up Key at the same
time.
• End a call: Press the Power/Lock Key during a call.
• Stop an alarm: When an alarm rings, press and hold the Volume Up Key or Volume
Down Key to stop the alarm.
NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can
break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorized
service center to get your phone repaired.

17

Getting to know your phone
Phone overview
Front Camera Lens
Proximity Sensor
Earpiece
Notification LED
Touch Screen
Back Key
• Return to the previous screen. Exit an app after using it.
Home Key
• Return to the Home screen from any screen.
Menu Key
• Check what options are available.

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

WARNING

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

18

Microphone
SIM Card Tray
Eject Button
Aperture

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

QRemote Sensor
Rear Camera Lens
Flash
Volume Keys
• On the home screen:
Controls ringer volume.
• During a call: Control your
earpiece volume.
• When playing a track:
Controls volume continuously.
Speaker
Microphone
Headset Jack
Charger/USB port

WARNING
 his part encloses the battery compartment. Please do not open the back
T
cover.
• Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part
of the NFC antenna.
•

NOTE: The back cover of this product applies a “self-healing” technology,
which self-repairs minor scratches in just a few minutes. Minor scratches are
those cause by ordinary and normal use of the phone. Scratches caused by
abrasive surface, misuse, including but not limited to intentional scratches,
and damages caused by a fall or dropping the product, may not disappear.
The “self-healing” results may vary depending on the extent of the damage
as well as other conditions. Any warranty on the “self-healing” is hereby
expressly excluded.
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Installing the micro-USIM card
Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the micro-USIM
card.
The eject button is a small round aperture on the bottom of the tray door. To install a
new micro-USIM card:
1 Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into
the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
2 Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and
the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly
into the tray.
3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.
NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing
downwards.

Eject button aperture
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Charging your phone
Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the
battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the
USB cable.
WARNING
Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved
chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up
message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or
damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into
an electrical outlet.

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

21

Getting to know your phone
Locking and unlocking the screen
If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and
locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.
to lock your phone.
When you are not using the phone, press the Power/Lock key
If there are any programs running when you lock your 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).
. The Lock screen will appear.
To wake up your phone, press the Power/Lock key
Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last
screen you viewed will open.

KnockON
You can lock or unlock the screen by just double-tap.
To activate KnockON feature
> > Apps tab >
Settings > General tab > Gestures.
1 Tap
2 Place a checkmark on Screen on/off.
Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, doubletap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the
Home screen.
NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the
proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it
on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.
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Stereo headset with microphone
With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and
easily switch from your music/video to take and end calls.
< Front >

Volume Up/Down Buttons
Call/End Button
• For an incoming call, press to receive or end a call.
• When you listen to music, press to stop playback or resume.
Press twice to play the next track.

< Back >

Microphone
1 Plug in the headset as shown below.
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2 The applications panel displays and you can select an app to run.
NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to
show the applications panel. Please see < Accessory >.

3 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the
take the call.
again.
4 To end the call, press the

to

Plug & Pop
Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or
On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.
1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).
2 The applications panel will display and you can select an app to run.
NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to
show the applications panel.
XX
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Tap
> > Apps tab >
storage or Earphone.

Settings > General tab > Accessory > USB

Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to navigate on your phone.
Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the
on-screen keyboard.
Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting
your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options,
touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.
Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move
your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the
Home screen to reposition them.
Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the
screen, without pausing when you first tap it (so you don’t drag an item instead). For
example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through
the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).
Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly
double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen.
You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.
Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion
to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.
Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen
adjusts to the device's physical orientation.
NOTE:
• To select an item, tap the center of the icon.
• Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light,
yet firm tap.
• Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap
any other keys.
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Your Home screen
Home screen
The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows
you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access
to information and applications. This is the default canvas and accessible from any
menu by tapping
.
Status Bar
Shows phone's status information including the time,
signal strength, battery status, and notification icons.
Widget
Widgets are self-contained applications that can be
accessed through the Apps screen or on the Home
screen or an extended home screen. Unlike a shortcut,
the Widget appears as an on-screen application.
Application Icons
Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
Location Indicator
Indicates which Home screen canvas you are viewing.
Quick Key Area
Provides one-touch access to the function in any home
screen canvas.
Front Touch Keys

Extended home screen
The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space
for adding icons, widgets, and more.
XX Slide your finger left or right across the Home screen.
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Customizing the Home screen
You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.
To add items on your Home screen
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this
added item on the Home screen.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.
TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu,
touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen
XX Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to
.
To add an app as a Quick key
XX From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon
and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.
To remove an app from the Quick key area
XX Touch and hold the desired quick key and drag it to
.
NOTE:

Apps key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen
1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position.
Then drop it on the screen. The editing icon
will appear in the upper right
corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap OK to save the change.
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Your Home screen
Returning to recently-used applications
1 Touch and hold
. The screen displays a pop-up containing the icons of
applications you used recently.
to return to your previous screen.
2 Tap an icon to open the application. Or tap

Notifications panel
Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as
well as to ongoing events, such as when you are on a call.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending
notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength
shown on the right.
NOTE: The available options may vary depending on the region or service
provider.
Pending
notifications
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Bluetooth, Wi-Fi &
battery status

Opening the notifications panel
Swipe down from the status bar to open the notifications panel.
Quick Toggle Area
Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch
and hold the key to access the settings menu of the
function. To see more toggle keys, swipe left or right.
Tap to remove, add, or rearrange toggle keys.
QSlide Apps
Tap a QSlide app to open as a small window on your
screen. Tap to remove, add, or rearrange QSlide
apps.
Tap to clear all the notifications.
Notifications
The current notifications are listed, each with a brief
description. Tap a notification to view it.
To close the notifications panel, touch and drag the tab
toward the top of the screen.

Indicator icons on the Status Bar
Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls,
new messages, calendar events, device status and more.
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Your Home screen
The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the
device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.
Icon
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Description

Icon

Description

No SIM card inserted

Ringer is silenced

No network signal available

Vibrate mode is on

Airplane mode is on

Battery fully charged

Connected to a Wi-Fi network

Battery is charging

Wired headset connected

Phone is connected to PC via
USB cable

Call in progress

Downloading data

Missed call

Uploading data

Bluetooth is on

GPS is on

NFC is on

Receiving location data from
GPS

System warning

Data is synchronizing

An alarm is set

New Gmail message available

New voicemail available

New Hangouts message
available

New text or multimedia
message

Choose input method

A song is currently playing

DLNA content share

Mobile hotspot is active

DLNA music playing

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the
function or service.

On-screen keyboard
You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears
automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the
keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.
Using the keypad & entering text
Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
Tap to switch to the marks and symbols keyboard.
Tap to switch to handwriting mode.
Tap to enter a space.
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 setup
When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to
sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:
Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.
OR
• Tap
> > Apps tab > select a Google application, such as Gmail > select
New to create a new account.
If you have a Google account, tap Existing, enter your email address and password,
then tap .
Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically
synchronizes with your Google account on the Web.
Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these
applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will
depend on your synchronization 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 Tap
> > Apps tab >
Settings > Networks tab > Wi-Fi.
2 Set Wi-Fi to ON to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
• Secured networks are indicated by a lock icon.
4 Tap a network to connect to it.
• If the network is secured, you are prompted to enter a password or other
credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.
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Connecting to Networks and Devices
Bluetooth
You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but 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 your device with another device before you connect to it.
> > Apps tab >
Settings > Networks tab > set Bluetooth to
1 Tap
ON.
2 Tap the Bluetooth menu again. You will see the option to make your phone visible
and option to search devices. Now tap Search for devices to view the devices in
the Bluetooth Range.
3 Choose the device you want to pair with from the list.
Once the paring is successful, your device will connect to the other 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 will be
asked to enter it.
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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 from Downloads.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.
NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
Receive data using the Bluetooth wireless feature
1 Tap
> > Apps tab >
Settings > Networks tab > set Bluetooth to
ON.
2 Tap the Bluetooth menu again and mark the checkbox at the top of the screen to
make your phone visible to other devices.
NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap
Visibility timeout.

>

3 Select Accept to confirm that you are willing to receive data from the device.

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.
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Connecting to Networks and Devices
To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot
1 Tap
> > Apps tab >
Settings > Networks tab > Tethering &
networks > Wi-Fi hotspot switch to activate.
2 Enter a password and tap Save.
TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some
flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your
computer for tethering. But, if you are 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.
> > Apps tab >
Settings > Networks tab > Tethering &
1 Tap
networks > Wi-Fi hotspot.
2 Tap Set up Wi-Fi hotspot.
• The Set up Wi-Fi hotspot dialogue box will open.
• You can change the Network SSID (name) that other devices see when scanning
for Wi-Fi networks.
• You can also tap 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 Set
up 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.
3 Tap Save.
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ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent
unauthorised usage of online services by other people and additional charges
may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the
security option active.

Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an
access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you
plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your
Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to
the same network.
To turn on Wi-Fi Direct:
1 In Home screen, tap the Menu Key
> System settings > Wi-Fi.
2 Tap Wi-Fi Direct at the bottom of the screen.
3 Select a device to connect with from the scanned device list.

SmartShare
You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Video apps, etc.

Enjoying content via a variety devices
You can share your phone's contents with a variety devices. Tap
contents in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Viewer 5.

to share the

Playing/Sending
Play: You can play the contents via a TV, a Bluetooth speaker or etc.
Beam: You can send the contents to the device of Bluetooth and SmartShare Beam
supported.
•

SmartShare Beam: Transferring the contents feature fast via Wi-Fi Direct.
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Connecting to Networks and Devices
< Play >

< Beam >

Enjoying the content from Nearby devices
You can enjoy the content of nearby devices (i.e. PC.NAS, Mobile) at Gallery,
Music, Videos app.
Connecting devices
Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi
network.
Searching other devices
1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
2 Connect to the device to view the content.
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PC connections with a USB cable
Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.
Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode
1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need
to manually change the settings. Choose System settings > General tab > PC
connection > Select USB connection method, then select Media sync (MTP).
3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.
Synchronize 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
has been installed.
2 Select the Media sync (MTP) option. When connected, a pop-up window will
appear on the PC.
3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
4 Edit or enter your device’s name in the pop-up window (if necessary).
5 Select and drag the music files you want to the sync list.
6 Start synchronization.
• The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media
Player.
Items
OS
Window Media Player version
•

Requirement
Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Windows Media Player 10 or higher

If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.
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Calls
Making a call
1
2
3
4

Tap to open the keypad.
Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the
to make a call.
Tap
To end a call, tap the End icon .
TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold

.

.

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

Answering and rejecting a call
When you receive a call in Lock state, swipe the
in any direction to Answer the
incoming call.
in any direction to Decline an incoming call.
Swipe the
Swipe the Decline with message icon from the bottom if you want to send a
message.
TIP! Decline with message
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need
to reject a call with message during a meeting.
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Adjusting the in-call volume
To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the
back side of the phone.

Making a second call
1 During your first call, tap Menu key
> Add call and dial the number. You can
also go to the recently dialled numbers list by tapping
or can search contacts
by tapping
and selecting the contact you want to call.
2 Tap to make the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on
hold.
4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap Merge calls to start
a conference call.
and slide the notification bar down and
5 To end active calls, tap End or tap
select the End call icon .
NOTE: You are charged for each call you make.

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

•
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Calls
Call settings
You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special
features offered by your carrier.
1 On the Home screen, tap .
.
2 Tap
3 Tap Call settings and choose the options that you wish to adjust.
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Contacts
Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google
account or other accounts that support contact syncing.

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

Adding a new contact
1 Tap , enter the new contact's number, then tap the Menu key
. Tap Add to
Contacts > New contact.
2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose from Take photo or Select from Gallery.
3 Select the contact type by tapping .
4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
5 Tap Save.

Favourites contacts
You can classify frequently called contacts as favourites.
Adding a contact to your favourites
1 Tap to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow
colour.
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Contacts
Removing a contact from your favourites list
1 Tap to open your contacts.
2 Tap the tab, and choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow colour star to the right corner of the contact's name. The star turns
grey colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group
1 Tap to open your contacts.
. Select New group.
2 Tap Groups and tap the Menu key
3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created
group.
4 Tap Save to save the group.
NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be
lost. They will remain in your contacts.

44

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

Sending a message
1 Tap on the Home screen and tap 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 tap a suggested recipient. You can
add more than one contact.
NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you
send the message.

3 Tap the Enter message field and begin composing your message.
to open the Options menu. Choose from Quick message, Insert smiley,
4 Tap
Schedule sending, Add subject and Discard.
TIP! You can tap the
message.

icon to attach the file, that you want to share with

5 Tap Send to send your message.
6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a
message thread is created.
WARNING:
The 160-character limit may vary from country to country, depending on the
language and how the SMS is coded.
• 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.
•
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Messaging
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.

Changing your message settings
Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately.
You can change the settings according to your preferences.
• Tap the Messaging icon on the Home screen, tap
and then tap Settings.
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Email
You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email
application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.
Your service provider or system administrator can provide you with the account settings
you need.

Managing an email account
The first time you open the Email application, a set-up wizard opens to help you to set
up an email account.
After the initial set-up, Email displays the contents of your inbox.
To add another email account:
• Tap
> > Apps tab > Email > tap

> Settings >

To change an email account's settings:
• Tap
> > Apps tab > Email > tap

> Settings > General settings.

To delete an email account:
• Tap
> > Apps tab > Email > tap
> Settings > tap
account > Select the account to delete > Remove > select Yes.

Add account.

> Remove

Working with account folders
Tap
> > Apps tab > Email > tap
and select Folders.
Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features
supported by your account's service provider, you may have additional folders.
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Email
Composing and sending email
To compose and send a message
1 While in the Email application, tap the .
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching
addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using
semicolons.
to add a Cc/Bcc and tap
to attach files, if required.
3 Tap the
4 Enter the text of the message.
5 Tap .
TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound
or vibration.
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Camera
The Multi Point AF (Autofocus) feature enables you to get a clearer and natural picture
even if the objects are not in the center.
on the Home screen.
To open the Camera application, tap Camera

Getting to know the viewfinder

F lash – Choose from Off , On , Auto .
Swap camera – Switch between the rear camera lens and the front camera lens.
Shot mode – Choose from Normal, Shot & Clear, Dynamic tone (HDR),
Panorama, VR panorama, Burst shot, Beauty shot, Dual camera, Time catch
shot, Intelligent auto, Sports or Night.
Settings – Tap this icon to open the settings menu.
Video mode – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
Capture button
Gallery – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your
gallery and view saved photos while in camera mode.
NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.
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Camera
Using the advanced settings
In the viewfinder, tap to open the advanced options. You can change the camera
settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap
.
To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whiskey,
Kimchi or LG.
Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
Tap to select the focus mode.
Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase,
which means you will be able to store fewer photos in the memory.
The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The
higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker
conditions when you cannot use the flash.
Improves colour quality in various lighting conditions.
Applies artistic effects to your pictures.
Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to
be in the photo.
Activate this 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 the GPS function is
active.

Selects a shutter sound.
Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
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Opens the help guide to know how a function operates.
Restores all camera default settings.
TIP!
When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as
brightness, focus, iso, white balance, colour effect, timer and shot mode.
Check these before you take your next photo.
• The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change
photo colour or quality elements, you will see a preview of the changed
image behind the Settings menu.
•

Taking a quick photo
1 Open the Camera application and point the lens toward the subject your want to
photograph.
2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap
anywhere on the screen to focus on that spot.
3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
4 Tap to capture the photo.

Using Shot & Clear mode
This feature allows the camera to identify objects you may not want in your photo. After
taking the photo, tap an outlined object* to remove it, then save the photo.
1 Open the Camera application.
>
Shot & Clear.
2 Tap
3 Tap to take a picture.
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Camera
4 Tap any of the outlined objects to remove them from the photo, then tap
* When taking a picture, moving objects are shown as dashed lines.

.

NOTES
• Take a picture after fixing the camera in one place.
• If the colour of a subject is similar to the background, only a part may be
detected or it may be difficult to erase.
• If a moving subject is too small or too large, it may be difficult to erase.
• If the subject is moving insignificantly, it may not be detected.

Using Dual camera mode
Allows you to take a picture with the front and rear cameras at the same time,
combined into one picture.
1 Open the Camera application.
>
Dual camera.
2 Tap
3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
• Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
• Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
• Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small
viewfinder.
4 Tap to take the combined picture.

Using Time catch shot mode
Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before
is tapped.
1 Open the Camera application.
>
Time catch shot.
2 Tap
52

3 Tap to take a picture.
4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at
the bottom of the Camera screen.
5 Select the pictures that you want to keep, then tap at the top of the screen.

Once you've taken a photo
Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you
took.
Tap to share your photo using the SmartShare function.
Tap to take another photo immediately.
Tap to send your photo to others or share it via social network services.
Tap to delete the photo.
TIP! If you have an SNS account set up on your phone, you can share your
photo with your SNS community.
NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded
while roaming.

Tap the Menu key
to open all advanced options.
Set image as – Tap to use the photo as a Contact photo, Home screen wallpaper or
Lock screen wallpaper.
Move – Tap to move the photo to another place.
Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.
Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.
Rename – Tap to edit the name of the selected photo.
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Camera
Rotate left/right – To rotate left or right.
Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be
cropped.
Edit – View and edit the photo.
Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the
other.
Add location – To add the location information.
Details – Find out more information about the file.

From your Gallery
Tap Gallery and select Camera.
• To view more photos, scroll left or right.
• To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart
(move your fingers closer together to zoom out).
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Video camera
Getting to know the viewfinder

F lash – Choose from Off , On , Auto .
Swap camera – Switch between the rear camera lens and the front camera lens.
Recording mode – Choose from Normal, Live effect, Dual recording, or Tracking
zoom.
Settings – Tap this icon to open the settings menu.
Camera mode – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
Start recording
Gallery – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your
gallery and view your saved videos while in video mode.
TIP!
When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use
the Zoom function.
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Video camera
Using the advanced settings
Using the viewfinder, tap

to open all the advanced options.

Tap to turn on Audio zoom feature. You can record only the sound you want
clearly and loudly. After turning this on, focus the subject you want to zoom,
on inside the blue circle. To zoom in on sounds as well as sight, pinch in.
NOTES
• Only available in landscape view.
• Do not cover the microphones on both sides.

Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
NOTES
• When UHD is set, video recording is limited for 5 minutes.
• Object tracking is disabled in UHD, QVGA, QCIF.
• Image capture button is disabled in UHD, FHD(60fps), QVGA, QCIF.

Defines and controls of 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.
Tap to turn on Anti-shaking feature. It prevents shaking while video recording
to get high video quality.
Improves colour quality in various lighting conditions.
Choose a colour tone to use for your new view.
Activate this to use your phone's location-based services.
Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
Opens the help guide to know how a function operates.
Restores all camera default settings.
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Recording a quick video
1 Open the Camera application and slide the Video mode button.
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your
video.
4 Tap once to start recording.
5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing
the length of the video.
6 Tap
on the screen to stop recording.
TIP!
– Tap to capture image during recording a video.
– Tap to pause during recording a video.

After recording a video
In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last
video you took.
Tap to share your video using the SmartShare function.
Tap to record another video immediately.
Tap to send your video to others or share it via social network services.
Tap to delete the video.
NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded
while roaming.
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Video camera
From your Gallery
Tap

Gallery and select Camera. Tap on video play icon

to play the video.

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

Using Audio Zoom
Focuses the audio recording on a particular area of your choice this will increase
microphone sensitivity and reduce background noise.
1 Open the Camera application and change to video mode
Audio zoom and select On.
2 Tap >
3 Tap an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window.
4 Hold the phone horizontally and tap to start recording.
5 Focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle. Then, pinch to
zoom in to increase sound sensitivity and decrease noise.
to stop recording.
6 Tap
NOTES
• Do not cover the side microphones while using this feature.
• You must record in landscape orientation to use this function.
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Using Dual recording mode
Allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time,
combined into one recording.
1 Open the Camera application and change to video mode
>
Dual recording.
2 Tap
3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
• Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
• Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
• Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small
viewfinder.
4 Tap to start dual recording.
to stop dual recording.
5 Tap

Using Tracking zoom mode
Allows you to define an area of the recording to focus on and enlarge. You can set the
area before recording, then move it as necessary during the recording.
1 Open the Camera application and change to video mode
>
Tracking zoom.
2 Tap
3 Drag the magnifying glass to the area to enlarge. The small screen shows the
defined focus in large view.
4 Tap to start recording.
• While recording, you can move the small screen. Touch and drag it to the desired
location.
5 Tap
to stop recording.
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Function
QuickMemo
The QuickMemo allows you to create memos and capture screen shots.Capture
screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.
1 (While screen is switched off) Press
and hold the Volume Up key.
OR
OR

Touch and slide the status bar downward
and tap .

2 Select the desired menu option from
Pen type, Colour, Eraser and create
a memo.
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3 Tap in the Edit menu to save the
memo with the current screen. To exit
QuickMemo at any time, tap
.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your
fingernail.

Using the QuickMemo options
You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.
Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and
continue to use the phone.
Selects whether to use the background screen or not.
Undo or Redo.
Selects the pen type and the colour.
Erases the memo that you created.
Tap to share the memo with others via any of the available
applications.
Saves the memo with the current screen in the Gallery or Notebook.

Viewing the saved QuickMemo
Tap Notebook/Gallery and select the QuickMemo album.
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Function
QuickTranslator
Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to
understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.
You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.
Home language.
Destination language.
Translation of word.
Translation of sentence.
Translation of block.
Settings.

1
2
3
4

Tap
> > Apps tab >
QuickTranslator.
Tap Word, Line or Block.
Tap and select the desired language.
Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.
NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries
must be purchased. Please select from the list below the dictionary you
would like to install as your complimentary dictionary.
NOTE: There may be a difference in the rate of recognization depending
on the size, font, colour, brightness and angle of the letters that need to be
translated.
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QSlide
From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your
screen.

OR

Tap to exit the QSlide and return to
full window.
Tap to adjust transparency.
Tap to end the QSlide.
Tap to adjust the size.

1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using
applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed
as a small window on your screen.
2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also
use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not
.
full
NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.
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QTheater
QTheater allows you to see the slideshow for Photos, Videos, and YouTube.

1 From the lock screen, hold the phone horizontally.
2 Pull the screen with the thumb of both hands.
3 You can see the slideshow for desired functions.
NOTE: The screen lock mode should be set as Swipe before you use
QTheater function.
1 Tap
>
Apps tab >
Settings > Display tab > Lock screen >
Select screen lock.
2 Select Swipe.

QuickRemote
QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box,
audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.
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OR

1 Touch and slide the status bar
downwards and tap
> ADD
REMOTE.
OR
> > Apps tab >
Tap
QuickRemote > tap .
2 Select the type and brand of device,
then follow the on-screen instructions
to configure the device(s).

3 Touch and slide the status bar
downwards and use QuickRemote
functions.

Tap the Menu key
to select Magic Remote setting, Edit remote name, Learn
remote, Move remote, Delete remote, Edit room, Settings and Help.
NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote
control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor on the
back of the phone when you use the QuickRemote function. This function
may not be supported depending on the model, the manufacturer or service
company.
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Zoom to Track
When you play a video, you can enlarge an object while tracking it.
1 When you play a video, tap .
2 Touch the magnifying glass and drag it to the object to track.

NOTE:
While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to
adjust the screen brightness.
• While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
• Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a
light, but firm tap.
• Zoom to Track may not be available if the object moves too fast or off from
the screen.
•
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VuTalk
With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the
other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera
preview.
NOTE:
Only available with a phone that supports this feature as well.
• You can also use the VuTalk feature during a call.
• The screen will lock if there is no input.
• Requires data connection. Data charge will apply to both phones.
•

Register VuTalk Before Use
1 Tap
> Contacts > .
You can also register VuTalk service while you are in a call.
2 Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the
check boxes, then tap Accept.

VuTalk Settings
1 Tap
> Contacts >
> VuTalk settings .
2 Set the following options as your preferences.
• Notification sound: Select the desired notification sound.
• Vibrate: Select the desired vibrate type.
• Show request: Checkmark this option to display a pop-up when a VuTalk request is
received.
• Contact sync: Checkmark this option to sync contacts.
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Communicate Visually with VuTalk
1 Tap
> Contacts > .
Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
2 Tap a contact to start VuTalk with.
3 In the contact's details screen, tap . After the other party accepts your VuTalk
request, you can start VuTalk with him/her.
4 Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.
• Tap
to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
• Tap the Pen icon
and Eraser
icon to write on the images you attached.
5 When you finish VuTalk, tap
or to exit the VuTalk feature.
The created VuTalk screen is stored in the Notebook app.
NOTE: If you tap
and go back to the Home screen, the VuTalk feature
still runs in the background.

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

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone
1 Tap
> > Apps tab > tap the
icon to access LG SmartWorld.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap
Register to receive your LG SmartWorld membership.
3 Download the content you want.
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NOTE: What if there is no
icon?
1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com)
and select your country.
2 Download the LG SmartWorld App.
3 Run and install the downloaded file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the
icon.

How to use LG SmartWorld
•

Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
Search content.
Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).

Try the easy "Menu" buttons to find what you’re looking for fast.
	Settings – Set Profile and Display.
Sign in – Set your ID and Password.
• Try other useful functions as well. (Content Detail screen)
•

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all
countries.
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Function
On-Screen Phone
On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB
or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the
mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons
Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
Changes the On-Screen Phone preferences.
Exits the On-Screen Phone programme.
Maximises the On-Screen Phone window.
Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features
•

•

•

•

•

70

Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when
connected to your PC.
Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click
and drag on your PC screen.
Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your
computer keyboard.
File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos,
videos, music and POLARIS Viewer 5 files) to your PC. Simply right-click on the file
which you want to send to PC and click on "Save to PC".
File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone.
Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen
Phone window. The files sent are stored in internal SD card.

•

Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or
text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC
1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
2 Go to SUPPORT > Mobile Support > Select the Model (LG-D958) > Click OSP (
On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.
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Gallery
Open the Gallery application to view albums of your pictures and videos.
1 Tap
> > Apps tab > Gallery.
You can manage and share all your image and video files with Gallery.
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the software installed on
the device.
• Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures
Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as
Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the
picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.
Select a folder to open it.
Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen.
Scroll left or right to view the next or previous image.
Zooming in and out
Use one of the following methods to zoom in on an image:
• Double-tap anywhere to zoom in.
• Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap
to return.
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Playing videos
Video files show the
icon in the preview. Select a video to watch it and tap
Videos application will launch.

. The

Editing photos
When viewing an photo, tap the Menu key

> Edit.

Deleting photos/videos
Use one of the following methods:
• In a folder, tap
and select photos/videos by ticking, and then tap on Delete.
• When viewing a photo/Video, tap
.

Setting as wallpaper
When viewing a photo, tap the Menu key
wallpaper or assign to a contact.

> Set image as to set the image as

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.
• The resolution is automatically resized from Ultra-HD to Full-HD when the
handset is connected to TV via Slimport (or Miracast).

Videos
Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To
access the video player, tap
> > Apps tab >
Videos.
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Playing a video
1 Tap
> > Apps tab > Videos.
2 Select the video you want to play.
Tap the desired direction for audio zoom.
Tap to use Zoom to Track feature.
Tap to enter into Qslide mode.
Tap to share your video via the SmartShare function.
Tap to lock a video screen.
Tap to view the video list.
Tap to capture the screen shot.
Tap to pause video playback.
Tap to resume video playback.
Tap to go 10 seconds forward.
Tap to go 10 seconds backward.
Tap to manage the video volume.
Tap to change the ratio of the video screen.
To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on
the rear side of the phone.
Touch and hold a video in the list. The Share, Delete, Trim and Details options will be
displayed.
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NOTE: UHD(Ultra-HD) video does not support Trim option when it plays at
Gallery and Videos app.

Music
Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To
access the music player, tap
> > Apps tab > Music.

Add music files to your phone
Start by transferring music files to your phone:
• Transfer music using Media sync (MTP).
• Download from the wireless Web.
• Synchronize your phone to a computer.
• Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)
1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
2 Select the Media sync (MTP) option. Your phone will appear as another hard drive
on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the
drive folder.
3 When you’re finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap USB
connected > Charge phone. You may now safely unplug your device.

Playing a song
1 Tap
> > Apps tab > Music.
2 Tap Songs.
3 Select the song you want to play.
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Tap to pause playback.
Tap to resume playback.
Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold
to fast forward.
Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album,
playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the
slider bar.
Tap to set audio effects.
Tap to find the files with YouTube.
Tap to open the current playlist.
Tap to add the song to your favourites.
Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random
order).
Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current
song, or repeat off.
Tap to share your music via the SmartShare funtion.
To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on
the back side of the phone.
Touch and hold any song in the list. The Play, Add to playlist, Share, Set as ringtone,
Delete, Details and Search options will be displayed.
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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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Utilities
Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)
You can quickly switch to another task using three fingers.
1 Place three fingers on the screen which you are currently working on and slide the
screen to the left. The current screen is saved and you can do another task.
• You can save up 3 (three) apps in the left side of the screen.
2 To reopen the saved screen and continue to use the app, place three fingers on a
screen and slide it to the right.
NOTE: Please be careful not to place another fingers or palm on the screen.

Dual Window
The two split-screen can be viewed at the same time.
1 Touch and hold the Back button to split the screen.
2 Tap or drag app icon you want to use.
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(Switch icon) : Switch two screens.
(Drag icon) : Drag to resize split screens.
(Menu icon) : Tap to view the app list, change to the full screen or close the
current app.
NOTE: The Dual Window should be set before you use the function.
1 Tap
>
Apps tab >
Settings > General tab > Multitasking >
Dual Window.
2 Checkmark the Dual Window checkbox.

Guest Mode
To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the
Guest mode.
When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.
In advance, set the Guest mode and customize the options.
NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

1 Tap
> > Apps tab >
2 Tap to make Guest mode on.

Settings > General tab > Guest mode.

Setting your alarm
1 Tap
> > Apps tab > Alarm/Clock > .
2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the
alarm will go off.
3 Set Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto app
starter, Puzzle lock and Memo. Tap Save.
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NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the Menu key
and select Settings.

Using your calculator
1 Tap
> > Apps tab > Calculator.
2 Tap the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed
by =.
> Basic calculator.
4 For more complex calculations, tap
> Calculation history.
5 To check the history, tap

Adding an event to your calendar
1 Tap
> > Apps tab > Calendar.
2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week,
Month, Year, Agenda, Life Square).
3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
4 Tap Event name and enter the event name.
5 Tap Location and enter the location. Check the date and enter the time you wish
your event to start and finish.
6 If you wish to add a note to your event, tap Link note to select the saved notebook
image. (Only available on the Phone calendar)
7 If you wish to repeat the alarm, set REPEAT and set REMINDERS, if necessary.
8 Tap Save to save the event in the calendar.
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Voice Recorder
Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice
1
2
3
4

Tap
Tap
Tap
Tap

> >
Voice Recorder.
to begin recording.
to end the recording.
to listen to the recording.

NOTE: Tap
to access your album. You can listen to the saved recording.
The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording
1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
2 Choose from Bluetooth, Email, Gmail, Memo, Messaging or SmartShare Beam.
When you select Email, Gmail, Memo, or Messaging the voice recording is added
to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager
You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the
number of applications that are currently running and shut down certain applications.
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Tasks
This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it
and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.
To Synchronize MS Exchange
> > Apps tab >
Settings.
1 From the Home Screen, Tap
2 Tap General tab > Accounts & sync > Add account.
3 Tap Microsoft Exchange to create Email address and Password.
4 Make sure if you checkmark Sync task.
NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

POLARIS Viewer 5
POLARIS Viewer 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently
view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files,
anywhere or anytime, using their mobile devices.
> > Apps tab >
POLARIS Viewer 5.
Tap
Viewing files
Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office
documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents
using POLARIS Viewer 5, the objects and layout remain the same as in the original
documents.
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Google+
Use this application to stay connected with people via Google’s social network service.
• Tap
> > Apps tab >
Google+.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.

Voice Search
Use this application to search webpages using voice.
1 Tap
> > Apps tab >
Voice Search.
2 Say a keyword or phrase when Speak now appears on the screen. Select one of
the suggested keywords that appear.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.

Downloads
Use this application to see what files have been downloaded through the applications.
• Tap
> > Apps tab >
Downloads.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
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The Web
Internet
Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-colour world of
games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone
wherever you are and whatever you enjoy.
NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and
downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap

>

> Apps tab >

Internet.

Using the Web toolbar
Tap slide it upwards with your finger to open.
Tap to go back one page.
Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current
one. This is the opposite of what happens when you tap
, which takes
you to the previous page.
Tap to go to the Home page.
Tap to add a new window.
Tap to access bookmarks.

Viewing webpages
Tap the address field, enter the web address and tap Go.
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Opening a page
To go to new page, tap  .
To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice
Tap the address field, tap
keywords that appear.

, speak a keyword, and then select one of the suggested

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service
provider.

Bookmarks
To bookmark the current webpage, tap
> Save to bookmarks > OK.
To open a bookmarked webpage, tap and select one.

History
Tap > History to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To
clear the history, tap Menu key
 Clear all history.
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The Web
Chrome
Use Chrome to search for information and browse webpages.
1 Tap
> > Apps tab > Chrome.
NOTE: This application may not be available, depending on your region and
service provider.

Viewing webpages
Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page
To go to a new page, tab
 New tab.
To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices
Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are
logged in with the same Google account.
 Other devices.
To view open tabs on other devices, tap Menu key
Select a webpage to open.
To add bookmarks, tap .
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Settings
This section provides an overview of items you can change using your phone's System
settings menus.
To access the Settings menu:
>
> System settings.
Tap
- or > > Apps tab >
Settings.
Tap

Networks
< Wi-Fi >
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
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 phone in the router.
You can find the MAC address in the following user interface: tap
> >
Apps tab >
Settings > Networks tab > Wi-Fi >
> Advanced Wi-Fi
> MAC address.

< Bluetooth >
Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.
< Mobile data >
Displays the data usage and set mobile data usage limit.
< Call >
Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered
by your carrier.
Voicemail – Allows you to select your carrier’s voicemail service.
Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called
from your phone. You’ll need your PIN2, which is available from your operator. Only
numbers within the fixed dial list can be called from your phone.
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Incoming call pop-up – Display incoming call popup when using camera and videos.
Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode
or Reject calls from.
Decline with message – 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.
Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.
Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there
is no answer or when you have no signal.
Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically
answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.
Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.
Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear
more clearly.
Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.
Power button ends call – Allows you to select your end call.
Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.
Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming
calls and All calls.
Additional settings – Allows you to change the following settings:
	Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.
	Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call
while you are on a call (depending on your network provider).
< Share & connect >
NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication)
is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between
electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your
content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your
device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your
device.
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	To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification
panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.
NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

	Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if
disabled.
Direct/Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to
another NFC-capable device by holding the devices close together.
Just bring the device together(typically back to back) and then tap your screen. The app
determines what gets beamed.
SmartShare Beam – Turn on to receive multimedia content via SmartShare Beam
from LG phones or tablets.
Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.
Wireless storage – You can manage files on your phone in the computer or copy files
to the phone from the computer without a USB connection. After switching on Wireless
storage, make sure that the phone and computer are connected to the same network.
Then, enter the web addresses shown on your phone in the address bar of the browser
on your computer.
< Tethering & networks >
Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband
connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "Sharing your
phone's data connection" for more information.
Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the
Internet connection or not.
Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering
functions.
Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are
disabled.
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NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use
credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access
point names (APNs) etc.
VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously
configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound
Sound profile – Choose Sound, Vibrate only or Silent.
Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your
environment.
Vibrate strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and
touch feedback.
Quiet mode – Set up your Quiet mode. Tap the Turn quiet mode on now switch
to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and
designate exceptions to your Quiet mode.
	Set quiet time: Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and
times to automatically turn Quiet mode on.
	Vibrate: Checkmark to provide vibration for allowed calls or notifications when Quiet
mode is on.
Incoming call settings
		 Block incoming calls: Checkmark to block all incoming calls.
		 Allow repeated calls: Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.
		 Allowed contact lists: Designate which Contacts calls will be allowed.
		Auto reply to blocked calls: Set how to you want to automatically reply to
silenced calls.
Help: view the help of the Quiet mode
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Phone ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping
at the top right corner of the screen.
Smart ringtone – Checkmark to increase phone ringtone volume automatically in noisy
environments.
Incoming call vibration – Sets the incoming call vibration Options.
Gentle vibration – Checkmark to gradually increasing vibration up to current strength
set.
Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the
ringtone when you receive calls.
Voice notifications – Tap the Voice notifications switch to toggle it On or Off. On
allows your device to read out incoming call and message events automatically.
Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a
sound by tapping at the top right corner of the screen.
Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration)
while using your device.

Display
< Home screen >
Set the Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping, or
Portrait view only.
Home backup & restore – You can backup and restore app/widget layouts and
themes.
Help – Tap to view help information on Home screen.
< Lock screen >
Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of
screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set None, Swipe,
Face Unlock, Pattern, PIN or Password.
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If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the
screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
Swing Lock screen – Checkmark to move Lock screen naturally up or down, when
you tilt your phone in that direction.
Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from Ripple,
Dewdrop, White hole, Particle, and Crystal.
NOTE: Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set
to Pattern.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location or
primary city set in Weather based on auto data updates.
Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or Wallpaper
gallery.
Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.
Owner info – Checkmark to set the device owner’s name to be displayed on the Lock
screen. Tap to enter the text to be displayed as the Owner info.
Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the
screen has timed-out.
Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the
Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.
< Front touch buttons >
Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones
are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and
order, the theme, and the background.
< SCREEN >
Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery
performance, use the dimmest comfortable brightness.
Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.
Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Fade out, Black hole,
Retro TV.
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Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen
based on the phone orientation (portrait or landscape).
Screen mode - Set the screen mode. Choose from Standard, Vivid, or Natural.
Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set
screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.
Choose from Clock, Charging, Colours, Photo Frame, and Photo Table.
< FONT >
Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.
Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.
< SMART ON >
Smart screen – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device
detects your eyes looking at the screen.
Smart video – Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking
at the screen.
< ADVANCED SETTINGS >
Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light
for the notifications you select, in the colour you set for each one.
Auto-adjust screen tone – Checkmark to save battery power by adjusting screen
brightness automatically with analysis of image colour.
Screen capture area – Allow you to set capture screen area. Choose from Capture
full screen or Capture part of screen.
Aspect ratio correction – Allows you to change the aspect ratio of a downloaded
application to fix screen distortion.

General
< Gestures >
Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly
double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on
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the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not
move the phone while using the KnockON feature.
Answer an incoming call – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear
to automatically answer the incoming call.
Fade out ringtone – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat
surface to fade out the incoming call ringtone.
Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence
incoming calls.
Snooze or turn off alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to
snooze or stop the alarm.
Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the
currently playing video.
Move Home screen items – Checkmark to enable you to move an icon to another
screen by tilting the phone. Tap and hold the icon and tilt the phone left or right, then let
go on the screen where you want the icon.
Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.
Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed
of the sensor.
< One-handed operation >
Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side
of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of
the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
Gesture control – Checkmark to enable you to swipe the keyboard left or right to
adjust the position of LG keyboard.
Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right
or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
Swipe front touch buttons – Checkmark to swipe the front touch buttons left or right
side to adjust the position of buttons in order to use it easily with one hand.
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Help – Displays information regarding one-handed operation.
< Storage >
INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.
< Battery >
BATTERY INFORMATION
The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the
percentage of the remaining charge and its status.
Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage
level and battery use details. It displays which components and applications are using
the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.
Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level
percentage on the Status Bar next to the battery icon.
BATTERY SAVER
Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the
following settings:
Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on
Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and
50% battery.
Battery saver tips
Auto-sync – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.
Wi-Fi – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is
activated.
Bluetooth – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver
is activated.
Vibrate on touch – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is
activated.
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Brightness – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated.
Tap to change the setting.
Auto-adjust screen tone – Checkmark to turn on auto-adjust screen tone when
Battery saver is activated.
Screen timeout – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is
activated. Tap the Settings icon to change the setting.
Notification LED – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery
saver is activated.
< Apps >
View and manage your applications.
< Multitasking >
Slide Aside – Checkmark the Slide Aside checkbox to use Slide Aside feature. (Please
see Slide Aside.)
Dual Window – Checkmark the Dual Window checkbox to use Dual Window feature.
(Please see Dual Window.)
Split view – Checkmark the Split view checkbox to tap a link on the full screen to run
dual windows automatically.
Help – Opens a help guide on how to use the Multitasking features of your device.
< Accounts & sync >
Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are
actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but
not eliminate) data usage.
< Cloud >
Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.
< Guest mode >
To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the
Guest mode.
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When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.
In advance, set the Guest mode and customize the options.
< Location access >
Access to my location – 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 to
street-level accuracy.
Wi-Fi & mobile network location – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi
and mobile networks to determine your approximate location.
< Security >
Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be
required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card
PIN.
Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you
type.
Phone administrators – View or deactivate phone administrators.
Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.
Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
Trusted credentials – Display trusted CA certificates.
Install from storage – Choose to install encrypted certificates.
Clear credentials – Remove all certificates.
< Language & input >
Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone
and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.
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< Backup & reset >
Change the settings for managing your settings and data.
Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google
server.
Backup account – Set to backup your account.
Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the
applications are reinstalled on your device.
LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the
event of data loss or replacement.
Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all
your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same
information as when you first started Android.
< Date & time >
Use Date & time settings to set how dates will be 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.
< Accessibility >
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >
Select USB connection method – Set the desired mode: Charge phone, Media sync
(MTP), Tethering, LG software or Send images (PTP).
Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.
Help – Help for USB connection.
PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.
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Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi
connection.
On-Screen Phone – Check this to receive Wi-Fi connection request from On-Screen
Phone.
Help – Help for LG software.
< Accessory >
QuickWindow case – Activate to make features, such as music, weather, and clock,
available in small view when using the QuickWindow case.
USB storage – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the App
panel option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-theGo) USB cable. Tap Edit app panel to change the applications you want to make
available.
Earphone – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the App panel
option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap Edit
app panel to change the applications you want to make available.
< About phone >
View legal information and check your phone status and software version.
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PC software (LG PC Suite)
"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via
a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from
your PC.
With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...
• Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the softwares in your device.
• Backup and restore the device data.
• Play multimedia contents of your PC from your device.
• Backup and create and edit the memos in your device
NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to
use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software
"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.
1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2 Go to SUPPORT > Mobile Support > Mobile Phone > Select the Model
3 Click PC Sync from and click DOWNLOAD to download "LG PC Suite" PC software.
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System Requirements for "LG PC Suite" PC software
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: 1 GHz or higher processors
• Memory: 512 MB or higher RAMs
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit colour or higher
• HDD: 500 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, Windows Media Player 10 or later
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 "LG PC Suite" PC software
application.

Synchronizing your Device to a PC
Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite"
PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be
synchronized.
The procedure is as follows:
1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2 The Select USB connection method will appear, then select LG software.
3 After connection, run the program and select the device section from the category
on the left side of the screen.
4 Click Personal information to select.
5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the Sync button.
NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC
Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.
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Moving contacts from your Old Device to your New Device
1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync
program.
2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android
mobile phone to the PC using a USB cable.
3 On the top menu, select Device > Import to device > Import contacts.
4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
5 On the popup, click the Select a file and Windows Explorer will appear.
6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the Open.
7 Click OK.
8 A Field mapping popup to link the contacts in your device and new contacts data
will appear.
9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts,
make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
10 Click OK.
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Phone software update
LG Mobile phone software update from the Internet
For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/
index.jsp select your country and language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer
version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only
be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
Because 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 during the upgrade may seriously damage your mobile phone.
NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for
selected models at its own discretion and does not guarantee the availability
of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer
version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be
available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
You should first check the software version on your mobile phone: Settings > General
tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.
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NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information
about your Google account and any other accounts, your system/application
data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—
might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore,
LG recommends that you backup your personal data before updating your
phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal
data.
NOTE: This feature depends on your network service provider, region and
country.
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About this user guide
•

•

•

•

•

•

•

Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you
use your phone safely and correctly.
Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on
your phone.
Your content may differ from the final product, or from software supplied by service
providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For
the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or
hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting
from the use of applications developed by providers other than LG.
LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from
registry settings being edited or operating system software being modified. Any
attempt to customize your operating system may cause the device or its applications
to not work as they should.
Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are
licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or
other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and
entirely responsible for the illegal use of media.
Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading
and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional
charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service
provider to obtain additional details.

Trademarks
•
•

LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.
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DivX HD
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous
testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered
in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your
registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.
divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation
or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Digital Plus
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus,
and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
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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Accessories
These accessories are available for use with the your phone. (Items described below
may be optional.)
Travel adaptor

Stereo headset

Quick Start Guide

Data cable

Micro-USIM
ejection tool

LG Service Center by LG Electronics (Thailand) Co.Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.; Bookala, Thonburi,
Bangkok 10600
Working day : Mon - Sat , 08:00 - 18:00
Call center : 0-2878-5757
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 when using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message

Micro-USIM
card error

No network
connection/
Dropped
network

Codes do
not match

Possible causes
There is no
Micro-USIM card
in the phone
or it is inserted
incorrectly.

Make sure that the Micro-USIM card is
correctly inserted.

Signal is weak or
you are outside the
carrier network.

Move toward a window or into
an open area. Check the network
operator coverage map.

Operator applied
new services.

Check whether the Micro-USIM card
is more than 6~12 months old. If so,
change your Micro-USIM card at your
network provider's nearest branch.
Contact your service provider.

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

If you forget the code, contact your
service provider.

Message

Possible causes

No
applications
can be set

Not supported by
service provider
or registration
required.

Contact your service provider.

Dialling error

New network not authorized.

New Micro-USIM
card inserted.

Check for new restrictions.

Pre-paid charge
limit reached.

Contact service provider or reset limit
with PIN2.

On/Off key
pressed too briefly.

Press the On/Off key for at least two
seconds.

Battery is not
charged.

Charge battery. Check the charging
indicator on the display.

Calls not
available

Phone
cannot be
switched on

Possible corrective measures
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Message

Possible corrective measures

Battery is not
charged.

Charge battery.

Outside
temperature is too
hot or cold.

Make sure phone is charging at a
normal temperature.

Contact problem

Check the charger and its connection
to the phone.

No voltage

Plug the charger into a different socket.

Charger defective

Replace the charger.

Wrong charger

Use only original LG accessories.

Number not
allowed

The Fixed dialling
number function
is on.

Check the Settings menu and turn the
function off.

Impossible
to receive /
send SMS
& photos

Memory full

Delete some messages from your
phone.

Files do not
open

Unsupported file
format

Check the supported file formats.

Charging
error
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Possible causes

Message

Possible causes

Possible corrective measures

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

Proximity sensor
problem

If you use a protection tape or case,
make sure it has not covered the area
around the proximity sensor. Make
sure that the area around the proximity
sensor is clean.

No sound

Vibration mode

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

Hangs up
or freezes

Intermittent
software problem

Try to perform a software update via
the website.
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FAQ
Category
SubCategory

Question

Answer

BT
Bluetooth
Devices

You can connect a Bluetooth audio
device such as a Stereo/Mono headset
What are the functions or Car Kit. Also, when the FTP server
available via Bluetooth is connected to a compatible device,
you can share content stored on 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
Backup

How can I backup
Contacts?

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

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

Only two-way synchronization is
available.

Is it possible to
Data
synchronize all email
Synchronization
folders?

The Inbox is automatically
synchronized. You can view other
folders by tapping the Menu Key
and select Folders to choose a folder.

Google™ Do I have to log into
Once you have logged into Gmail, no
Service
Gmail whenever I want
need to log into Gmail again.
Gmail Log-In to access Gmail?
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Category
SubCategory

Question

Answer

Google™
Service
Google
Account

Is it possible to filter
emails?

No, email filtering is not supported via
the phone.

Phone
Function
Email

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

Your email will automatically be saved
as a draft.

Phone
Function
Ringtone

Is there a file size
limitation for when I
want to use MP3 file
as ring tone?

There is no file size limitation.

Phone
Function
Message
Time

My phone does not
display the time of
You will only be able to see the times
receipt for messages
for messages received the same day.
older than 24 hrs. How
can I change this?

Phone
Function
Navigation

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

Is it possible to
Phone
synchronize my
Function
contacts from all my
Synchronisation
email accounts?

Any application that is available at Play
Store™ and is compatible with the
hardware can be installed and used.
Only Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can
be synchronized.
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Question

Answer

Phone
Function
Wait and
Pause

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
Is it possible to save a number.
contact with Wait and How to save with Wait and Pause:
Pause in the numbers? 1. From the Home screen, tap the
Phone icon .
2. Dial the number, then tap the Menu
Key
.
3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.

Phone
Function
Security

What are the phone’s
security functions?

You are able to set the phone to
require that an Unlock Pattern be
entered before the phone can be
accessed or used.

Category
SubCategory

Phone
Function
Unlock
Pattern

Question

How do I create the
Unlock Pattern?

Answer
1. From the Home screen, tap the
Menu Key
.
2. Tap System settings > Display tab
> Lock screen.
3. Tap Select screen lock > Pattern.
The first time you do this, a short
tutorial about creating an Unlock
Pattern will appear.
4. Set up by drawing your pattern
once, and once again for
confirmation.
Precautions to take when using the
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.)
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Question

Answer

Phone
Function
Unlock
Pattern

What should I do if
I forget the unlock
pattern and I didn’t
create my Google
account on the
phone?

If you have forgotten your pattern:
If you logged into your Google account
on the phone but failed to enter the
correct pattern 5 times, tap the forgot
pattern button. You are then required
to log in with your Google account
to unlock your phone. If you have
not created a Google account on the
phone or you have forgotten it, you will
have to perform a hard reset.
Caution: If you perform a factory reset,
all user applications and user data
will be deleted. Please remember to
backup any important data before
performing a factory reset.

Phone
Function
Memory

Will I know when my
memory is full?

Yes, you will receive a notification.

Phone
Function
Language
Support

The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, tap the
Menu Key
Is it possible to change
and tap System
my phone's language?
settings.
2. Tap General tab > Language &
input > Language.
3. Tap the desired language.

Category
SubCategory
Phone
Function
VPN

Question

How do I set up a
VPN?

My screen turns off
Phone
after only 15 seconds.
Function
How can I change the
Screen time
amount of time for the
out
backlight to turn off?

Answer
VPN access configuration is different
for 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, tap the
Menu Key
.
2. Tap System settings > Display tab.
3. Tap Screen timeout.
4. Tap the preferred screen backlight
timeout time.
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 mobile network or
Wi-Fi icon at the top of your screen.

Phone
Function
Wi-Fi &
mobile
network

When Wi-Fi and
mobile network are
both available, which
service will my phone
use?

Phone
Function
Home
screen

Yes. Just touch and hold the icon until
Is it possible to remove the dustbin icon appears at the top
an application from the right hand side of the screen. Then,
Home screen?
without lifting your finger, drag the icon
to the trash can.
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Category
SubCategory

Question

Answer

Phone
Function
Application

I downloaded an
application and it
causes a lot of errors.
How do I remove it?

1. From the Home screen, tap the
Menu Key
.
2. Tap System settings > General tab
> Apps > DOWNLOADED.
3. Tap the application, then tap
Uninstall.

Phone
Function
Charger

Is it possible to charge
my phone using a USB Yes, the phone will be charged by the
data cable without
USB cable regardless of whether the
installing the necessary necessary drivers are installed or not.
USB driver?

Phone
Function
Alarm

Can I use music files
for my alarm?

Yes. In the Alarm clock setting, select
the song as the Alarm sound.

Phone
Function
Alarm

Will my alarm be
audible if the phone is
turned off?

No, this is not supported.

Phone
Function
Alarm

If my ringer volume is
set to Off or Vibrate,
will I hear my alarm?

Your alarm is programmed to be
audible even in these scenarios.

Recovery
Solution
Hard Reset
(Factory
Reset)

How can I perform a
factory reset if I can’t
access the phone’s
setting menu?

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

