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คูม
่ อ
ื การใช้
• ภาพหน้าจอและภาพประกอบอาจแตกต่าง
จากทีค
่ ณ
ุ พบในอุปกรณ์จริง
• ข้อมูลบางอย่างในคูม
่ อ
ื เล่มนีอ
้ าจไม่สามารถ
ใช้กบ
ั อุปกรณ์ของคุณได้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั โทรศัพท์
ซอฟต์แวร์ หรือผูใ้ ห้บริการของคุณ ข้อมูลทัง้
หมดในเอกสารนีเ้ ปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่ตอ
้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• โทรศัพท์รน
ุ่ นีไ้ ม่เหมาะสำหรับผูพ
้ ก
ิ ารทางสาย
ตาเนือ
่ งจากมีแป้นพิมพ์บนหน้าจอสัมผัส
• ลิขสิทธิ์ ©2014 LG Electronics, Inc.
สงวนลิขสิทธิ์ LG และโลโก้ LG เป็นเครือ
่ ง
หมายการค้าจดทะเบียนของ LG Group
และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง เครือ
่ งหมายการ
ค้าอืน
่ ๆ ทัง้ หมดเป็นสมบัตข
ิ องเจ้าของนัน
้ ๆ
• Google™, Google Maps™, Gmail™,
YouTube™, Hangouts™ และ Play Store™
เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ Google, Inc.
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เกีย
่ วกับคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้น้ี
เกีย
่ วกับคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้น้ี
• โปรดอ่านคูม
่ อ
ื นีโ้ ดยละเอียดก่อนการใช้งานอุปกรณ์ เพือ
่ ให้มน
่ั ใจว่าคุณใช้อป
ุ กรณ์
ของคุณได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
• ภาพและภาพหน้าจอบางภาพทีม
่ ใี นคูม
่ อ
ื นีอ
้ าจแตกต่างจากทีแ
่ สดงบนแท็บเล็ตของ
คุณ
• เนือ
้ หาของคุณอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทว่ี างจำหน่าย หรือจากซอฟต์แวร์ทม
่ี าจาก
ผูใ้ ห้บริการหรือเครือข่าย เนือ
้ หานีอ
้ าจเปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า สำหรับเวอร์ชน
ั ล่าสุดของคูม
่ อ
ื นี้ โปรดดูทเ่ี ว็บไซต์ LG ที่ www.lg.com
• แอปพลิเคชันและฟังก์ชน
ั ของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันตามประเทศ ภูมภ
ิ าค
หรือข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ LG ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพทีเ่ กิด
จากการใช้แอปพลิเคชันทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้ โดยผูใ้ ห้บริการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่ LG
• LG ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือการไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ท่ี
เกิดจากการแก้ไขการตัง้ ค่ารีจส
ิ ทรีย์ หรือการแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบการปฏิบต
ั ก
ิ าร
ความพยายามในการปรับแต่งระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารอาจทำให้อป
ุ กรณ์หรือแอปพลิเคชันของ
อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
• ซอฟต์แวร์, เสียง, พืน
้ หลัง, ภาพ และมีเดียทีม
่ ม
ี าให้พร้อมอุปกรณ์ได้รบ
ั อนุญาตเพือ
่
การใช้งานทีจ่ ำกัด หากคุณจัดเก็บข้อมูลและใช้ขอ
้ มูลเหล่านีเ้ พือ
่ การพาณิชย์หรือวัตถุ
ประสงค์อน
่ื ๆ คุณอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ในฐานะผูใ้ ช้งาน คุณมีสว่ นรับผิดชอบ
อย่างสมบูรณ์สำหรับการใช้มเี ดียอย่างผิดกฎหมาย
• อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติมสำหรับบริการข้อมูล เช่น ข้อความ,
การอัปโหลดและดาวน์โหลด, ซิงค์อต
ั โนมัติ หรือการใช้บริการระบุพก
ิ ด
ั เพือ
่ หลีก
เลีย
่ งค่าใช้จา่ 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
5

DivX HD
เกีย
่ วกับวิดโี อ DIVX: DivX® เป็นฟอร์แมตวิดโี อดิจต
ิ อลทีส
่ ร้างโดย DivX, LLC
บริษท
ั ในเครือของ Rovi Corporation อุปกรณ์นเ้ี ป็นอุปกรณ์ทไ่ี ด้รบ
ั การรับรอง
DivX Certified® ซึง่ ผ่านการทดสอบทีเ่ ข้มงวดเพือ
่ ยืนยันว่าเล่นวิดโี อ DivX ได้ สำหรับ
ข้อมูลเพิม
่ เติมและเครือ
่ งมือซอฟต์แวร์อน
่ื ๆ ทีใ่ ช้ในการแปลงไฟล์เป็นวิดโี อ DivX
โปรดไปที่ divx.com
เกีย
่ วกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อุปกรณ์ DivX Certified® นี้
ต้องทำการลงทะเบียนเพือ
่ ทีจ่ ะสามารถเล่นภาพยนตร์ DivX Video-on-Demand
(VOD) ทีซ
่ อ
้ื ได้ ในการรับรหัสการลงทะเบียนของคุณ ให้ไปทีส
่ ว่ น DivX VOD
ในเมนูตง้ั ค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธก
ี าร
ลงทะเบียน
DivX Certified® สำหรับเล่นวิดโี อ DivX® ไม่เกิน HD 720p
รวมถึงเนือ
้ หาพรีเมีย
่ ม
DivX®, DivX Certified® และโลโก้ทเ่ี กีย
่ วข้องเป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ
Rovi Corporation หรือบริษท
ั ในเครือ และใช้โดยได้รบ
ั อนุญาต
ประกาศ: ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
ในการขอรับซอร์สโค้ดทีเ่ กีย
่ วข้องตาม GPL, LGPL, MPL
และและใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สอืน
่ ๆ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com/
เงือ
่ นไขใบอนุญาต การปฏิเสธการรับผิดชอบ และประกาศทีอ
่ า้ งอิงถึงทัง้ หมด
สามารถดาวน์โหลดได้พร้อมกับซอร์สโค้ด

Dolby Digital Plus
ผลิตภายใต้การอนุญาตของ Dolby Laboratories Dolby, Dolby Digital Plus
และสัญลักษณ์ตวั อักษร D สองตัว เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ Dolby Laboratories
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คำแนะนำเพือ่ ความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคำแนะนำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเหล่านีอ
้ าจทำให้เกิด
อันตรายหรือผิดกฎหมาย
ในกรณีทเ่ี กิดความผิดพลาด เครือ
่ งมือซอฟต์แวร์ทอ
่ี ยูใ่ นอุปกรณ์ของคุณจะเก็บรวบ
รวมบันทึกความผิดพลาด เครือ
่ งมือนีร้ วบรวมเฉพาะข้อมูลเกีย
่ วกับความผิดพลาด เช่น
ความแรงของสัญญาณ และแอปพลิเคชันทีโ่ หลด บันทึกจะถูกใช้เพือ
่ ช่วยในการตรวจ
สอบสาเหตุของความผิดพลาดเท่านัน
้ บันทึกเหล่านีจ้ ะถูกเข้ารหัสและสามารถเข้าถึง
ได้โดยศูนย์บริการ LG ทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตเท่านัน
้ ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ต้องส่งคืนอุปกรณ์เพือ
่ ซ่อม
แซม

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR (Specific Absorption
Rate)
แท็บเล็ตรุน
่ LG-V500 นี้ ได้รบ
ั การออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรือ
่ งความปลอดภัย
ในการใช้งานสำหรับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข้อกำหนดนีใ้ ช้หลักเกณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์ทร่ี วมถึงการกำหนดค่าเผือ
่ ไว้ทง้ั นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขน
้ึ กับอายุและสุขภาพ
• ข้อกำหนดเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า Specific
Absorption Rate (SAR) การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วยการใช้วธิ ก
ี ารทีไ่ ด้มาตรฐาน
โดยให้อป
ุ กรณ์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และมีการรับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่ง
สัญญาณดังกล่าวได้กระทำในทุกย่านความถีท
่ ใ่ี ช้อยู่
• แม้วา่ ระดับ SAR ของอุปกรณ์ LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ้างแต่ทก
ุ รุน
่ จะได้รบ
ั การ
ออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อกำหนดการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจำกัด SAR ทีแ
่ นะนำโดย International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย
่ ตามเนือ
้ เยือ
่ หนัก 10 กรัม
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• ค่า SAR สูงสุดสำหรับอุปกรณ์นเ้ี มือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวตามทีอ
่ ธิบายในคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้นค
้ี อ
ื
0.720 วัตต์/กก.
• อุปกรณ์นต
้ี รงตามมาตรฐานการดูดกลืนสัญญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF) เมือ
่ ใช้งาน
ตามปกติโดยถือแนบกับหู หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่างน้อย 0.00 ซม.
เมือ
่ ใช้กล่องสำหรับพกพา คลิปยึดเข็มขัด หรือทีใ่ ส่เพือ
่ การใช้งานแบบพกติดตัว
อุปกรณ์เหล่านัน
้ ไม่ควรเป็นโลหะและควรให้ผลิตภัณฑ์อยูห
่ า่ งจากร่างกาย
อย่างน้อย 0.00 ซม. อุปกรณ์เครือ
่ งนีต
้ อ
้ งมีการเชือ
่ มต่อเครือข่ายทีม
่ ี
คุณภาพสำหรับการส่งไฟล์ขอ
้ มูล ในบางครัง้ การส่งไฟล์ขอ
้ มูลอาจล่าช้าจนกว่าจะ
เชือ
่ มต่อเครือข่ายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำเกีย
่ วกับระยะห่าง
ดังกล่าวข้างต้น จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสิน
้

การดูแลและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์
คำเตือน
ประกาศสำหรับการเปลีย
่ นแบตเตอรี่
• เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ ห้ามถอดแบตเตอรีท
่ อ
่ี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์
หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่ โปรดนำไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้
รับการแต่งตัง้ จาก LG Electronicsทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความช่วยเหลือ
• แบตเตอรี่ Li-Ion เป็นส่วนประกอบทีอ
่ น
ั ตรายซึง่ อาจทำให้ได้รบ
ั บาดเจ็บได้
• การเปลีย
่ นแบตเตอรีโ่ ดยช่างทีไ่ ม่มค
ี วามรูอ
้ าจทำให้อป
ุ กรณ์ของคุณเสียหายได้
คำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให้ใช้กบ
ั อุปกรณ์รน
ุ่ นี้
เท่านัน
้ การใช้อป
ุ กรณ์ประเภทอืน
่ ๆ อาจทำให้การรับรองหรือการรับประกันของ
อุปกรณ์สน
้ิ สุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
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• อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ ง ควรนำไปให้ชา่ งเทคนิคผูม
้ ค
ี วามรูเ้ มือ
่ จำเป็นต้องมี
การตรวจซ่อม
• การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันเป็นการตัดสินใจของ LG ซึง่ อาจรวมถึงการเปลีย
่ น
ชิน
้ ส่วนหรือแผงวงจรทีเ่ ป็นของใหม่หรือของทีป
่ รับสภาพ โดยมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานเทียบเท่าชิน
้ 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
• ปิดอุปกรณ์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้ กำหนดพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้อป
ุ กรณ์ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ทไ่ี วต่อสัญญาณรบกวน
• อย่าสัมผัสอุปกรณ์ดว้ ยมือเปียก ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดและ
อาจทำให้อป
ุ กรณ์เสียหายได้
• อย่าชาร์จอุปกรณ์ใกล้วต
ั ถุไวไฟ เนือ
่ งจากอุปกรณ์อาจร้อนและทำให้ตด
ิ ไฟ
ซึง่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
• ใช้ผา้ แห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครือ
่ ง (อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จแท็บเล็ตโดยวางไว้บนพืน
้ ผิวอ่อนนุม
่
• ควรชาร์จอุปกรณ์ในบริเวณทีม
่ ก
ี ารถ่ายเทอากาศดี
• อย่านำเครือ
่ งนีไ้ ว้ในทีท
่ ม
่ี ฝ
ี น
ุ่ หรือควันมากเกินไป
• อย่าวางอุปกรณ์ใกล้บต
ั รเครดิตหรือบัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำความ
เสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม เพราะอาจทำให้แท็บเล็ตเสียหายได้
• อย่าให้อป
ุ กรณ์สม
ั ผัสกับของเหลวหรือความชืน
้
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• ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น
• ห้ามใช้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือซ่อมแซมแก้วทีแ
่ ตก มีรอยแตก หรือร้าว ความ
เสียหายของหน้าจอแก้วเกิดขึน
้ จากการใช้งานโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตหรือไม่ถก
ู ต้องจะ
ไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน
• แท็บเล็ตของคุณเป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม
่ี ค
ี วามร้อนในระหว่างการทำงานปกติ
การสัมผัสกับผิวโดยตรงเป็นระยะเวลานานโดยไม่มก
ี ารระบายอากาศหรือมีไม่เพียงพอ
อาจทำให้รส
ู้ ก
ึ ไม่สบายหรือเกิดแผลไหม้เล็กน้อยได้ ดังนัน
้ ผูใ้ ช้ตอ
้ งระมัดระวังเมือ
่ ถือ
แท็บเล็ตในระหว่างหรือทันทีหลังจากการใช้งาน
• หากอุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ ให้ถอดปลัก
๊ ทันทีเพือ
่ ให้เครือ
่ งแห้งสนิท ห้ามทำให้
อุปกรณ์แห้งเร็วขึน
้ โดยใช้แหล่งความร้อนภายนอก เช่น เตาอบ เตาไมโครเวฟ
หรือเครือ
่ งเป่าผม
• ของเหลวในอุปกรณ์ทเ่ี ปียกน้ำจะเปลีย
่ นสีของฉลากผลิตภัณฑ์ในอุปกรณ์ของคุณ
ความเสียหายของอุปกรณ์ทเ่ี ป็นผลมาจากการสัมผัสกับของเหลวจะไม่ได้รบ
ั ครอบ
คลุมภายใต้การรับประกัน
• ใช้แท็บเล็ตของคุณในช่วงอุณหภูมิ 0ºC และ 40ºC หากเป็นไปได้ การปล่อยให้
อุปกรณ์อยูใ่ นอุณหภูมเิ ย็นจัดหรือร้อนจัดอาจทำให้เกิดความเสียหาย ทำงานผิดพลาด
หรือระเบิดได้

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์แท็บเล็ตทุกเครือ
่ งอาจได้รบ
ั ผลจากคลืน
่ รบกวนได้ ทำให้มผ
ี ลต่อการทำงาน
• ห้ามใช้อป
ุ กรณ์แท็บเล็ตใกล้อป
ุ กรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเสียก่อน
หลีกเลีย
่ งการวางแท็บเล็ตเหนือเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋าเสือ
้ เป็นต้น
• อุปกรณ์แท็บเล็ตบางเครือ
่ งอาจก่อให้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบกวนกับเครือ
่ งช่วยฟังได้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รบ
ั การรบกวนบ้างเล็กน้อย
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ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยเรือ
่ งการใช้อป
ุ กรณ์แท็บเล็ตในพืน
้ ทีท
่ ่ี
คุณขับขีย
่ านพาหนะ
• ห้ามใช้อป
ุ กรณ์มอ
ื ถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัดระวังอย่างเต็มที่
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในรถของ
คุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์ อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึง่ ขัดขวางการ
ทำงานของถุงลม ซึง่ อาจทำให้ถงุ ลมไม่ทำงาน หรืออาจทำให้คณ
ุ ได้รบ
ั บาดเจ็บ
รุนแรงเนือ
่ งจากการทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกำลังฟังเพลงในขณะอยูข
่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ร่ี ะดับที่
เหมาะสม เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ยน
ิ เสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่
อยูข
่ า้ งถนน

หลีกเลีย
่ งการทำลายความสามารถในการได้ยน
ิ
หมายเหตุ: แรงดันเสียงทีม
่ ากเกินไปจากหูฟงั และชุดหูฟงั สามารถทำให้สญ
ู เสีย
การได้ยน
ิ ได้
เพือ
่ ป้องกันการทำลายความสามารถในการได้ยน
ิ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได้ ห้ามฟัง
เสียงทีด
่ งั มากเป็นเวลานาน
• ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูกทำลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน
ดังนัน
้ เราขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปิดหรือปิดแท็บเล็ตใกล้กบ
ั หูของคุณ นอกจากนี้
คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลงไว้ในระดับทีเ่ หมาะสม
• เมือ
่ ใช้หฟ
ู งั ให้ลดระดับเสียงลงหากคุณไม่ได้ยน
ิ เสียงพูดของคนข้างๆ หรือคนข้างๆ
คุณได้ยน
ิ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ กำลังฟัง
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ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว
บางส่วนของอุปกรณ์แท็บเล็ตของคุณทำมาจากวัสดุแก้ว ซึง่ ส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีส
้ ามารถ
แตกได้หากอุปกรณ์ตกลงบนพืน
้ แข็ง หรือถูกกระแทก หากส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีแ
้ ตก
อย่าสัมผัส หรือพยายามดึงออก ให้หยุดใช้อป
ุ กรณ์จนกว่าส่วนทีเ่ ป็นแก้วนีจ้ ะได้รบ
ั การ
เปลีย
่ นโดยผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้

บริเวณทีท
่ ำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้แท็บเล็ตในพืน
้ ทีท
่ อ
่ี ยูร่ ะหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อห้ามอย่างเคร่ง
ครัด และทำตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้
• ห้ามใช้แท็บเล็ตใกล้จด
ุ เติมน้ำมันเชือ
้ เพลิง
• ห้ามใช้ใกล้นำ้ มันเชือ
้ เพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้องโดยสารของ
รถ ซึง่ คุณใช้เก็บอุปกรณ์แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได้
• ให้ปด
ิ แท็บเล็ตของคุณก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
• อย่าใช้เมือ
่ เครือ
่ งบินจอดทีพ
่ น
้ื ก่อนได้รบ
ั การอนุญาตจากพนักงานประจำเครือ
่ ง

เด็ก
เก็บอุปกรณ์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน
้ ส่วนขนาดเล็กซึง่ อาจทำอัน
ตรายหากเด็กนำใส่ปาก อุปกรณ์นย
้ี งั ประกอบด้วยแบตเตอรีภ
่ ายในซึง่ อาจเป็น
อันตรายหากไม่ได้ใช้หรือเก็บรักษาอุปกรณ์อย่างถูกวิธี
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ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละการดูแลรักษา
• คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรีอ
่ อกจนหมดก่อนเริม
่ การชาร์จ แบตเตอรีน
่ ต
้ี า่ ง
จากแบตเตอรีอ
่ น
่ื เนือ
่ งจากไม่มี Memory Effect ประสิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่
ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ งชาร์จของ LG เท่านัน
้ เครือ
่ งชาร์จของ LG ได้รบ
ั การ
ออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
• อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือทำให้แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพือ
่ เพิม
่ เวลาการใช้งาน
• อย่าให้อป
ุ กรณ์ชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง
เช่น ในห้องน้ำอย่าวางอุปกรณ์ทง้ิ ไว้ในสภาพอากาศทีร่ อ
้ นหรือเย็น เนือ
่ งจากประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรีอ
่ าจด้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำแนะนำของผูผ
้ ลิตในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้แล้ว
โปรดรีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้ อย่าทิง้ เป็นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่ โปรดนำไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั
การแต่งตัง้ จาก LG Electronics ทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ เพือ
่ ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบบนผนังทุกครัง้ หลังจากแท็บเล็ตชาร์จเต็ม
แล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงานสิน
้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรีจ่ ะขึน
้ อยูก
่ บ
ั การกำหนดค่าเครือข่าย, การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
่ี ข
ี อบแหลมคม เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ ซึง่ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
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วิธก
ี ารอัปเดตแท็บเล็ตของคุณ
เข้าใช้งานเฟิรม
์ แวร์ลา่ สุด, ฟังก์ชน
ั ซอฟต์แวร์ใหม่ และการปรับปรุงต่างๆ
• อัปเดตแท็บเล็ตของคุณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เลือก ศูนย์กลางอัปเดต
> Software Update
• อัปเดตแท็บเล็ตของคุณโดยเชือ
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ โปรดดูท่ี
http://www.lg.com/common/index.jsp เลือกประเทศและภาษา
คำประกาศรับรอง
ดังนัน
้ LG Electronics ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ LG-V500
เป็นไปตามข้อกำ หนดทีจ่ ำเป็น และข้อกำหนดทีเ่ กีย
่ วข้องอืน
่ ๆ ของ
Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของคำประกาศรับรองได้ท่ี
http://www.lg.com/global/declaration
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ข้อความประกาศสำคัญ
โปรดอ่านข้อความนีก
้ อ
่ นทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ใช้งานแท็บเล็ต!
โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบในแท็บเล็ตของคุณมีการอธิบายไว้ในส่วนนีห
้ รือ
ไม่ ก่อนทีจ่ ะนำแท็บเล็ตไปขอรับการบริการหรือติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ

1. หน่วยความจำแท็บเล็ต
คุณต้องตรวจสอบหน่วยความจำแท็บเล็ต และลบข้อมูลบางอย่าง เช่น แอปพลิเคชัน
หรือข้อความเพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำ
การถอนการติดตัง้ แอปพลิเคชัน:
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า
> แอปฯ
2 เมือ
่ แอปพลิเคชันทัง้ หมดปรากฏขึน
้ ให้เลือ
่ นและเลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ยกเลิกการติดตัง้
3 แตะ ถอนการติดตัง้

2. กอ
่ นการติดตัง้ แอปพลิเคชันและ OS โอเพ่นซอร์ส
คำเตือน
หากคุณติดตัง้ และใช้ OS อืน
่ นอกเหนือจากของผูผ
้ ลิต อาจทำให้แท็บเล็ตของคุณทำงาน
ผิดปกติได้ นอกจากนัน
้ แท็บเล็ตของคุณจะไม่ได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตามการรับประกัน
คำเตือน
เพือ
่ ปกป้องแท็บเล็ตและข้อมูลส่วนตัว ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเฉพาะจากแหล่งที่
เชือ
่ ถือได้ เช่น Play Store™ เท่านัน
้ หากมีการติดตัง้ แอปพลิเคชันไม่ถก
ู ต้องในแท็บ
เล็ต แท็บเล็ตอาจทำงานไม่ปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง คุณต้องถอนการติดตัง้
แอปพลิเคชันเหล่านัน
้ และข้อมูลและการตัง้ ค่าทีเ่ กีย
่ วข้องทัง้ หมดออกจากแท็บเล็ต
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3. การใช้แบบปลดล็อค
ตัง้ ค่าแบบปลดล็อคเพือ
่ ป้องกันแท็บเล็ตของคุณ แตะ
>
> แท็บ แอปฯ >
ตัง้ ค่า
> แท็บ หน้าจอ > ล็อคหน้าจอ > เลือกแบบล็อคหน้าจอ > รูปแบบ
ซึง่ จะเปิดหน้าจอทีแ
่ นะนำคุณสำหรับวิธก
ี าร
วาดแบบปลดล็อคหน้าจอ 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 คุณจะไม่สามารถเข้าใช้แท็บเล็ต
ของคุณได้หากคุณใช้แบบไม่ถก
ู ต้อง 5 ครัง้ คุณมีโอกาสเพียง 5 ครัง้ ในการป้อน
แบบการปลดล็อค PIN หรือรหัสผ่านของคุณ หากคุณทำการป้อนทัง้ หมด 5
ครัง้ แล้ว คุณสามารถลองใหม่ได้อก
ี ครัง้ หลังจากผ่านไป 30 วินาที
ในกรณีทค
่ี ณ
ุ ลืมรูปแบบ, PIN หรือรหัสผ่านการปลดล็อคของคุณ:
< หากคุณลืมแบบของคุณ >
หากคุณล็อกอินบัญชี Google ในแท็บเล็ตแต่ปอ
้ นรูปแบบไม่ถก
ู ต้อง 5 ครัง้ ให้แตะ
ลืมแบบ? ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ จากนัน
้ คุณจะต้องล็อกอินบัญชี Google ของคุณ
หรือคุณต้องป้อนแบ็คอัพ PIN ทีค
่ ณ
ุ ได้ปอ
้ นไว้เมือ
่ สร้างล็อคแบบ
หากคุณไม่ได้สร้างบัญชี Google บนแท็บเล็ต หรือคุณลืมแบ็คอัพ PIN คุณต้องทำการ
Hard Reset
< หากคุณลืม PIN หรือรหัสผ่านของคุณ >
หากคุณลืม PIN หรือรหัสผ่านของคุณ คุณจะต้องทำ Hard Reset
ข้อควรระวัง: หากคุณทำ Hard Reset แอปพลิเคชันผูใ้ ช้และข้อมูลผูใ้ ช้ทง้ั หมดจะ
ถูกลบ
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หมายเหตุ: หากคุณยังไม่ได้ลอ
็ กอินบัญชี Google ของคุณและลืมแบบปลดล็อค
คุณจะต้องป้อนแบ็คอัพ PIN ของคุณ

4. การใช้ Hard Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถแก้ไขสูส
่ ภาพเดิมได้ ให้ใช้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน) เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของแท็บเล็ต
1 ปิดแท็บเล็ต
2 กด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค + ปุม
่ ลดระดับเสียง ทีด
่ า้ นขวาของแท็บเล็ตค้างไว้
3 ปล่อย ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค เมือ
่ หน้าจอแสดงโลโก้ LG และกด ปุม
่ ลดระดับเสียง
ค้างไว้
4 กด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อคค้างไว้ + ปุม
่ เพิม
่ ระดับเสียง พร้อมกัน ขณะทีย
่ งั คงกดปุม
่
ลดระดับเสียงค้างไว้
5 ปล่อยปุม
่ ทัง้ หมดเมือ
่ เมือ
่ หน้าจอ Factory Hard Reset ปรากฏขึน
้
6 กด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค เพือ
่ ดำเนินการต่อ หรือกด ปุม
่ ปรับระดับเสียง เพือ
่ ยกเลิก
7 กด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค อีกครัง้ เพือ
่ ยืนยัน หรือกด ปุม
่ ปรับระดับเสียง เพือ
่ ยกเลิก
8 อุปกรณ์ของคุณจะทำการ Hard Reset
คำเตือน
หากคุณดำเนินการ Hard Reset แอปพลิเคชันของผูใ้ ช้, ข้อมูลผูใ้ ช้ และใบอนุญาต
DRM ทัง้ หมดจะถูกลบ โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูลสำคัญไว้กอ
่ นดำเนินการ
Hard Reset
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5. การเปิดและการสลับแอพพลิเคชัน
มัลติทาสกิง้ เป็นเรือ
่ งง่ายใน Android คุณสามารถใช้งานมากกว่าหนึง่ แอปพลิเคชัน
พร้อมกัน โดยไม่จำเป็นต้องปิดแอปพลิเคชันก่อนเปิดแอปพลิเคชันอืน
่
การใช้และสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ทีเ่ ปิดอยู่ Android
จะจัดการแต่ละแอปพลิเคชัน การหยุดและเริม
่ ต้นตามทีต
่ อ
้ งการ เพือ
่ ให้แอปพลิเคชันที่
ไม่ได้ทำงานไม่ใช้ทรัพยากรโดยไม่จำเป็น
1 แตะ ปุม
่ หน้าหลัก ค้างไว้
  รายการแอปพลิเคชันทีใ่ ช้ลา่ สุดจะปรากฏขึน
้
2 แตะแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้งาน ซึง่ จะไม่เป็นการหยุดการรันของแอปพลิเคชัน
ก่อนหน้าในแบ็คกราวด์ของแท็บเล็ต อย่าลืมแตะ ปุม
่ ย้อนกลับ
เพือ
่ ออกจาก
แอปพลิเคชันหลังการใช้งาน
• ในการหยุดการทำงานของแอปพลิเคชัน ให้แตะ จัดการงาน จากรายการแอปพลิ
เคชันทีใ่ ช้ลา่ สุด จากนัน
้ แตะ หยุด หรือ หยุดทัง้ หมด
• ในการลบแอปพลิเคชันจากรายการแอปพลิเคชันทีใ่ ช้ลา่ สุด ให้ลากตัวอย่างแอปพลิเค
ชันไปทางซ้ายหรือขวา หากต้องการลบแอปพลิเคชันทัง้ หมด ให้แตะ ลบทัง้ หมด

6. เมือ
่ หน้าจอค้าง
หากหน้าจอค้างหรือแท็บเล็ตไม่ตอบสนองเมือ
่ คุณพยายามใช้งาน: กดปุม
่
ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค ค้างไว้เป็นเวลา 8 วินาทีเพือ
่ รีสตาร์ทแท็บเล็ตของคุณ
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
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เริม
่ ทำความรูจ
้ ก
ั กับอุปกรณ์ของคุณ
ภาพรวมแท็บเล็ต
เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
เซนเซอร์แสงรอบข้าง
ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค
ปุม
่ ปรับระดับเสียง
หน้าจอสัมผัส

เลนส์กล้อง
ลำโพง
ช่องเสียบหูฟงั
ช่องใส่การ์ด microSD
IR LED
พอร์ตอุปกรณ์ชาร์จ/USB
ไมโครโฟน
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนไม่ได้ถก
ู บังเมือ
่ บันทึกวิดโี อหรือคลิป
เสียง
19
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เลนส์กล้องถ่ายรูป
ด้านหน้า

ใช้ถา่ ยภาพหรือบันทึกวิดโี อตัวคุณเอง คุณยังสามารถ
ใช้สำหรับวิดโี อแชทด้วย รักษาความสะอาดเพือ
่
ประสิทธิภาพสูงสุด

ช่องใส่การ์ด
microSD

ใส่การ์ด microSD สำหรับจัดเก็บเพลง วิดโี อ
และรูปถ่าย

ช่องเสียบหูฟงั

ให้คณ
ุ เสียบชุดหูฟงั เสริมเพือ
่ ความสะดวกยิง่ ขึน
้ โดยการ
สนทนาแฮนด์ฟรี คุณยังสามารถเสียบหูฟงั เพือ
่ ฟังเพลง
ได้ดว้ ย

เซนเซอร์แสงรอบ
ข้าง

เซนเซอร์แสงรอบข้างใช้เซนเซอร์รอบข้างซึง่ วัดแสงรอบ
ข้างและปรับความสว่างของ LCD เพือ
่ ให้หน้าจอทีส
่ ดใส

ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค

กดเพือ
่ ล็อค/ปลดล็อคหน้าจอ กดค้างไว้เพือ
่ เปิด/
ปิดแท็บเล็ต รีสตาร์ท เปิดใช้/เลิกใช้โหมดเครือ
่ งบิน
หรือเปลีย
่ นการตัง้ ค่าเสียง

ปุม
่ ปรับระดับเสียง

ให้คณ
ุ ปรับระดับเสียงมีเดีย

พอร์ตอุปกรณ์ชาร์จ/
USB

ให้คณ
ุ เชือ
่ มต่อแท็บเล็ตและสาย USB
สำหรับใช้กบ
ั อะแดปเตอร์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมทีใ่ ช้
ร่วมกันได้อน
่ื ๆ

เลนส์กล้อง

ใช้รป
ู ถ่ายหรือบันทึกวิดโี อ รักษาความสะอาดเพือ
่
ประสิทธิภาพสูงสุด

ลำโพง

ใช้ในการฟังเสียงจากฟังก์ชน
ั ทีเ่ ลือก (เช่น เพลง, วิดโี อ,
คลิปเสียง ฯลฯ)

ไมโครโฟน

บันทึกเสียงของคุณและใช้สำหรับฟังก์ชน
ั สัง่ งานด้วย
เสียง

IR LED

ทำหน้าทีเ่ ป็นเซนเซอร์ QuickRemote

คำเตือน
การวางวัตถุทม
่ี น
ี ำ้ หนักมากบนแท็บเล็ตหรือการนัง่ ทับอาจทำให้จอ LCD และการ
ทำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้ อย่าปิดเซนเซอร์หน้าจอ LCD ด้วยฟิลม
์ ป้องกัน
เนือ
่ งจากอาจทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติได้
เคล็ดลับ!
• แตะ ปุม
่ เมนู
เมือ
่ คุณเปิดแอปพลิเคชันเพือ
่ ตรวจสอบว่ามีตวั เลือกอะไรบ้าง
• หากอุปกรณ์ลอ
็ คและไม่ทำงาน ให้กด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค ค้างไว้ 8
วินาทีเพือ
่ ปิดเครือ
่ ง

การชาร์จแท็บเล็ตของคุณ
แท็บเล็ตของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ อะแดปเตอร์ USB ทีใ่ ห้
มาพร้อมกับแท็บเล็ตของคุณจะใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ ก่อนการใช้แท็บเล็ตครัง้ แรก
ให้ตรวจสอบว่าแบตเตอรีช
่ าร์จเต็มแล้ว
หมายเหตุ: อุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรีช
่ นิดชาร์จได้อยูภ
่ ายใน
เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ ห้ามถอดแบตเตอรีท
่ อ
่ี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์
คำเตือน! หากหน้าจอสัมผัสไม่ทำงานขณะทีแ
่ ท็บเล็ตกำลังชาร์จ อาจเกิดขึน
้ เนือ
่ ง
จากการจ่ายไฟไม่สม่ำเสมอ ให้ถอดสาย USB ออกจากอุปกรณ์
หรือถอดปลัก
๊ อะแดปเตอร์ USB ออกจากเต้าเสียบ
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1 เชือ
่ มต่ออะแดปเตอร์ USB และสาย USB
2 เสียบสาย USB (ตามทีแ
่ สดงด้านล่าง) กับพอร์ตอุปกรณ์ชาร์จ/USB ของแท็บเล็ต
3 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ อ
้ งชาร์จจนเต็มเมือ
่ เริม
่ ต้นใช้งานเพือ
่ ยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่

การยืดอายุแบตเตอรี่
คุณสามารถยืดอายุแบตเตอรีร่ ะหว่างการชาร์จแต่ละครัง้ ได้โดยการปิดคุณสมบัตท
ิ ค
่ี ณ
ุ
ไม่ตอ
้ งการให้ทำงานอย่างต่อเนือ
่ งในแบ็คกราวด์ คุณยังสามารถตรวจสอบวิธก
ี ารใช้ไฟ
แบตเตอรีข
่ องแอปพลิเคชันและทรัพยากรระบบได้

การยืดอายุแบตเตอรี่
• ปิดการสือ
่ สารทางสัญญาณวิทยุทค
่ี ณ
ุ ไม่ใช้ เช่น Wi-Fi, Bluetooth หรือ GPS
• ลดความสว่างหน้าจอและตัง้ ค่าไทม์เอาต์หน้าจอให้สน
้ั ลง
• ปิดการซิงค์อต
ั โนมัตข
ิ อง Gmail™, ปฏิทน
ิ , รายชือ
่ และแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
• บางแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดอาจทำให้พลังงานแบตเตอรีล
่ ดลง
• ขณะใช้แอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดมา ให้ตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี่
22

การดูระดับประจุแบตเตอรี่
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> ตัง้ ค่า
> เกีย
่ วกับแท็บเล็ต >
แบตเตอรี่
2 สถานะแบตเตอรี่ (กำลังชาร์จหรือคายประจุ) และระดับจะแสดงทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ

การตรวจสอบและควบคุมการใช้แบตเตอรี่
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> ตัง้ ค่า
> เกีย
่ วกับแท็บเล็ต >
แบตเตอรี่ > การใช้แบตเตอรี่
2 ด้านล่างของหน้าจอจะแสดงเวลาในการใช้แบตเตอรีแ
่ ละรายการแอปพลิเคชันหรือ
บริการทีใ่ ช้พลังงานแบตเตอรีจ่ ากมากไปน้อยด้วย

การใส่การ์ด microSD
อุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการใช้การ์ดหน่วยความจำ microSD ความจุสงู สุดo 64 GB
เนือ
้ หามัลติมเี ดียสามารถบันทึกในการ์ด microSD ได้
1 ปิดแท็บเล็ตก่อนใส่หรือถอดการ์ด microSD
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2 สอดเล็บของคุณเข้าไปในรอยบากและดึงถาดการ์ด microSD ออกมา ใส่การ์ด
microSD ในช่องเสียบโดยใช้หน้าสัมผัสคว่ำลง ค่อยๆ ดันถาดเข้าไปในอุปกรณ์

การถอดการ์ด microSD
ในการถอดการ์ด microSD ออกจากแท็บเล็ตอย่างปลอดภัย
คุณต้องยกเลิกการเชือ
่ มต่อก่อน
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> ตัง้ ค่า
> ทีเ่ ก็บข้อมูล >
ยกเลิกการต่อเชือ
่ มการ์ด SD
2 ค่อยๆ ดึงการ์ด microSD ออกจากช่อง
คำเตือน! ห้ามถอดการ์ด microSD โดยไม่ได้ยกเลิกการเชือ
่ มต่อก่อน มิเช่นนัน
้
อาจทำให้การ์ด microSD และแท็บเล็ตของคุณเสียหายได้ และข้อมูลทีจ่ ด
ั เก็บใน
การ์ด microSD อาจเสียหาย
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การฟอร์แมตการ์ด microSD
คำเตือน! ไฟล์ทง้ั หมดทีจ่ ด
ั เก็บในการ์ด microSD จะถูกลบออกเมือ
่ คุณฟอร์แมต
การ์ด
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> ตัง้ ค่า
> ทีเ่ ก็บข้อมูล
2 แตะ ลบการ์ด SD (สองครัง้ )
3 หากคุณตัง้ ค่าปลดล็อคแบบ ให้ปอ
้ นและแตะ ลบทุกสิง่   การ์ดจะได้รบ
ั การฟอร์แมต
และพร้อมสำหรับการใช้งาน
หมายเหตุ: หากมีขอ
้ มูลอยูใ่ นการ์ด microSD ของคุณ โครงสร้างโฟลเดอร์อาจจะ
แตกต่างไปจากเดิมภายหลังการฟอร์แมต เนือ
่ งจากไฟล์ทง้ั หมดถูกลบออก

การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ
หากคุณไม่ได้ใช้แท็บเล็ตชัว่ ขณะหนึง่ หน้าจอจะปิดและล็อคโดยอัตโนมัติ ซึง่ จะช่วย
ป้องกันการแตะโดยไม่ตง้ั ใจและประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้งาน
แท็บเล็ตของคุณ ให้กด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค เพือ
่ ล็อคแท็บเล็ตของคุณ
หากมีโปรแกรมกำลังทำงานอยูเ่ มือ
่ คุณล็อคหน้าจอของคุณ โปรแกรมเหล่านัน
้ อาจจะยัง
คงทำงานอยูใ่ นโหมดล็อค ขอแนะนำให้ปด
ิ โปรแกรมทัง้ หมดก่อนจะเริม
่ ใช้งานโหมด
ล็อค เพือ
่ ป้องกันการเกิดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำเป็น (เช่น การเข้าใช้เว็บและการสือ
่ สาร
ข้อมูล)
ในการทำให้แท็บเล็ตของคุณใช้งานได้ ให้กด ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค   หน้าจอล็อคจะ
ปรากฏขึน
้ แตะและเลือ
่ นล็อคหน้าจอไปในทิศทางใดๆ เพือ
่ ปลดล็อคหน้าจอหลักของ
คุณ หน้าจอสุดท้ายทีค
่ ณ
ุ ดูจะเปิดขึน
้
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หน้าจอหลักของคุณ
เคล็ดลับสำหรับหน้าจอสัมผัส
เคล็ดลับต่อไปนีเ้ ป็นเคล็ดลับเกีย
่ วกับวิธน
ี าวิเกตแท็บเล็ตของคุณ
หมายเหตุ:
• ในการเลือกรายการ ให้แตะทีก
่ ลางไอคอน
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอสัมผัสไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและแน่นอน
• ใช้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือกทีต
่ อ
้ งการ ระวังอย่าแตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ

แตะหรือสัมผัส
การใช้หนึง่ นิว้ แตะเพือ
่ เลือกรายการ ลิงค์ ช็อตคัท และตัวอักษรบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แตะค้างไว้
แตะรายการบนหน้าจอค้างไว้ โดยให้แตะโดยไม่ตอ
้ งยกนิว้ ขึน
้ จนกว่าการดำเนินการจะ
เกิดขึน
้ ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปิดตัวเลือกทีม
่ อ
ี ยูข
่ องรายชือ
่ ให้แตะทีร่ ายชือ
่ ใน
รายการรายชือ
่ ค้างไว้จนกว่าเมนูลด
ั จะเปิดขึน
้

ลาก
แตะรายการค้างไว้ชว่ั ครูห
่ นึง่ จากนัน
้ เลือ
่ นนิว้ ของคุณบนหน้าจอจนกว่าจะไปถึงตำแหน่ง
เป้าหมาย คุณสามารถลากรายการบนหน้าจอหลักของคุณเพือ
่ จัดตำแหน่งใหม่ได้
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ปัดหรือเลือ
่ น
ในการปัดหรือเลือ
่ น ให้เลือ
่ นนิว้ ของคุณผ่านพืน
้ ผิวของหน้าจออย่างรวดเร็ว โดยไม่
หยุดพักหลังจากทีแ
่ ตะครัง้ แรก (เพือ
่ ไม่ให้กลายเป็นการลากแทน) ตัวอย่างเช่น คุณ
สามารถเลือ
่ นหน้าจอขึน
้ หรือลงเพือ
่ เลือ
่ นดูรายการ หรือเรียกดูหน้าจอหลักต่างๆ ได้
โดยการปัดจากซ้ายไปขวา (และตรงกันข้าม)

แตะสองครัง้
แตะสองครัง้ เพือ
่ ซูมเว็บเพจหรือแผนที่ เช่น แตะสองครัง้ อย่างรวดเร็วทีส
่ ว่ นหนึง่ ของ
เว็บเพจ เพือ
่ ปรับส่วนนัน
้ ให้พอดีกบ
ั ความกว้างของหน้าจอ คุณสามารถแตะสองครัง้
เพือ
่ ซูมเข้าและออกได้ หลังจากทำการถ่ายภาพ (โดยใช้กล้อง)
และขณะทีใ่ ช้งานแผนที่ แตะสองครัง้ ทีค
่ ำเพือ
่ ไฮไลต์ การแตะสองครัง้ ยังเปิดใช้
คุณสมบัตเิ ปิดหน้าจอเพือ
่ เปิดหรือปิดหน้าจอสัมผัสด้วย

กางหุบนิว้ เพือ
่ ซูม
ใช้นว้ิ ชีแ
้ ละนิว้ โป้งของคุณในการเลือ
่ นเข้าหากันหรือเลือ
่ นออกจากกันเพือ
่ ซูมเข้าหรือ
ออกขณะใช้งานบราวเซอร์หรือแผนที่ หรือขณะเรียกดูรป
ู ภาพ

หมุนหน้าจอ
ในหลายๆ แอปพลิเคชันและเมนู การวางแนวของหน้าจอจะเปลีย
่ นแปลงไปตามการ
วางแนวของตัวอุปกรณ์

เปิดหน้าจอ
คุณสมบัตเิ ปิดหน้าจอให้คณ
ุ แตะสองครัง้ ทีห
่ น้าจอเพือ
่ เปิดหรือปิดหน้าจอได้งา่ ยๆ

27

• แตะสองครัง้ อย่างรวดเร็วทีก
่ ลางหน้าจอเพือ
่ เปิด
หน้าจอ
• แตะสองครัง้ อย่างรวดเร็วทีแ
่ ถบสถานะ พืน
้ ทีว่ า่ งใน
หน้าจอหลัก หรือล็อคหน้าจอเพือ
่ ปิดหน้าจอ

หมายเหตุ:
• คุณสามารถปิดคุณสมบัตน
ิ ไ้ี ด้ในการ ตัง้ ค่าหน้าจอ จากหน้าจอหลัก ให้แตะ
แอปฯ
> ตัง้ ค่า
> หน้าจอ > เปิดหน้าจอ > แตะช่องทำเครือ
่ งหมาย
เปิดหน้าจอ

หน้าจอหลัก
เพียงเลือ
่ นนิว้ ไปทางซ้ายหรือขวาเพือ
่ ดูพาเนล นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งพาเนล
ด้วยแอปพลิเคชัน, ดาวน์โหลด, วิดเจ็ต และพืน
้ หลัง
หมายเหตุ: ภาพหน้าจอบางภาพอาจแตกต่างกันตามภูมภ
ิ าคของคุณ
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ในหน้าจอหลัก คุณสามารถดูไอคอนเมนูได้ทด
่ี า้ นล่างหน้าจอ ไอคอนเมนูจะทำให้
สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้บอ
่ ยได้อย่างง่ายดายด้วยการกดเพียงปุม
่ เดียว
แถบสถานะ – แสดงข้อมูลสถานะของอุปกรณ์
รวมถึงเวลา ความแรงของสัญญาณ สถานะแบตเตอรี่
และไอคอนการแจ้ง

ไอคอนแอปพลิเคชัน – แตะไอคอน (แอปพลิเคชัน,
วิดเจ็ต, โฟลเดอร์ ฯลฯ) เพือ
่ เปิดและใช้

ปุม
่ ด่วน – ทำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชน
ั ทีใ่ ช้บอ
่ ยได้
อย่างง่ายดายด้วยการกดเพียงปุม
่ เดียว
ปุม
่ เมนู – เปิดเมนูตวั เลือกทีม
่ ต
ี วั เลือกทีม
่ ผ
ี ลต่อหน้า
จอปัจจุบน
ั และแอปพลิเคชัน ซึง่ จะใช้เมือ
่ ใช้ได้เท่านัน
้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั หน้าจอและแอปพลิเคชัน
ปุม
่ หน้าหลัก – กลับไปยังหน้าจอหลัก (หรือกลับไปยัง
หน้าจอหลักเริม
่ ต้นจากหน้าจอหลักเพิม
่ เติม) แตะค้างไว้
เพือ
่ แสดงแอปพลิเคชันทีใ่ ช้ลา่ สุดพร้อมเข้าใช้
แอปพลิเคชันจัดการแอปฯ
ปุม
่ ย้อนกลับ – กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
รวมทัง้ ปิดรายการป๊อปอัป เช่น เมนู, กล่องโต้ตอบ
และแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
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การปรับแต่งหน้าจอหลัก
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอหลักของคุณโดยเพิม
่ แอปพลิเคชัน, ดาวน์โหลด, วิดเจ็ต
หรือพืน
้ หลัง เพือ
่ ให้ใช้แท็บเล็ตได้สะดวกยิง่ ขึน
้ ให้เพิม
่ แอปพลิเคชันและวิดเจ็ตทีใ่ ช้
บ่อยในหน้าจอหลัก
การเพิม
่ รายการในหน้าจอหลัก:
1 แตะค้างไว้บนส่วนทีว่ า่ งของหน้าจอหลัก
2 แตะทีแ
่ ท็บ แอปฯ หรือ Widgets
3 ลากรายการทีต
่ อ
้ งการไปยังตำแหน่งทีต
่ อ
้ งการแล้วปล่อยนิว้
การลบรายการจากหน้าจอหลัก:
แตะค้างไว้ทไ่ี อคอนทีค
่ ณ
ุ ต้องการลบ ลากไปยัง

แล้วปล่อยนิว้

เคล็ดลับ! ในการเพิม
่ ไอคอนแอปพลิเคชันในหน้าจอหลักจากหน้าจอแอปฯ ให้แตะ
ค้างไว้ทแ
่ี อปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพิม
่ แล้วลากไปยังตำแหน่งทีต
่ อ
้ งการ
เคล็ดลับ! คุณสามารถเพิม
่ หลายไอคอนแอปพลิเคชันไว้ในหนึง่ โฟลเดอร์ได้
วางไอคอนแอปพลิเคชันหนึง่ บนอีกไอคอนหนึง่ ในหน้าจอหลักและโฟลเดอร์จะถูก
สร้างขึน
้

การกลับไปทีแ
่ อปพลิเคชันทีเ่ พิง่ ใช้ลา่ สุด
1 แตะ ปุม
่ หน้าหลัก ค้างไว้
  หน้าจอจะแสดงป๊อปอัปโดยมีไอคอนของ
แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ เพิง่ ใช้ลา่ สุด
2 แตะไอคอนเพือ
่ เปิดแอปพลิเคชัน หรือแตะ ปุม
่ ย้อนกลับ
เพือ
่ กลับไปยังหน้า
จอก่อนหน้าของคุณ
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การแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนจะแจ้งให้คณ
ุ ทราบว่ามีขอ
้ ความใหม่ เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ และนาฬิกาปลุก
รวมถึงเหตุการณ์ตอ
่ เนือ
่ ง เช่น การดาวน์โหลดวิดโี อ
จากแผงแจ้งเตือน คุณสามารถดูสถานะปัจจุบน
ั ของแท็บเล็ต และการแจ้งเตือนทีร่ อ
ดำเนินการได้
เมือ
่ การแจ้งเตือนมาถึง ไอคอนจะปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ ไอคอนสำหรับการ
แจ้งเตือนทีร่ อดำเนินการจะปรากฏขึน
้ ทางด้านซ้าย และไอคอนระบบทีแ
่ สดงสิง่ ต่างๆ
เช่น Wi-Fi หรือระดับแบตเตอรีอ
่ ยูท
่ างด้านขวา
หมายเหตุ: ตัวเลือกทีม
่ อ
ี าจแตกต่างกัน โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
การแจ้งเตือนทีร่ อ
ดำเนินการ

ไอคอนระบบ เช่น Bluetooth,
Wi-Fi และสถานะแบตเตอรี่

ลากนิว้ ลงเพือ
่ ดูการแจ้งเตือนและการตัง้ ค่า
ลากแถบสถานะลงเพือ
่ เปิดแผงแจ้งเตือน ในการปิดแผงแจ้งเตือน ให้ลากแถบทีอ
่ ยูด
่ า้ น
ล่างของหน้าจอขึน
้
หมายเหตุ: แตะค้างไว้ทไ่ี อคอนจากตัง้ ค่ารวดเร็วเพือ
่ ดูเมนูการตัง้ ค่าของฟังก์ชน
ั
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แถบตัง้ ค่ารวดเร็ว – ปัดไปทางขวาหรือ
ทางซ้ายเพือ
่ เลือ
่ นดูรายการ
แถบ QSlide แอปพลิเคชัน –
แตะเพือ
่ เปิดใช้คณ
ุ สมบัติ QSlide
เลือ
่ นไปทางซ้ายและขวาเพือ
่ ปรับ
ความสว่าง ของหน้าจอหรือ ระดับเสียง

ตัง้ ค่ารวดเร็วในแผงแจ้งเตือน
ใช้ตง้ั ค่ารวดเร็วเพือ
่ สลับการตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ต่างๆ อย่างง่ายดาย เช่น Wi-Fi ตัง้ ค่ารวดเร็ว
อยูท
่ ด
่ี า้ นบนของแผงแจ้งเตือน
หมายเหตุ: แตะค้างไว้ทไ่ี อคอนในแถบการตัง้ ค่าด่วนเพือ
่ ดูเมนูการตัง้ ค่าของ
ฟังก์ชน
ั

การการจัดเรียงรายการตัง้ ค่ารวดเร็วในแผงแจ้งเตือน
เปิดแผงแจ้งเตือนและแตะ
ค่ารวดเร็วได้

  คุณดูและจัดเรียงรายการทีต
่ อ
้ งการในเมนูตง้ั

QSlide แอปพลิเคชันในแผงแจ้งเตือน
QSlide แอปพลิเคชันจะปรากฏในแถบบนแผงแจ้งเตือนด้านล่างแถบตัง้ ค่ารวดเร็ว
ไอคอนเหล่านีใ้ ห้วธิ ก
ี ารทีส
่ ะดวกรวดเร็วในการมัลติทาสบนหน้าจอเดียวกัน
(คล้ายกับภาพซ้อนใน TV) QSlide จะแสดงหน้าต่างแอปพลิเคชันขนาดเล็กบนหน้า
จอซึง่ สามารถย้าย ปรับขนาด หรือตัง้ ค่าให้โปร่งใสได้
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การใช้ QSlide แอปพลิเคชัน
แตะ QSlide แอปพลิเคชันในแถบเพือ
่ เปิดใช้ เมือ
่ เปิดใช้ คุณสมบัติ QSlide จะเปิด
แอปพลิเคชันในหน้าต่างในส่วนหน้า ให้คณ
ุ เข้าใช้แอปพลิเคชันอืน
่ ในแบ็คกราวด์
คุณสามารถเปิดหน้าต่าง QSlide ได้สงู สุดสองหน้าต่างพร้อมกัน

ไอคอนสัญลักษณ์บนแถบสถานะ
ไอคอนสัญลักษณ์จะปรากฏบนแถบสถานะทีด
่ า้ นบนของหน้าจอเพือ
่ รายงานเหตุการณ์
ในปฏิทน
ิ สถานะอุปกรณ์ และอืน
่ ๆ

ไอคอนทีแ
่ สดงทีด
่ า้ นบนของหน้าจอจะให้ขอ
้ มูลเกีย
่ วกับสถานะของอุปกรณ์ ไอคอนที่
แสดงในตารางด้านล่างคือบางส่วนของไอคอนทีพ
่ บบ่อย
ไอคอน

รายละเอียด
โหมดเครือ
่ งบิน
เชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
ชุดหูฟงั แบบใช้สาย
เปิด Bluetooth
คำเตือนระบบ
เปิดใช้โหมดสัน
่
เปิดใช้โหมดปิดเสียง
ชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว
กำลังชาร์จแบตเตอรี่
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DLNA เปิดอยู่
กำลังดาวน์โหลดข้อมูล
กำลังอัปโหลดข้อมูล
ตัง้ ปลุก
เล่นเพลง SmartShare
เปิด GPS
กำลังซิงค์ขอ
้ มูล
Gmail ใหม่
ข้อความ Hangouts ใหม่
กำลังเล่นเพลง
แท็บเล็ตเชือ
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ผา่ นสายเคเบิล USB หรือใช้งานการ
ปล่อยสัญญาณผ่าน USB
โหมดประหยัดพลังงานเปิดอยู่
เลือ
่ นไปด้านข้างเปิดอยู่
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ผูใ้ ช้หลายราย
สามารถสร้างได้เพียงหนึง่ ID เจ้าของแท็บเล็ตเท่านัน
้ แต่สามารถเพิม
่ ได้หลาย ID
ผูใ้ ช้ เพือ
่ ให้ผอ
ู้ น
่ื สามารถล็อกอินเพือ
่ ใช้งานแท็บเล็ตได้อย่างอิสระจากกัน  ผูใ้ ช้แต่ละ
คนสามารถกำหนดการตัง้ ค่าแท็บเล็ตของตนเองได้ ใช้พน
้ื ทีจ่ ด
ั เก็บของตนเองได้
และใช้สท
ิ ธิก
์ ารอัปเดตแอปพลิเคชันของตนเองได้

สิทธิข
์ องเจ้าของแท็บเล็ต
• ผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิ์ ID เจ้าของแท็บเล็ตเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเพิม
่ ล็อกอิน ID ผูใ้ ช้ใหม่ และลบ ID
ผูใ้ ช้ได้
• ผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิ์ ID เจ้าของแท็บเล็ตเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเข้าถึงและใช้การ์ด microSD ได้
• เจ้าของแท็บเล็ตสามารถถอนการติดตัง้ แอปฯ ใดก็ตามของผูใ้ ช้ได้

ข้อจำกัดของการใช้งานแท็บเล็ตแบบหลายผูใ้ ช้
• ผูใ้ ช้ทก
ุ คนจะใช้งานแบตเตอรี่ หน่วยความจำภายใน และการใช้งานข้อมูลทัง้ หมด
ร่วมกัน
• การตัง้ ค่าภาษาทีต
่ ง้ั โดยผูใ้ ช้รายหนึง่ จะใช้กบ
ั ผูใ้ ช้รายอืน
่ ทัง้ หมด
• ผูใ้ ช้แต่ละคนสามารถกำหนดค่าและใช้งานเฉพาะเนือ
้ หาและข้อมูลของตนเท่านัน
้
(เช่น การตัง้ ค่าหน้าจอหลัก การตัง้ ค่าเสียง ฯลฯ)
• ผูใ้ ช้คนหนึง่ คนใดสามารถยอมรับการอัปเดตแอปฯ แทนผูใ้ ช้คนอืน
่ ทัง้ หมด
• การตัง้ ปลุกจะดังขึน
้ ตามเวลาทีต
่ ง้ั ไม่วา่ ผูใ้ ช้ใดก็ตามจะเป็นผูต
้ ง้ั เวลา
• ข้อความและตารางนัดหมายในปฏิทน
ิ จะถูกส่งเพือ
่ แจ้งเตือนผูใ้ ช้ทม
่ี ี ID ทีร่ ะบุเท่านัน
้
• เมือ
่ ผูใ้ ช้เริม
่ ต้นพิมพ์เอกสารโดยใช้ Mobile Print งานพิมพ์จะดำเนินต่อไปแม้วา่ จะ
เปลีย
่ น ID ผูใ้ ช้
• การโอนถ่ายข้อมูล, การดาวน์โหลด, การเล่นมัลติมเี ดีย, และบริการการสือ
่ สารจะหยุ
ดลงถ้ามีการเปลีย
่ น ID ผูใ้ ช้
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การเพิม
่ ผูใ้ ช้ใหม่ในแท็บเล็ตของคุณ
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ > ตัง้ ค่า > ผูใ้ ช้ > เพิม
่ ผูใ้ ช้
2 ตัง้ ค่าวิซาร์ดจะเปิดขึน
้ เพือ
่ ช่วยคุณตัง้ ค่า เริม
่ ต้นตัง้ ค่าวิซาร์ด
• คุณควรทำตามตัง้ ค่าวิซาร์ดเมือ
่ คุณล็อกอินแท็บเล็ตเป็นผูใ้ ช้ใหม่ครัง้ แรก
3 ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกชือ
่ ผูใ้ ช้ได้เมือ
่ ล็อกอินแท็บเล็ต

เลือ
่ นไปด้านข้าง
ใช้การลากสามนิว้ บันทึกแอปพลิเคชันทีร่ น
ั อยูล
่ งในด้านซ้าย หรือนำกลับมาทีห
่ น้าจอ
ในการนำกลับมาทีห
่ น้าจอ บางแอปพลิเคชันอาจรีสตาร์ท คุณสามารถบันทึกได้สงู สุด
สามแอปพลิเคชัน
1 ขณะทีแ
่ อปพลิเคชันเปิดอยู่ ให้วางสามนิว้ บน
หน้าจอ และเลือ
่ นไปทางซ้าย หน้าจอปัจจุบน
ั จะ
ถูกบันทึก และหน้าจอหลักจะปรากฏขึน
้

2 ในการเปิดแอปพลิเคชันทีบ
่ น
ั ทึกอีกครัง้ ให้
วางสามนิว้ บนหน้าจอและเลือ
่ นไปทางขวา
แตะแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการเปิด

เคล็ดลับ! คุณสมบัติ เลือ
่ นไปด้านข้าง จะรับรูน
้ ว้ิ ทีม
่ จี ำนวนน้อยกว่า
จำนวนมากกว่า หรือฝ่ามือของคุณ
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Plug & Pop
Plug & Pop ให้คณ
ุ เลือกแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วเมือ
่ เชือ
่ มต่อหูฟงั หรืออุปกรณ์
On-the-Go อืน
่ ๆ เช่น เมาส์ หรือแป้นพิมพ์
1 เชือ
่ มต่อหูฟงั หรืออุปกรณ์ OTG (On-the-Go) (เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เป็นต้น)
2 พาเนลแอปพลิเคชันจะปรากฏขึน
้ และคุณสามารถเลือกแอปพลิเคชันทีจ่ ะรันได้
หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขแอปพลิเคชันทีจ่ ะปรากฏบนพาเนล และตัง้ ค่าให้ไม่
แสดงพาเนลแอปพลิเคชันได้
แตะ

>

> ตัง้ ค่า

> อุปกรณ์

การถ่ายภาพหน้าจอ
กด ปุม
่ ลดระดับเสียง และ ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อค พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 2
วินาทีเพือ
่ ถ่ายภาพหน้าจอ
ในการดูภาพทีถ
่ า่ ย ให้ไปที่ แอปฯ
> แกลเลอรี่
> โฟลเดอร์ Screenshots
เคล็ดลับ! คุณไม่สามารถถ่ายภาพหน้าจอกล้อง/วิดโี อได้

การใช้ QuickMemo เพือ
่ ถ่ายภาพหน้าจอ
ในหน้าจอทีค
่ ณ
ุ ต้องการถ่ายภาพ ให้ลากแถบสถานะลงและเลือก QuickMemo
หรือ
กด ปุม
่ เพิม
่ /ลดระดับเสียง พร้อมกันค้างไว้
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การใช้ Capture plus เพือ
่ ถ่ายภาพหน้าจอ
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ ถ่ายภาพบางส่วนของหน้าจอในบราวเซอร์อน
ิ เตอร์เน็ตเริม
่ ต้น
1 ขณะเชือ
่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต ให้แตะ
แล้วแตะ Capture plus
2 ปรับกล่องสีนำ้ เงินตามขนาดทีต
่ อ
้ งการ แล้วแตะ ตกลง  พืน
้ ทีท
่ เ่ี ลือกจะถูกบันทึก
ในแกลเลอรี่

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
คุณสามารถป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์บนหน้าจอได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ
โดยอัตโนมัตบ
ิ นหน้าจอเมือ
่ คุณจำเป็นต้องป้อนข้อความ ในการทำให้แป้นพิมพ์ปรากฏ
ขึน
้ ด้วยตนเอง เพียงแตะฟิลด์ขอ
้ ความทีค
่ ณ
ุ ต้องการป้อนข้อความ
การใช้ปม
ุ่ กด และ การป้อนข้อความ
  แตะหนึง่ ครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นตัวอักษรถัดไปทีค
่ ณ
ุ พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แตะสองครัง้
เพือ
่ เปลีย
่ นทุกตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  แตะเพือ
่ สลับเป็นแป้นพิมพ์ตวั เลขและสัญลักษณ์
  แตะเพือ
่ ใช้งานฟังก์ชน
ั การเขียนมือ
  แตะเพือ
่ เว้นวรรค
  แตะเพือ
่ ขึน
้ บรรทัดใหม่ในฟิลด์ขอ
้ ความ
  แตะเพือ
่ ลบตัวอักษรก่อนหน้า

การป้อนตัวอักษรทีใ่ ช้สำหรับเน้นเสียง
แป้นพิมพ์บนหน้าจอให้คณ
ุ ป้อนอักขระพิเศษ (เช่น "á")
ตัวอย่างเช่น แตะปุม
่ ทีต
่ อ
้ งการค้างไว้ (ตัวอย่างเช่น ปุม
่ "a") หลังจากอักขระทีต
่ อ
้ งการ
ปรากฏขึน
้ ให้เลือ
่ นนิว้ ไปทีอ
่ ก
ั ขระนัน
้ และปล่อยนิว้ เพือ
่ ป้อน
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การตัง้ ค่าบัญชี Google
เมือ
่ คุณเปิดแท็บเล็ตเป็นครัง้ แรก คุณจะมีโอกาสเปิดการใช้เครือข่าย
เพือ
่ ลงชือ
่ เข้าใช้บญ
ั ชี Google และเลือกวิธก
ี ารใช้บริการ Google ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ

การตัง้ ค่าแอคเคาท์ Google ของคุณ
• ลงชือ
่ เข้าใช้บญ
ั ชี Google จากหน้าจอตัง้ ค่าทีแ
่ สดง
หรือ
• จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า
>
แอคเคาท์และการซิงค์ > เพิม
่ แอคเคาท์ > Google
หากคุณมีบญ
ั ชี Google ให้แตะ ทีม
่ อ
ี ยู่ ป้อนอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ
จากนัน
้ แตะ   หรือแตะ ใหม่ และป้อนข้อมูลทีจ่ ำเป็นในการสร้างแอคเคาท์ Google
ใหม่
เมือ
่ คุณตัง้ ค่าบัญชี Google บนแท็บเล็ต แท็บเล็ตของคุณจะซิงโครไนซ์กบ
ั บัญชี
Google บนเว็บโดยอัตโนมัติ
รายชือ
่ , ข้อความ Gmail, เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ ของคุณ และข้อมูลอืน
่ ๆ จากแอปพลิเคชัน
เหล่านีแ
้ ละบริการบนเว็บจะซิงโครไนซ์กบ
ั แท็บเล็ตของคุณ (ซึง่ จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่า
การซิงโครไนซ์ของคุณ)
หลังจากไซน์อน
ิ คุณจะสามารถใช้ Gmail™ และใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของ
Google บนแท็บเล็ตของคุณ
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การเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
Wi-Fi
ด้วย Wi-Fi คุณสามารถใช้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในพืน
้ ทีค
่ รอบคลุม
ของจุดเชือ
่ มต่อไร้สาย (AP) สนุกสนานกับอินเตอร์เน็ตไร้สายโดยใช้ Wi-Fi
ทีไ่ ม่มค
ี า่ บริการเพิม
่ เติม

การเชือ
่ มต่อกับ เครือข่าย Wi-Fi
ในการใช้ Wi-Fi ในแท็บเล็ต คุณจำเป็นต้องเข้าใช้จด
ุ เชือ
่ มต่อไร้สาย หรือ ‘Hotspot’
จุดเชือ
่ มต่อบางจุดเป็นแบบเปิดและคุณเชือ
่ มต่อได้ทน
ั ที จุดอืน
่ ๆ เป็นแบบซ่อนหรือ
ใช้คณ
ุ สมบัตริ ะบบป้องกัน คุณต้องกำหนดค่าแท็บเล็ตเพือ
่ ทำการเชือ
่ มต่อ ปิด Wi-Fi
เมือ
่ คุณไม่ได้ใช้ เพือ
่ ยืดอายุแบตเตอรี่

การเปิด Wi-Fi และการเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า
> Wi-Fi
2 แตะ
เพือ
่ เปิด และเริม
่ สแกนหาเครือข่าย Wi-Fi
3 แตะ ค้นหา เพือ
่ ดูรายการเครือข่าย Wi-Fi ทีท
่ ำงานอยูแ
่ ละและอยูใ่ นพืน
้ ที่
• เครือข่ายทีม
่ ก
ี ารป้องกันจะระบุดว้ ยไอคอนแม่กญ
ุ แจ
4 แตะทีเ่ ครือข่ายเพือ
่ เชือ
่ มต่อ
• หากเครือข่ายมีการป้องกัน คุณจะได้รบ
ั แจ้งให้ปอ
้ นรหัสผ่านหรือรหัสเฉพาะอืน
่ ๆ
(ติดต่อผูด
้ แ
ู ลระบบเครือข่ายสำหรับรายละเอียด)
5 แถบสถานะจะแสดงไอคอนทีร่ ะบุสถานะ Wi-Fi
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Bluetooth
คุณสามารถใช้ Bluetooth เพือ
่ ส่งข้อมูลได้โดยการเรียกใช้แอปพลิเคชันทีเ่ กีย
่ วข้อง
ไม่ใช่จากเมนู Bluetooth เหมือนในโทรศัพท์มอ
ื ถือรุน
่ อืน
่ ๆ ส่วนใหญ่
หมายเหตุ:
• LG ไม่มส
ี ว่ นรับผิดชอบใดๆ สำหรับการสูญหาย การสกัดกัน
้ หรือการนำข้อมูลทีส
่ ง่
หรือรับผ่านคุณสมบัตไิ ร้สาย Bluetooth ไปใช้ในทางทีผ
่ ด
ิ
• คุณต้องแน่ใจเสมอว่าได้แบ่งปันและรับข้อมูลจากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ ถือได้และปลอดภัย
ในกรณีทม
่ี ส
ี ง่ิ กีดขวางระหว่างอุปกรณ์ ระยะการทำงานอาจลดลง
• อุปกรณ์บางรุน
่ โดยเฉพาะรุน
่ ทีย
่ งั ไม่ผา่ นการทดสอบหรืออนุญาตโดย Bluetooth
SIG อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ของคุณได้

การเปิด Bluetooth และการจับคูแ
่ ท็บเล็ตของคุณกับอุปกรณ์
Bluetooth
คุณต้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ของคุณกับอุปกรณ์อน
่ื ก่อนทีจ่ ะเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์นน
้ั
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า
> Bluetooth
2 แตะสวิตช์ Bluetooth
เพือ
่ เปิดใช้งาน
3 แตะกล่องทำเครือ
่ งหมายทีอ
่ ยูถ
่ ด
ั จากชือ
่ แท็บเล็ตของคุณ เพือ
่ ให้อป
ุ กรณ์
Bluetooth อืน
่ สามารถมองเห็นแท็บเล็ตของคุณได้
4 รายการแสดงอุปกรณ์ทใ่ี ช้งานได้จะปรากฏขึน
้ เลือกอุปกรณ์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการจับคูด
่ ว้ ย
จากรายการ
หมายเหตุ: คุณอาจต้องป้อนรหัสให้ตรงกัน ยืนยันรหัส หรืออุปกรณ์อาจทำการจับคู่
กันโดยอัตโนมัติ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทของอุปกรณ์
เมือ
่ จับคูส
่ ำเร็จแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์นน
้ั
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หมายเหตุ: แท็บเล็ตของคุณไม่สนับสนุนโปรไฟล์แฮนด์ฟรี ดังนัน
้ การใช้คณ
ุ
สมบัตโิ ทรด้วยอุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่น ชุดหูฟงั Bluetooth หรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้
Bluetooth อาจใช้ไม่ได้สำหรับอุปกรณ์น้ี

ส่งข้อมูลด้วยคุณสมบัตไิ ร้สาย Bluetooth
1 เปิดรายการและแตะ
หรือ
แตะรายการค้างไว้และเลือก แบ่งปัน
หรือ
เปิดรายการและแตะ ปุม
่ เมนู
> แบ่งปัน
2 แตะ Bluetooth เพือ
่ แบ่งปันผ่าน Bluetooth
หมายเหตุ: วิธก
ี ารเลือกตัวเลือกอาจแตกต่างกันตามประเภทข้อมูล
3 ค้นหาและจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ทเ่ี ปิดใช้งาน Bluetooth

รับข้อมูลด้วยคุณสมบัตไิ ร้สาย Bluetooth
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า
> Bluetooth
2 แตะ
เพือ
่ เปิด Bluetooth และทำเครือ
่ งหมายทีช
่ อ
่ งทำเครือ
่ งหมายทีด
่ า้ นบน
ของหน้าจอเพือ
่ ให้อป
ุ กรณ์อน
่ื มองเห็น
หมายเหตุ: ในการเลือกระยะเวลาทีจ่ ะมองเห็นอุปกรณ์ของคุณได้ ให้แตะ ปุม
่ เมนู
> เวลาทีส
่ ามารถมองเห็น
3 จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์และแตะ ยอมรับ เมือ
่ คุณได้รบ
ั คำขอตรวจสอบสิทธิบ
์ ลูทธู เพือ
่ ยอมรับ
ไฟล์
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SmartShare
คุณสามารถใช้คณ
ุ สมบัติ SmartShare ได้อย่างง่ายดายในแอปพลิเคชัน
่ คลัง
ภาพ, เพลง, วิดโี อ ฯลฯ

เพลิดเพลินกับเนือ
้ หาได้จากอุปกรณ์หลากหลาย
คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลของแท็บเล็ตกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย แตะ
เพือ
่ แบ่งปันเนือ
้ หาใน แกลเลอรี,่ เพลง, วิดโี อ, POLARIS Office 5

การเล่น/การส่ง
Play – คุณสามารถเล่นเนือ
้ หาผ่านทีว,ี ลำโพง Bluetooth ฯลฯ
Beam – คุณสามารถส่งเนือ
้ หาไปยังอุปกรณ์ Bluetooth ทีร่ องรับ SmartShare Beam
• SmartShare Beam – ทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่าน Wi-Fi
Direct
< Play >

< Beam >

เพลิดเพลินกับเนือ
้ หาจากอุปกรณ์ขา้ งเคียง
คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับเนือ
้ หาจากอุปกรณ์ขา้ งเคียง (เช่น PC.NAS,
โทรศัพท์มอ
ื ถือ) ได้ทแ
่ี อปพลิเคชัน แกลเลอรี,่ เพลง, วิดโี อ

การเชือ
่ มต่ออุปกรณ์
เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์อน
่ื ๆ ทีร่ องรับ DLNA ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

การค้นหาอุปกรณ์อน
่ื ๆ
แตะ อุปกรณ์ขา้ งเคียง จากนัน
้ คุณจะเห็นอุปกรณ์ทร่ี องรับ DLNA
เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์เพือ
่ ดูเนือ
้ หา
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การใช้เนือ
้ หาจากระบบ Cloud
คุณสามารถใช้เนือ
้ หาจากระบบ Cloud ได้ (เช่น Dropbox) ในแอปฯ แกลเลอรี่
และเพลง

การใช้ระบบ Cloud
หมายเหตุ: คุณสมบัตท
ิ ร่ี องรับอาจมีหลากหลายขึน
้ อยูก
่ บ
ั ระบบ Cloud
การดึงข้อมูลอาจใช้เวลานานทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ระบบ Cloud
1
2
3
4

เลือก Cloud ในแอปฯ แกลเลอรี่ และเพลง
เลือกระบบ Cloud ทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้แล้วล็อกอิน
คุณสามารถใช้เนือ
้ หาของระบบ Cloud ดังกล่าวได้หลังจากล็อกอิน
ตัง้ ค่าระบบ Cloud เพือ
่ เลือกให้แอปฯ ใช้ Cloud

การเชือ
่ มต่อคอมพิวเตอร์ดว้ ยสายเคเบิล USB
เรียนรูว้ ธิ ก
ี ารเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ดว้ ยสายเคเบิล USB
ในโหมดการเชือ
่ มต่อ USB

การถ่ายโอนเพลง รูปถ่าย และวิดโี อโดยใช้โหมดทีเ่ ก็บข้อมูล USB
1 เชือ
่ มต่อแท็บเล็ตของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB
2 หากคุณไม่ได้ตด
ิ ตัง้ ไดรเวอร์แพล็ตฟอร์ม LG Android บนคอมพิวเตอร์ คุณจะต้อง
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าด้วยตัวเอง เลือก การตัง้ ค่าระบบ > การเชือ
่ มต่อ PC >
เลือกวิธเี ชือ
่ มต่อแบบ USB แล้วเลือก ซิงค์มเี ดีย (MTP)
3 คุณสามารถดูเนือ
้ หาในทีเ่ ก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์และโอนไฟล์ได้

44

ซิงโครไนซ์กบ
ั Windows Media Player
ตรวจสอบว่าติดตัง้ Windows Media Player ใน PC ของคุณแล้ว
1 ใช้สายเคเบิล USB เชือ
่ มต่อแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์ทต
่ี ด
ิ ตัง้ Windows Media
Player
2 เลือกตัวเลือก ซิงค์มเี ดีย (MTP)  เมือ
่ เชือ
่ มต่อแล้ว หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึน
้
บนคอมพิวเตอร์
3 เปิด Windows Media Player เพือ
่ ซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
4 แก้ไขหรือป้อนชือ
่ ของอุปกรณ์ของคุณในหน้าต่างป๊อปอัป (ถ้าจำเป็น)
5 เลือกและลากไฟล์เพลงทีค
่ ณ
ุ ต้องการไปยังหน้าต่าง Sync List
6 เริม
่ ต้นการซิงโครไนซ์
• ต้องตรงตามข้อกำหนดต่อไปนีเ้ พือ
่ ซิงโครไนซ์กบ
ั Windows Media Player
รายการ
OS

ข้อกำหนด
Microsoft Windows XP SP2, Vista
หรือสูงกว่า

เวอร์ชน
ั Window Media Player Windows Media Player 10 หรือสูงกว่า
• หากเวอร์ชน
ั Windows Media Player ต่ำกว่า 10 ให้ตด
ิ ตัง้ เวอร์ชน
ั 10 หรือสูงกว่า
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รายชือ
่
คุณสามารถเพิม
่ รายชือ
่ ในแท็บเล็ตและซิงโครไนซ์กบ
ั รายชือ
่ ในแอคเคาท์ Google หรือ
แอคเคาท์อน
่ื ทีส
่ นับสนุนการซิงโครไนซ์รายชือ
่

การค้นหารายชือ
่
1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะ รายชือ
่
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 แตะกล่อง ค้นหารายชือ
่ แล้วป้อนชือ
่ ผูต
้ ด
ิ ต่อ คุณยังสามารถแตะตัวอักษรทางด้าน
ซ้ายของหน้าจอเพือ
่ เข้าใช้ชอ
่ื ทีข
่ น
้ึ ต้นด้วยตัวอักษรทีเ่ ลือกได้ดว้ ย

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ รายชือ
่
2 แตะ
  เลือกแอคเคาท์ทต
่ี อ
้ งการ (หากมี)
3 หากคุณต้องการเพิม
่ รูปภาพให้กบ
ั รายชือ
่ ใหม่ ให้แตะ
  เลือกจาก ถ่ายภาพ
เพือ
่ ถ่ายภาพโดยใช้กล้อง หรือ เลือกจากแกลเลอรี  จากนัน
้ ไปทีภ
่ าพและเลือก
4 แตะ
เพือ
่ ป้อนข้อมูลชือ
่ ทีร่ ะบุเฉพาะมากขึน
้
5 ป้อนรายละเอียดเกีย
่ วกับรายชือ
่ ของคุณ
6 แตะ บันทึก

รายชือ
่ ทีใ่ ช้บอ
่ ย
คุณสามารถแยกผูต
้ ด
ิ ต่อทีโ่ ทรหาบ่อยๆ ไว้ในกลุม
่ เพือ
่ นสนิท
การเพิม
่ รายชือ
่ ในเพือ
่ นสนิท
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ รายชือ
่
เพือ
่ เปิดรายชือ
่ ของคุณ
2 แตะทีร่ ายชือ
่ เพือ
่ ดูรายละเอียด
3 แตะดาว
ทางด้านขวาของชือ
่ ดาวจะกลายเป็นสีทอง และรายชือ
่ นัน
้ จะถูกเพิม
่
ในรายการโปรดของคุณ
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การลบรายชือ
่ ออกจากรายชือ
่ เพือ
่ นสนิท
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ รายชือ
่
เพือ
่ เปิดรายชือ
่ ของคุณ
2 แตะแท็บ รายการโปรด เพือ
่ ดูรายชือ
่ เพือ
่ นสนิทของคุณ
3 แตะทีร่ ายชือ
่ เพือ
่ ดูรายละเอียด
4 แตะดาวสีทองทางด้านขวาของชือ
่ ดาวจะเปลีย
่ นเป็นสีเทา และรายชือ
่ จะถูกลบออก
จากรายการโปรดของคุณ

การสร้างกลุม
่
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ รายชือ
่
2 แตะแท็บ กลุม
่
จากนัน
้ แตะ
3 ป้อนชือ
่ สำหรับกลุม
่ ใหม่

เพือ
่ เปิดรายชือ
่ ของคุณ

• แตะ เพิม
่ สมาชิก เพือ
่ เพิม
่ รายชือ
่ ลงในกลุม
่ ใหม่ของคุณ
• แตะฟิลด์ แอคเคาท์ เพือ
่ เปลีย
่ นแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการบันทึกกลุม
่ ใหม่ไปยัง
4 แตะ บันทึก เพือ
่ บันทึกกลุม
่
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุม
่ รายชือ
่ ทีไ่ ด้รบ
ั การกำหนดให้กบ
ั กลุม
่ นัน
้ จะไม่หายไป
แต่ยงั คงอยูใ่ นรายชือ
่
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อีเมล
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันอีเมลเพือ
่ อ่านอีเมลจากบริการต่างๆ เช่น Gmail ได้ แอป
พลิเคชันอีเมลรองรับประเภทแอคเคาท์ตอ
่ ไปนี:้ POP3, IMAP และ Exchange
ผูใ้ ห้บริการหรือผูด
้ แ
ู ลระบบของคุณสามารถให้การตัง้ ค่าแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการได้

การจัดการแอคเคาท์อเี มล
แตะอีเมล
บนหน้าจอหลัก เมือ
่ เปิดแอปพลิเคชัน อีเมล เป็นครัง้ แรก
วิซาร์ดตัง้ ค่าจะเปิดขึน
้ เพือ
่ ช่วยเหลือคุณใน การตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล
หลังจากการตัง้ ค่าครัง้ แรก อีเมลจะแสดงเนือ
้ หาของถาดเข้าของคุณ ถ้าคุณเพิม
่ แอค
เคาท์มากกว่าหนึง่ แอคเคาท์ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างแอคเคาท์เหล่านัน
้ ได้
การเพิม
่ แอคเคาท์อเี มลอืน
่ :
• เปิดแอปพลิเคชัน อีเมล และแตะ ปุม
่ เมนู

> ตัง้ ค่า >

การสลับระหว่างแอคเคาท์:
ถ้าคุณทำการเพิม
่ มากกว่าหนึง่ แอคเคาท์ คุณจะสามารถสลับระหว่างแอคเคาท์ได้อย่าง
ง่ายดาย จากโฟลเดอร์อเี มลใดๆ ให้แตะทีแ
่ อคเคาท์ปจั จุบน
ั (ทีด
้่ า้ นบนของหน้าจอ)
จากนัน
้ แตะทีแ
่ อคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการเข้าถึง
การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าของแอคเคาท์อเี มล:
เปิดแอปพลิเคชัน อีเมล และแตะ ปุม
่ เมนู
> ตัง้ ค่า > ตัง้ ค่าทัว่ ไป
เพือ
่ กำหนดการตัง้ ค่าทีใ่ ช้ได้กบ
ั แอคเคาท์ทง้ั หมดของคุณ แตะทีแ
่ ต่ละแอคเคาท์เพือ
่
กำหนดการตัง้ ค่าสำหรับแอคเคาท์นน
้ั
การลบแอคเคาท์อเี มล:
• เปิดแอปพลิเคชัน อีเมล และแตะ ปุม
่ เมนู
> ตัง้ ค่า > แตะ ปุม
่ เมนู
ลบแอคเคาท์ > แตะแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ตอ้งการลบ > ลบ > ใช่
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>

การทำงานกับโฟลเดอร์แอคเคาท์
เปิดแอปพลิเคชัน อีเมล และแตะ ปุม
่ เมนู

และเลือก โฟลเดอร์

แต่ละแอคเคาท์ประกอบด้วยโฟลเดอร์ ถาดเข้า, ถาดออก, ส่งแล้ว และ ร่าง ทัง้ นีค
้ ณ
ุ
อาจมีโฟลเดอร์อน
่ื นอกเหนือจากนี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั คุณสมบัตท
ิ ผ
่ี ใู้ ห้บริการแอคเคาท์ของคุณ
สนับสนุน

การเขียนและส่งอีเมล
1 ในขณะทีอ
่ ยูใ่ นแอปพลิเคชัน อีเมล ให้แตะ เขียน
2 ป้อนแอดเดรสของผูร้ บ
ั ทีต
่ อ
้ งการส่งข้อความ เมือ
่ คุณป้อนตัวอักษร แอดเดรสทีต
่ รง
กันจากรายชือ
่ ของคุณจะแสดงขึน
้ คัน
่ แอดเดรสแต่ละแอคเคาท์ดว้ ยเครือ
่ งหมาย
อัฒภาค
3 แตะ แนบ
เพือ
่ แนบไฟล์ หากต้องการ
4 ป้อนชือ
่ เรือ
่ งและข้อความของคุณ
5 แตะ ส่ง
เพือ
่ ส่งข้อความ
หากคุณไม่ได้เชือ
่ มต่อกับเครือข่าย ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้งานในโหมด
เครือ
่ งบิน ข้อความทีค
่ ณ
ุ ต้องการส่งจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ถาดออก จนกว่าจะ
เชือ
่ มต่อกับเครือข่ายอีกครัง้ หากมีขอ
้ ความทีก
่ ำลังรอส่งอยู่ ถาดออกจะปรากฏบน
หน้าจอ แอคเคาท์

การรับอีเมล
เมือ
่ มีอเี มลใหม่ในถาดเข้า จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียง หรือด้วยการสัน
่ (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การ
ตัง้ ค่าเสียงและการสัน
่ ของคุณ) และจะปรากฏไอคอนการแจ้งเตือนบนแถบสถานะ
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กล้องถ่ายรูป
ในการเปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป ให้แตะ กล้องถ่ายรูป

บนหน้าจอหลัก

ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ

ส
 ลับกล้อง – สลับไปมาระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นหลังและเลนส์กล้องถ่าย
รูปทีด
่ า้ นหน้า
โ หมดช็อต – กำหนดวิธก
ี ารถ่าย
ตง้ั ค่า – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูการตัง้ ค่า โปรดดู การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ในหน้าถัดไป
โหมดวิดโี อ – แตะ (หรือเลือ
่ น) เพือ
่ สลับระหว่างโหมดกล้องและโหมดวิดโี อ
ถ่ายภาพ
แ
 กลเลอรี่ – แตะเพือ
่ ดูภาพถ่ายล่าสุดทีค
่ ณ
ุ ถ่าย คุณสามารถเข้าดูแกลเลอรีแ
่ ละดูรป
ู
ถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกไว้ขณะอยูใ่ นโหมดกล้อง
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปก่อน
ถ่ายภาพ
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การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ในช่องมองภาพ ให้แตะ
ปุม
่ ย้อนกลับ

เพือ
่ เปิดตัวเลือกขัน
้ สูง  หลังจากเลือกตัวเลือก ให้แตะ

ถ่ายภาพโดยใช้คำสัง่ เสียง
กำหนดและควบคุมปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้าในรูป
โฟกัสเฉพาะจุด
เลือกความละเอียดภาพถ่าย หากคุณเลือกความละเอียดสูง
ขนาดไฟล์จะเพิม
่ ขึน
้ ซึง่ หมายความว่าคุณจะสามารถจัดเก็บภาพถ่ายในหน่วย
ความจำได้นอ
้ ยลง
ISO กำหนดความไวของเซนเซอร์แสงในกล้อง ISO ทีม
่ ากขึน
้
ความไวของกล้องก็มากขึน
้ เท่านัน
้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์สำหรับสภาพแวดล้อม
ทีม
่ ด
ื ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่สามารถใช้แฟลชได้
ปรับปรุงคุณภาพสีในสภาวะแสงทีแ
่ ตกต่างกัน
ใช้เอฟเฟกต์งานศิลปะกับรูปภาพของคุณ
ตัง้ เวลาหลังจากกดปุม
่ ถ่ายภาพ ซึง่ เป็นวิธก
ี ารทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ ถ่ายรูปตนเองได้
เปิดใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ใช้บริการตามพืน
้ ทีข
่ องแท็บเล็ต ถ่ายภาพในทีท
่ ต
่ี อ
้ งการ
และแท็กรูปภาพด้วยตำแหน่งทีถ
่ า่ ยภาพ หากคุณอัปโหลดรูปภาพทีแ
่ ท็กไปยัง
บล็อกทีส
่ นับสนุนแท็กตำแหน่ง คุณจะเห็นรูปภาพนัน
้ แสดงบนแผนที่
หมายเหตุ: ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะใช้ได้เมือ
่ เปิดใช้งานฟังก์ชน
ั GPS เท่านัน
้
ตัง้ เสียงชัตเตอร์
ตัง้ ปุม
่ ปรับระดับเสียงว่าจะใช้สำหรับจับภาพหรือซูม
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ตัง้ ค่าตำแหน่งทีจ่ ด
ั เก็บรูปภาพของคุณ เลือกจากหน่วยความจำภายในหรือ
การ์ด SD
เปิดวิธใี ช้เพือ
่ ดูวา่ ฟังก์ชน
ั นีท
้ ำงานอย่างไร
เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของกล้องถ่ายรูป
เคล็ดลับ!
• เมือ
่ คุณออกจากกล้อง การตัง้ ค่าบางส่วนจะกลับสูค
่ า่ เริม
่ ต้น เช่น ความสมดุลแสง
เอฟเฟกต์สี ตัวตัง้ เวลา และโหมดภาพ ตรวจสอบค่าเหล่านี้ ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะถ่ายภาพ
ครัง้ ถัดไป
• เมนูการตัง้ ค่าจะซ้อนทับอยูบ
่ นช่องมองภาพ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณเปลีย
่ นสีภาพถ่ายหรือ
องค์ประกอบคุณภาพ คุณจะเห็นภาพตัวอย่างของภาพทีเ่ ปลีย
่ นแปลงอยูด
่ า้ น
หลังเมนูตง้ั ค่า

การถ่ายภาพด่วน
1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
2 หันเลนส์ไปทางวัตถุทต
่ี อ
้ งการถ่ายภาพ
3 ช่องโฟกัสจะปรากฏขึน
้ ทีก
่ ลางหน้าจอช่องมองภาพ คุณสามารถแตะตำแหน่งใดก็ได้
บนหน้าจอเพือ
่ โฟกัสจุดนัน
้ นัน
้
4 เมือ
่ ช่องโฟกัสเป็นสีเขียว แสดงว่ากล้องได้จบ
ั โฟกัสทีว่ ต
ั ถุแล้ว
5 แตะ
เพือ
่ ถ่ายภาพ
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เมือ
่ คุณถ่ายภาพแล้ว
1 แตะทีร่ ป
ู ภาพเพือ
่ ดูตวั อย่างทีม
่ ม
ุ ล่างขวาของหน้าจอเพือ
่ ดูภาพถ่ายสุดท้ายทีค
่ ณ
ุ ถ่าย
2 แตะท่ี แกลเลอรี่ จากนัน
้ แตะที่ เสมอ หรือ แค่ครัง้ เดียว
แตะเพือ
่ แบ่งปันภาพถ่ายด้วยฟังก์ชน
ั SmartShare
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที
แตะเพือ
่ ส่งภาพถ่ายให้กบ
ั ผูอ
้ น
่ื หรือแบ่งปันผ่านบริการเครือข่ายสังคม
แตะเพือ
่ ลบรูป
เคล็ดลับ! หากคุณมีแอคเคาท์เครือข่ายสังคม และตัง้ ค่าบนแท็บเล็ตของคุณ คุณ
สามารถแบ่งปันรูปถ่ายของคุณกับชุมชนเครือข่ายสังคมของคุณได้
แตะ ปุม
่ เมนู
เพือ
่ เปิดตัวเลือกขัน
้ สูงทัง้ หมด
ตัง้ ค่าภาพเป็น – แตะเพือ
่ ใช้ภาพถ่ายเป็น ภาพของรายชือ
่ ติดต่อ,
ภาพหน้าจอหลัก, ภาพล็อคหน้าจอ หรือ วอลเปเปอร์
ย้าย – แตะเพือ
่ ย้ายรูปไปยังตำแหน่งอืน
่
คัดลอก – แตะเพือ
่ คัดลอกภาพถ่ายทีเ่ ลือก และบันทึกลงในอัลบัม
้ อืน
่
คัดลอกไปยังถาดคลิป – แตะเพือ
่ คัดลอกภาพถ่ายและจัดเก็บในถาดคลิป
แก้ชอ
่ื – แตะเพือ
่ แก้ไขชือ
่ ของภาพถ่ายทีเ่ ลือก
หมุนซ้าย/ขวา – หมุนไปทางซ้ายหรือขวา
ตัดภาพ – ตัดภาพถ่ายของคุณ เลือ
่ นนิว้ ของคุณบนหน้าจอเพือ
่ เลือกพืน
้ ทีท
่ จ่ี ะตัดภาพ
แก้ไข – ดูและแก้ไขรูปภาพ
สไลด์โชว์ – แสดงภาพของคุณในโฟลเดอร์ปจั จุบน
ั ทีละภาพ
เพิม
่ การระบุตำแหน่ง – เพือ
่ เพิม
่ ข้อมูลตำแหน่ง
รายละเอียด – ดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเนือ
้ หาเหล่านัน
้
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การดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้
คุณสามารถเข้าดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว้เมือ
่ อยูภ
่ ายในโหมดกล้องถ่ายรูปได้ เพียงแตะตัว
อย่างภาพทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ และแกลเลอรีจ่ ะปรากฏขึน
้
1 เลือกแอปฯ ทีจ่ ะใช้ในการดูและ/หรือตัดต่อภาพถ่ายของคุณ แตะ แกลเลอรี่ หรือ
รูปภาพ
1 แตะ เสมอ หรือ แค่ครัง้ เดียว
• ในการดูภาพถ่ายเพิม
่ เติม ให้เลือ
่ นไปทางซ้ายหรือขวา
• ในการซูมเข้าหรือออก ให้แตะหน้าจอสองครัง้ หรือวางนิว้ สองนิว้ และเลือ
่ นออก
จากกัน (เลือ
่ นนิว้ เข้าหากกันเพือ
่ ซูมออก)
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กล้องวิดโี อ
ในการเปิดกล้องวิดโี อ ให้แตะ กล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอหลัก
จากนัน
้ แตะไอคอนโหมด วิดโี อ (บนช่องมองภาพ) เพือ
่ เปลีย
่ นเป็นโหมดวิดโี อ

ทำความรูจ
้ ก
ั กับช่องมองภาพ

ส
 ลับกล้อง – สลับไปมาระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปทีด
่ า้ นหลังและเลนส์กล้องถ่าย
รูปทีด
่ า้ นหน้า
โหมดการบันทึก – กำหนดวิธก
ี ารถ่าย
ตง้ั ค่า – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูการตัง้ ค่า โปรดดู การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ในหน้าถัดไป
โ หมดกล้องถ่ายรูป – แตะและเลือ
่ นไอคอนนีข
้ น
้ึ เพือ
่ สลับไปยังโหมดกล้องถ่ายรูป
บ
น
ั ทึก – แตะเพือ
่ เริม
่ การบันทึกวิดโี อ
แกลเลอรี่ – แตะเพือ
่ ดูวด
ิ โี อล่าสุดทีค
่ ณ
ุ บันทึก คุณสามารถเข้าดูแกลเลอรีแ
่ ละ
ดูวด
ิ โี อของคุณทีบ
่ น
ั ทึกไว้ขณะอยูใ่ นโหมดวิดโี อ
เคล็ดลับ! เมือ
่ บันทึกวิดโี อ ให้วางนิว้ สองนิว้ บนหน้าจอและเลือ
่ นเข้าหากันเพือ
่ ใช้
ฟังก์ชน
ั ซูม
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หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนไม่ได้ถก
ู บังเมือ
่ บันทึกวิดโี อหรือคลิป
เสียง

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ใช้ชอ
่ งมองภาพ แล้วแตะ

เพือ
่ เปิดตัวเลือกขัน
้ สูงทัง้ หมด

แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าขนาด (พิกเซล) ของวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึก
กำหนดและควบคุมปริมาณแสงแดดทีเ่ ข้าสูว่ ด
ิ โี อ
ป้องกันภาพสัน
่ ขณะบันทึกวิดโี อ เพือ
่ ให้ได้วด
ิ โี อคุณภาพสูงสุด
ปรับปรุงคุณภาพสีในสภาวะแสงทีแ
่ ตกต่างกัน
เลือกโทนสีเพือ
่ ใช้กบ
ั มุมมองใหม่
เปิดใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ใช้บริการตามพืน
้ ทีข
่ องแท็บเล็ต
ตัง้ ปุม
่ ปรับระดับเสียงว่าจะใช้สำหรับบันทึกภาพหรือซูม
นีจ่ ะเป็นการเลือกตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้เก็บบันทึกวิดโี อ
เลือกจากหน่วยความจำภายในหรือการ์ด SD
เปิดวิธใี ช้เพือ
่ ดูวา่ ฟังก์ชน
ั นีท
้ ำงานอย่างไร
เรียกคืนการตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของกล้องถ่ายรูป

การบันทึกวิดโี ออย่างรวดเร็ว
1 เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป และแตะไอคอน โหมดวิดโี อ
2 ช่องมองภาพของกล้องวิดโี อจะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
3 ถือแท็บเล็ต แล้วหันเลนส์ไปทางวัตถุทต
่ี อ
้ งการถ่ายวิดโี อ
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4 แตะ
หนึง่ ครัง้ เพือ
่ เริม
่ บันทึก
5 ตัวตัง้ เวลาทีแ
่ สดงความยาววิดโี อจะปรากฏขึน
้
6 แตะที่
บนหน้าจอเพือ
่ หยุดการบันทึก

หลังการบันทึกวิดโี อ
แตะภาพขนาดย่อทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอเพือ
่ ดูวด
ิ โี อสุดท้ายทีค
่ ณ
ุ บันทึก
แตะเพือ
่ แบ่งปันวิดโี อของคุณด้วยฟังก์ชน
ั SmartShare
แตะเพือ
่ บันทึกวิดโี ออืน
่ ต่อทันที
แตะเพือ
่ ส่งวิดโี อให้กบ
ั ผูอ
้ น
่ื หรือแบ่งปันผ่านบริการเครือข่ายสังคม
แตะเพือ
่ ลบวิดโี อ

การดูวด
ิ โี อทีบ
่ น
ั ทึกไว้
เข้าถึงวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกของคุณขณะอยูใ่ นโหมดกล้องวิดโี อด้วยการแตะภาพขนาดย่อที่
ด้านล่างขวาของช่องมองภาพ
1 ในช่องมองภาพ แตะภาพขนาดย่อทีม
่ ม
ุ ล่างขวาของหน้าจอ
2 แกลเลอรีข
่ องคุณจะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอพร้อมกับแสดงวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกล่าสุด
ปัดไปทางซ้ายเพือ
่ เลือ
่ นไปยังวิดโี ออืน
่ ของคุณ
3 แตะไอคอนเล่น
บนวิดโี อเพือ
่ เล่นโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมากหน้าจอสัมผัสไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและแน่นอน

การปรับระดับเสียงขณะดูวด
ิ โี อ
ในการปรับระดับเสียงของวิดโี อขณะเล่น ให้ใช้ปม
ุ่ ปรับระดับเสียงทีด
่ า้ นขวามือของ
แท็บเล็ต
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มัลติมเี ดีย
แกลเลอรี่
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียลงในหน่วยความจำภายในเพือ
่ การเข้าถึงไฟล์มล
ั ติมี
เดียทัง้ หมดของคุณอย่างง่ายดาย ใช้แอปพลิเคชันนีเ้ พือ
่ ดูไฟล์มล
ั ติมเี ดียเช่น รูปภาพ
และวิดโี อ
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > แกลเลอรี่
คุณสามารถจัดการและแบ่งปันไฟล์ภาพและวิดโี อทัง้ หมดได้ดว้ ยแกลเลอรี่
หมายเหตุ:
• ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์บางรูปแบบ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ทต
่ี ด
ิ ตัง้ บนอุปกรณ์
• บางไฟล์อาจแสดงผลได้ไม่ถก
ู ต้อง ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ลักษณะการเข้ารหัส
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วยความจำทีม
่ อ
ี ยู่ อาจเกิดข้อผิดพลาดเมือ
่ คุณเปิด
ไฟล์นน
้ั

การดูรป
ู ภาพ
การเปิดแกลเลอรีจ่ ะเป็นการแสดงโฟลเดอร์ทม
่ี ข
ี องคุณ เมือ
่ แอปพลิเคชันอืน
่ เช่น
อีเมล์ จัดเก็บรูปภาพ โฟลเดอร์ดาวน์โหลดจะถูกสร้างขึน
้ โดยอัตโนมัตเิ พือ
่ เก็บรูปภาพ
เช่นเดียวกัน การบันทึกภาพหน้าจอจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ Screenshots
โดยอัตโนมัติ แตะโฟลเดอร์เพือ
่ เปิด
รูปภาพจะถูกแสดงตามวันทีส
่ ร้างในโฟลเดอร์ เลือกรูปภาพเพือ
่ ดูแบบเต็มจอ เลือ
่ นไป
ทางซ้ายหรือขวาเพือ
่ ดูภาพถัดไปหรือก่อนหน้า

การซูมเข้าและออก
ใช้หนึง่ ในวิธต
ี อ
่ ไปนีเ้ พือ
่ ซูมเข้าภาพ:
• แตะสองครัง้ ทีใ่ ดก็ได้เพือ
่ ซูมเข้า แตะสองครัง้ อีกครัง้ เพือ
่ กลับไปยังมุมมองเต็มหน้าจอ
• วางสองนิว้ ทีใ่ ดก็ตามบนภาพ แล้วถ่างนิว้ เพือ
่ ซูมเข้า ในการซูมออก
ให้เลือ
่ นนิว้ เข้าหากัน หรือแตะหน้าจอสองครัง้
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การเล่นวิดโี อ
เปิดแอปพลิเคชัน แกลเลอรี่
และเลอกอัลบัม
้ จะแสดงไอคอน เล่น
บนไฟล์วด
ิ โี อ แตะทีร่ ป
ู เพือ
่ เลือก เลือกแอปฯ เพือ
่ เล่นไฟล์ดงั กล่าว (แตะทีแ
่ อปฯ
ภาพถ่าย
หรือแอปฯ วิดโี อ
), แล้วแตะ เสมอ หรือ แค่ครัง้ เดียว
และวิดโี อจะเริม
่ เล่น
หมายเหตุ:
• เมือ
่ อยูใ่ นโหมดเล่นวิดโี อ ให้เลือ
่ นหน้าจอขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับความสว่างของ
หน้าจอ
• เมือ
่ อยูใ่ นโหมดเล่นวิดโี อ ให้เลือ
่ นหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพือ
่ ย้อนกลับหรือไป
ข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

การลบภาพและวิดโี อ
ใช้หนึง่ ในวิธต
ี อ
่ ไปนี:้
• ในโฟลเดอร์ ให้แตะ
และเลือกรูปถ่ายหรือวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการลบ แล้วแตะ ลบ
• ขณะดูรป
ู ถ่ายหรือวิดโี อ ให้แตะ

การตัง้ ค่าเป็นภาพพืน
้ หลัง
ขณะดูรป
ู ถ่าย ให้แตะ ปุม
่ เมนู
> ตัง้ ค่าภาพเป็น และเลือก
ภาพของรายชือ
่ ติดต่อ, ภาพหน้าจอหลัก, ภาพล็อคหน้าจอ หรือ วอลเปเปอร์

สไลด์โชว์
คุณสามารถดูภาพถ่ายของคุณในแบบสไลด์ตามอัลบัม
้ หรือโดยการเลือกภาพถ่าย
ทัง้ หมดของคุณ จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แกลเลอรี่
• แตะทีอ
่ ล
ั บัม
้ ทีม
่ ภ
ี าพถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต้องการดู จากนัน
้ แตะ ปุม
่ เมนู
> สไลด์โชว์ >
ตรวจสอบการตัง้ ค่าสไลด์โชว์ > เริม
่
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• แตะที่ ปุม
่ เมนู
> ดูไฟล์ทง้ั หมด > ปุม
่ เมนู
ตรวจสอบการตัง้ ค่าสไลด์โชว์ > เริม
่
แตะ ปุม
่ ย้อนกลับ
เพือ
่ หยุดการเล่นสไลด์โชว์

> สไลด์โชว์>

วิดโี อ
แท็บเล็ตของคุณมีเครือ
่ งเล่นวิดโี อทีใ่ ห้คณ
ุ สามารถเล่นวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบทัง้ หมดได้  

การเล่นวิดโี อ
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
2 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น

> แท็บ แอปฯ > วิดโี อ

แตะเพือ
่ หยุดการเล่นวิดโี อชัว่ คราว
แตะเพือ
่ เล่นวิดโี อต่อ
แตะค้างไว้เพือ
่ ไปข้างหน้าคราวละ 3 วินาที
แตะหนึง่ ครัง้ เพือ
่ ไปข้างหน้าคราวละ 10 วินาที
แตะค้างไว้เพือ
่ ย้อนกลับคราวละ 3 วินาที
แตะหนึง่ ครัง้ เพือ
่ กรอกลับ 10 วินาที
แตะเพือ
่ จัดการระดับเสียงของวิดโี อ
แตะเพือ
่ เปลีย
่ นอัตราส่วนหน้าจอวิดโี อ
แตะเพือ
่ เข้าใช้ QSlide และแสดงวิดโี อในหน้าต่างเล็ก
แตะเพือ
่ แบ่งปันวิดโี อของคุณผ่านฟังก์ชน
ั SmartShare
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพขณะบันทึกวิดโี อ
แตะเพือ
่ ล็อคหน้าจอวิดโี อ
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ในการเปลีย
่ นระดับเสียงในขณะทีด
่ วู ด
ิ โี อ ให้กดปุม
่ ระดับเสียงทางด้านขวาของแท็บเล็ต
แตะวิดโี อในรายการค้างไว้เพือ
่ เข้าใช้ตวั เลือกต่อไปนี:้
แบ่งปัน, ลบ, Trim และ รายละเอียด
หมายเหตุ: ขณะดูไฟล์วด
ิ โี อ เลือ
่ นขึน
้ และลงทีข
่ อบด้านซ้ายของหน้าจอเพือ
่ ปรับ
ความสว่างของหน้าจอ เลือ
่ นขึน
้ และลงทีด
่ า้ นขวาของหน้าจอเพือ
่ ปรับระดับเสียง

เพลง
แท็บเล็ตของคุณมีเครือ
่ งเล่นเพลงซึง่ ให้คณ
ุ สามารถเล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบทัง้ หมดได้
ในการเข้าใช้งานเครือ
่ งเล่นเพลง จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ
> เพลง

การเล่นเพลง
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
2 แตะแท็บ เพลง
3 เลือกเพลงทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น

> แท็บ แอปฯ > เพลง

แตะเพือ
่ ค้นหาไฟล์ดว้ ย YouTube
แตะเพือ
่ ดูรายการเพลงปัจจุบน
ั
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าเพลงปัจจุบน
ั เป็นรายการโปรด
แตะเพือ
่ แบ่งปันเพลงของคุณผ่านฟังก์ชน
ั SmartShare
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าโหมดสับเปลีย
่ น
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าโหมดซ้ำ

61

แตะเพือ
่ จัดการระดับเสียงของเพลง
แตะเพือ
่ หยุดการเล่นชัว่ คราว
แตะเพือ
่ เล่นต่อ
แตะเพือ
่ ข้ามไปยังเพลงถัดไปในอัลบัม
้ หรือในรายการเพลง
แตะเพือ
่ ย้อนไปยังช่วงเริม
่ ต้นของเพลงนัน
้ แตะสองครัง้ เพือ
่ กลับไปยังเพลง
ก่อนหน้า
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าเอฟเฟกต์เสียง
ในการเปลีย
่ นระดับเสียงในขณะทีฟ
่ งั เพลง ให้กดปุม
่ ระดับเสียงทางด้านขวาของ
แท็บเล็ต
แตะเพลงในรายการค้างไว้เพือ
่ เข้าใช้ตวั เลือกต่อไปนี:้
เล่น, เพิม
่ ในรายการเพลง, แบ่งปัน, ลบ, รายละเอียด และ ค้นหา
หมายเหตุ:
• ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์บางรูปแบบ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์อป
ุ กรณ์
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วยความจำทีม
่ อ
ี ยู่ อาจเกิดข้อผิดพลาดเมือ
่ คุณ
เปิดไฟล์นน
้ั
• ลิขสิทธิข
์ องไฟล์เพลงจะได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตามสนธิสญ
ั ญานานาชาติและกฎ
หมายลิขสิทธิข
์ องแต่ละประเทศ  ดังนัน
้ อาจจำเป็นทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั อนุญาตหรือได้
สิทธิใ์ นการทำซ้ำหรือคัดลอกเพลง  ในกฎหมายของบางประเทศมีขอ
้ ห้ามในการ
คัดลอกสือ
่ ทีม
่ ล
ี ข
ิ สิทธิด
์ ว้ ยตนเอง ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์ ให้ตรวจสอบ
กฎข้อบังคับของประเทศนัน
้ ๆ เกีย
่ วกับการใช้สอ
่ื ต่างๆ
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เครือ
่ งมือ
QPair
ด้วยการเชือ
่ มต่อแท็บเล็ตของคุณกับโทรศัพท์มอ
ื ถือผ่าน QPair คุณสามารถซิงค์สาย
เรียกเข้า ข้อความ และการแจ้ง SNS ระหว่างแท็บเล็ตของคุณและโทรศัพท์มอ
ื ถือได้

1 รัน QPair
และแตะ ตัง้ ค่าเขึอ
้ งต้น > เริม
่ ในแท็บเล็ตของคุณก่อน แล้วทำขัน
้
ตอนเดียวกันในโทรศัพท์ของคุณ
เคล็ดลับ! QPair อาจไม่ได้ตด
ิ ตัง้ ล่วงหน้าในโทรศัพท์ ไปที่ Google Play Store
และค้นหา Qpair และติดตัง้
หมายเหตุ: QPair ทำงานกับโทรศัพท์ทใ่ี ช้ Android 4.1 หรือใหม่กว่า
คุณสมบัตบ
ิ างอย่างอาจถูกจำกัด ขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ของโทรศัพท์ของคุณ
2 การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะเปิดโดยอัตโนมัติ
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คุณสมบัติ QPair
แจ้งเตือนการโทร – ส่งการแจ้งไปทีแ
่ ท็บเล็ตเมือ
่ โทรศัพท์ได้รบ
ั สายเรียกเข้า
การแจ้งจะแสดงหมายเลขผูโ้ ทรและให้คณ
ุ ปฏิเสธสายเรียกเข้าได้
ระบบแจ้งเตือนข้อความ – ส่งการแจ้งไปทีแ
่ ท็บเล็ตเมือ
่ โทรศัพท์ได้รบ
ั ข้อความ
การแจ้ง SNS – แสดงการแจ้ง SNS ในแถบสถานะของแท็บเล็ตของคุณเมือ
่ มาถึง
โทรศัพท์ของคุณ
หมายเหตุ: ในการเปิดใช้งานคุณสมบัตน
ิ ้ี ให้เปิด ตัง้ ค่า >
การช่วยสำหรับการเข้าถึง > QPair การแจ้ง SNS ในโทรศัพท์ของคุณก่อน
ตัวเลือกนีช
้ ว่ ยให้คณ
ุ ได้รบ
ั แจ้งในแท็บเล็ตเมือ
่ มีการแจ้ง SNS มาทีโ่ ทรศัพท์ของคุณ
QuickMemo โอนสาย – บันทึก QuickMemo ปัจจุบน
ั ของคุณในแกลเลอรีข
่ องแ
ท็บเล็ต แล้วซิงค์แกลเลอรีน
่ ก
้ี บ
ั แกลเลอรีใ่ นโทรศัพท์ของคุณ
เชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ – เชือ
่ มต่อแท็บเล็ตของคุณกับอิน
เตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณ (เป็น Wi-Fi hotspot) โดยอัตโนมัติ
การใช้คณ
ุ สมบัตน
ิ อ
้ี าจมีคา่ ใช้จา่ ยข้อมูล เพือ
่ ประหยัดการใช้ขอ
้ มูลในโทรศัพท์
โทรศัพท์จะเชือ
่ มต่อกับ Wi-Fi hotspot ทีเ่ ชือ
่ ถือได้ในพืน
้ ทีโ่ ดยอัตโนมัติ
สติกเกอร์แอปฯล่าสุด – เมือ
่ หน้าจอของอุปกรณ์ทจ่ี บ
ั คูถ
่ ก
ู ปลดล็อค สติก
๊ เกอร์จะแส
ดงแอปฯ สุดท้ายทีใ่ ช้บนอุปกรณ์อน
่ื ถ้ามีแอปฯ ดังกล่าวติดตัง้ อยูบ
่ นทัง้ แท็บเล็ตและ
บนโทรศัพท์

QSlide
ฟังก์ชน
ั QSlide ให้ใช้หน้าต่างซ้อนบนหน้าจอของแท็บเล็ตของคุณเพือ
่ มัลติทาสกิง้
ได้อย่างง่ายดาย หน้าต่าง QSlide สามารถเปิดได้จากแถบ QSlide แอปพลิเคชันใน
แผงแจ้งเตือน หรือโดยตรงจากแอปพลิเคชันทีส
่ นับสนุนฟังก์ชน
ั QSlide
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หรือ

แตะเพือ
่ รัน QSlide
แตะเพือ
่ ออกจาก QSlide และกลับไปทีห
่ น้าต่างเต็ม
แตะเพือ
่ ปรับความโปร่งใส
แตะเพือ
่ สิน
้ สุด QSlide
แตะเพือ
่ ปรับขนาด
หมายเหตุ: ฟังก์ชน
ั QSlide สามารถสนับสนุนได้สงู สุดสองหน้าต่างพร้อมกัน
QSlide ใช้ได้สำหรับแอปพลิเคชันวิดโี อ, อินเตอร์เน็ต, บันทึก, ปฏิทน
ิ ,
เครือ
่ งคิดเลข, อีเมล์, ตัวจัดการไฟล์เท่านัน
้
1 เปิดแผงแจ้งเตือน และแตะแอปพลิเคชันทีต
่ อ
้ งการจากส่วน QSlide แอปพลิเคชัน
หรือ
ขณะใช้แอปพลิเคชันทีส
่ นับสนุน QSlide ให้แตะ   ฟังก์ชน
ั จะยังคงแสดงเป็น
หน้าต่างขนาดเล็กบนหน้าจอของคุณต่อไป
2 เลือ
่ น
เพือ
่ ปรับระดับความโปร่งใส และลากแถบชือ
่ QSlide เพือ
่ ย้ายไปยัง
ตำแหน่งอืน
่ บนหน้าจอ
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QuickMemo
คุณสมบัติ QuickMemo ให้คณ
ุ สร้างบันทึกและถ่ายภาพหน้าจอได้ ถ่ายภาพหน้าจอ
วาดบนภาพ และแบ่งปันกับครอบครัวหรือเพือ
่ นๆ ด้วย QuickMemo

การสร้าง QuickMemo
1 เข้าใช้คณ
ุ สมบัติ QuickMemo
และเลือ
่ นแถบสถานะลง และแตะ
หรือ
กดปุม
่ ระดับเสียงทัง้ สองปุม
่ ในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาหนึง่ วินาที

2 เลือกตัวเลือกเมนูทต
่ี อ
้ งการจาก
ประเภทปากกา, สี และ เครือ
่ งลบ
จากนัน
้ สร้างบันทึก

3 แตะ
เพือ
่ บันทึกการจดบันทึก
ในการออกจาก QuickMemo ให้แตะ
ปุม
่ ย้อนกลับ
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หมายเหตุ: โปรดใช้ปลายนิว้ ขณะใช้ QuickMemo  อย่าใช้เล็บ

การใช้ตวั เลือก QuickMemo
จะสามารถใช้ตวั เลือกต่อไปนีไ้ ด้ในแถบเครือ
่ งมือ QuickMemo ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ
แตะเพือ
่ เก็บบันทึกปัจจุบน
ั ไว้บนหน้าจอ และใช้แท็บเล็ตพร้อมๆ กัน
เลือกว่าจะใช้หน้าจอภาพพืน
้ หลังหรือไม่
ให้คณ
ุ เลิกทำหรือทำซ้ำการดำเนินการก่อนหน้า
เลือกประเภทปากกาและสี
ลบบันทึกทีค
่ ณ
ุ สร้าง
แตะเพือ
่ ส่งบันทึกให้กบ
ั ผูอ
้ น
่ื หรือแบ่งปันผ่านบริการเครือข่ายสังคม
บันทึกใน โน๊ตบุค
๊ หรือ แกลเลอรี่

การดู QuickMemo ทีบ
่ น
ั ทึกไว้
จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
QuickMemo

> แกลเลอรี่

แล้วเลือกอัลบัม
้
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QuickRemote
QuickRemote เปลีย
่ นแท็บเล็ตของคุณเป็นยูนเิ วอร์แซลรีโมทสำหรับ TV, DVD หรือ
Blu-ray ภายในบ้านของคุณ
หมายเหตุ: QuickRemote อาจใช้ไม่ได้สำหรับอุปกรณ์บางรุน
่ หรือบางพืน
้ ที่

การเปิดแอปพลิเคชัน QuickRemote และตัง้ ค่า QuickRemote
1 จากหน้าจอหลัก แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > QuickRemote
คุณยังสามารถทำการตัง้ ค่า QuickRemote แบบเริม
่ ต้นได้จากพาเนลการแจ้งเตือน
ปัดแถบสถานะลงด้านล่าง แล้วแตะไอคอน QuickRemote
2 แตะ
เพือ
่ เลือกประเภทห้อง และแตะ
เพือ
่ เพิม
่ อุปกรณ์

3 เลือกประเภทและแบรนด์ของอุปกรณ์ จากนัน
้ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพือ
่
กำหนดค่าอุปกรณ์
หมายเหตุ: QuickRemote จะทำงานด้วยวิธเี ดียวกับรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด
(IR) ทัว่ ไปในภูมภ
ิ าคหรือประเทศของคุณ ระมัดระวังไม่ให้บงั เซนเซอร์อน
ิ ฟราเรดที่
ด้านบนของแท็บเล็ตเมือ
่ คุณใช้ฟงั ก์ชน
ั QuickRemote ฟังก์ชน
ั นีอ
้ าจไม่ได้รบ
ั การ
สนับสนุน ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ผูผ
้ ลิต หรือบริษท
ั ทีใ่ ห้บริการ
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การใช้ QuickRemote
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> QuickRemote
เพือ
่ เปิดแถบ
QuickRemote พร้อมด้วยรีโมทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ค่า
2 เลือกรีโมททีค
่ ณ
ุ ต้องการโดยแตะประเภท/ชือ
่ ทีด
่ า้ นบนของแถบ QuickRemote
3 แตะปุม
่ บนรีโมททีแ
่ สดง
หมายเหตุ: เมือ
่ เพิม
่ รีโมทคอนโทรลของ TV, QuickRemote สามารถใช้ปม
ุ่
INPUT เพือ
่ กำหนดค่ารีโมทคอนโทรลทีเ่ หมาะสมได้ เมือ
่ กำหนดค่าปุม
่ INPUT
จะสามารถเปลีย
่ นแหล่งอินพุตของ TV ได้ ในการรีเซ็ตแหล่งอินพุตของ TV
ของคุณ ให้แตะปุม
่ INPUT ที QuickRemote หลายๆ ครัง้ (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั จำนวนอุป
กรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อกับ TV)

ตัวเลือก QuickRemote
ในการเข้าใช้เมนูตวั เลือก QuickRemote ให้แตะ ปุม
่ เมนู
(ในแถบปุม
่ สัมผัสด้านหน้า) เพือ
่ เลือกตัวเลือกทีต
่ อ
้ งการ
หมายเหตุ: ขณะเล่นเพลงในแบ็คกราวด์ การกดปุม
่ QuickRemote
จะปิดเสียงเป็นเวลาหนึง่ วินาที

QuickTranslator
เพียงเล็งกล้องถ่ายรูปของแท็บเล็ตไปทีป
่ ระโยคต่างประเทศทีค
่ ณ
ุ ต้องการทำความเข้า
ใจ คุณสามารถรับการแปลแบบเรียลไทม์ได้ทก
ุ ทีแ
่ ละทุกเวลา
คุณสามารถซือ
้ พจนานุกรมเพิม
่ เติมสำหรับการแปลแบบออฟไลน์ได้จาก
Google Play Store
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 ภาษาต้นทาง
 ภาษาปลายทาง
 สลับเป็นโหมดเสียง แตะปุม
่ ภาษาแล้วพูด
 การแปลคำทีเ่ ขียน
 การแปลประโยคทีเ่ ขียน
 การแปลย่อหน้าทีเ่ ขียน
 การเข้าถึงการตัง้ ค่า QuickTranslator
คุณสามารถตัง้ ภาษาต้นทางและภาษาปลาย
ทางได้ทน
่ี ่ี
1
2
3
4

แตะ
> แท็บ แอปฯ > QuickTranslator
แตะรูปแบบการแปล เลือกจาก
, คำ, เส้น หรือ ย่อหน้า
แตะไอคอนการ ตัง้ ค่า
แล้วตัง้ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
ถือแท็บเล็ตหันไปทางข้อความทีค
่ ณ
ุ ต้องการแปลค้างไว้สองถึงสามวินาที
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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ตัง้ ปลุก
การตัง้ เวลาการปลุก
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ

> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ปลุก/นาฬิกา

>

2 ตัง้ เวลาปลุกทีต
่ อ
้ งการ
3 ตัง้ ค่า ซ้ำ, ระยะเวลาเลือ
่ น, สัน
่ , เสียงปลุก, ระดับเสียงปลุก,
เริม
่ ใช้แอปฯอัตโนมัต,ิ ล็อคปริศนา และ บันทึก
4 แตะ บันทึก
หมายเหตุ: ในการเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการปลุกในหน้าจอรายการปลุก ให้แตะ
ปุม
่ เมนู
และเลือก ตัง้ ค่า

คิดเลข
การใช้เครือ
่ งคิดเลข
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > คิดเลข
2 แตะปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อนตัวเลข
3 สำหรับการคำนวณอย่างง่าย ให้แตะทีฟ
่ งั ก์ชน
ั ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
(
,
,
หรือ
) แล้วตามด้วย
หมายเหตุ:
• สำหรับการคำนวณทีซ
่ บ
ั ซ้อน ให้แตะ ปุม
่ เมนู
เลือก
เครือ
่ งคิดเลขวิทยาศาสตร์ แล้วเลือกฟังก์ชน
ั ทีต
่ อ
้ งการ
• ในการดูประวัตก
ิ ารคำนวณ ให้แตะ ปุม
่ เมนู
> ประวัตก
ิ ารคำนวณ
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ปฏิทน
ิ
การเพิม
่ เหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ปฏิทน
ิ
2 แตะปุม
่ บนซ้ายเพือ
่ เปลีย
่ นมุมมองปฏิทน
ิ (วัน, สัปดาห์, เดือน, ปี, นัดหมาย,
Life Square)
3 แตะวันทีซ
่ ง่ึ คุณต้องการเพิม
่ เหตุการณ์ และแตะ
4 แตะฟิลด์ ชือ
่ เหตุการณ์ แล้วป้อนชือ
่ เหตุการณ์
5 แตะฟิลด์ ทีต
่ ง้ั เพือ
่ ป้อนตำแหน่ง ตรวจสอบวันทีแ
่ ละป้อนเวลาทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้
เหตุการณ์เริม
่ และเสร็จสิน
้
6 หากคุณต้องการใส่บน
ั ทึกลงในเหตุการณ์ของคุณ ให้แตะฟิลด์ คำอธิบาย
แล้วป้อนรายระเอียด
7 หากคุณต้องการให้สง่ เสียงเตือนซ้ำ ให้ตง้ั ค่า ซ้ำ และตัง้ ค่า เตือนความจำ
หากจำเป็น
8 แตะ บันทึก เพือ
่ บันทึกเหตุการณ์ในปฏิทน
ิ
หมายเหตุ: แตะทีใ่ ดทีห
่ นึง่ ในปฏิทน
ิ ค้างไว้เพือ
่ บันทึกเหตุการณ์ในวันทีด
่ งั กล่าวใน
ปฏิทน
ิ เพียงใส่ชอ
่ื และเวลาของเหตุการณ์ จากนัน
้ แตะ บันทึก คุณสามารถแตะราย
ละเอียดแล้วใส่ขอ
้ มูลเพิม
่ เติม หรืออัปเดตเหตุการณ์ดว้ ยรายละเอียดเพิม
่ เติมในภาย
หลัง

การทำงาน
สามารถซิงโครไนซ์แอปฯ งาน กับแอคเคาท์ MS Exchange ของคุณได้
คุณสามารถสร้างและจัดการงานของคุณได้ดว้ ยแท็บเล็ตของเรา หรือจาก
MS Outlook หรือ MS Office Outlook Web Access
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1
2
3
4

จากหน้าจอหลัก แตะ แอปฯ > การทำงาน
แตะไอคอน เพิม
่ งาน
(ทีม
่ ม
ุ บนขวาของหน้าจอ)
ใส่ชือ
่ เรือ
่ ง, วันครบกำหนด, คำอธิบาย, ซ้ำ, และ การเตือน, ตามทีจ่ ำเป็น
แตะ บันทึก

จัดการไฟล์
แอปพลิเคชัน จัดการไฟล์ ให้คณ
ุ จัดการไฟล์ในทีเ่ ก็บข้อมูลภายใน/
ภายนอกของคุณ

การเปิดแอปพลิเคชันตัวจัดการไฟล์
• จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ

> จัดการไฟล์

บันทึกเสียง
ใช้บน
ั ทึกเสียงเพือ
่ บันทึกเสียงเตือนความจำหรือไฟล์เสียงอืน
่ ๆ

การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1
2
3
4

จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
แตะ
เพือ
่ เริม
่ บันทึก
แตะ
เพือ
่ จบการบันทึก
แตะ
เพือ
่ ฟังการบันทึก

> แท็บ แอปฯ > บันทึกเสียง

หมายเหตุ: แตะ
เพือ
่ เข้าใช้รายการบันทึกของคุณ. คุณสามารถฟังการบัน
ทึกเสียงทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้ เวลาการบันทึกทีใ่ ช้อาจแตกต่างจากเวลาการบันทึกจริง
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การส่งรายการบันทึกเสียง
1 เมือ
่ คุณบันทึกเสียงเสร็จแล้ว คุณสามารถส่งคลิปเสียงได้ โดยแตะ
2 เลือกจากวิธก
ี ารแบ่งปันทีใ่ ช้ได้

จัดการงาน
คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันได้โดยใช้จด
ั การแอปฯ คุณสามารถตรวจสอบจำนวน
แอปพลิเคชันทีก
่ ำลังรันและปิดแอปพลิเคชันทีต
่ อ
้ งการได้งา่ ยๆ
ตัวเลือกจัดการแอปฯ
• แตะ หยุด เพือ
่ หยุดแอปพลิเคชันหนึง่
• แตะ หยุดทัง้ หมด เพือ
่ หยุดแอปพลิเคชันทีก
่ ำลังรันทัง้ หมด
• แตะ ปุม
่ เมนู
เพือ
่ เข้าใช้ชว่ ยเหลือ, เรียงตาม และตัง้ ค่า

POLARIS Office 5
POLARIS Office 5 คือโซลูชน
ั สำนักงานบนมือถือระดับมืออาชีพทีใ่ ห้ผใู้ ช้ดเู อกสารประ
เภทต่างๆ ของ Office รวมถึงไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint ได้อย่างสะดวกทุก
ทีห
่ รือทุกเวลาด้วยอุปกรณ์มอ
ื ถือของคุณ
การสร้างเอกสารใหม่
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > POLARIS Office 5
2 ลงทะเบียนอีเมล์แอดเดรสของคุณในหน้าการลงทะเบียน
หมายเหตุ: คุณสามารถแตะข้ามเพือ
่ ละเว้นข้อมูลการลงทะเบียนได้
3 แตะ
เพือ
่ เริม
่ เอกสารใหม่
4 แตะประเภทเอกสารจากรายการดรอปดาวน์ แล้วเลือกรูปแบบอัตโนมัติ

74

5 ป้อนเนือ
้ หาในเอกสารโดยใช้เครือ
่ งมือทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ และแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
6 เมือ
่ คุณทำงานกับเอกสารเสร็จแล้ว ให้แตะ
(ทีม
่ ม
ุ บนซ้ายของหน้า) แล้วแตะ
บันทึก และป้อนชือ
่ เอกสาร
การดูและแก้ไขเอกสารในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถดูและแก้ไขไฟล์ประเภทต่างๆ รวมถึงเอกสาร Microsoft Office และ
Adobe PDF ได้งา่ ยๆ บนมือถือ
แตะแท็บเอกสารของ Office ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอเพือ
่ ค้นหาเอกสารในแท็บเล็ตของ
คุณ แตะเอกสารทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพือ
่ ดูหรือแก้ไข
เมือ
่ ดูเอกสารโดยใช้ POLARIS Office 5 ออบเจกต์และเลย์เอาต์จะเหมือนกับใน
เอกสารต้นฉบับ
ในการแก้ไข ให้แตะ

Google+
ใช้แอปฯ Google+ เพือ
่ เชือ
่ มต่อกับบุคคลผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google
จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > Google+
หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร้อมใช้งาน ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและ
ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย

ค้นหาด้วยเสียง
แอปฯ ค้นหาด้วยเสียงทำให้คณ
ุ สามารถสืบค้นเว็บเพจโดยใช้เสียง แทนการพิมพ์
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ค้นหาด้วยเสียง
2 พูดคำหลักหรือวลีเมือ
่ พูดเลย ปรากฏบนหน้าจอ เลือกคำหลักทีแ
่ นะนำคำใดคำ
หนึง่ ทีป
่ รากฏขึน
้
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หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร้อมใช้งาน ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและ
ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย

ดาวน์โหลด
ใช้แอปฯ ดาวน์โหลด เพือ
่ ดูวา่ ได้ดาวน์โหลดไฟล์อะไรไว้บา้ ง
จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ดาวน์โหลด

Box
แอปฯ Box ทำให้คณ
ุ สามารถเข้าถึงและแก้ไขไฟล์ได้อย่างง่ายดาย,
แบ่งปันข้อมูลและพร้อมเข้าถึงไฟล์ของคุณได้จากทุกที่ และไม่วา่ จะใช้อป
ุ กรณ์อะไร
การเปิดแอปฯ Box
• จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
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> แท็บ แอปฯ > Box

เว็บไซต์
อินเตอร์เน็ต
ใช้แอปพลิเคชันนีเ้ พือ
่ เรียกดูอน
ิ เตอร์เน็ต เบราวเซอร์จะนำคุณเข้าสูโ่ ลกทีเ่ ต็มไปด้วย
สีสน
ั ของเกมส์ เพลง ข่าวสาร กีฬา ความบันเทิงและอืน
่ ๆ อีกมากมายอย่างรวดเร็ว
ทีแ
่ ท็บเล็ตของคุณโดยตรง ไม่วา่ คุณจะอยูท
่ ใ่ี ดหรือสนุกกับสิง่ ใด
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ มต่อบริการเหล่านีแ
้ ละดาวน์
โหลดเนือ
้ หา โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้จา่ ยกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ
จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ

> แท็บ แอปฯ > อินเตอร์เน็ต

แตะเพือ
่ ย้อนกลับหนึง่ เพจ
แตะเพือ
่ ไปข้างหน้าหนึง่ เพจไปยังเพจทีท
่ ำการเชือ
่ มต่อหลังจากเพจปัจจุบน
ั
โดยตรงข้ามกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ เมือ
่ คุณแตะ ปุม
่ ย้อนกลับ
ซึง่ จะนำคุณไปยังเพจก่อนหน้า
แตะเพือ
่ ไปยังโฮมเพจ
แตะเพือ
่ เพิม
่ แท็บใหม่
แตะเพือ
่ เข้าใช้งานบุค
๊ มาร์ค
แตะเพือ
่ รัน QSlide
แตะเพือ
่ ปิดแท็บปัจจุบน
ั
แตะเพือ
่ รีเฟรชหรือหยุดเพจปัจจุบน
ั
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การเปิดเพจ
• ในการเปิดเพจใหม่ ให้แตะ
ในแถบเครือ
่ งบราวเซอร์
• ในการไปยังเว็บเพจอืน
่ ให้แตะเพจเพือ
่ ดู

การค้นหาเว็บด้วยเสียง
แตะฟิลด์เว็บแอดเดรส แตะ
ปรากฏขึน
้

พูดคำหลัก แล้วเลือกหนึง่ ในคำหลักทีแ
่ นะนำที่

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

บุค
๊ มาร์ค
ในการเปิดเว็บเพจทีบ
่ ค
ุ๊ มาร์ค ให้แตะ

ในแถบเครือ
่ งมือบราวเซอร์ แล้วเลือก

ประวัติ
แตะ
ในแถบเครือ
่ งมือบราวเซอร์ และเลือกแท็บ ประวัติ เพือ
่ เปิดเว็บเพจ
จากรายการของเว็บเพจทีเ่ ยีย
่ มชมล่าสุด ในการลบประวัติ ให้แตะ ปุม
่ เมนู
ลบประวัตท
ิ ง้ั หมด

>

การใช้ QSlide
ใช้คณ
ุ สมบัตน
ิ เ้ี พือ
่ เข้าใช้อน
ิ เตอร์เน็ตโดยไม่ตอ
้ งปิดแอปพลิเคชันปัจจุบน
ั
ขณะดูเนือ
้ หาในบราวเซอร์ ให้แตะ   คุณจะสามารถเรียกดูขอ
้ มูลอืน
่ ในแท็บเล็ตของ
คุณได้ ในการดูบราวเซอร์แบบเต็มหน้าจอ ให้แตะ

Chrome
ใช้ Chrome ในการค้นหาข้อมูลและเรียกดูเว็บเพจ
จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > Chrome
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หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร้อมใช้งาน ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและผูบ
้ ริการ
เครือข่ายของคุณ

การดูเว็บเพจ
แตะทีฟ
่ ล
ิ ด์ทอ
่ี ยู่ (ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ) ใส่เว็บแอดเดรสหรือคำค้นหา แล้วแตะ
บนคียบ
์ อร์ด

การเปิดเพจ
• ในการไปยังเพจใหม่ ให้แตะ
• ในการไปยังเว็บเพจอืน
่ ให้แตะเพจทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพือ
่ เลือก

การค้นหาเว็บด้วยเสียง
แตะฟิลด์แอดเดรส แตะ

พูดคำหลัก และเลือกหนึง่ ในคำหลักทีแ
่ นะนำทีป
่ รากฏขึน
้

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

การซิงค์กบ
ั อุปกรณ์อน
่ื
ซิงค์แท็บทีเ่ ปิดและบุค
๊ มาร์คเพือ
่ ใช้กบ
ั Chrome ในอุปกรณ์อน
่ื เมือ
่ คุณล็อกอินด้วย
บัญชี Google เดียวกัน
ในการดูแท็บทีเ่ ปิดบนอุปกรณ์อน
่ื ให้แตะ ปุม
่ เมนู
> อุปกรณ์อน
่ื ๆ คุณต้องลงชือ
่
เข้าใช้แอคเคาท์ Google เดียวกันบนอุปกรณ์ทง้ั หมด เลือกเว็บเพจเพือ
่ เปิด

การเพิม
่ และการดูบค
ุ๊ มาร์ค
ในการเพิม
่ บุค
๊ มาร์ค ให้แตะ
ในการเปิดเว็บเพจทีบ
่ ค
ุ๊ มาร์ค ให้แตะ ปุม
่ เมนู

> บุก
๊ มาร์ก
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เมนู Chrome Options
• แท็บใหม่ – แตะเพือ
่ สร้างแท็บเว็บเพจใหม่
• แท็บใหม่ทไ่ี ม่ระบุตวั ตน่ – แตะเพือ
่ สร้างแท็บ Incognito ใหม่
• บุก
๊ มาร์ก – แสดงเว็บเพจทีถ
่ ก
ู บุค
๊ มาร์ค
• อุปกรณ์อน
่ื ๆ – แสดงเว็บเพจทีเ่ ปิดอยูบ
่ นอุปกรณ์อน
่ื
• ประวัตก
ิ ารเข้าชม – แสดงข้อมูลการท่องเว็บ (เว็บเพจทีค
่ ณ
ุ เคยเยีย
่ มชม)
• แซร้... – อนุญาตให้แบ่งปัน URL
• พิมพ์... – แท็บเพือ
่ พิมพ์ภาพ เลือกให้คน
้ หาเครือ
่ งพิมพ์โดยอัตโนมัตบ
ิ น
เครือข่ายของคุณ หรือใส่เครือ
่ งพิมพ์ทค
่ี ณ
ุ ใช้ดว้ ยตัวเอง
• ค้นหาในหน้าว็บ... – ทำให้คณ
ุ สามารถค้นหาข้อความในเว็บเพจหน้าปัจจุบน
ั ได้
• หน้าเว็ปแบบเดสก์ทอ
็ ป – ทำเครือ
่ งหมายเพือ
่ เข้าถึงไซต์แบบเดสก์ทอ
็ ปเมือ
่ คุณรับ
ชมเว็บเพจบนแท็บเล็ตของคุณ
• การตัง้ ค่า – ทำให้คณ
ุ สามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่าทีจ่ ำเพาะกับแอปฯ Chrome
• ช่วยเหลือ – แสดงข้อมูลเกีย
่ วกับการใช้แอปฯ Chrome บนแท็บเล็ตของคุณ
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ตัง้ ค่า
เข้าถึงเมนูตง้ั ค่า
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ตัง้ ค่า
หรือ
จากหน้าจอหลัก ให้แตะ ปุม
่ เมนู
> การตัง้ ค่าระบบ
2 เลือกประเภทการตัง้ ค่าและเลือกตัวเลือก

เครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi
Wi-Fi – เปิด Wi-Fi เพือ
่ เชือ
่ มต่อเครือข่าย Wi-Fi ทีม
่ อ
ี ยู่
รายการเครือข่าย Wi-Fi ทัง้ หมดทีเ่ คยใช้งาน แตะทีร่ ายการหนึง่ เพือ
่ เชือ
่ มต่อ
หมายเหตุ: แตะทีก
่ ารค้นหา (ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอ) เพือ
่ สแกนหาเครือข่าย
Wi-Fi ทีส
่ ามารถใช้ได้
แตะปุม
่ เมนู
ในเมนู Wi-Fi เพือ
่ เข้าถึงเมนูตวั เลือก Wi-Fi:
ปุม
่ กด WPS – ข้อมูลในการเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ทีป
่ ลอดภัยด้วยปุม
่ WPS
ป้อน WPS พิน – ข้อมูลในการเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ทีป
่ ลอดภัยด้วย Pin WPS
เพิม
่ เครือข่าย – ทำให้คณ
ุ สามารถใส่เครือข่าย Wi-Fi ใหม่
Wi-Fi Direct – ทำให้สามารถเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi ได้โดยตรงโดยไม่ตอ
้ งใช้
จุดเชือ
่ มต่อใดๆ
Wi-Fi ขัน
้ สูง– เข้าถึงการตัง้ ค่า Wi-Fi ขัน
้ สูงต่อไปนี้
การสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ – แสดงการสอนทีม
่ ป
ี ระโยชน์สำหรับฟังก์ชน
ั Wi-Fi
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เคล็ดลับ! การดู MAC แอดเดรส
ในการเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายไร้สายบางเครือข่ายด้วยฟิลเตอร์ MAC
คุณจำเป็นต้องป้อน MAC แอดเดรสของแท็บเล็ตลงในเราเตอร์
คุณสามารถค้นหา MAC แอดเดรสได้ในยูสเซอร์อน
ิ เตอร์เฟซต่อไปนี:้
จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> ตัง้ ค่า
> Wi-Fi > ปุม
่ เมนู
Wi-Fi ขัน
้ สูง > MAC แอดเดรส

>

Bluetooth
เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Bluetooth เพือ
่ ใช้ Bluetooth  เปิด ทำให้คณ
ุ จับคูแ
่ ละเชือ
่ มต่อ
กับอุปกรณ์ Bluetooth อืน
่ ๆ
แตะปุม
่ เมนู
ในเมนู Bluetooth เพือ
่ เข้าถึงเมนูตวั เลือก Bluetooth
แก้ไขชือ
่ แท็บเล็ต – เปลีย
่ นชือ
่ แท็บเล็ตของคุณเพือ
่ การระบุได้งา่ ยขึน
้ เมือ
่
จับคูแ
่ ละเชือ
่ มต่อ ใส่ชอ
่ื แท็บเล็ตของคุณ จากนัน
้ แตะบันทึก
เวลาทีส
่ ามารถมองเห็น – ตัง้ ระยะเวลาทีอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth อืน
่ ๆ จะมองเห็นแท็บ
เล็ตของคุณสำหรับการจับคูแ
่ ละเชือ
่ มต่อ เลือกจาก 2 นาที, 5 นาที, 1 ชม. และ
ไม่มก
ี ำหนด
แสดงไฟล์ได้รบ
ั – แสดงรายการไฟล์ทไ่ี ด้รบ
ั จาก Bluetooth ของคุณ
การสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ – แสดงการสอนทีม
่ ป
ี ระโยชน์เกีย
่ วกับคุณสมบัตข
ิ อง
Bluetooth

ข้อมูลทีใ่ ช้
แสดงการใช้ขอ
้ มูล

เพิม
่ เติม ...
ให้คณ
ุ แบ่งปันโฟลเดอร์ดว้ ยอุปกรณ์อน
่ื ๆ ผ่านการเชือ
่ มต่อไร้สาย
โหมดเครือ
่ งบิน – เลือก โหมดเครือ
่ งบิน เพือ
่ เปิด การเปิดโหมดเครือ
่ งบินจะเลิกใช้
การเชือ
่ มต่อไร้สายทัง้ หมด
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ระบบจัดเก็บข้อมูลไร้สาย – คุณสามารถจัดการไฟล์ในแท็บเล็ตของคุณจากคอม
พิวเตอร์ หรือคัดลอกไฟล์ไปยังแท็บเล็ตจากคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ตอ
้ งเชือ
่ มต่อ USB
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์เชือ
่ มต่อกับเครือข่ายเดียวกัน
จากนัน
้ ป้อนเว็บแอดเดรสทีแ
่ สดงบนแท็บเล็ตของคุณลงในแอดเดรสบาร์ของ
บราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
Miracast – ทำมิเรอร์หน้าจอและระบบเสียงของแท็บเล็ตไปยัง Miracast dongle
หรือทีวแ
ี บบไร้สาย
SmartShare Beam – เปิดเพือ
่ รับเนือ
้ หามัลติมเี ดียผ่าน SmartShare Beam
จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต LG
เซิรฟ
์ เวอร์มเี ดีย – ทำให้สามารถแบ่งปันข้อมูลมีเดียกับอุปกรณ์ใกล้เคียงผ่าน DLNA
VPN – แสดงรายการ Virtual Private Network (VPN) ทีค
่ ณ
ุ กำหนดค่าก่อนหน้านี้
ให้คณ
ุ เพิม
่ VPN ประเภทต่างๆ ได้
หมายเหตุ: คุณต้องตัง้ ค่า PIN หรือรหัสผ่านล็อคหน้าจอก่อนทีจ่ ะใช้ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลรับรองสิทธิ์

อุปกรณ์
เสียง
โปรไฟล์เสียง – เลือกเสียง เฉพาะสัน
่ หรือเงียบได้
ระดับเสียง – จัดการระดับเสียงของเสียงการแจ้งเตือน เสียงสัมผัสและระบบ เพลง
วิดโี อ เกม และมีเดียอืน
่ ๆ
เสียงการแจ้งเตือน – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าเสียงการแจ้งเตือนเริม
่ ต้นของคุณ
เสียงสัมผัส – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าให้แท็บเล็ตเล่นเสียงเมือ
่ คุณแตะปุม
่ ไอคอน
และรายการอืน
่ ๆ บนหน้าจอทีต
่ อบสนองการสัมผัส
เสียงล็อคหน้าจอ – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าให้แท็บเล็ตเล่นเสียงเมือ
่ ล็อคและปลดล็อคหน้าจอ
สัน
่ เมือ
่ แตะ – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าการตอบสนองการสัน
่ เมือ
่ หน้าจอแท็บเล็ตถูกสัมผัส
83

หน้าจอ
หน้าจอหลัก
ธีม – ตัง้ ค่าธีมหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
พืน
้ หลัง – ตัง้ ค่าพืน
้ หลังเพือ
่ ใช้ในหน้าจอหลัก
เอฟเฟกต์หน้าจอ – ตัง้ ความแรงการสัน
่ สำหรับการแจ้งเตือน
ยอมให้วนลูปหน้าจอโฮม – เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าหน้าจอหลักให้อย่างต่อเนือ
่ ง
โดยไม่ตอ
้ งเลือ
่ นย้อนกลับไปในทิศทางตรงข้ามเมือ
่ คุณไปสุดด้านหนึง่
แบ็คอัพและรีสโตร์ – ให้คณ
ุ สำรองและเรียกคืนการกำหนดค่าแอปพลิเคชันและ
วิดเจ็ต และธีม
Do you know? – เปิดใช้ตวั เลือกนีเ้ พือ
่ แสดงหน้าช่วยเหลือ Do you know?
บนหน้าจอหลักเพิม
่ เติม
ช่วยเหลือ – แสดงข้อมูลเกีย
่ วกับการใช้งานหน้าจอหลัก
ล็อคหน้าจอ
เลือกแบบล็อคหน้าจอ – ตัง้ ค่าประเภทเลือกแบบล็อคหน้าจอเพือ
่ ป้องกันแท็บเล็ต
ของคุณ เปิดชุดหน้าจอทีแ
่ นะนำคุณในการวาดแบบปลดล็อคหน้าจอ หากคุณเปิดใช้
งานการประเภทการล็อครูปแบบเมือ
่ เปิดแท็บเล็ตหรือเรียกหน้าจอ คุณจะต้องวาด
แบบปลดล็อคเพือ
่ ปลดล็อคหน้าจอ
เอฟเฟกต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าตัวเลือกเอฟเฟกต์หน้าจอ
แอนิเมชันสภาพอากาศ – เลือกเพือ
่ แสดงแอนิเมชันสภาพอากาศสำหรับตำแหน่ง
ปัจจุบน
ั หรือเมืองหลักทีต
่ ง้ั ค่าในสภาพอากาศตามการอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ
พืน
้ หลัง – ตัง้ ค่าภาพล็อคหน้าจอของคุณ เลือกจาก แกลเลอรี่ หรือ
คลังภาพพืน
้ หลัง
ช็อตคัท – ให้คณ
ุ เปลีย
่ นช็อตคัทบนการล็อคหน้าจอแบบลาก
ข้อมูลเจ้าของ – เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าชือ
่ ของเจ้าของอุปกรณ์ให้แสดงบนการล็อคหน้าจอ
แตะป้อนข้อความทีแ
่ สดงข้อมูลเจ้าของ
มุมมองแนวตัง้ เท่านัน
้ – เลือกเพือ
่ ให้แสดงล็อคหน้าจอในมุมมองแนวตัง้ เสมอ
ตัง้ เวลาล็อค – ตัง้ ค่าระยะเวลาก่อนทีห
่ น้าจอจะล็อคโดยอัตโนมัติ
หลังจากหน้าจอหมดเวลา
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ล็อคปุม
่ พาวเวอร์ทน
ั ที – เลือกเพือ
่ ให้ลอ
็ คหน้าจอทันทีเมือ
่ ปุม
่ เปิด/ปิด/ล็อคถูกกด
การตัง้ ค่านีจ้ ะแทนทีก
่ ารตัง้ ค่าตัวจับเวลาล็อคการป้องกัน
ความสว่าง – ปรับความสว่างของหน้าจอ
ไทม์เอาต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าเวลาไทม์เอาต์หน้าจอ
เปิดหน้าจอ – เลือกเพือ
่ เปิดใช้งานเปิดหน้าจอเพือ
่ เปิดและปิดหน้าจอ
แตะสองครัง้ อย่างรวดเร็วทีต
่ รงกลางของหน้าจอเพือ
่ เปิด แตะสองครัง้ ทีแ
่ ถบสถานะ
พืน
้ ทีว่ า่ งในหน้าจอหลัก หรือล็อคหน้าจอเพือ
่ ปิดหน้าจอ เพือ
่ ผลลัพธ์ทด
่ี ท
ี ส
่ี ด
ุ
ห้ามเคลือ
่ นย้ายแท็บเล็ตใน ขณะเปิดใช้งานคุณสมบัตเิ ปิดหน้าจออยู่
เอฟเฟกต์ปด
ิ หน้าจอ – ตัง้ ค่าเอฟเฟกต์ปด
ิ หน้าจอ
หมุนจออัตโนมัติ – ตัง้ ค่าเพือ
่ สลับการวางแนวโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณหมุนแท็บเล็ต
Daydream – แตะสวิตช์ Daydream เพือ
่ สลับเปิดหรือปิด เมือ
่ เปิดไว้จะทำให้สกรีน
เซฟเวอร์ปรากฏขึน
้ เมือ
่ แท็บเล็ตกำลังพักขณะวางบนแท่นชาร์จและ/หรือกำลังชาร์จ
เลือกได้จาก นาฬิกา สี เฟรมรูป และตารางรูปภาพ
หมายเหตุ: การชาร์จอาจช้าลงขณะเปิดสกรีนเซฟเวอร์
ชนิดแบบอักษร – เปลีย
่ นประเภทของแบบอักษรทีแ
่ สดง
ขนาดแบบอักษร: – เปลีย
่ นขนาดของแบบอักษรทีแ
่ สดง
จออัจฉริยะ – เปิดหน้าจอเอาไว้ในขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์ตรวจเจอดวงตาของคุณทีม
่ องไปยัง
หน้าจอ
วิดโี ออัจฉริยะ – เลือกเพือ
่ หยุดวิดโี อชัว่ คราวเมือ
่ อุปกรณ์ตรวจไม่พบว่ามีดวงตามองไป
ยังหน้าจอ
ปุม
่ สัมผัสด้านหน้า – ตัง้ ค่าปุม
่ สัมผัสด้านหน้าให้แสดงทีด
่ า้ นล่างของทุกหน้าจอ
ตัง้ ค่าว่าจะให้แสดงอะไร ตำแหน่งของแถบ และลักษณะทีป
่ รากฏ เลือกปุม
่ และลำดับ
ธีม และแบ็คกราวด์
ปรับแต่งเซ็นเซอร์การเคลือ
่ นไหว – ให้คณ
ุ ปรับปรุงความแม่นยำของการเอียงและ
ความเร็วของเซนเซอร์
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ทีเ่ ก็บข้อมูล
ทีเ่ ก็บข้อมูลภายใน – แสดงจำนวนรวมของพืน
้ ทีใ่ นหน่วยความจำอุปกรณ์ และแสดง
รายการประเภทข้อมูลทีใ่ ช้พน
้ื ที่
SD การ์ด – แสดงจำนวนรวมของพืน
้ ทีห
่ น่วยความจำในการ์ด microSD
พืน
้ ทีว่ า่ งรวม
	ต่อเชือ
่ มการ์ด/ยกเลิกการต่อเชือ
่ มการ์ด SD – เชือ
่ มต่อและยกเลิกการต่อ
เชือ
่ มการ์ด microSD จากแท็บเล็ตเพือ
่ ให้คณ
ุ เข้าใช้ขอ
้ มูลทีจ่ ด
ั เก็บภายใน
ฟอร์แม็ตการ์ด หรือถอดออกอย่างปลอดภัย การตัง้ ค่านีจ้ ะใช้ไม่ได้หากไม่ได้ติ
ดตัง้ การ์ด microSD หากคุณยกเลิกการเชือ
่ มต่อแล้ว หรือหากคุณเชือ
่ มต่อการ์ด
microSD บนคอมพิวเตอร์
	ลบการ์ด SD – ลบข้อมูลทัง้ หมดในการ์ด microSD อย่างถาวร
และเตรียมสำหรับใช้ กับแท็บเล็ตของคุณ

แบตเตอรี่
ข้อมูลแบตเตอรี่ – ดูปริมาณพลังงานแบตเตอรีท
่ ใ่ี ช้สำหรับกิจกรรมของอุปกรณ์
ระดับแบตเตอรีแ
่ สดงเป็นเปอร์เซ็นต์ นอกจากนัน
้ ยังแสดงเวลาใช้งานทีเ่ หลืออีกด้วย
แสดงเปอร์เซนต์แบตเตอรีใ่ นแถบสถานะ – แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรีใ่ นแถบส
ถานะ
ประหยัดพลังงาน – จัดการแบตเตอรีส
่ ำหรับไอเท็มทีใ่ ช้ระบบประหยัดพลังงาน
แตะสวิตช์
เพือ
่ เปิดคุณสมบัตน
ิ ้ี แตะ ประหยัดพลังงาน สำหรับตัวเลือกต่อไปนี้
• ซิงค์อต
ั โนมัต:ิ ปิดซิงค์อต
ั โนมัติ
• Wi-Fi: ปิด Wi-Fi ถ้าไม่มก
ี ารใช้ขอ
้ มูล
• Bluetooth: ปิด Bluetooth เมือ
่ ไม่มก
ี ารเชือ
่ มต่อ
• สัน
่ เมือ
่ แตะ: ปิดการตอบสนองแบบสัมผัส
• ความสว่าง: ปรับความสว่าง
• ไทม์เอาต์หน้าจอ: ปรับไทม์เอาต์หน้าจอ
ช่วยเหลือ – แตะเพือ
่ เข้าใช้เคล็ดลับประหยัดพลังงาน
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แอปฯ
แสดงรายการแอปพลิเคชัน เช่น ทีก
่ ำลังรันหรือดาวน์โหลด
ปัดไปทางซ้ายและขวาเพือ
่ ดูหนึง่ ในสามแท็บทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ เพือ
่ ดูขอ
้ มูลอย่าง
ละเอียดเกีย
่ วกับแอปพลิเคชันที่ ดาวน์โหลด, การรัน และ ทัง้ หมด
แตะรายการหนึง่ เพือ
่ ดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติม โดยแตะ บังคับหยุด จากนัน
้ ตกลง
เพือ
่ ให้หยุดรัน

เลือ
่ นไปด้านข้าง
คุณสามารถใช้การลากสามนิว้ บันทึกแอปพลิเคชันทีร่ น
ั อยูล
่ งในด้านซ้าย
หรือนำกลับมาทีห
่ น้าจอ

ส่วนตัว
แอคเคาท์และการซิงค์
อนุญาตให้แอปพลิเคชันซิงโครไนซ์ขอ
้ มูลในแบ็คกราวด์ ไม่วา่ คุณจะกำลังใช้งาน
ข้อมูลอยูห
่ รือไม่กต
็ าม การไม่เลือกการตัง้ ค่านีส
้ ามารถประหยัดไฟแบตเตอรีแ
่ ละลด
(ไม่ใช่ทง้ั หมด) การใช้ขอ
้ มูล

Cloud
แตะ เพิม
่ แอคเคาท์ เพือ
่ ใช้คณ
ุ สมบัตค
ิ ลาวด์

ผูใ้ ช้
เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าชือ
่ ของเจ้าของอุปกรณ์ให้แสดงบนการล็อคหน้าจอ แตะ
เพือ
่ ป้อนข้อความทีแ
่ สดงข้อมูลเจ้าของ
เพิม
่ ผูใ้ ช้ – ให้คณ
ุ เพิม
่ แอคเคาท์ใหม่สำหรับแท็บเล็ตและใช้คณ
ุ สมบัตผ
ิ ใู้ ช้หลายคน
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ทีต
่ ง้ั
โหมด
ความแม่นยำสูง – ใช้ GPS, Wi-Fi และเครือข่ายโทรศัพท์มอ
ื ถือในการประเมินหา
พิกด
ั ทีต
่ ง้ั
ประหยัดแบตเตอรี่ – ใช้ Wi-Fi และเครือข่ายโทรศัพท์มอ
ื ถือในการประเมินหาพิกด
ั
ทีต
่ ง้ั
เซนเซอร์ของอุปกรณ์เท่านัน
้ – ใช้ GPS ในการปักหมุดพิกด
ั ทีต
่ ง้ั ของคุณ
คำขอระบุตำแหน่งล่าสุด – แสดงแอปฯ ล่าสุดทีข
่ อข้อมูลพิกด
ั ทีต
่ ง้ั ของคุณ
พิกด
ั
การรายงานตำแหน่งของ Google – ให้คณ
ุ สามารถดูการตัง้ ค่าพิกด
ั ของคุณบน
Google

ระบบป้องกัน
เข้ารหัสแท็บเล็ต – ให้คณ
ุ เข้ารหัสข้อมูลในแท็บเล็ตเพือ
่ ความปลอดภัย
คุณจะต้องป้อน PIN หรือรหัสผ่านเพือ
่ ถอดรหัสแท็บเล็ตในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ เปิดใช้การ
เข้ารหัส
เข้ารหัสระบบจัดเก็บข้อมูลการ์ด SD – ให้คณ
ุ เข้ารหัสข้อมูลใน MicroSD
เพือ
่ ความปลอดภัย
ป้อนรหัสผ่านแบบมองเห็น – แสดงตัวอักษรสุดท้ายของรหัสผ่านทีถ
่ ก
ู ซ่อนเมือ
่ คุณ
พิมพ์
ผูด
้ แ
ู ลระบบแท็บเล็ต – ดูหรือเลิกใช้ผด
ู้ แ
ู ลระบบแท็บเล็ต
แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั – ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นเพือ
่ ติดตัง้ แอปพลิเคชันทีไ่ ม่ได้มาจาก Play Store
ยืนยันแอปฯ – ไม่อนุญาตหรือเตือนก่อนติดตัง้ แอปฯทีอ
่ าจก่ออันตราย
ชนิดพืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บข้อมูล – แสดงประเภทของอุปกรณ์จด
ั เก็บข้อมูล
การรับรองสิทธิท
์ ไ่ี ว้ใจได้ – แสดงการรับรองสิทธิ์ CA ทีเ่ ชือ
่ ใจได้
ติดตัง้ จากทีเ่ ก็บข้อมูล – เลือกติดตัง้ ใบรับรองทีเ่ ข้ารหัส
ลบจัดเก็บข้อมูล – ลบใบรับรองทัง้ หมด
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ภาษาและการป้อนข้อมูล
ใช้การตัง้ ค่า ภาษาและการป้อนข้อมูล เพือ
่ เลือกภาษาสำหรับข้อความในแท็บเล็ต และ
เพือ
่ กำหนดค่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอ รวมถึงคำทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ ในพจนานุกรม

แบ็คอัพและรีเซ็ท
สำรองข้อมูลของฉัน – ตัง้ ค่าเพือ
่ สำรองข้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิเคชันของคุณลง
บนเซิรฟ
์ เวอร์ของ Google
แอคเคาท์ขอ
้ มูลสำรอง – ตัง้ ค่าแอคเคาท์ทค
่ี ณ
ุ ต้องการสำรองข้อมูล
เรียกคืนอัตโนมัติ – ตัง้ ค่าให้ทำการเรียกคืนข้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิเคชันของคุณ
เมือ
่ มีการติดตัง้ แอปพลิเคชันซ้ำบนอุปกรณ์ของคุณ
บริการ LG แบ็คอัพ – สำรองข้อมูลทัง้ หมดในอุปกรณ์และเรียกคืนข้อมูลในกรณีท่ี
ข้อมูลสูญหายหรือเปลีย
่ นเครือ
่ ง
รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน – รีเซ็ตการตัง้ ของคุณกลับสูค
่ า่ เริม
่ ต้นจากโรงงาน
และลบข้อมูลทัง้ หมดของคุณ หากคุณรีเซ็ตแท็บเล็ตด้วยวิธก
ี ารนี้ คุณจะต้องป้อนข้อมูล
เช่นเดียวกับเมือ
่ คุณเริม
่ ต้น Android ครัง้ แรก

ระบบ
วันทีแ
่ ละเวลา
ใช้การตัง้ ค่า วันทีแ
่ ละเวลา เพือ
่ ตัง้ ค่าการแสดงวันที่ คุณยังสามารถใช้การตัง้ ค่าเหล่านี้
เพือ
่ ตัง้ ค่าเวลาและโซนเวลาของคุณแทนการรับเวลาปัจจุบน
ั จากเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ
่ นทีไ่ ด้

การช่วยสำหรับการเข้าถึง
ใช้การตัง้ ค่า การช่วยสำหรับการเข้าถึง เพือ
่ กำหนดค่าปลัก
๊ อินช่วยเหลือสำหรับการ
เข้าถึงทีค
่ ณ
ุ ติดตัง้ ในแท็บเล็ต
หมายเหตุ: ต้องใช้พลักอินเพิม
่ เติมเพือ
่ ให้สามารถเลือกได้
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TalkBack – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั TalkBack ซึง่ จะช่วยผูท
้ ม
่ี ค
ี วามบกพร่องทาง
ด้านสายตาโดยให้การตอบสองด้วยเสียง แตะสวิตช์ TalkBack
ทีม
่ ม
ุ บนขวาของหน้าจอเพือ
่ เปิด แตะ ตัง้ ค่า ทีด
่ า้ นล่างของหน้าจอเพือ
่ ปรับการตัง้ ค่า
TalkBack
โทรศัพท์บนหน้าจอ – ช่วยให้คณ
ุ เปิดและปิดคุณสมบัตโิ ทรศัพท์บนหน้าจอได้
ข้อความขนาดใหญ่ – เลือกเพือ
่ เพิม
่ ขนาดของข้อความ
สลับสี – เลือกเพือ
่ สลับสี
การปรับแต่งสี – ทำให้แสดงสีโดยมีความเปรียบต่างสูงขึน
้ แตะสวิตช์
เพือ
่ เปิดคุณสมบัตน
ิ ้ี
แตะเพือ
่ ซูม – ให้คณ
ุ ซูมเข้าและออกโดยการแตะสามครัง้ ทีห
่ น้าจอ
เฉดสีบนหน้าจอ – ตัง้ ค่าหน้าจอให้เป็นเฉดสีดำ
ระบบเสียงโมโน – เลือกเพือ
่ ให้สง่ เสียงชุดหูฟงั ทัง้ ช่องขวาและซ้าย
คำบรรยาย – ทำให้คณ
ุ สามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าคำอธิบายสำหรับผูท
้ ม
่ี ค
ี วามบกพร่อง
ทางการได้ยน
ิ แตะสวิตช์
เพือ
่ เปิดคุณสมบัตน
ิ ้ี
แตะเวลาตอบสนอง – ตัง้ การสัมผัสและเวลาในการตอบสนองเลือกจาก สัน
้ , กลาง
และ นาน
Universal touch – สวิตช์
เพือ
่ สลับเปิดและปิด Universal touch สามารถ
แทนทีป
่ ม
ุ่ ฮาร์ดแวร์ทง้ั หมดได้
หมุนจออัตโนมัติ – เลือกเพือ
่ ให้อป
ุ กรณ์หมุนหน้าจอตามแนวของอุปกรณ์
(แนวตัง้ หรือแนวนอน)
อ่านรหัสผ่าน – ทำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ให้มก
ี ารยืนยันด้วยเสียงเมือ
่ ใส่รหัสผ่าน
ชอร์ทคัทการตัง้ ค่าความสามารถในการเข้าถึง – ตัง้ การเข้าถึงคุณสมบัตท
ิ เ่ี ลือก
อย่างง่ายดาย และรวดเร็วเมือ
่ คุณแตะ ปุม
่ หน้าหลัก สามครัง้
เอาท์พต
ุ แปลงข้อความเป็นคำพูด – เอาท์พต
ุ แปลงข้อความเป็นคำพูดให้การอ่าน
ออกเสียงข้อความ ตัวอย่างเช่น เนือ
้ หาของข้อความตัวอักษร
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การเชือ
่ มต่อ PC
เลือกวิธเี ชือ
่ มต่อแบบ USB – ตัง้ ค่าโหมดทีต
่ อ
้ งการ: ชาร์จแท็บเล็ต,
ซิงค์มเี ดีย (MTP), LG ซอร์ฟแวร์ หรือ ส่งรูปภาพ (PTP)
ถามเมือ
่ ทำการเชือ
่ มต่อ – ถามในโหมดเชือ
่ มต่อ USB เมือ
่ โทรศัพท์เชือ
่ มต่อกับ
คอมพิวเตอร์
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
ช่วยเหลือ – ช่วยเหลือเกีย
่ วกับ LG ซอร์ฟแวร์

อุปกรณ์
Quick Cover – เปิดใช้ Quick Cover เพือ
่ เปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติ
ระบบจัดเก็บข้อมูล USB เสียบต่อแล้วใช้งานได้เลย – ตัง้ ค่าคุณสมบัติ Plug &
Pop สำหรับทีเ่ ก็บข้อมูล USB เลือกตัว เลือกแอปพลิเคชันพาเนลเพือ
่ แสดงแอปพลิเค
ชันพาเนลโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ เชือ
่ มต่อสาย เคเบิล USB แบบ OTG (On-the-Go) แตะ
แก้ไขแอปพลิเคชันพาเนล เพือ
่ เปลีย
่ น แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้ใช้ได้
หูฟงั Plug & Pop – ตัง้ ค่าคุณสมบัติ Plug & Pop สำหรับหูฟงั เลือกตัวเลือกแอป
พลิเคชันพาเนล เพือ
่ แสดงแอปพลิเคชันพาเนลโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ เชือ
่ มต่อหูฟงั
แตะแก้ไขแอปพลิเคชัน พาเนลเพือ
่ เปลีย
่ นแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้ใช้ได้
เสียบ Plug & Pop – ตัง้ ค่าคุณสมบัติ Plug & Pop สำหรับแท่นเสียบ เลือกตัวเลือก
แอปพลิเคชันพาเนลเพือ
่ แสดงแอปพลิเคชันพาเนลโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ เชือ
่ มต่อแท่นเสียบ
แตะ แก้ไขแอปพลิเคชันพาเนล เพือ
่ เปลีย
่ นแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้ใช้ได้

กำลังพิมพ์
ทำให้คณ
ุ สามารถพิมพ์เนือ
้ หาจากบางหน้าจอ (เช่น จากเว็บเพจทีแ
่ สดงใน Chrome)
ไปยังเครือ
่ งพิมพ์ทเ่ี ชือ
่ มต่ออยูบ
่ นเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับอุปกรณ์ Android ของคุณ
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เกีย
่ วกับแท็บเล็ต
เมนูนช
้ี ว่ ยให้คณ
ุ สามารถจัดการอัปเดตซอร์ฟแวร์ และดูขอ
้ มูลต่างๆ
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับแท็บเล็ตของคุณได้
ชือ
่ แท็บเล็ต – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าชือ
่ แท็บเล็ต
ศูนย์กลางอัปเดต – ให้คณ
ุ ตรวจสอบแอปฯ และอัปเดตซอร์ฟแวร์
แบตเตอรี่ – ให้คณ
ุ ดูขอ
้ มูลสถานะแบตเตอรี่ ระดับแบตเตอรี่ และการใช้แบตเตอรี่
ข้อมูลเกีย
่ วกับฮาร์ดแวร์ –ให้คณ
ุ ดูหมายเลขรุน
่ , IP แอดเดรส, ช่วงเวลาทีท
่ ำงาน,
CSN, Wi-Fi MAC แอดเดรส และ Bluetooth แอดเดรส
ข้อมูลของซอฟต์แวร์ – ให้คณ
ุ ดูเวอร์ชน
ั Android, เวอร์ชน
ั Kernel, หมายเลข Build
และเวอร์ชน
ั ซอฟต์แวร์
ข้อมูลทางกฎหมาย – ให้คณ
ุ ดูใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สและข้อมูลทางกฎหมาย
ของ Google
ข้อบังคับและความปลอดภัย – คุณสามารถตรวจสอบข้อบังคับและข้อมูล
ความปลอดภัยของแท็บเล็ตสำหรับประเทศของคุณได้
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LG Backup
เกีย
่ วกับการสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลของอุปกรณ์
ขอแนะนำให้คณ
ุ สร้างและบันทึกไฟล์สำรองไว้ในทีเ่ ก็บข้อมูลภายในเป็นระยะ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ก่อนอัปเดตซอฟต์แวร์ใดๆ การจัดเก็บไฟล์สำรองปัจจุบน
ั ไว้ในหน่วย
ความจำเก็บข้อมูลอาจช่วยให้คณ
ุ กูข
้ อ
้ มูลอุปกรณ์ได้ หากอุปกรณ์ของคุณสูญหาย
ถูกขโมย หรือเสียหายจากปัญหาทีไ่ ม่คาดคิด
แอปพลิเคชัน LG แบ็คอัพนีส
้ นับสนุนระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต LG,
เวอร์ชน
ั ซอฟต์แวร์หรือ OS อืน
่ ดังนัน
้ เมือ
่ คุณซือ
้ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต LG
เครือ
่ งใหม่ คุณสามารถสำรองข้อมูลอุปกรณ์เครือ
่ งปัจจุบน
ั ไปยังเครือ
่ งใหม่ของคุณได้
หากคุณมีแอปพลิเคชันแบ็กอัพโหลดไว้ลว่ งหน้าในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของคุณ
คุณสามารถสำรองและเรียกคืนข้อมูลของคุณส่วนใหญ่ได้ รวมถึงแอปพลิเคชันที่
ดาวน์โหลดหรือติดตัง้ ล่วงหน้า, บุค
๊ มาร์ค, รายการปฏิทน
ิ , การตัง้ ค่าหน้าจอหลัก
และการตัง้ ค่าระบบ และคุณยังสามารถ:
• ดำเนินการ LG แบ็คอัพอุปกรณ์ของคุณด้วยตัวเอง
• กำหนดเวลาแบ็กอัพอัตโนมัตข
ิ องอุปกรณ์ของคุณ
• เรียกคืนข้อมูลอุปกรณ์
คำเตือน! ในการป้องกันการปิดเครือ
่ งทีค
่ าดไม่ถงึ ระหว่างการสำรองหรือเรียกคืน
ข้อมูล เนือ
่ งมาจากแบตเตอรีไ่ ม่เพียงพอ คุณควรชาร์จแบตเตอรีใ่ ห้เต็มเสมอ
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LG แบ็คอัพข้อมูลแท็บเล็ตของคุณ
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > LG Backup
>
สำรองข้อมูล
2 เลือกช่องเครือ
่ งหมายทีค
่ ณ
ุ ต้องการสำรอง และเลือก ถัดไป
3 ในหน้าจอตำแหน่งการแบ็คอัพ ให้แตะ ทีเ่ ก็บข้อมูลภายใน หรือ SD การ์ด
แล้วแตะ เริม
่
4 เมือ
่ สำรองข้อมูลไฟล์ทเ่ี ลือกทัง้ หมดแล้ว คุณจะเห็นข้อความ
สำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

การกำหนดเวลาสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
คุณสามารถตัง้ ค่าการสำรองข้อมูลสำหรับแท็บเล็ตโดยอัตโนมัตต
ิ ามการตัง้ ค่ากำหนด
เวลาได้ ในการดำเนินการนี้ ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนต่อไปนี:้
1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > LG Backup
>
แบ็กอัพตามตารางเวลา
2 แตะ ไอเท็มทีแ
่ บ็กอัพ และเลือกช่องทำเครือ
่ งหมายข้างรายการทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
สำรอง
3 แตะ ตำแหน่งการแบ็คอัพ แตะ ทีเ่ ก็บข้อมูลภายใน หรือ SD การ์ด
4 แตะ เวลาแบ็คอัพ เพือ
่ ตัง้ ค่ารอบเวลาทำซ้ำจาก เวลา, วงรอบทีท
่ ำซ้ำ,
ตัง้ วันที่ และแตะ เป็น เสร็จ
5 แตะสวิตช์
เพือ
่ เปิดคุณสมบัตน
ิ

การเรียกคืนข้อมูลแท็บเล็ต
หมายเหตุ: ไฟล์ทง้ั หมดทีเ่ ก็บไว้ในแท็บเล็ตจะถูกลบก่อนเรียกคืนไฟล์สำรอง
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1 จากหน้าจอหลัก ให้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > LG Backup
>
การจัดการและการโอนถ่ายไฟล์กลับ
2 ในหน้าจอ เรียกคืน ให้เลือกไฟล์สำรองทีม
่ ข
ี อ
้ มูลทีค
่ ณ
ุ ต้องการเรียกคืน
3 เลือกช่องทำเครือ
่ งหมายข้างรายการทีค
่ ณ
ุ ต้องการเรียกคืน แล้วเลือก ถัดไป เพือ
่
เรียกคืนรายการไปยังแท็บเล็ต
หมายเหตุ: โปรดทราบว่าข้อมูลแท็บเล็ตของคุณจะถูกบันทึกทับด้วยเนือ
้ หาจาก
การสำรองของคุณ
4 หากไฟล์สำรองถูกเข้ารหัส ให้พม
ิ พ์รหัสผ่านทีค
่ ณ
ุ สร้างไว้เพือ
่ เข้ารหัส
5 เมือ
่ เรียกคืนข้อมูลไฟล์ทเ่ี ลือกทัง้ หมดแล้ว แท็บเล็ตจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: คุณสามารถตัง้ ค่าเปิดใช้งานการเข้ารหัสเพือ
่ เข้ารหัสไฟล์สำรองของ
คุณเพือ
่ เพิม
่ การป้องกัน
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อัปเดตซอฟต์แวร์แท็บเล็ต
อัปเดตซอฟต์แวร์แท็บเล็ต
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ อัปเดตเฟิรม
์ แวร์ของแท็บเล็ตเป็นเวอร์ชน
ั ล่าสุดได้อย่างสะดวกจาก
อินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ
้ งไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธก
ี ารใช้ฟงั ก์ชน
ั
นี้ โปรดไปที:่ http://www.lg.com
เนือ
่ งจากการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์อป
ุ กรณ์มอ
ื ถือต้องการให้ผใู้ ช้ดำเนินการระหว่างกระบวน
การอัปเดต โปรดตรวจสอบคำแนะนำและหมายเหตุทป
่ี รากฏขึน
้ ในแต่ละขัน
้ ตอนก่อน
ดำเนินการต่อไป โปรดทราบว่าการถอดสาย USB หรือแบตเตอรีร่ ะหว่างการอัปเกรด
อาจทำให้แท็บเล็ตเสียหายร้ายแรงได้

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ LG ผ่าน
Over-the-Air (OTA)
คุณสมบัตน
ิ ใ้ี ห้คณ
ุ สามารถอัปเดตเฟิรม
์ แวร์แท็บเล็ตเป็นเวอร์ชน
ั ใหม่อย่างสะดวกผ่าน
OTA โดยไม่ตอ
้ งเชือ
่ มต่อสายเคเบิลข้อมูล USB คุณสมบัตน
ิ จ้ี ะใช้งานได้ตอ
่ เมือ
่ LG
ให้บริการเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่สำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านัน
้ ก่อนอืน
่ คุณสามารถตรวจ
สอบเวอร์ชน
ั ของซอฟต์แวร์ในแท็บเล็ต:
จากหน้าจอหลัก ให้แตะ ปุม
่ เมนู
> การตัง้ ค่าระบบ > เกีย
่ วกับแท็บเล็ต >
ข้อมูลของซอฟต์แวร์
ในการอัปเดตซอฟต์แวร์แท็บเล็ต จากหน้าจอหลัก ให้แตะ ปุม
่ เมนู
>
การตัง้ ค่าระบบ > เกีย
่ วกับแท็บเล็ต > ศูนย์กลางอัปเดต > Software Update
> ตรวจสอบอัปเดตในตอนนี้
หมายเหตุ: LG ขอสงวนสิทธิใ์ นการให้บริการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์สำหรับบางรุน
่ เท่านัน
้
ตามดุลยพินจิ ของบริษท
ั แต่เพียงผูเ้ ดียว และไม่รบ
ั ประกันว่าจะมีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั
ใหม่สำหรับเครือ
่ งทุกรุน
่
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หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนตัวของคุณ—รวมถึงข้อมูลเกีย
่ วกับแอคเคาท์ Google
ของคุณและแอคเคาท์อน
่ื ๆ, ข้อมูลระบบหรือแอปพลิเคชันและการตัง้ ค่าของคุณ,
แอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดและใบอนุญาต DRM —อาจสูญหายในกระบวนการอัป
เดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ ดังนัน
้ LG ขอแนะนำให้คณ
ุ สำรองข้อมูลส่วนตัวก่อน
การอัปเดตซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต LG ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลส่วน
ตัวใดๆ
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีม
้ ใี ห้ใช้กบ
ั แท็บเล็ตของคุณ (รายการต่างๆ ทีอ
่ ธิบายด้าน
ล่างนีเ้ ป็นตัวเลือก)
อะแดปเตอร์สำ
หรับชาร์จแบตเตอรี่

สายเคเบิลข้อมูล

คูม
่ อ
ื แนะนำอย่างย่อ

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้ การไม่ปฏิบต
ั ด
ิ งั กล่าวอาจมีผลให้การ
รับประกันสิน
้ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่
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การแก้ปญ
ั หา
เนือ
้ หาในบทนีจ้ ะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบเมือ
่ ใช้แท็บเล็ต คุณอาจต้องสอบ
ถามผูใ้ ห้บริการเพือ
่ แก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปญ
ั หาส่วนใหญ่คณ
ุ สามารถแก้ไขได้
เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ
ไม่สามารถตัง้
ค่าแอปพลิเคชัน

สาเหตุทเ่ี ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ผูใ้ ห้บริการไม่สนับสนุน
หรือต้องลงทะเบียน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมภ
ิ ายนอกร้อน
หรือเย็นเกินไป

ตรวจดูให้แน่ใจว่าแท็บเล็ตกำลัง
ชาร์จไฟทีอ
่ ณ
ุ หภูมป
ิ กติ

มีปญ
ั หาทีข
่ ว้ั สัมผัส

ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและการ
เชือ
่ มต่อของอุปกรณ์กบ
ั แท็บเล็ต

ไม่มก
ี ระแสไฟฟ้า

เสียบปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จในช่องอืน
่

อุปกรณ์ชาร์จชำรุด

เปลีย
่ นอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถก
ู ต้อง

ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG
เท่านัน
้

ไม่สามารถรับ /
ส่งรูปถ่ายได้

หน่วยความจำเต็ม

ลบบางภาพออกจากแท็บเล็ต

เปิดไฟล์ไม่ได้

ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทส
่ี นับสนุน

โหมดสัน
่

ตรวจสอบการตัง้ ค่าสถานะของเมนู
เสียงเพือ
่ ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยูใ่ น
โหมดสัน
่ หรือโหมดปิดเสียง

ข้อผิดพลาด
เกีย
่ วกับการชาร์จ

ไม่มเี สียง
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เครือ
่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์น้ี มีความสอดคล้องตามข้อ
กำหนดของ กทช.
ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจีอเี ลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์ซอ
่ มสำนักงานใหญ่ตากสิน 72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์, 08:00 - 18:00น.
Call center : 0-2878-5757

100

ENGLISH

User Guide
• Screen displays and illustrations may differ
from those you see on actual device.
• Some of the contents of this guide may
not apply to your device, depending on
the software and your service provider. All
information in this document is subject to
change without notice.
• This device is not suitable for people who
have a visual impairment due to the touch
screen keyboard.
• Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All
rights reserved. LG and the LG logo are
registered trademarks of LG Group and its
related entities. All other trademarks are
the property of their respective owners.
• Google™, Google Maps™, Gmail™,
YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are
trademarks of Google, Inc.
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About this user guide
About this user guide
• Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure
that you use your device safely and correctly.
• Some of the images and screenshots provided in this guide may appear
differently on your tablet.
• 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 device'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 edited 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 is, you may be infringing copyright laws.
As a user, you are fully are 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 to 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.
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.

Dolby Digital Plus
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital
Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
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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 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 tablet device model LG-V500 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 device transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various
LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of
tissue.
• The highest SAR value for this device when worn on the body, as described
in this user guide, is 0.720 W/kg.
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• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal
use position against the ear or when positioned at least 0.00 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 0.00 cm away from your body.
In order to transmit data files or messages, this device requires a quality
connection to the network. In some cases, transmission of data files or
messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the
above separation distance instructions are followed until the transmission is
completed.

Product care and maintenance
WARNING
Notice for Battery replacement
• For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized
LG Electronics service point or dealer for assistance.
• Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
• Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to
your device.
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular device model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
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• 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 device in any area where you are required to by special
regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may
cause an electric shock and can seriously damage your device.
• Do not charge a device near flammable material as the device 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 tablet when it is on soft furnishings.
• The device should be charged in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the device 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 tablet.
• Do not expose the device to liquid or moisture.
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• 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 tablet 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 device during or immediately after operation.
• If your device 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 device, changes the color of the product label inside
your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not
covered under your warranty.
• Use your tablet in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible.
Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in
damage, malfunction, or even explosion.

Efficient device operation
Electronics devices
All tablet device may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your tablet device near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your
breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
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Road safety
Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when
you drive.
• Do not use a hand-held device while driving.
• Give full attention to driving.
• 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
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss.
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods
• Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or
off the tablet close to your ear. We also recommend that music 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
11

what you are listening to.

Glass Parts
Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break
if your 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
device until the glass is replaced by an authorised service provider.

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

Potentially explosive atmospheres
• Do not use your tablet 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 tablet device or accessories.

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

Children
Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes
small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also
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contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used
or maintained properly.

Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery before recharging.
Unlike other battery systems, there is no memory effect that could
compromise the battery's performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise
the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery.
• 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.
Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate
battery performance.
• There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG
Electronics service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall socket after the tablet 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.
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How to update your tablet
Access to latest firmware releases, new software functions and
improvements.
• Update your tablet without a PC. Select Update Center
> Software
Update.
• Update your tablet by connecting it to your PC.
For more information about using this function, please visit
http://www.lg.com/common/index.jsp select country and language.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-V500 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
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Important notice
Please read this before you start using your tablet!
Please check to see whether any problems you encountered with your tablet
are described in this section before taking the tablet in for service or calling
a service representative.

1. Tablet Memory
You need to check your tablet memory and delete some data, such as
applications to make more memory available.
To uninstall applications:
1 Tap
>
> Apps tab > Settings
> Apps.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want
to uninstall.
3 Tap Uninstall.

2. 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 tablet to malfunction. In addition, your
tablet will no longer be covered by the warranty.
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WARNING
To protect your tablet and personal data, only download applications from
trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed
applications on your tablet, the tablet may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall those applications and all associated
data and settings from the tablet.

3. Using an unlock pattern
Set an unlock pattern to secure your tablet. Tap
>
> Apps tab >
Settings
> Display > 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 tablet 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 tablet but failed to enter the
correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern? button at the bottom of the
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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 tablet 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.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)
If your tablet does not restore to its original condition, use a Hard Reset
(Factory Reset) to initialize it.
1 Turn the tablet off.
2 Press and hold the Power/Lock key + Volume Down key on the right side
of the tablet.
3 Release only the Power/Lock Key when the LG logo is displayed and keep
pressing the Volume Down Key.
4 Immediately press and hold the Power/Lock Key + Volume Up Key at the
same time while maintaining the Volume Down Key pressed.
5 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
6 Press the Power/Lock Key to continue or either of the Volume Keys to
cancel.
7 Press the Power/Lock Key once more to confirm or either of the Volume
Keys to cancel.
8 Your device will perform a hard reset.
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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.

5. 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.
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 running in the background on the tablet. Make sure to tap Back Key
to exit 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.

6. When the screen freezes
If the screen freezes or the tablet does not respond when you try to operate
it: Press and hold the Power/Lock key for 8 seconds to restart your tablet.
If it still does not work, please contact the service center.
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Getting to know your device
Tablet Overview
Front-Facing Camera lens
Ambient Light Sensor
Power/Lock key
Volume keys
Touch screen

Camera lens
Speakers
Earphone Jack
microSD Card Slot
IR LED
Charger/USB port
Microphone
NOTE: Ensure the microphone is not blocked when recording a video or
audio clip.
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Front-Facing
Camera lens

Use to take pictures and record videos of yourself. You
can also use this for video chatting. Keep it clean for
optimal performance.

microSD Card
Slot

Insert microSD Card for storing files such as music,
videos and photos.

Earphone Jack

Allows you to plug in an optional headset for convenient,
hands-free conversations. You can also plug in
headphones to listen to music.

Ambient Light
Sensor

Measures the surrounding light and adjusts the LCD
brightness to provide a vivid screen.

Power/Lock key

Press to lock/unlock the screen. Press and hold to turn
the tablet on/off, restart it, activate/deactivate airplane
mode, and change the sound settings.

Volume keys

Allow you to adjust the media volumes. Press and hold
both keys at the same time to access the QuickMemo
feature.

Charger/USB
port

Allows you to connect the tablet and the USB Cable
for use with the charger adapter, or other compatible
accessories.

Camera lens

Use to take photos and record videos. Keep it clean for
optimal performance.

Speakers

Use to listen to the audio from the selected function
(e.g., music, videos, sound clips, etc.).

Microphone

Record your voice and is used for voice-activated
functions.

IR LED

Used as a sensor for the QuickRemote app.

WARNING
Placing a heavy object on the tablet or sitting on it can damage the LCD
and touch screen functions. Do not cover the LCD Ambient Light Sensor
with protective film. This could cause the sensor to malfunction.
TIP!
• Tap the Menu Key
whenever you open an application to check what
options are available.
• If the device is locked and does not work, press and hold the Power/
Lock Key for 8 seconds to turn it off.

Charging your tablet
A rechargeable Li-ion battery is used to power your tablet. A USB adapter,
which is included with your tablet, is used to charge the battery. Before using
your tablet for the first time, make sure the battery is fully charged.
NOTE: Your device has an internal rechargeable battery. For your safety,
do not remove the battery incorporated in the product.
Warning! If the touch screen does not function while the tablet’s in the
process of charging, this may be due to an unstable power supply. As
a result, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB
adapter from the power outlet.
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1 Connect the USB adapter and USB cable.
2 Plug the USB cable (as shown below) into the tablet’s Charger/USB port.
3 Plug the charger into an electrical socket.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery
lifetime.

Optimizing Battery Life
You can extend your battery’s life between charges by turning off features
that you don’t need to run constantly in the background. You can also
monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery
• Turn off radio communications that you aren’t using, such as Wi-Fi,
Bluetooth, or GPS.
• Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other
applications.
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• Some applications you have downloaded may cause your battery power to
be reduced.
• While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level
1 From the Home screen, tap Apps
> Settings
> About tablet >
Battery.
2 The battery status (charging or discharging) and level are displayed on the
top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery
1 From the Home screen, tap Apps
> Settings
> About tablet >
Battery > Battery use.
2 The bottom of the screen displays battery usage time and also lists
applications or services using battery power from greatest amount to least.

Inserting a microSD card
Your device supports the use of microSD memory cards of up to 64 GB
capacity. Multimedia contents can be saved in the microSD card.
1 Turn the tablet off before inserting or removing the microSD card.
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2 Place your fingernail in the cutout and pull the microSD card tray out.
Insert the microSD card into the slot with the contacts facing down.
Carefully push the tray gently into the device.

Removing the microSD card
To safely remove the microSD card from your tablet, first you need to
unmount it.
1 From the Home screen, tap Apps
> Settings
> Storage >
Unmount SD card.
2 Gently pull the microSD card from the slot.
Warning! Do not remove the microSD card without unmounting it first.
Otherwise, it may damage the microSD card as well as your tablet, and
the data stored on the microSD card may be corrupted.
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Formatting the microSD card
Warning! All files stored on your microSD card are deleted when you
format the card.
1 From the Home screen, tap Apps
> Settings
> Storage.
2 Tap Erase SD card (twice).
3 If you set an unlock pattern, enter it and tap Erase everything. The card
will then be formatted and ready to use.
NOTE: If there is content on your microSD card, the folder structure may
be different after formatting since all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen
If you do not use the tablet for a while, the screen will be automatically
turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves
battery power. When you are not using the your tablet, press the Power/Lock
Key to lock your tablet.
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. web access,
data communications).
To wake up your tablet, press the Power/Lock Key . The Lock screen will
appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your
Home screen. The last screen you viewed will open.
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Your Home screen
Touch Screen tips
Here are some tips on how to navigate on your tablet.
NOTE:
• To select an item, touch the center of the icon.
• Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a
light, yet firm touch.
• Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to
touch any other keys.

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 touching 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.
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Swipe or slide
To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen,
without pausing when you first touch 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 web page or a map. For example, quickly doubletap a section of a web page to adjust that section to fit the width of the
screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture
(using the Camera), and when using Maps. Double-tap a word to highlight it.
Double-tap can also activate the KnockON feature to turn the touchscreen
on or off.

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.
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KnockON
The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the
screen on or off.
• Quickly double-tap the center of the screen
to turn the screen on.
• Quickly double-tap the Status Bar, an empty
area on the Home screen, or the Lock screen
to turn the screen off.

NOTE:
• You can disable this feature in the Display settings.
From the Home screen, tap Apps
> Settings
KnockON > tap the KnockON checkbox.

> Display >

Home screen
Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can
customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.
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NOTE: Some screen images may be different depending on your region.
On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen.
Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the
most.
Status bar – Shows device status information,
including the time, signal strength, battery status,
and notification icons.
Application icons – Tap an icon (application,
widget, folder, etc.) to open and use it.
Quick keys – Provide easy, one-touch access to the
functions used most often.
Menu key – Opens an Options menu with options
that affect the current screen or application. This
only applies when available, depending on the
screen or application.
Home key – Returns to the Home screen (or
returns to your default Home screen canvas from
any of the Home screen extension canvases). Touch
and hold it to display recently used applications
with access to the Task Manager application.
Back key – Returns to the previous screen. Also
closes pop-up items such as menus, dialog boxes,
and the on-screen keyboard.
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Customizing the Home screen
You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets
or wallpapers. For more convenience using your tablet, add your favorite apps
and widgets to the Home screen.
To add items on your Home screen:
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 Tap the Apps or Widgets tab.
3 Drag the desired item to the desired location and lift your finger.
To remove an item from the Home screen:
Touch and hold the icon you want to remove, drag it to
finger.

, and lift your

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps
screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the
desired location.
TIP! You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over
another one on a Home screen, and a folder will be created.

Returning to recently-used applications
1 Touch and hold the Home Key
. The screen displays a pop-up
containing the icons of applications you used recently.
2 Touch an icon to open the application. Or touch the Back Key
to
return to your previous screen.
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Notifications
Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and
alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.
From the Notifications Panel, you can view your tablet’s current status and
pending notifications.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons
for pending notifications appear on the left, and system icons showing things
like Wi-Fi or battery strength on the right.
NOTE: The available options may vary depending on the region or service
provider.
Pending notifications

System icons like Bluetooth, Wi-Fi & battery status

Swipe down for notifications & settings
Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel. To close the
Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen
upwards.
NOTE: Touch and hold an icon from the Quick Settings to view the
function's settings menu.
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Quick Settings Bar – Flick right or left
to scroll through the list.
QSlide Apps Bar – Tap to activate a
QSlide feature.
Slide to the left and right to adjust the
Brightness of the screen or Volume.

Quick Settings on Notification Panel
Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi. The Quick
Settings are located at the top of the Notifications Panel.
NOTE: Touch and hold an icon in the Quick Settings Bar to view the
function's settings menu.

To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel
Open the Notifications Panel and touch
. You can then view and
rearrange the desired items on the Quick Settings menu.

QSlide apps on the Notifications panel
QSlide apps are displayed in a bar on the Notifications panel below the
Quick settings bar. These icons provide a quick, convenient way to multitask
on the same screen (similar to picture-in-picture on a TV). QSlide displays a
small application window on the screen that can be moved, resized, or made
transparent.
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Using the QSlide apps
Tap any of the QSlide apps in the bar to activate it. When activated, the
QSlide feature opens the application in a window in the foreground, allowing
you to access other applications in the background. You can open up to two
QSlide windows at a time.

Indicator icons on the Status Bar
Indicator icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report
calendar events, device status and more.

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

Description
Airplane mode
Connected to a Wi-Fi network
Wired headset
Bluetooth is on
System warning
Vibrate mode is on
Silent mode is on
Battery fully charged
Battery is charging
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DLNA is on
Downloading data
Uploading data
Alarm is set
SmartShare music playing
GPS is on
Data is syncing
New Gmail
New Hangouts message
Song is playing
Tablet is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
Power saving mode is on
Slide aside is on

Multiple Users
Only one tablet owner ID can be created, but multiple user IDs can be
added so that others can log in and use the tablet independently. Each user
can configure their own tablet settings, use their own storage space, and
have their own app update privileges.
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Tablet owner privileges
• Only the tablet owner ID can add a new user log in ID and remove user
IDs.
• Only the tablet owner ID can access and use the microSD card.
• The Tablet owner can uninstall any of the user's apps.

Multiple tablet user limitations
• All users share the same battery, internal memory, and data usage with all of
the other users.
• The language settings set by one user applies to all of the other users.
• Each user can configure and use only their own content and data (e.g., Home
screen settings, Sound settings, etc.).
• Any user can accept updated app permissions on the behalf of all of the
other users.
• Alarms will sound at the set time no matter which user activated the alarm(s).
• Messages and scheduled calendar events will be sent to notify the specified
user ID only.
• Once a user starts printing a document using Mobile Print, the print job will
continue even if the user ID is changed.
• Data transfer, download, multimedia play, and communication services will
stop if the user ID is changed.

To add a new user on your tablet
1 From the home screen, tap App > Settings > Users > Add user.
2 Set-up wizard opens to help you to set up. Start Set-up wizard.
• You should follow Setup Wizard when you first log in to your tablet as a
new user.
3 Now you can choose a user name when you log in your tablet.
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Slide Aside
Use three-finger swipe to save running apps to the left or bring them back
to the display. To bring them back later, some apps may restart. You can save
up to three apps.
1 While an application is open, place three
fingers on the screen and slide to the left.
The current screen is saved and the Home
screen appears.
2 To re-open the saved apps, place three
fingers on the screen and slide to the right.
Tap the desired app you want to open.

Tip! The Slide Aside feature does not recognize fewer fingers, additional
fingers, or your palm.

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.
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NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not
to show the applications panel.
Tap

>

> Settings

> Accessory.

Capturing a Screenshot
Press and hold the Volume Down key and Power/Lock Key at the same time
for around 2 seconds to capture a screenshot.
To view the captured image, go to Apps
> Gallery
> Screenshots
Folder.
TIP! You cannot capture a camera/video screen.

Using QuickMemo to capture a screenshot
On the screen you want to capture, drag the status bar downward and select
QuickMemo
.
OR
Press and hold the Volume Up/Down Key at the same time.

Using Capture plus to capture a screenshot
This feature allows you to capture a portion of the screen in the default
Internet browser.
1 While connected to Internet, tap
, and then tap Capture plus.
2 Adjust the blue box to the desired size, and then tap OK. The selected
area is saved to the Gallery.
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Entering Text
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 touch 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 numbers and symbols keyboard.
Tap to use the handwriting function.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line in the message field.
Tap to delete the previous character.

Entering accented letters
The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á").
For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After
the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter
it.
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Google account setup
When you first turn on your tablet, 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
• From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
>
Accounts & sync > Add account > Google.
If you have a Google account, touch Existing, enter your email address and
password, then touch . Otherwise, touch New and enter the necessary
information to create a new Google Account.
Once you have set up your Google account on your tablet, your tablet
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 tablet.
(This will depend on your synchronization settings.)
After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services
on your tablet.
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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 tablet, 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 tablet to
be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend
the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
> Wi-Fi.
2 Tap
to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap Search to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
• Secured networks are indicated by a lock icon.
4 Touch a network to connect to it.
• If the network is secured, you are prompted to enter a password or
other credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The Status Bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

40

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 tablet with a Bluetooth
device
You must pair your device with another device before you connect to it.
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
>
Bluetooth.
2 Tap the Bluetooth switch
to turn it on.
3 Tap the check box next to your tablet's name to make your tablet visible to
other Bluetooth devices.
4 A list of available devices will be displayed. Tap the device you want to pair
with from the list.
NOTE: Depending on the type of device, you may have to enter matching
codes, confirm matching codes, or the devices may automatically pair.
Once pairing is successful, your tablet will connect to the other device.
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NOTE: Your tablet doesn't support Handsfree Profile. Therefore, the use
of call features with some of accessories such as Bluetooth headsets or
Bluetooth-enabled devices may not be available for this device.

Send data using the Bluetooth wireless feature
1 Open the item and tap
.
OR
Touch and hold the item and select Share.
OR
Open the item and tap the Menu Key
> Share.
2 Tap Bluetooth to share 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 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
>
Bluetooth.
2 Tap
to turn Bluetooth on and mark the checkbox next to the tablet
name to make the tablet visible on other devices.
NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the
Menu Key
> Visibility timeout.
3 Pair the devices and tap Accept when you receive a Bluetooth
Authorization Request to accept the file(s).
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SmartShare
You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Videos, etc.

Enjoying the content via a variety of devices
You can share your tablet's content with a variety devices. Tap
the content in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Office 5.

to share

Playing/Sending
Play – You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.
Beam – You can send the content to the device of Bluetooth and
SmartShare Beam supported.
• SmartShare Beam – This allows to transfer the content feature fast via
Wi-Fi Direct.
< Play >

< Beam >

Enjoying the content from Nearby devices
You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the
Gallery, Music, Videos app.

Connecting devices
Connect your device and other devices supported by DLNA in the same
Wi-Fi network.
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Searching other devices
Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
Connect to the device to view the content.

Using the content from the Cloud
You can use the content from the cloud (i.e., Dropbox) in the Gallery, Music,
Videos, etc.

Using the Cloud
NOTE: The supported features may vary depending on the cloud.
Retrieving data may take some time depending on the cloud.
1
2
3
4

Select Cloud in the Gallery, Music, Videos, etc.
Select the cloud what you want to use and log in.
You can use the content of the cloud after logging in.
Set the cloud settings to select the app to use the cloud.

PC connections with a USB cable
You can connect your tablet to your PC to charge it, transfer items to the PC
from the tablet and vice versa.

Transferring music, photos and videos using the USB mass
storage mode
1 Connect your tablet 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 > PC
connection > Select USB connection method, then select Media sync (MTP).
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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 tablet 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

Requirement
Microsoft Windows XP SP2, Vista or
higher

Window Media Player version Windows Media Player 10 or higher
• If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or
higher.
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Contacts
You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts
in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact
1 From the Home screen, tap Contacts
to open your contact list.
2 Tap the Search contacts box and enter the contact's name. You can also
tap a letter along the left side of the screen to access names starting with
the chosen letter.

Adding a new contact
1 From the Home screen, tap Contacts
.
2 Tap the
. Select the desired account (if applicable).
3 If you want to add a picture to the new contact, tap
. Choose from
Take photo to take a picture using the camera or Select from Gallery.
Then browse for an image and select it.
4 Tap
to enter more specific name information.
5 Enter the details about your contact.
6 Tap Save.

Favorite Contacts
You can classify frequently called contacts as favorites.
To add a contact to your favorites
1 From the Home screen, tap Contacts
2 Tap a contact to view its details.
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to open your contacts.

3 Tap the star
to the right of the contact’s name. The star turns gold
and the contact is added to your favorites.
To remove a contact from your favorites list
1 From the Home screen, tap Contacts
to open your contacts.
2 Tap the Favourites tab to view your favorite contacts.
3 Tap a contact to view its details.
4 Tap the gold star to the right of the contact’s name. The star turns grey
and the contact is removed from your favorites.

Creating a group
1 From the Home screen, tap Contacts
2 Touch the Groups tab
, then touch
3 Enter a name for the new group.

to open your contacts.
.

• Tap Add members to add contact entries to your new group.
• Tap the ACCOUNT field to change the account(s) you want to save the
new group to.
4 Touch 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.
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E-mail
You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail.
The E-mail 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 E-mail account
Tap the Email
on the Home screen. The first time you open the E-mail
application, a set-up wizard opens to help you to set up an E-mail account.
After the initial setup, E-mail displays the contents of your inbox. If you have
added more than one account, you can switch among accounts.
To add another E-mail account:
• Open the E-mail application and tap the Menu Key

> Settings >

.

To switch between accounts:
If you've added more than one account, you can easily switch between them.
From any email folder, tap the current account (at the top of the screen),
then tap the account you want to access.
To change an E-mail account’s settings:
Open the E-mail application and tap the Menu Key
> Settings >
General settings to configure settings that apply to all of your accounts. Tap
an individual account to configure settings only for that particular account.
To delete an E-mail account:
• Open the E-mail application and tap the Menu Key
> Settings > tap
the Menu Key
> Remove account > touch an account you want to
delete > Remove > Yes.
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Working with account folders
Open the E-mail application and tap the Menu Key

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.

Composing and sending E-mail
1 While in the E-mail application, tap Write
.
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.
3 Tap Attach
to attach files, if required.
4 Enter the subject and your message.
5 Tap the Send
to send the message.
If you aren’t connected to a network, for example, if you’re working in
airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox
folder until you connect to a network again. If it contains any pending
messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

Receiving emails
When a new email arrives in your Inbox, you'll be notified by a sound
or vibration (depending on your sound and vibration settings) and its
notification icon appears on the Status Bar.
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Camera
To open the Camera application, tap Camera

on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

S
 wap camera – Switch between the camera lens and the front–facing
camera lens.
R
 ecord Mode – Allows you to choose a record mode to define how the
video will be recorded.
Settings – Touch this icon to open the settings menu. See Using the
advanced settings on the following page.
Video mode – Tap (or slide) to toggle between Camera mode and Video
mode.
Capture – Takes a picture.
G
 allery – Touch 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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Using the advanced settings
In the viewfinder, tap
to open the advanced options. After selecting the
option, tap the Back Key
.
Take photos by voice command.
Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
Focuses on a specific spot.
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 color 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 tablet'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 geo tagging, you
can see the pictures displayed on a map.
NOTE: This function is only available when the GPS function is
active.
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Set a shutter sound.
Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
Set the storage location for your pictures. Choose from Internal
memory and SD card.
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 white balance, color effect, timer and scene mode. Check these
before you take your next photo.
• The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you
change photo color 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.
2 Point the lens towards the subject you want to photograph.
3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can
also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5 Touch
to capture the photo.
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Once you've taken a photo
1 Tap the image preview in the lower-right corner of the screen to view the
last photo you captured.
2 Tap Gallery, then tap Always or Just once.
Touch to share your photo using the SmartShare function.
Touch to take another photo immediately.
Touch to send your photo to others or share it via social network
services.
Touch to delete the photo.
TIP! If you have a social networking account and set it up on your tablet,
you can share your photo with your social networking community.
Touch the Menu Key
to open all advanced options.
Set image as – Touch to use the photo as a Contact photo, Home screen
wallpaper, Lock screen wallpaper or Wallpaper.
Move – Touch to move the photo to another place.
Copy – Touch 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 – Touch to edit the name of the selected photo.
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.
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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 contents.

Viewing your saved photos
You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the
image preview in the bottom of the screen and your Gallery will be displayed.
1 Choose the app to use to view and/or edit your photos. Tap Gallery or
Photos.
2 Tap Always or Just once.
• 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
To open the video camera, tap Camera
on the Home screen, then tap
the Video mode icon (on the viewfinder) to switch to video mode.

Getting to know the viewfinder

S
 wap camera – Switch between the camera lens and the front–facing
camera lens.
Shot mode – Defines how the shot will be taken.
Settings – Touch this icon to open the settings menu. See Using the
advanced settings on the following page.
C
 amera mode – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
R
 ecord – Touch to start recording a video.
Gallery – Touch to view the last video you recorded. This enables you to
access your Gallery and view your saved videos while in video mode.
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TIP! When recording a video, place two fingers on the screen and pinch
to use the Zoom function.
NOTE: Ensure the microphone is not blocked when recording a video or
audio clip.

Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch

to open all the advanced options.

Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
Prevent shaking while video recording to get high video quality.
Improves color quality in various lighting conditions.
Choose a color tone to use for your new view.
Activate this to use your tablet's location-based services.
Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
This sets the location where you want to save your videos. Choose
from Internal memory and SD card.
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 touch the Video mode icon .
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Holding the tablet, point the lens towards the subject you wish to capture
in your video.
4 Touch
once to start recording.
5 A timer showing the length of the video will appear.
6 Touch
on the screen to stop recording.

After recording a video
Tap the image preview at the bottom of the screen to view the last video you
recorded.
Touch to share your video using the SmartShare function.
Touch to record another video immediately.
Touch to send your video to others or share it via social network
services.
Touch to delete the video.
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Watching your saved videos
Access your saved videos when in video camera mode by tapping the image
preview in the lower-right corner of the viewfinder.
1 In the viewfinder, tap the image preview in the lower-right corner of the
screen.
2 Your Gallery will appear on the screen with your most recent recorded
video displayed. Swipe to the left to scroll to your other videos.
3 Tap the Play icon
on a video to play it automatically.
NOTE: You can also view your videos in the Gallery app or the Videos app.
NOTE: Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to
pick up a light, but firm touch.

Adjusting the volume when viewing a video
To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on
the right side of the tablet.
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Multimedia
Gallery
You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your
multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures
and videos.
1 From the Home screen, tap Apps
> 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.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when
you open files.

Viewing pictures
Launching Gallery displays your available folders. When another application,
such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created
to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates
the Screenshots folder. Tap 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.
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Zooming in and out
Use one of the following methods to zoom in on an image:
• Double-tap anywhere to zoom in. Double-tap again to return to fullscreen
view.
• Place two fingers anywhere on the image and spread them apart to zoom
in. To zoom back out, pinch them together or double-tap the screen.

Playing videos
Open the Gallery app
and select an album. The Play icon
is
displayed on video files. Tap an image to select it. Select the app to play it
(tap the Photos app
or the Videos app
), then tap Always or Just
once and the video begins playback.
NOTE:
• When in video playback mode, slide the screen up or down to adjust
the screen brightness.
• When in video playback mode, slide the screen left or right to rewind or
fast-forward.

Deleting images and videos
Use one of the following methods:
• In a folder, tap
and select the photos and videos you want to delete,
then tap Delete.
• When viewing a photo or video, tap .

Setting as wallpaper
When viewing a photo, touch the Menu Key
> Set image as and select
Contact photo, Home screen wallpaper, Lock screen wallpaper or Wallpaper.
60

Slideshow
You can view your photos in a slideshow by album or by selecting all of your
photos. From the Home screen, tap Gallery
.
• Tap the album with the photos you want to view, then tap the Menu key
> Slideshow > verify the slideshow settings > Start.
• Tap the Menu key
> View all files > Menu key
> Slideshow > verify
the slideshow settings > Start.
Tap the Back key
to stop playing the slideshow.

Videos
Your tablet has a video player that lets you play all of your favorite videos.

Playing a video
1 From the Home screen, tap Apps
2 Select the video you want to play.

> Apps tab > Videos

.

Touch to pause video playback.
Touch to resume video playback.
Touch and hold to fast-forward in 3 second increments.
Tap once to fast-forward 10 seconds.
Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap
once to rewind 10 seconds.
Touch to manage the video volume.
Touch to change the ratio of the video screen.
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Touch access QSlide and display the video in small
window.
Touch to share your video via the SmartShare function.
Touch to capture image during playing a video.
Touch to lock/unlock a video screen.
To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the
right side of the tablet.
Touch and hold a video in the list to access the following options:
Share, Delete, Trim and Details.
TIP! While watching a video, slide up and down along the left side of the
screen to adjust the screen brightness. Slide up and down along the right
side of the screen to adjust the volume.

Music
Your tablet has a music player that lets you play all your favorite tracks. To
access the music player, from the Home screen, tap Apps
> Apps tab >
Music
.

Playing a song
1 From the Home screen, tap Apps
2 Touch the Songs tab.
3 Select the song you want to play.
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> Apps tab > Music

.

Touch to find the files with YouTube.
Touch to see the current playlist.
Touch to set the current song as a favorite.
Touch to share your music via SmartShare function.
Touch to set shuffle mode.
Touch to set repeat mode.
Touch to manage the music volume.
Touch to pause playback.
Touch to resume playback.
Touch to skip to the next track on the album or in the playlist.
Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to
return to the previous song.
Touch to set the audio effect.
To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on
the right side of the tablet.
Touch and hold any song in the list to access the following options:
Play, Add to playlist, Share, Delete, Details and Search.
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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.
• 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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Tools
QPair
By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync
incoming calls, messages, and social networking notifications between your
tablet and mobile phone.

1 Run QPair
and tap Get started > Start on your tablet first and then run
the same steps on your phone.
TIP! QPair may not be pre-installed on the phone. Go to Google Play
Store and search for Qpair and install.
NOTE: QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some
features may be limited depending on your phone model.
2 Bluetooth connection will be turned on automatically.
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QPair features
Call notifications – Sends the tablet a notification when the phone receives
a call. The notification displays the caller's number and allows you to decline
the call.
Message notifications – Sends the tablet a notification when the phone
receives a message.
Social network Notifications – Displays social networking notifications on
your tablet's Status bar when it arrives on your phone.
NOTE: To enable this feature, turn the QPair social network notifications
option on your phone (Settings > Accessibility > QPair social network
notifications). This option allows you to be notified of social networking
notifications on your tablet.
QuickMemo transfer – Saves your current QuickMemo in the tablet's Gallery,
and then syncs this Gallery with the Gallery on your phone.
Internet via phone – Automatically connects your tablet to the Internet
through your mobile phone (as a Wi-Fi hotspot). Using this feature may incur
data charges. To save data usage on the phone, the phone automatically
connects to any trusted Wi-Fi hotspots within range.
Recent app sticker – When the paired device's screen is unlocked, a sticker
will display the last app used on the other device if the app is installed both
on the tablet and the phone.
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QSlide
The QSlide function enables an overlay window on your tablet’s display for
easy multitasking. QSlide windows can be opened from the QSlide apps bar
on the Notifications panel, or directly from the applications that support the
QSlide function.

OR

Tap to run QSlide.
Tap to exit the QSlide and return to full window.
Tap to adjust transparency.
Tap to end the QSlide.
Tap to adjust the size.
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NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same
time. QSlide only supports the following applications: Videos, Internet,
Memo, Calendar, Calculator, Email, File Manager.
1 Open the Notifications Panel and tap the desired app from the QSlide
apps section.
OR
	While using an application that supports QSlide, tap . The function will
be displayed continuously as a small window on your screen.
2 Slide
to adjust the transparency level. And drag the QSlide title
bar to move it to another position on the screen.

QuickMemo
The QuickMemo feature allows you to create memos and capture screen
shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and
friends with QuickMemo.

Creating a QuickMemo
1 Access the QuickMemo feature, slide
the Status Bar downwards and touch
.
OR
Press both of the Volume Keys at the
same time for one second.
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2 Select the desired menu option from
Pen type, Colour, and Eraser. Then
create a memo.

3 Tap
to save the memo. To exit
QuickMemo at any time, tap the Back
Key
.

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

Using the QuickMemo options
The following options are available in the QuickMemo toolbar at the top of
the screen.
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Touch to keep the current memo on the screen and use the
tablet simultaneously.
Selects whether to use the background screen or not.
Allows you to undo and redo previous actions.
Selects the pen type and the color.
Erases the memo that you created.
Touch to send your memo to others or share it via social
network services.
Saves the memo in the Notebook or Gallery.

Viewing the saved QuickMemo
From the Home screen, tap Apps
QuickMemo album.

> Gallery

and select the

QuickRemote
QuickRemote turns your tablet into a Universal Remote for your home TV,
DVD, or Blu-ray.
NOTE: QuickRemote may not be available for some devices and areas.
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To open the QuickRemote application and set up your
QuickRemote(s)
1 From the Home screen, tap the Apps
> App tab > QuickRemote
.
You can also perform the initial set up of your QuickRemote from the
Notifications Panel. Swipe the Status Bar downward, tap the QuickRemote
icon
.
2 Touch
to select a room type and touch
to add the device.

3 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions
to configure the device(s).
NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary infrared
(IR) remote control in your region or country. Be careful not to cover the
infrared sensor at the top of the tablet 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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Using QuickRemote
1 From the Home screen, tap the Apps
> QuickRemote
to open a
QuickRemote bar with all of the remotes you set up.
2 Select the remote you want by tapping its type/name at the top of the
QuickRemote bar.
3 Tap the buttons on the displayed remote.
NOTE: When adding remote control of TV, QuickRemote could use the
INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring
the INPUT button, input source of TV could be changed. To reset input
source of your TV, tap the INPUT button on QuickRemote several times
(depending on the number of devices connected to the TV).

QuickRemote options
To access the QuickRemote Options menu, tap the Menu Key
Front Touch Keys bar) to select the desired option.

(in the

NOTE: While playing music in the background, pressing any
QuickRemote button will mute the sound for a second.

QuickTranslator
Simply aim the camera of your smart tablet 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.
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Home language.
Destination language.
Switches to Voice mode. Tap the
language button, then speak.
Translation of a written word.
Translation of a written sentence.
Translation of a paragraph.
Accesses the QuickTranslator
settings. You can set the home and
destination languages here.
1
2
3
4

Touch
> Apps tab > QuickTranslator
.
Tap the translation format. Choose from
, Word, Line, or Block.
Tap the Settings icon
and set the home and destination languages.
Hold the tablet 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, color, brightness and angle of the letters that need to be
translated.
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Alarm
Setting your alarm
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Alarm/Clock
>
.
2 Set the desired alarm time.
3 Set Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto
app starter, Puzzle lock and Memo.
4 Touch Save.
NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the Menu
Key
and select Settings.

Calculator
Using your calculator
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Calculator
2 Touch the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, touch the function you want to perform
(
,
,
or
) followed by
.

.

NOTE:
• For more complex calculations, touch the Menu Key
, select the
Scientific calculator, then choose the desired function.
• To view the calculation history, tap Menu Key
> Calculation history.
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Calendar
Adding an event to your calendar
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Calendar
.
2 Tap the left-top button to change the calendar view (Day, Week, Month,
Year, Agenda).
3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
4 Touch the Event name field and enter the event name.
5 Touch the Location field 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, touch the Description field and
enter the details.
7 If you wish to repeat the alarm, set REPEAT and set REMINDERS, if
necessary.
8 Touch Save to save the event in the calendar.
NOTE: Touch and hold a spot on the calendar to quickly save a calendar
event on that date. Simply enter the event name and time, then tap Save.
You can tap Details and enter more information, or update the event with
additional details later.
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Tasks
The Tasks app can be synchronized with your MS Exchange account. You
can create and manage your tasks using your tablet or from MS Outlook or
MS Office Outlook Web Access.
1 From the Home screen, tap Apps > Tasks
.
2 Tap the Add task icon
(in the upper-right corner of the screen).
3 Enter the Subject, DUE DATE, DESCRIPTION, REPEAT, and REMINDER,
as necessary.
4 Tap Save.

File Manager
The File Manager application allows you to manage files in your internal/
external storage.

To open the File Manager application
• From the Home screen, tap Apps

> File Manager

.

Voice Recorder
Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice
1
2
3
4
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From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Voice Recorder
Touch
to begin recording.
Touch
to end the recording.
Touch
to listen to the recording.

.

NOTE: Touch
to access your list of recordings. You can listen to the
saved recordings. 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
touching
.
2 Choose from any of the available methods for sharing.

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.
Task Manager Options
• Touch Stop to stop individual apps.
• Tap Stop all to stop all currently running apps.
• Tap the Menu Key
to access Help, Sort by, and Settings.

POLARIS Office 5
POLARIS Office 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.
To create a New Document
1 From the Home screen, tap Apps
.

> Apps tab > POLARIS Office 5
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2 Register your email address on the Registration page.
NOTE: You can tap Skip to ignore the registration information.
3 Tap
to start a new document.
4 Tap a document type from the drop-down list, then choose a template.
5 Enter contents in the document using the tools at the top of the screen
and the on-screen keyboard.
6 When you're done working on the document, tap
(in the top left corner
of the screen), then tap Save and Enter the document name.
To view and edit a document on your device
You can now easily view and edit a wide variety of file types, including
Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices.
Tap an office document tab at the top of the screen to search for
documents on your tablet.
Tap the document that you want to view or edit.
When viewing documents using POLARIS Office 5, the objects and layout
remain the same as in the original documents.
To edit it, tap
.

Google+
Use the Google+ app to stay connected with people via Google’s social
network service.
From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Google+
.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
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Voice Search
The Voice Search app allows you to search web pages using your voice
instead of typing.
1 From the Home screen, tap Apps
> 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 the Downloads app to see what files have been downloaded.
From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Downloads
.

Box
The Box app makes you easy to access and edit your files, share content and
stay connected with your files from anywhere on any device.
To open the Box application
• From the Home screen, tap Apps

> Apps tab > Box

.
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The Web
Internet
Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color
world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on
your tablet wherever you are and whatever you enjoy.
From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Internet
.
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 touch
the Back Key
, which takes you to the previous page.
Tap to go to the Home page.
Tap to add a new tab.
Tap to access your bookmarks.
Tap touch to run QSlide.
Tap to close the current tab.
Tap to refresh or stop the current page.

Opening a page
• To open a new page, tap
.
• To go to another web page, tap the page to view it.
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Searching the web by voice
Tap the web address field, tap , speak a keyword, and then select one of
the suggested keywords that appear.
NOTE: This feature may not be available depending on the region or
service provider.

Bookmarks
To open a bookmarked web page, tap
one.

on the Browser toolbar and select

History
Tap
on the Browser toolbar and select the History tab to open a web
page from the list of recently-visited web pages. To clear the history, tap the
Menu Key
> Clear all history.

Using QSlide
Use this feature to access the Internet without closing the current
application.
While viewing content on the Browser, tap . You can then browse other
information on your tablet. To view the browser in full screen, tap .

Chrome
Use Chrome to search for information and browse web pages.
From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Chrome
.
NOTE: This application may not be available, depending on your region
and service provider.
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Viewing web pages
Tap the address field (at the top of the screen), enter a web address or
search criteria, and tap
on the keyboard.

Opening a page
• To go to a new page, tap
.
• To go to another web page, tap the page you want to select it.

Searching the web by voice
Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the
suggested keywords that appear.
NOTE: This feature may not be available depending on the region or
service provider.

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.
To view open tabs on other devices, tap the Menu Key
> Other devices.
You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a
web page to open.

Adding and Viewing bookmarks
To add bookmarks, tap
.
To open a bookmarked web page, tap the Menu Key
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> Bookmarks.

Chrome Options menu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

New tab – Tap to create a new web page tab.
New incognito tab – Tap to create a new incognito tab.
Bookmarks – Displays your bookmarked web pages.
Other devices – Displays your open web pages on other devices.
History – Displays your browsing data (web pages you've visited).
Share... – Allosws to share the URL.
Print... – Tap to print the picture. Choose to automatically find a printer on
your network, or manually enter one to use.
Find in page – Allows you to search for text on the current web page.
Request desktop site – Checkmark to access the desktop site when you
view web pages on your tablet.
Settings – Allows you to change the settings specific to the Chrome app.
Help – Displays information about using the Chrome app on your tablet.
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Settings
Access the Settings menu
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
.
OR
	From the Home screen, tap the Menu Key
> System settings.
2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS NETWORKS
Wi-Fi
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
The list of all of the Wi-Fi networks that have been accessed. Tap one to
connect to it.
NOTE: Tap Search (at the bottom of the screen) to scan for available
Wi-Fi networks.
Tap the Menu key
in the Wi-Fi menu to access the Wi-Fi Options
menu:
WPS Push Button – Allows you to connect to a secured Wi-Fi network with
a WPS button.
WPS Pin Entry – Allows you to connect to a secured Wi-Fi network with a
WPS PIN.
Add network – Allows you to manually enter a new Wi-Fi network.
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Wi-Fi Direct – Allows direct connection with Wi-Fi devices without any
access point.
Advanced Wi-Fi – Accesses the following advanced Wi-Fi settings.
Interactive tutorial – Displays some useful tutorials for the Wi-Fi function.
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 tablet in the router.
You can find the MAC address in the following user interface: From the
Home screen, tap Apps
> Settings
> Wi-Fi > Menu Key
>
Advanced Wi-Fi > MAC address.

Bluetooth
Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth. ON allows you
to pair and connect to other Bluetooth devices.
Tap the Menu key
in the Bluetooth menu to access the Bluetooth
Options menu.
Edit tablet name – Changes your tablet name for easy identification when
pairing and connecting. Enter your new tablet name, then tap Save.
Visibility timeout – Sets the amount of time other Bluetooth devices can see
your tablet for pairing and connection. Choose from 2 minutes, 5 minutes,
1 hour, and Never time out.
Show received files – Displays a list of your Bluetooth received files.
Interactive tutorial – Displays some useful tutorials about Bluetooth features.
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Data usage
Displays the data usage.

More...
Allows you to share folders with other devices via wireless connection.
Airplane mode – Checkmark the Airplane mode to set on. Activating
Airplane mode disables all wireless connections.
Wireless storage – You can manage files on your tablet in the computer or
copy files to the tablet from the computer without a USB connection. Make
sure that the tablet and computer are connected to the same network.
Then, enter the web addresses shown on your tablet in the address bar of
the browser on your computer.
Miracast – Allows you to wirelessly mirror your tablet screen and sound onto
a Miracast dongle or TV.
SmartShare Beam – Allows you to receive multimedia content via
SmartShare Beam from LG phones or tablets.
Media server – Allows to share media contents with nearby devices via
DLNA.
VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've
previously configured. Allows you to add different types of VPNs.
NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use
credential storage.
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DEVICE
Sound
Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.
Volumes – Manage the volume of Notification sound, Touch feedback &
system, Music, video, games and other media.
Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.
Touch sounds – Allows you to set your tablet to play a sound when you touch
buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.
Screen lock sound – Allows you to set your tablet to play a sound when
locking and unlocking the screen.
Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the tablet
screen is touched.

Display
Home screen
Theme – Sets the screen theme for your device.
Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens.
Allow Home screen looping – Checkmark to set the Home screens to
scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite
direction when you reach one end.
Home backup & restore – Allows you to backup and restore app and
widget configurations and themes.
Do you know? – Enable this option to display the help page Do you know?
onto display an additional homescreen.
Help – Displays information about the operation of the Home Screen.
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Lock screen
Select screen lock – Set a screen lock type to secure your tablet. Opens a
set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If
you have enabled a Pattern lock type when you turn on your tablet or wake
up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the
screen.
Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.
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.
Portrait view only – Checkmark to always display the Lock screen in
portrait view.
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.
Brightness – Adjust the screen brightness.
Screen timeout – Set the time for screen timeout.
KnockON – 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 the Home screen, or the Lock screen to turn the screen
off. For the best results, do not move the tablet while using the KnockON
feature.
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Screen-off effect – Sets the screen-off effect.
Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate
the tablet.
Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the
set screen saver to be displayed when the tablet is sleeping while docked
and/or charging. Choose from Clock, Colors, Photo Frame, and Photo Table.
NOTE: Charging might be slow while the screen saver is on.
Font type – Change the type of display font.
Font size – Change the size of the display font.
Smart screen – Keep screen on when 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.
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.
Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt
and speed of the sensor.

Storage
INTERNAL STORAGE – Displays the total amount of space in the device’s
memory and lists what type of data is using up space.
SD CARD – Displays the total amount of memory space on the microSD
card.
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Total space
Mount/Unmount SD card – Mounts and unmounts the microSD card
from your tablet so that you can access the data stored in it, format the
card, or safely remove it. This setting is dimmed if there’s no microSD
card installed, if you’ve already unmounted it, or if you’ve mounted the
microSD card on your computer.
Erase SD card – Permanently erases everything on the microSD card and
prepares it for use with your tablet.

Battery
BATTERY INFORMATION – See how much battery power is used for device
activities. The battery level displays in a percentage. The remaining time of
use is also displayed.
Battery percentage on status bar – Displays the battery percentage on the
Status Bar.
BATTERY SAVER – Manage the battery for the power saving items. Tap
the switch
to turn this feature on. Tap Battery saver for the following
options.
• Auto-sync: Turns off Auto-sync.
• Wi-Fi: Turns off Wi-Fi if data is not in use.
• Bluetooth: Turns off Bluetooth if not connected.
• Vibrate on touch: Turns off touch feedback.
• Brightness: Adjust the brightness.
• Screen timeout: Adjust the screen timeout.
Help – Touch to access some tips for Power saver.
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Apps
Display the list of applications such as currently running or downloaded.
Swipe left and right to view one of the three tabs across the top of the
screen to view detailed information for DOWNLOADED, RUNNING, and ALL
applications.
Tap an entry to view more information, tap Force stop, then OK to stop it
from running.

Slide Aside
You can use three-finger swipe to save running apps to the left or bring
them back to the display.

PERSONAL
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
Tap Add account to use cloud feature.

Users
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.
Add user – Allows you to add new account for tablet and use Multi-user
feature.
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Location
Mode
High accuracy – Use GPS and Wi-Fi networks to estimate location.
Battery saving – Use Wi-Fi networks to estimate location.
Device sensors only – Use GPS to pinpoint your location.
RECENT LOCATION REQUEST – Displays apps that have recently requested
your location information.
LOCATION SERVICES
Google Location Reporting – Allows you to view your Google location
settings.

Security
Encrypt tablet – Allows you to encrypt data on the tablet for security. You will
be required to enter a PIN or password to decrypt your tablet each time you
power it on.
Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt data on the MicroSD for
security.
Password typing visible – Show the last character of the hidden password as
you type.
Tablet administrators – View or deactivate tablet administrators.
Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.
Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause
harm.
Storage type – Displays the storage type.
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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 tablet and to configure the on-screen keyboard, including words you've
added to its dictionary.

Backup & reset
Back up my data – Set to backup your settings and application data to the
Google server.
Backup account – Set the account to which you want to backup data to.
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 tablet this way, you are prompted to
re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM
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.
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Accessibility
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have
installed on your tablet.
NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.
TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people
with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the TalkBack switch
at the top right corner of the screen to turn it on. Tap Settings at the
bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.
On-Screen Phone – Allows you to turn the On-Screen Phone feature on and
off.
Large text – Checkmark to increase the size of the text.
Invert colours – Checkmark to invert colour.
Colour adjustment – Allows to display screen with greater colour contrast.
Tap the switch
to turn this feature on.
Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
Screen shades – Set the screen to be shade of black.
Mono audio – Checkmark to allow headset sound routed both right and left
channel.
Captions – Allows to customize caption settings for those with hearing
impairments. Tap the switch
to turn this feature on.
Touch feedback time – Sets the touch and feedback time. Choose from
Short, Medium, and Long.
Universal touch – Switch
to toggle between on and off. Universal
touch can replace all hardware buttons.
Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen
depending on the device orientation (portrait or landscape).
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Read passwords – Checkmark to have verbal confirmation when inputting
passwords.
Accessibility settings shortcut – Sets quick, easy access to selected features
when you triple-tap Home key.
Text-to-speech output – Text-to-speech output provides audible readout of
text, for example, the contents of text messages.

PC connection
Select USB connection method – Set the desired mode: Charge tablet,
Media sync (MTP), 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. Please
note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi
connection.
Help – Help for LG software.

Accessory
Quick Cover – Activate the Quick Cover to turn on or off automatically.
USB storage Plug & Pop – Sets the Plug & Pop feature for USB storage.
Checkmark the app panel option to automatically display the app panel
when connecting an OTG (On-the-Go) USB cable. Tap Edit app panel to
change the applications you want to make available.
Earphone Plug & Pop – 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.
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Dock Plug & Pop – Sets the Plug & Pop features for Dock. Checkmark the
app panel option to automatically display the app panel when connecting
a dock. Tap Edit app panel to change the applications you want to make
available.

Printing
Allows you to print the content of certain screens (such as web pages
displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as
your Android device.

About tablet
This menu allows you to manage your software updates and view various
information relating to your tablet.
Tablet name – Allows you to set your tablet name.
Update Center – Allows you to check for app and software updates.
Battery – Allows you to view battery status, battery level, and battery use
information.
Hardware information – Allows you to view the model number, IP address,
up time, CSN, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.
Software information – Allows you to view Android version, kernel version,
build number, and software version.
Legal information – Allows you to view open source licenses and Google
legal information.
Regulatory and Safety – You can check your tablet's regulatory and safety by
country.
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LG Backup
About backing up and restoring device data
It is recommended that you regularly create and save a backup file on the
internal storage, especially before updating any software. Maintaining a
current backup file in storage memory may allow you to recover device data
if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.
This LG Backup application is supported between LG smartphones and
tablets, other S/W or OS versions. As a result, when you buy the new LG
smartphones and tablets, you can backup the current device data to your
new device.
If you have the Backup application preloaded on your smartphones and
tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded
and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home
screen settings, and system settings. You may also:
• Perform a manual LG Backup of your device.
• Schedule automatic backups of your device.
• Restore your device data.
Warning! To protect against unexpected shutoff during backup or restore
operations, due to insufficient battery power, you should always keep your
battery fully charged.
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LG Backup your tablet data
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > LG Backup
>
Backup.
2 Select the check box you want to backup and select Next.
3 On the Backup Location screen, touch Internal storage or SD card, then
tap Start.
4 When all selected files have been backed up, you will see the message
Backup completed.

Scheduling automatic backups
You can also program automatic backups for the data on your tablet
according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > LG Backup
>
Scheduled backup.
2 Tap Backup items and select the check box next to the item you want to
backup.
3 Tap Backup location, touch Internal storage or SD card.
4 Tap Backup time to set repeat interval among Every day, Weekly, Every to
weeks, Monthly and tap Done.
5 Tap the switch
to activate automatic backups.

Restoring tablet data
NOTE: All files that are stored on your tablet are deleted before the
backup file is restored.
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1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > LG Backup
> File
restore & management.
2 On the Restore screen, select a backup file that contains the data you
wish to restore.
3 Select the check box next to the item you wish to restore and select Next
to restore it to your tablet.
NOTE: Please note that your tablet data will be overwritten with the
content of your backup.
4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to
encrypt it.
5 When all selected files have been restored, the tablet will automatically be
restart.
NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for
extra protection.
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Tablet software update
Tablet software update
This feature allows you to update the firmware of your tablet to the latest
version conveniently from the internet without the need to visit a service
center. For more information on how to use this function, please visit:
http://www.lg.com
As the tablet firmware update requires the user’s full attention for the
duration of the update process, please make sure to check all instructions
and notes that appear at each step before proceeding. Please note that
removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously
damage your tablet.

LG Tablet Software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to update the firmware of your tablet to the newer
version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This
feature is only available if and when LG makes the newer version of the
firmware available for your device. First, you can check the software version
on your tablet:
From the Home screen, tap the Menu Key
> System settings > About
tablet > Software information.
To perform the tablet software update, from the Home screen, tap the Menu
Key
> System settings > About tablet > Update Center > Software
Update > Check now for update.
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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 tablet models.
NOTE: Your personal data—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 device's software. Therefore, LG
recommends that you back up your personal data before updating your
tablet's software. LG does not take responsibility for any loss of personal
data.
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Accessories
These accessories are available for use with the your tablet. (Items described
below may be optional.)
Travel adaptor

Data cable

Quick Start Guide

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
tablet. Some problems require you to call your service provider, but most are
easy to fix yourself.
Message

Possible causes

No
applications
can be set

Not supported by
service provider or
registration required.

Contact your service provider.

Battery is not
charged.

Charge battery.

Outside temperature
is too hot or cold.

Make sure tablet is charging at a
normal temperature.

Contact problem

Check the charger and its
connection to the tablet.

No voltage

Plug the charger into a different
socket.

Charger defective

Replace the charger.

Wrong charger

Use only original LG accessories.

Memory full

Delete some images from your
tablet.

Charging
error

Impossible
to receive
/ send
photos

Possible corrective measures

103

Message
Files do not
open

No sound
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Possible causes

Possible corrective measures

Unsupported file
format

Check the supported file formats.

Vibration mode

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

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

