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ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านค�ำแนะน�ำเบือ
้ งต้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ิ ตามค�ำ แนะน�ำเหล่านีอ
้ าจ
ท�ำให้เกิดอันตรายหรือ ผิดกฎหมาย
ในกรณีทเี่ กิดความผิดพลาด เครือ
่ งมือซอฟต์แวร์ ทีอ
่ ยูใ่ นอุปกรณ์ของคุณจะ
เก็บรวบรวมบันทึกความ ผิดพลาด เครือ
่ งมือนีร้ วบรวมเฉพาะข้อมูลเกีย
่ วกับ
ความผิด พลาด เช่น ความแรงของสัญญาณ ต�ำแหน่ง ID เซลล์ในกรณี
สายหลุด และแอปพลิเคชันทีโ่ หลด บันทึกจะถูกใช้เพือ
่ ช่วยในการตรวจสอบ
สาเหตุของ ความผิดพลาดเท่านัน
้ บันทึกเหล่านีจ
้ ะถูกเข้า รหัสและสามารถ
เข้าถึงได้ โดยศูนย์บริการ LG ทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาต เท่านัน
้ ในกรณี ทีค
่ ณ
ุ ต้องส่งคืน
อุปกรณ์เพือ
่ ซ่อมแซม

การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อมูลเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์มอ
ื ถือรุน
่ LG-H324t นี้ ได้รบ
ั การออกแบบตรงตาม ข้อก�ำหนดเรือ
่ ง
ความปลอดภัยในการใช้งานอันเกีย
่ วกับการรับ พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข้อก�ำหนดนีใ้ ช้หลักเกณฑ์ทาง วิทยาศาสตร์ทรี่ วมถึงการก�ำหนดค่าเผือ
่ ไว้ทงั้ นี้
เพือ
่ ความ ปลอดภัยของทุกคน โดยไม่ขน
ึ้ กับอายุและสุขภาพ
• ข้อก�ำหนดเกีย
่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช้ หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า
Specific Absorption Rate (SAR) การทดสอบ SAR ได้กระท�ำด้วยการใช้
วิธก
ี ารทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยให้เครือ
่ งโทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ และมี
การรับรอง ขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณดังกล่าวได้กระท�ำใน
ทุกย่านความถีท
่ โี่ ทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้วา
่ ระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกัน
บ้าง แต่ทก
ุ รุน
่ จะได้รบ
ั การออกแบบให้อยูภ
่ ายในข้อก�ำหนด
การรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข้อจ�ำกัด SAR ทีแ
่ นะน�ำโดย International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย
่ ตามเนือ
้ เยือ
่ ของร่างกายที่ หนัก 10 กรัม
4
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ค่า SAR สูงสุดส�ำหรับโทรศัพท์รน
ุ่ นี้ ซึง่ ท�ำการทดสอบ ขณะถือแนบกับหู
คือ 0.726 วัตต์/กก. (10 กรัม) และเมือ
่ พกพาไว้กบ
ั ตัวคือ 0.670 วัตต์/กก.
(10 กรัม)
โทรศัพท์นต
ี้ รงตามมาตรฐานการดูดกลืนสัญญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF)
เมือ
่ ใช้งานตามปกติโดยถือแนบกับหู หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่าง
น้อย 1.5 ซม.
เมือ
่ ใช้กล่องโทรศัพท์สำ� หรับพกพา คลิปยึดเข็มขัดหรือทีใ่ ส่ โทรศัพท์
เพือ
่ การใช้งานแบบพกติดตัว อุปกรณ์เหล่านัน
้ ไม่ ควรเป็นโลหะและควร
ให้โทรศัพท์อยูห
่ า่ งจากร่างกายอย่าง น้อย 1.5 ซม. โทรศัพท์เครือ
่ งนีต
้ อ
้ ง
มีการเชือ
่ มต่อเครือข่าย ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพส�ำหรับการส่งไฟล์ขอ
้ มูลหรือข้อความ
ในบางครัง้ การส่งไฟล์ขอ
้ มูลหรือการส่งข้อความอาจล่าช้าจนกว่าจะ
เชือ
่ มต่อเครือข่ายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบต
ั ิ ตามค�ำแนะน�ำ
เกีย
่ วกับระยะห่างดังกล่าวข้างต้น จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสิน
้

การดูแลและการบ�ำรุงรักษาเครือ
่ งโทรศัพท์
ค�ำเตือน
ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ นการรับรอง ให้ใช้กบ
ั โทรศัพท์รน
ุ่ นี้
เท่านัน
้ การใช้อป
ุ กรณ์ประเภทอืน
่ ๆ อาจท�ำให้การรับรองหรือการรับประกันของเครือ
่ ง
สิน
้ สุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
•

•

•
•

•
•

อย่าถอดแยกชิน
้ ส่วนของเครือ
่ งโทรศัพท์ ควรน�ำไปให้ชา่ ง เทคนิคผูม
้ ค
ี วาม
รูเ้ มือ
่ จ�ำเป็นต้องมีการตรวจซ่อม
การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันเป็นการตัด สินใจของ LG ซึง่ อาจรวมถึง
การเปลีย
่ นชิน
้ ส่วนหรือแผงวงจร ทีเ่ ป็นของใหม่หรือของทีป
่ รับสภาพ
โดยมีประสิทธิภาพใน การท�ำงานเทียบเท่าชิน
้ ส่วนทีถ
่ ก
ู เปลีย
่ น
ควรวางให้หา่ งจากอุปกรณ์เครือ
่ งใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี วิทยุ และคอมพิวเตอร์
ควรตัง้ โทรศัพท์ไว้หา่ งจากแหล่งความร้อน เช่น  เครือ
่ งระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
ไม่ควรท�ำโทรศัพท์ตก
ไม่ควรน�ำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารสัน
่ สะเทือน หรือการกระแทก
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ปิดเครือ
่ งโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ข
ี อ
้ บังคับพิเศษ ว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการท�ำงานของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ทีไ่ วต่อสัญญาณรบกวน
ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ดว้ ยมือเปียก ขณะก�ำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูก
ไฟฟ้าดูดและอาจท�ำให้โทรศัพท์ชำ� รุด เสียหายได้
ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วต
ั ถุไวไฟ เนือ
่ งจากโทรศัพท์
อาจร้อนและท�ำให้ตด
ิ ไฟ ซึง่ อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้
ใช้ผา้ แห้งเช็ดท�ำความสะอาดภายนอกเครือ
่ งโทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย
เช่น เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพืน
้ ผิวอ่อนนุม
่
ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณทีม
่ ก
ี ารถ่ายเทอากาศดี
ไม่ควรน�ำเครือ
่ งโทรศัพท์ไว้ในทีท
่ ม
ี่ ฝ
ี น
ุ่ หรือควันมากเกินไป
อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บต
ั รเครดิตหรือบัตรโดย สารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก
เพราะอาจท�ำความเสียหายต่อข้อมูล ในแถบแม่เหล็กได้
อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมค
ี ม เพราะอาจท�ำความเสียหาย แก่โทรศัพท์ได้
วางเครือ
่ งโทรศัพท์ให้หา่ งจากของเหลวหรือความชืน
้
ใช้อป
ุ กรณ์เสริม เช่น หูฟงั ด้วยความระมัดระวังอย่าแตะต้อง
เสาอากาศโดยไม่จำ� เป็น
ห้ามใช้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือซ่อมแซมแก้วทีแ
่ ตก มีรอยแตก
หรือร้าว ความเสียหายของหน้าจอแก้วเกิดขึน
้ จาก การใช้งานโดยไม่ได้รบ
ั
อนุญาตหรือไม่ถก
ู ต้องจะไม่ครอบ คลุมภายใต้การรับประกัน
โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม
ี่ ค
ี วามร้อนใน
ระหว่างการท�ำงานปกติ การสัมผัสกับผิวโดยตรงเป็นระยะ เวลานานโดย
ไม่มก
ี ารระบายอากาศหรือมีไม่เพียงพออาจท�ำ ให้รส
ู้ ก
ึ ไม่สบายหรือเกิด
แผลไหม้เล็กน้อยได้ ดังนัน
้ ผูใ้ ช้ตอ
้ ง ระมัดระวังเมือ
่ ถือโทรศัพท์ในระหว่าง
หรือทันทีหลังจากการ ใช้การ
หากโทรศัพท์ของคุณเปียกน�ำ 
้ ให้ถอดปลัก
๊ ทันทีเพือ
่ ให้เครือ
่ ง แห้งสนิท
ห้ามท�ำให้อป
ุ กรณ์แห้งเร็วขึน
้ โดยใช้แหล่งความ ร้อนภายนอก เช่น เตาอบ
เตาไมโครเวฟ หรือเครือ
่ งเป่าผม ของเหลวในโทรศัพท์ทเี่ ปียกน�ำ้ จะเปลีย
่ น
สีของฉลาก ผลิตภัณฑ์ในโทรศัพท์ ความเสียหายของอุปกรณ์ทเี่ ป็นผล
มาจากการสัมผัสกับของเหลวจะไม่ได้รบ
ั ครอบคลุมภาย ใต้การรับประกัน
�����������������������������������������������������
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การท�ำงาน อย่างมีประสิทธิภาพของโทรศัพท์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ุ เครือ
่ งอาจได้รบ
ั ผลจาก
คลืน
่ รบกวนได้ ท�ำให้มผ
ี ลต่อการท�ำงาน
•

•

•

•

ห้ามใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ กล้อป
ุ กรณ์ทางการแพทย์โดย
ไม่ได้รบ
ั อนุญาตเสียก่อน หลีกเลีย
่ งการวางโทรศัพท์ เหนือเครือ
่ งควบคุม
จังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสือ
้ เป็นต้น
โทรศัพท์มอ
ื ถือบางเครือ
่ งอาจก่อให้เกิดสัญญาณคลืน
่
รบกวนกับเครือ
่ งช่วยฟังได้
ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รบ
ั
การรบกวนบ้างเล็กน้อย
ใช้โทรศัพท์ของคุณในช่วงอุณหภูมิ 0ºC และ 40ºC หากเป็น
ไปได้ การปล่อยให้โทรศัพท์อยูใ่ นอุณหภูมิ เย็นจัดหรือร้อนจัด
อาจท�ำให้เกิดความเสียหาย ท�ำงานผิดพลาด หรือระเบิดได้

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วย เรือ
่ งการใช้โทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ในพืน
้ ทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ขับขีย
่ านพาหนะ ห้ามใช้โทรศัพท์มอ
ื ถือในขณะขับรถ มีสมาธิ
ในการขับขีด
่ ว้ ยความระมัดระวังอย่างเต็มที่ ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อน
โทรออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขีท
่ ำ� ให้จำ� เป็นต้องด�ำเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผลกระทบต่อ ระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด
ในรถของคุณ เช่น วิทยุตด
ิ รถยนต์ อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตัง
้ ถุงลมนิรภัย ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพา แบบไร้สายซึง่
ขัดขวางการท�ำงานของถุงลม ซึง่ อาจท�ำให้ ถุงลมไม่ทำ� งาน หรืออาจท�ำ
ให้คณ
ุ ได้รบ
ั บาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ ง จากการท�ำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณก�ำลังฟังเพลงในขณะอยูข
่ า้ งนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ี่
ระดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ให้คณ
ุ ยังสามารถได้ ยินเสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ า้ งถนน
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หลีกเลีย
่ งการท�ำลายความสามารถในการได้ยน
ิ
เพือ
่ ป้องกันการท�ำลายความสามารถ ในการได้ยน
ิ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได้ ห้ามฟัง
เสียงทีด
่ งั มากเป็นเวลานาน

ความสามารถในการได้ยน
ิ อาจถูกท�ำลายได้หากคุณฟังเสียงดัง เป็นระยะ
เวลานาน ดังนัน
้ เราขอแนะน�ำว่า คุณไม่ควรเปิดหรือ ปิดหูฟงั ใกล้กบ
ั หูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลง และระดับเสียงสายสนทนาไว้ในระดับที่
เหมาะสม
• เมือ
่ ใช้หฟ
ู งั ให้ลดระดับเสียงลงหากคุณไม่ได้ ยินเสียงพูดของคนข้างๆ
หรือคนข้างๆคุณได้ยน
ิ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ ก�ำลังฟัง
หมายเหตุ: แรงดันเสียงทีม
่ ากเกินไปจากหูฟงั และชุดหูฟงั สามารถท�ำให้สญ
ู เสีย
การได้ยน
ิ ได้

ส่วนทีเ่ ป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณท�ำมาจากวัสดุแก้ว ซึง่ ส่วน ทีเ่ ป็นแก้วนีส
้ ามารถ
แตกได้หากโทรศัพท์ตกลงบนพืน
้ แข็ง หรือถูกกระแทก หากส่วนทีเ่ ป็นแก้ว
นีแ
้ ตก อย่าสัมผัส หรือพยายามดึงออก ให้หยุดใช้โทรศัพท์จนกว่าส่วนทีเ่ ป็น
แก้วนี้ จะได้รบ
ั การเปลีย
่ นโดยผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้

บริเวณทีท
่ ำ� ให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพืน
้ ทีท
่ อ
ี่ ยูร่ ะหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และท�ำตามข้อก�ำหนด หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้
•
•
•

8

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จด
ุ เติมน�ำ้ มันเชือ
้ เพลิง
ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้นำ�้ มันเชือ
้ เพลิงหรือสารเคมี
ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟ ง่าย หรือระเบิดได้ในห้อง
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โดยสารของรถ ซึง่ คุณใช้เก็บ โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครือ
่ งบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลืน
่ รบกวนต่อ เครือ
่ งบินได้
• ให้ปด
ิ โทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์เมือ
่ เครือ
่ งบินจอดทีพ
่ น
ื้ ก่อนได้รบ
ั การอนุญาต
จากพนักงานประจ�ำเครือ
่ ง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บ ชิน
้ ส่วนขนาดเล็ก
ซึง่ อาจท�ำอันตรายหากเด็กน�ำใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กบ
ั เครือข่ายมือถือ บางเครือข่ายได้ จึงไม่ควร
ใช้โทรศัพท์นเี้ พียงอย่างเดียวใน กรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผูใ้ ห้บริการ
ในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วกับแบตเตอรีแ
่ ละการดูแลรักษา
•

•

•
•

•

คุณไม่จำ� เป็นต้องคายประจุแบตเตอรีอ
่ อกจนหมดก่อนเริม
่ การชาร์จ
แบตเตอรีน
่ ต
ี้ า่ งจากแบตเตอรีอ
่ น
ื่ เนือ
่ งจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของ แบตเตอรีจ
่ งึ ไม่ดอ
้ ยลง
ใช้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ งชาร์จของ LG เท่านัน
้ เครือ
่ งชาร์จของ LG
ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุ การใช้งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานทีส
่ ด
ุ
อย่าถอดชิน
้ ส่วนหรือท�ำให้แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
เปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อ
้ นใหม่ทน
ั ที เมือ
่ ประสิทธิภาพการใช้งาน ลดต�ำ่ ลงจนถึง
ระดับทีไ่ ม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรีน
่ ส
ี้ ามารถ ชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครัง้
ก่อนทีจ
่ ะต้องเปลีย
่ นก้อนใหม่
ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อก
ี ครัง้ หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพือ
่
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•

•

•
•

•

•

•

•

เพิม
่ เวลาการใช้งาน
อย่าให้เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้ใน สภาพ
ทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สูง เช่น ในห้องน�ำ้
อย่าวางแบตเตอรีท
่ งิ้ ไว้ในสภาพอากาศทีร่ อ
้ นหรือเย็น เนือ
่ ง จากประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรีอ
่ าจด้อยลง
หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต้องอาจท�ำให้เกิดการ ระเบิดได้
ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำของผูผ
้ ลิตในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ี่ ใช้แล้ว
โปรดรีไซเคิลเมือ
่ เป็นไปได้อย่าทิง้ เป็นขยะใน ครัวเรือน
หากคุณต้องการเปลีย
่ นแบตเตอรี่ โปรดน�ำไปทีจ
่ ด
ุ บริการหรือ ตัวแทน
จ�ำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ จาก LG Electronics ที่ ใกล้ทส
ี่ ด
ุ เพือ
่
ขอความช่วยเหลือ
ถอดปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบทุกครัง้ หลังจาก แบตเตอรี่
โทรศัพท์เต็มแล้วเพือ
่ ลดการใช้พลังงานสิน
้ เปลือง ของอุปกรณ์ชาร์จ
อายุการใช้งานแบตเตอรีจ
่ ะขึน
้ อยูก
่ บ
ั การก�ำหนด ค่าเครือข่าย,
การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
ี่ ข
ี อบแหลมคม เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรีซ
่ งึ่ อาจก่อให้เกิด ไฟไหม้ได้

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ขอ
้ ตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL
และข้อตกลงโอเพนซอร์สอืน
่ ๆ ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.
lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงือ
่ นไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกีย
่ ว
กับลิขสิทธิท
์ งั้ หมดทีอ
่ า้ งถึงนัน
้ สามารถดาวน์โหลดได้
LG Electronics จะยังมอบซอร์สโค้ดแก่คณ
ุ บน CD-ROM
โดยคิดค่าใช้จา่ ยในการแจกจ่าย (เช่นค่าใช้จา่ ยของสือ
่ บันทึกข้อมูล การจัดส่ง
และการจัดการ) หากได้รบ
ั การร้องขอทางอีเมลไปยัง opensource@lge.com
ข้อเสนอนีม
้ ผ
ี ลใช้ได้สาม (3) ปีนบ
ั จากวันทีค
่ ณ
ุ ซือ
้ สินค้า
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วิธก
ี ารอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ
เข้าใช้งานเฟิรม
์ แวร์ลา่ สุด, ฟังก์ชน
ั่ ซอฟต์แวร์ใหม่ และการปรับปรุงต่างๆ
• เลือกการอัปเดตซอฟต์แวร์ในเมนูการตัง
้ ค่าบน อุปกรณ์ของคุณ
• อัปเดตอุปกรณ์ของคุณโดยเชือ
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
เกีย
่ วกับการใช้ฟงั ก์ชน
ั่ นี้ โปรดดูที่ http://www.lg.com/common/index.jsp
เลือกประเทศและภาษา
ค�ำประกาศรับรอง
ดังนัน
้ LG Electronics ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ LG-H324t
เป็นไปตามข้อก�ำหนดทีจ
่ ำ� เป็น และ ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย
่ วข้องอืน
่ ๆ ของ Directive
1999/5/EC คุณสามารถดูสำ� เนาของค�ำประกาศรับรองได้ที่
http://www.lg.com/global/declaration
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ข้อความประกาศส�ำคัญ
โปรดอ่านข้อความนีก
้ อ
่ นทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ใช้งานโทรศัพท์!
โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปัญหาทีค
่ ณ
ุ พบในโทรศัพท์ของคุณมีการอธิบายไว้ใน
ส่วนนีห
้ รือไม่กอ
่ นทีจ
่ ะโทรศัพท์ไปขอรับการบริการหรือติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ

1. หน่วยความจ�ำโทรศัพท์
เมือ
่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจ�ำโทรศัพท์นอ
้ ยกว่า 10MB โทรศัพท์จะไม่
สามารถรับข้อความใหม่ได้ คุณต้องตรวจสอบหน่วยความจ�ำโทรศัพท์
และลบข้อมูลบางอย่าง เช่น แอปพลิเคชันหรือข้อความเพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีว่ า่ งใน
หน่วยความจ�ำ
การถอนการติดตัง้ แอปพลิเคชัน:
1 แตะทีแ
่ ท็บ
>
>
> แอปพลิเคชัน
2 เมือ
่ แอปพลิเคชันทัง้ หมดปรากฏขึน
้ ให้เลือ
่ นและเลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ
ต้องการยกเลิกการติดตัง้
3 แตะ ถอนการติดตัง
้

2. การยืดอายุแบตเตอรี่
ยืดพลังงานแบตเตอรีโ่ ดยการปิดคุณสมบัตท
ิ ค
ี่ ณ
ุ ไม่จำ� เป็นต้องให้ทำ� งานอย่าง
ต่อเนือ
่ งในแบ็คกราวด์ คุณสามารถตรวจสอบวิธก
ี ารใช้ไฟแบตเตอรีข
่ อง
แอปพลิเคชันและทรัพยากรระบบได้
การยืดอายุแบตเตอรีข
่ องโทรศัพท์:
• ปิดการสือ
่ สารทางสัญญาณวิทยุเมือ
่ คุณไม่ได้ใช้ ปิด Wi-Fi, Bluetooth
หรือ GPS หากคุณไม่ได้ใช้งาน
• ลดความสว่างหน้าจอและตัง
้ ค่าไทม์เอาต์หน้าจอให้สน
ั้ ลง
• ปิดการซิงค์อต
ั โนมัตข
ิ อง Gmail, ปฏิทน
ิ , รายชือ
่ และแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
12
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•
•

บางแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดอาจใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
ขณะใช้แอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดมา ให้ตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี่

3. กอ
่ นการติดตัง้ แอปพลิเคชันและ OS โอเพ่นซอร์ส
ค�ำเตือน
หากคุณติดตัง้ และใช้ OS อืน
่ นอกเหนือจากของผูผ
้ ลิต อาจท�ำให้โทรศัพท์ของคุณ
ท�ำงานผิดปกติได้ นอกจากนัน
้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่ได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตาม
การรับประกัน
ค�ำเตือน
เพือ
่ ปกป้องโทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัว ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเฉพาะจากแหล่ง
ทีเ่ ชือ
่ ถือได้ เช่น Play Store™ เท่านัน
้ หากมีการติดตัง้ แอปพลิเคชันไม่ถก
ู ต้องใน
โทรศัพท์ โทรศัพท์อาจท�ำงานไม่ปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง คุณต้องถอน
การติดตัง้ แอปพลิเคชันเหล่านัน
้ และข้อมูลและการตัง้ ค่าทีเ่ กีย
่ วข้องทัง้ หมดออกจาก
โทรศัพท์

4. การใช้ Hard Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถแก้ไขสูส
่ ภาพเดิมได้ ให้ใช้ Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน) เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของโทรศัพท์
1 ปิดเครือ
่ ง
2 กด ปุม
่ พาวเวอร์/ล็อค + ปุม
่ ลดระดับเสียง
ทีด
่ า้ นหลังของโทรศัพท์คา้ งไว้
3 ปล่อย ปุม
่ พาวเวอร์/ล็อค เมือ
่ เห็นโลโก้ LG แสดงขึน
้ จากนัน
้ กด
ปุม
่ พาวเวอร์/ล็อค ค้างไว้อก
ี ครัง้ ทันที

������������������

13

4 ปล่อยปุม
่ ทัง้ หมดเมือ
่ เมือ
่ หน้าจอ Factory Hard Reset ปรากฏขึน
้
5 กด ปุม
่ ระดับเสียง เพือ
่ เลือก ใช่ จากนัน
้ กด ปุม
่ พาวเวอร์/ล็อค เพือ
่
Hard Reset
6 กดปุม
่ ระดับเสียงเพือ
่ เลือ
่ นแถบสีไปใช่อก
ี ครัง้ จากนัน
้ กดปุม
่ พาวเวอร์/
ปลดล็อคเพือ
่ ยืนยัน
ค�ำเตือน
หากคุณด�ำเนินการ Hard Reset แอปพลิเคชันของผูใ้ ช้, ข้อมูลผูใ้ ช้ และใบอนุญาต
DRM ทัง้ หมดจะถูกลบ โปรดอย่าลืมส�ำรองข้อมูลส�ำคัญไว้กอ
่ นท�ำ Hard Reset

5. การเปิดและการสลับแอปพลิเคชัน
มัลติทาสกิง้ เป็นเรือ
่ งง่ายใน Android; คุณสามารถใช้งานมากกว่าหนึง่ แอป
พลิเคชันพร้อมกัน โดยไม่จำ� เป็นต้องปิดแอปพลิเคชันก่อนเปิดแอปพลิเคชันอืน
่
การใช้และสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ทีเ่ ปิดอยู่ Android จะจัดการแต่ละ
แอปพลิเคชัน การหยุดและเริม
่ ต้นตามทีต
่ อ
้ งการ เพือ
่ ให้แอปพลิเคชันทีไ่ ม่ได้
ท�ำงานไม่ใช้ทรัพยากรโดยไม่จำ� เป็น
1 แตะ
ตัวอย่างรายการแอปพลิเคชันทีใ่ ช้ลา่ สุดจะปรากฏขึน
้
2 แตะแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้งาน ซึง่ จะไม่เป็นการหยุดการรันของแอป
พลิเคชันก่อนหน้าบนพืน
้ หลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แตะ
เพือ
่ กลับออก
จากแอปพลิเคชันหลังการใช้งาน
• ในการปิดแอปพลิเคชันจากรายการแอปพลิเคชันทีใ
่ ช้ลา่ สุด ให้ลาก
ตัวอย่างแอปพลิเคชันไปทางซ้ายหรือขวา หากต้องการลบแอปพลิเคชัน
ทัง้ หมด ให้แตะ ลบทัง
้ หมด  

6. เมือ
่ หน้าจอค้าง
หากหน้าจอค้างหรือโทรศัพท์ไม่ตอบสนองเมือ
่ คุณพยายามใช้งาน
ให้ถอดแบตเตอรีอ
่ อกแล้วใส่ใหม่ จากนัน
้ เปิดเครือ
่ งใหม่อก
ี ครัง้

14
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เริ่มท�ำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ
เลย์เอาต์โทรศัพท์
ไมโครโฟน
ช่องเสียบชุดหูฟง
ั

เซนเซอร์หน้าจอ

หูฟง
ั

เลนส์กล้องด้านหน้า

หมายเหตุ: เซนเซอร์หน้าจอ
เมือ
่ รับสายหรือโทรออก เซนเซอร์หน้าจอจะปิดไฟหน้าจอโดยอัตโนมัติ และล็อค
หน้าจอสัมผัสโดยการรับรูเ้ มือ
่ โทรศัพท์อยูใ่ กล้หู วิธน
ี จ
ี้ ะช่วยยืดอายุการใช้งานแบต
เตอรี่ และป้องกันไม่ให้คณ
ุ เปิดใช้หน้าจอสัมผัสโดยไม่ได้ตงั้ ใจขณะโทรศัพท์
ค�ำเตือน
การวางวัตถุทม
ี่ น
ี ำ�้ หนักมากบนโทรศัพท์หรือการนัง่ ทับอาจท�ำให้จอภาพและการ
ท�ำงานของหน้าจอสัมผัสเสียหายได้ อย่าบังเซนเซอร์หน้าจอด้วยทีก
่ น
ั หน้าจอ
หรือฟิลม
์ ป้องกันรอยชนิดใดก็ตาม เนือ
่ งจากอาจท�ำให้เซนเซอร์ทำ� งานผิดปกติได้

����������������������������������
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เลนส์กล้องด้านหลัง
ปุม
่ พาวเวอร์/ปลดล็อค

แฟลช
ปุม
่ ระดับเสียง

ล�ำโพง
พอร์ตอุปกรณ์ชาร์จ/
USB
ปุม
่ พาวเวอร์/
ปลดล็อค
ปุม
่ ระดับเสียง

16

•
•

ไมโครโฟน

เปิดหรือปิดโทรศัพท์ของคุณโดยกดปุม
่ นีค
้ า้ งไว้
กดเพือ
่ ล็อค/ปลดล็อคหน้าจอ

(ขณะทีห
่ น้าจอปิดอยู)่
• กดขึน
้ ค้างเพือ
่ เปิด QuickMemo+
• กดลงค้างเพือ
่ เปิดกล้อง

����������������������������������

การติดตัง้ ซิมการ์ดและแบตเตอรี่
ใส่ซม
ิ การ์ดและแบตเตอรีท
่ ใี่ ห้โดยผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มอ
ื ถือ
1 ในการถอดฝาครอบด้านหลัง ให้จบ
ั โทรศัพท์ไว้อย่างมัน
่ คงด้วยมือข้างเดียว
ใช้มอ
ื อีกข้างหนึง่ ดึงฝาครอบด้านหลังออกด้วยเล็บหัวแม่มอ
ื ตามทีแ
่ สดงใน
ภาพด้านล่าง

2 เลือ
่ นซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซม
ิ การ์ดตามภาพทีแ
่ สดง โปรดตรวจสอบให้
แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว�ำ่ ลง

����������������������������������
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ค�ำเตือน
ห้ามเสียบการ์ดหน่วยความจ�ำลงในช่องเสียบซิมการ์ด ถ้าการ์ดหน่วยความจ�ำติดค้าง
อยูใ่ นช่องเสียบซิมการ์ด ให้นำ� อุปกรณ์ไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ LG เพือ
่ น�ำการ์ดหน่วย
ความจ�ำออก
หมายเหตุ: อุปกรณ์นส
ี้ ามารถใช้ได้กบ
ั การ์ด microSIM เท่านัน
้

3 ใส่แบตเตอรี่

4 เมือ
่ ต้องการปิดฝาครอบอุปกรณ์ ให้วางฝาด้านหลังบนช่องใส่แบตเตอรี่
และกดให้เข้าที่

18
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การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรีก
่ อ
่ นการใช้งานครัง้ แรก ชาร์จแบตเตอรีด
่ ว้ ยอุปกรณ์ชาร์จ คุณยัง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพือ
่ ชาร์จแบตเตอรีไ่ ด้โดยการเชือ
่ มโทรศัพท์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ดว้ ยสายเคเบิล USB
ค�ำเตือน
ใช้อป
ุ กรณ์ชาร์จ แบตเตอรี่ และสายเคเบิลทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองจาก LG เท่านัน
้
หากคุณใช้อป
ุ กรณ์ชาร์จ แบตเตอรีห
่ รือสายเคเบิลทีไ่ ม่ได้รบ
ั การรับรอง
อาจท�ำให้การชาร์จแบตเตอรีล
่ า่ ช้า หรืออาจท�ำให้แบตเตอรีร่ ะเบิดหรือท�ำให้อป
ุ กรณ์
ได้รบ
ั ความเสียหาย ซึง่ จะไม่ได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตามการรับประกัน

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จอยูท
่ างด้านล่างของโทรศัพท์ เสียบอุปกรณ์ชาร์จ
และเสียบปลัก
๊ ไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ

หมายเหตุ:
• ห้ามเปิดฝาครอบด้านหลังขณะโทรศัพท์ของคุณก�ำลังชาร์จ
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การใส่การ์ดหน่วยความจ�ำ
อุปกรณ์ของคุณรองรับการ์ด microSD สูงสุดไม่เกิน 32GB การ์ดหน่วยความ
จ�ำบางการ์ดอาจใช้ไม่ได้กบ
ั อุปกรณ์ของคุณ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ผูผ
้ ลิตและชนิดของ
การ์ดหน่วยความจ�ำ
ค�ำเตือน
การ์ดหน่วยความจ�ำบางการ์ดอาจใช้ได้ไม่สมบูรณ์กบ
ั อุปกรณ์ การใช้การ์ดทีไ่ ม่รอบรับ
อาจท�ำให้อป
ุ กรณ์หรือการ์ดหน่วยความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ขอ
้ มูลทีเ่ ก็บไว้ในการ์ด
เสียหายได
หมายเหตุ:
• การเขียนหรือการลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้อายุการใช้งานของการ์ดหน่วยความจ�ำ
สัน
้ ลง

1 ถอดฝาครอบด้านหลัง
2 ใส่การ์ดหน่วยความจ�ำโดยให้หน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว�ำ่ หน้าลง

3 ปิดฝาครอบด้านหลัง

20
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การถอดการ์ดหน่วยความจ�ำ
ก่อนการถอดการ์ดหน่วยความจ�ำ ให้ unmount การ์ดก่อนเพือ
่ ให้สามารถอด
การ์ดหน่วยความจ�ำได้อย่างปลอดภัย
1 แตะทีแ
่ ท็บ
>
>
> ทีเ่ ก็บข้อมูล >
ยกเลิกการต่อเชือ
่ มการ์ด SD
2 ถอดฝาครอบด้านหลังและดึงการ์ดหน่วยความจ�ำออก
ค�ำเตือน
ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจ�ำในขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์กำ� ลังส่งหรือก�ำลังเข้าถึงข้อมูล
การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ขอ
้ มูลสูญหาย หรือได้รบ
ั ความเสียหาย หรือการ์ดหน่วย
ความจ�ำหรืออุปกรณ์ได้รบ
ั ความเสียหาย บริษท
ั จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิด
จากการใช้งานการ์ดหน่วยความจ�ำทีเ่ สียหาย รวมถึงข้อมูลสูญหาย

การล็อคและปลดล็อคอุปกรณ์
การกด ปุม
่ พาวเวอร์/ล็อค จะปิดหน้าจอและท�ำให้อป
ุ กรณ์อยูใ่ นโหมดล็อค
อุปกรณ์จะล็อคโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้งานเป็นระยะเวลาทีก
่ ำ� หนดไว้
ซึง่ จะช่วยป้องกันการแตะโดยไม่ตงั้ ใจและประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
เมือ
่ ต้องการปลดล็อคอุปกรณ์ ให้กด ปุม
่ พาวเวอร์/ล็อค
และปัดทีห
่ น้าจอไปทิศทางใดก็ได้
หมายเหตุ: การแตะสองครัง้ บนหน้าจอยังสามารถเปิดหน้าจอแทนการกด
ปุม
่ พาวเวอร์/ล็อค

การเปลีย
่ นวิธล
ี อ
็ คหน้าจอ
คุณสามารถเปลีย
่ นวิธล
ี อ
็ คหน้าจอเพือ
่ ป้องกันไม่ให้ผอ
ู้ น
ื่ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
ของคุณ
1 แตะทีแ
่ ท็บ
>
>
ล็อคหน้าจอ > เลือกแบบล็อคหน้าจอ
2 เลือกแบบล็อคหน้าจอทีต
่ อ
้ งการ จาก ไม่ม,ี ลาก, Knock Code, รูปแบบ,
PIN และ รหัสผ่าน
����������������������������������
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ข้อควรระวัง: สร้างแอคเคาท์ Google ก่อนท�ำการตัง้ ค่ารูปแบบปลดล็อค
และจ�ำแบ็คอัพ PIN ทีค
่ ณ
ุ ได้สร้างไว้เมือ
่ สร้างรูปแบบล็อคของคุณ
ข้อควรระวัง! หากคุณยังไม่ได้สร้างแอคเคาท์ Google บนโทรศัพท์และคุณลืม
PIN รหัสผ่าน และแบ็กอัพ PIN ของคุณ คุณต้องท�ำ hard reset แต่หากคุณท�ำ 
Hard Reset แอปพลิเคชันของผูใ้ ช้และข้อมูลของผูใ้ ช้ทงั้ หมดจะถูกลบ โปรดอย่าลืม
ส�ำรองข้อมูลส�ำคัญไว้กอ
่ นด�ำเนินการ Hard Reset
เคล็ดลับ! Smart Lock
คุณสามารถใช้ Smart Lock เพือ
่ ท�ำให้การปลดล็อคโทรศัพท์ของคุณง่ายขึน
้
คุณสามารถตัง้ ค่าเพือ
่ ปลดล็อคโทรศัพท์ของคุณเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์
Bluetooth ทีไ่ ว้ใจได้ เมือ
่ อยูใ่ นสถานทีท
่ ค
ี่ น
ุ้ เคย เช่น ทีบ
่ า้ น หรือทีท
่ ำ� งาน
หรือเมือ
่ โทรศัพท์จำ� หน้าคุณได้
การตัง
้ ค่า Smart Lock
1 แตะ
>
>
2 แตะทีแ
่ ท็บ ล็อคหน้าจอ > Smart Lock
3 ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเพิม
่ อุปกรณ์ สถานะที่ หรือหน้าทีค
่ ณ
ุ เชือ
่ ถือ
คุณต้องตัง้ ค่าล็อคหน้าจอ (รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน)
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เคล็ดลับส�ำหรับหน้าจอสัมผัส
เคล็ดลับต่อไปนีเ้ ป็นเคล็ดลับเกีย
่ วกับวิธน
ี าวิเกตโทรศัพท์ของคุณ
• แตะหรือสัมผัส – การใช้หนึง
่ นิว้ แตะเพือ
่ เลือกรายการ ลิงค์ ช็อตคัท
และตัวอักษรบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
• แตะค้าง – แตะรายการบนหน้าจอค้างไว้ โดยให้แตะโดยไม่ตอ
้ งยกนิว้ ขึน
้
จนกว่าการด�ำเนินการจะเกิดขึน
้
• ลาก – แตะรายการค้างไว้ชว
ั่ ครูห
่ นึง่ จากนัน
้ เลือ
่ นนิว้ ของคุณบนหน้าจอ
จนกว่าจะไปถึงต�ำแหน่งเป้าหมาย คุณสามารถลากรายการบนหน้าจอหลัก
ของคุณเพือ
่ จัดต�ำแหน่งใหม่ได้
• ปัดหรือเลือ
่ น – ในการปัดหรือเลือ
่ น ให้เลือ
่ นนิว้ ของคุณผ่านพืน
้ ผิว
ของหน้าจออย่างรวดเร็ว โดยไม่หยุดพักหลังจากทีแ
่ ตะครัง้ แรก
(เพือ
่ ไม่ให้กลายเป็นการลากแทน)
• แตะสองครัง
้ – แตะสองครัง้ – แตะสองครัง้ เพือ
่ ซูมบนเว็บเพจหรือแผนที่
• กางหุบนิว
้ เพือ
่ ซูม – ใช้นวิ้ ชีแ
้ ละนิว้ โป้งของคุณในการเลือ
่ นเข้าหากัน
หรือเลือ
่ นออกจากกันเพือ
่ ซูมเข้าหรือออกขณะใช้งานบราวเซอร์ แผนที่
หรือขณะเรียกดูรป
ู ภาพ
• หมุนหน้าจอ – จากหลายๆ แอปพลิเคชันและเมนู การวางแนวของ
หน้าจอจะเปลีย
่ นแปลงไปตามการวางแนวจริงของอุปกรณ์
หมายเหตุ:
• ไม่ตอ
้ งออกแรงกดมาก หน้าจอสัมผัสไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและแน่นอน
• ใช้ปลายนิว
้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือกทีต
่ อ
้ งการ ระวังอย่าแตะโดนปุม
่ อืน
่ ๆ

หน้าจอหลักของคุณ
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หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักคือจุดเริม
่ ต้นส�ำหรับหลายแอปพลิเคชันและฟังก์ชน
ั่ การใช้งาน
ท�ำให้คณ
ุ สามารถเพิม
่ สิง่ ต่างๆ ได้ เช่น ทางลัดของแอปพลิเคชัน และ Widget
ของ Google เพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันได้ในทันที
เป็นหน้าจอเริม
่ ต้นและสามารถเข้าใช้ได้จากทุกเมนูดว้ ยการแตะ
แถบสถานะ

ไอคอนแอปพลิเคชัน
สัญลักษณ์แสดงต�ำแหน่ง
พืน
้ ทีป
่ ม
ุ่ ด่วน
ปุม
่ สัมผัสหน้าหลัก
แสดงข้อมูลสถานะของโทรศัพท์ รวมถึงเวลา ความแรงของสัญญาณ
สถานะแบตเตอรี่ และไอคอนการแจ้ง
แตะไอคอน (แอปพลิเคชัน, โฟลเดอร์, ฯลฯ) เพือ
่ เปิดและใช้งาน
แสดงว่าคุณก�ำลังดูหน้าจอหลักใดอยู่
ท�ำให้สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชน
ั่ ในทุกหน้าจอหลักด้วยการสัมผัสเพียง
ครัง้ เดียว

24

หน้าจอหลักของคุณ

ปม
่ ุ ย้อนกลับ กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า  รวมทัง้ ปิดรายการป๊อปอัป
เช่น เมนู กล่องโต้ตอบ และคียบ
์ อร์ดบนหน้าจอ
ปม
่ ุ หน้าหลัก กลับไปยังหน้าจอหลักจากหน้าจอใดๆ
ม
ป
่ ุ แอปพลิ แสดงแอปพลิเคชันทีใ่ ช้งานล่าสุด
ถ้าคุณแตะปุม
่ นีค
้ า้ งไว้ จะเป็นการเปิดเมนูตวั เลือกทีม
่ ี
เคชัน
ให้เลือก
ล่าสุด
ปม
่ ุ สลับซิม เลือกซิมการ์ดทีค
่ ณ
ุ จะใช้ แตะปุม
่ ค้างเพือ
่ ไปที่
ตัง้ ค่าซิมคู่
หน้าจอหลักย่อย
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารจะมีหน้าจอหลักหลายหน้าจอเพือ
่ ให้มพ
ี น
ื้ ทีว่ า่ งส�ำหรับเพิม
่
ไอคอน, Widgets และอืน
่ ๆ
• เลือ
่ นนิว้ ของคุณไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอหลักเพือ
่ เข้าใช้หน้าจอ
หลักเพิม
่ เติม

การปรับแต่งหน้าจอหลัก
คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอหลักของคุณโดยเพิม
่ แอปพลิเคชัน, Widgets
และเปลีย
่ นพืน
้ หลัง
รายการเพิม
่ เติมบนหน้าจอหลัก
1 แตะค้างไว้บนส่วนทีว่ า่ งของหน้าจอหลัก
2 ในเมนูโหมดเพิม
่ ให้เลือกรายการทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพิม
่ จากนัน
้ คุณจะเห็น
รายการทีเ่ พิม
่ บนหน้าจอหลัก
3 ลากไปยังต�ำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้องการแล้วยกนิว้ ขึน
้
เคล็ดลับ! ในการเพิม
่ ไอคอนแอปพลิเคชันในหน้าจอหลัก จากหน้าจอแอปพลิเคชัน
ให้แตะค้างไว้ทแ
ี่ อปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต้องการเพิม
่

หน้าจอหลักของคุณ
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การลบรายการออกจากหน้าจอหลัก
• บนหน้าจอหลัก แตะค้างไว้ทไ
ี่ อคอนทีค
่ ณ
ุ ต้องการลบ > ลากไปยัง
การเพิม
่ แอปฯ ลงในพืน
้ ทีป
่ ม
ุ่ ด่วน
• จากหน้าจอแอปฯ หรือบนหน้าจอหลัก ให้แตะไอคอนแอปพลิเคชันค้างไว้
แล้วลากไปยังพืน
้ ทีป
่ ม
ุ่ ด่วน แล้วปล่อยลงในต�ำแหน่งทีต
่ อ
้ งการ
การลบแอปพลิเคชันออกจากพืน
้ ทีป
่ ม
ุ่ ด่วน
• แตะปุม
่ ด่วนทีต
่ อ
้ งการค้างไว้ แล้วลากไปยัง
หมายเหตุ: ปุม
่ แอปฯ

ไม่สามารถลบออกได้

การก�ำหนดไอคอนแอปฯ เองบนหน้าจอหลัก
1 แตะไอคอนแอปฯ ค้างไว้จนกว่าจะปลดล็อคจากต�ำแหน่งปัจจุบน
ั
แล้วปล่อยมือ ไอคอนการแก้ไข
จะปรากฏขึน
้ ทีม
่ ม
ุ ขวาบนของ
แอปพลิเคชัน
2 แตะไอคอนแอปพลิเคชันอีกครัง้ และเลือกการออกแบบและขนาดไอคอน
ทีต
่ อ
้ งการ
3 แตะ ตกลง เพือ
่ บันทึกการเปลีย
่ นแปลง

การกลับไปทีแ
่ อปพลิเคชันทีเ่ พิง่ ใช้ลา่ สุด
1 แตะ
ตัวอย่างรายการแอปพลิเคชันทีใ่ ช้ลา่ สุดจะปรากฏขึน
้
2 แตะทีก
่ ารแสดงตัวอย่างแอปฯ เพือ
่ เปิดแอปพลิเคชัน หรือแตะ
เพือ
่ กลับสูห
่ น้าจอก่อนหน้า

พาเนลการแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนจะแจ้งให้คณ
ุ ทราบว่ามีขอ
้ ความ เหตุการณ์ปฏิทน
ิ
และการตัง้ ปลุกใหม่ รวมถึงเหตุการณ์ตอ
่ เนือ
่ ง เช่น ในขณะทีค
่ ณ
ุ ใช้สาย
เมือ
่ การแจ้งเตือนมาถึง ไอคอนจะปรากฏขึน
้ ทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ ไอคอน
ส�ำหรับการแจ้งเตือนทีร่ อด�ำเนินการจะปรากฏขึน
้ ทางด้านซ้าย
26
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และไอคอนระบบ เช่น Wi-Fi และระดับแบตเตอรีจ
่ ะแสดงอยูท
่ างด้านขวา
หมายเหตุ: ตัวเลือกทีม
่ อ
ี าจแตกต่างกัน โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
การแจ้งเตือน
ทีร่ อด�ำเนินการ

การแจ้งเตือน
ของระบบ

การเปิดพาเนลการแจ้งเตือน
ลากนิว้ ลงจากแถบสถานะเพือ
่ เปิดพาเนลการแจ้งเตือน
ในการปิดพาเนลการแจ้งเตือน ให้ปด
ั หน้าจอขึน
้ หรือแตะ
พืน
้ ทีต
่ ง
ั้ ค่าด่วน

การแจ้งเตือน
ลบ

หน้าจอหลักของคุณ
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แตะทีป
่ ม
ุ่ ตัง้ ค่าด่วนแต่ละปุม
่ เพือ
่ สลับเปิด/ปิด แตะปุม
่ ทีต
่ อ
้ งการค้างไว้
เพือ
่ เข้าสูเ่ มนูตงั้ ค่าส�ำหรับฟังก์ชน
ั่ โดยตรง ในการดูปม
ุ่ สลับเพิม
่ เติม
ให้ลากนิว้ ไปทางซ้ายหรือขวา แตะ
เพือ
่ ลบ เพิม
่
หรือจัดเรียงปุม
่ ตัง้ ค่าด่วน
แสดงการแจ้งเตือนปัจจุบน
ั พร้อมค�ำอธิบายย่อ แตะทีก
่ ารแจ้งเพือ
่ ดู
แตะเพือ
่ ลบการแจ้งเตือนทัง้ หมด
ไอคอนสัญลักษณ์บนแถบสถานะ
ไอคอนสัญลักษณ์จะปรากฏบนแถบสถานะทีด
่ า้ นบนของหน้าจอเพือ
่ รายงาน
สายทีไ่ ม่ได้รบ
ั ข้อความใหม่ เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ สถานะอุปกรณ์ และอืน
่ ๆ
ไอคอนทีแ
่ สดงทีด
่ า้ นบนของหน้าจอจะให้ขอ
้ มูลเกีย
่ วกับสถานะของอุปกรณ์
ไอคอนทีแ
่ สดงในตารางด้านล่างคือบางส่วนของไอคอนทีพ
่ บบ่อย
ไอคอน รายละเอียด
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ไอคอน รายละเอียด

ไม่ได้ใส่ซม
ิ การ์ด

ก�ำลังเล่นเพลงอยู่

ไม่มส
ี ญ
ั ญาณเครือข่าย

ปิดเสียงเรียกเข้า

เปิดใช้โหมดเครือ
่ งบิน

เปิดใช้โหมดสัน
่

เชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

ชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็มแล้ว

เชือ
่ มต่อชุดหูฟงั แบบสาย

ก�ำลังชาร์จแบตเตอรี่

ก�ำลังใช้สาย

โทรศัพท์เชือ
่ มต่อกับเครือ
่ ง
พีซผ
ี า่ นสายเคเบิล USB

สายไม่ได้รบ
ั

ก�ำลังดาวน์โหลดข้อมูล

เปิด Bluetooth

ก�ำลังอัปโหลดข้อมูล
หน้าจอหลักของคุณ

ค�ำเตือนระบบ

เปิด GPS

ตัง้ ปลุกแล้ว

ก�ำลังซิงโครไนซ์ขอ
้ มูล

มีขอ
้ ความเสียงใหม่

เลือกวิธป
ี อ
้ นข้อมูล

ข้อความตัวอักษรหรือ
มัลติมเี ดียใหม่

ก�ำลังใช้งาน Wi-Fi
Hotspot

หมายเหตุ: ต�ำแหน่งไอคอนในแถบสถานะอาจแตกต่างกันไป โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ฟังก์ชน
ั
หรือบริการ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
คุณสามารถป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์บนหน้าจอได้ คียบ
์ อร์ดบนหน้าจอ
จะปรากฏขึน
้ บนหน้าจอเมือ
่ คุณแตะฟิลด์สำ� หรับป้อนข้อความ
การใช้ปม
ุ่ กดและการป้อนข้อความ
แตะหนึง่ ครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นตัวอักษรถัดไปทีค
่ ณ
ุ พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
แตะสองครัง้ เพือ
่ เปลีย
่ นทุกตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
แตะเพือ
่ ไปยังการตัง้ ค่าแป้นพิมพ์ แตะค้างไว้เพือ
่ ป้อนข้อความด้วยเสียง
หรือเข้าถึงถาดคลิป
แตะเพือ
่ เว้นวรรค
แตะเพือ
่ สร้างบรรทัดใหม่
แตะเพือ
่ ลบตัวอักษรก่อนหน้า
การป้อนตัวอักษรทีใ่ ช้สำ� หรับเน้นเสียง
เมือ
่ คุณเลือกภาษาฝรัง่ เศสหรือสเปนเป็นภาษาทีใ่ ช้ปอ
้ นข้อความ คุณสามารถ
ป้อนตัวอักษรพิเศษของภาษาฝรัง่ เศสหรือสเปนได้ (เช่น "á")
ตัวอย่าง ในการป้อน "á" ให้แตะปุม
่ "a" ค้างไว้จนกว่าปุม
่ ซูมเข้าจะขยายใหญ่
ขึน
้ และแสดงตัวอักษรจากภาษาอืน
่ ๆ แล้วเลือกตัวอักษรพิเศษทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
หน้าจอหลักของคุณ
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คุณสมบัติพิเศษ
การถ่ายรูปด้วยท่าทาง
คุณสมบัตก
ิ ารถ่ายรูปด้วยท่าทางท�ำให้คณ
ุ สามารถถ่ายรูปได้ดว้ ยการเคลือ
่ น
ไหวมือขณะใช้กล้องหน้า
ในการถ่ายรูป
มีสองวิธใี นการใช้คณ
ุ สมบัติ Gesture ช็อต
• ให้ยกมือขึน
้ และเปิดฝ่ามือจนกระทัง่ กล้องหน้าตรวจจับได้และกล่อง
สีเ่ หลีย
่ มปรากฏขึน
้ บนจอ จากนัน
้ ก�ำมือเพือ
่ เริม
่ นับเวลา ให้คณ
ุ มีเวลา
เตรียมพร้อมส�ำหรับถ่าย
• ยกมือขึน
้ ก�ำมือแน่น จนกว่ากล้องหน้าจะตรวจพบ และกล่องปรากฏ
บนหน้าจอ จากนัน
้ คลายมือเพือ
่ เริม
่ นับเวลา ให้คณ
ุ มีเวลาเตรียมพร้อม
ส�ำหรับถ่าย

หรือ

เปิดหน้าจอ
คุณสมบัติ KnockON ให้คณ
ุ แตะสองครัง้ ทีห
่ น้าจอเพือ
่ เปิดหรือปิดหน้าจอ
ได้งา่ ยๆ
ในการเปิดหน้าจอ
1 แตะสองครัง้ ทีก
่ ลางหน้าจอล็อคเพือ
่ เปิดหน้าจอ
2 ปลดล็อคหน้าจอ หรือเข้าถึงช็อตคัตหรือวิดเจ็ตทีม
่ ี
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คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ

ในการปิดหน้าจอ
1 แตะสองครัง้ ทีพ
่ น
ื้ ทีว่ า่ งของหน้าจอหลัก หรือแถบสถานะ
2 หน้าจอจะปิด
หมายเหตุ: แตะทีก
่ ลางหน้าจอ หากคุณแตะทีด
่ า้ นล่างหรือด้านบน
อัตราการรับรูอ
้ าจลดลง

Knock Code
คุณสมบัติ Knock Code ให้คณ
ุ สร้างรหัสปลดล็อคของคุณเองโดยใช้การเคาะ
ร่วมกันบนหน้าจอ คุณสามารถเข้าถึงหน้าจอหลักได้โดยตรงเมือ
่ หน้าจอปิดอยู่
โดยการแตะในล�ำดับเดียวกันบนหน้าจอ
หมายเหตุ:
• ถ้าคุณใส่ Knock Code ผิด 6 ครัง
้ คุณต้องเข้าสูร่ ะบบบัญชีผใู้ ช้ Google ของคุณ
PIN ส�ำรอง
• ใช้ปลายนิว
้ แทนเล็บเพือ
่ แตะทีห
่ น้าจอส�ำหรับการเปิดหรือปิด
• เมือ
่ ไม่มก
ี ารใช้งาน Knock Code คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั Knock On
ได้โดยการเคาะหน้าจอ

1 แตะทีแ
่ ท็บ
>
>
> ล็อคหน้าจอ > เลือกแบบล็อคหน้าจอ >
Knock Code
2 แตะทีส
่ เี่ หลีย
่ มจตุรส
ั ในรูปแบบเพือ
่ ตัง้ ค่า Knock Code รูปแบบ
Knock Code สามารถแตะได้ 3 ถึง 8 ครัง้
การปลดล็อคหน้าจอโดยใช้ Knock Code
คุณสามารถปลดล็อคหน้าจอได้ดว้ ยการแตะรูปแบบ Knock Code
ทีค
่ ณ
ุ ได้ตงั้ ไว้แล้ว เมือ
่ หน้าจอดับลง

คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
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การตั้งค่าบัญชี Google
ครัง้ แรกทีค
่ ณ
ุ เปิดแอปพลิเคชัน Google บนโทรศัพท์
คุณจะต้องไซน์อน
ิ ด้วยแอคเคาท์ Google ของคุณ หากคุณไม่มแ
ี อคเคาท์
Google เครือ
่ งจะขอให้คณ
ุ สร้างแอคเคาท์

การสร้างแอคเคาท์ Google
1 แตะ
>
2 แตะทีแ
่ ท็บ
> แอคเคาท์และการซิงค์ > เพิม
่ แอคเคาท์ > Google
> สร้างแอคเคาท์ใหม่
3 ป้อนชือ
่ และนามสกุลของคุณ และแตะ ถัดไป
4 ป้อนชือ
่ ผูใ้ ช้ และแตะ ถัดไป โทรศัพท์ของคุณจะติดต่อกับเซิรฟ
์ เวอร์
Google และตรวจสอบว่ามีชอ
ื่ ผูใ้ ช้อยูห
่ รือไม่
5 ป้อนรหัสผ่านและแตะ ถัดไป
6 ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำและป้อนข้อมูลทีจ
่ ำ� เป็นและไม่จำ� เป็นเกีย
่ วกับแอคเคาท์
โปรดรอในระหว่างทีเ่ ซิรฟ
์ เวอร์สร้างแอคเคาท์ของคุณ

การไซน์อน
ิ เข้าสูแ
่ อคเคาท์ Google ของคุณ
1 แตะ
>
2 แตะทีแ
่ ท็บ
> แอคเคาท์และการซิงค์ > เพิม
่ แอคเคาท์ >
Google
3 ป้อนอีเมลแอดเดรสของคุณ และแตะ ถัดไป
4 หลังจากไซน์อน
ิ คุณจะสามารถใช้ Gmail และใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ
ของ Google บนโทรศัพท์ของคุณ
5 หลังจากทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ค่าแอคเคาท์ Google ของคุณแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะ
ซิงโครไนซ์กบ
ั แอคเคาท์ Google ของคุณบนอินเตอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ
(ถ้ามีการเชือ
่ มต่อข้อมูล)
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หลังจากไซน์อน
ิ โทรศัพท์ของคุณจะซิงค์กบ
ั บริการต่างๆ ของ Google
ของคุณ เช่น Gmail รายชือ
่ และปฏิทน
ิ Google คุณยังสามารถใช้แผนที่
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store ส�ำรองข้อมูลการตัง้ ค่าไปยัง
เซิรฟ
์ เวอร์ Google และใช้ประโยชน์จากบริการอืน
่ ๆ ของ Google
บนโทรศัพท์ของคุณ
ข้อส�ำคัญ
•

•

บางแอปพลิเคชัน เช่น ปฏิทน
ิ จะสามารถท�ำงานได้กบ
ั แอคเคาท์ Google
แรกทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ เท่านัน
้ หากคุณต้องการใช้มากกว่าหนึง่ แอคเคาท์ Google
ในโทรศัพท์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณท�ำการไซน์อน
ิ ด้วยแอคเคาท์ทค
ี่ ณ
ุ
ต้องการใช้งานกับแอปพลิเคชันนัน
้ ๆ ก่อนการใช้งาน เมือ
่ คุณท�ำการไซน์อน
ิ รายชือ
่
ข้อความ Gmail, เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ ของคุณ และข้อมูลอืน
่ ๆ จากแอปพลิเคชันเหล่านี้
และบริการบนเว็บจะซิงโครไนซ์กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ หากคุณไม่ได้ไซน์อน
ิ แอคเคาท์
Google ระหว่างการตัง้ ค่า คุณจะต้องไซน์อน
ิ หรือสร้างแอคเคาท์ Google ในครัง้ แรกที่
คุณเริม
่ ใช้แอปพลิเคชันทีต
่ อ
้ งใช้ เช่น Gmail หรือ Play Store
หากคุณมีแอคเคาท์องค์กรของบริษท
ั หรือองค์กรอืน
่ แผนกไอทีของคุณอาจมีคำ� แนะน�ำ
พิเศษเกีย
่ วกับวิธไี ซน์อน
ิ แอคเคาท์

การตัง้ ค่าบัญชี Google
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การเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
Wi-Fi
คุณสามารถใช้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในพืน
้ ทีค
่ รอบคลุมของจุด
เชือ
่ มต่อไร้สาย (AP)
การเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1 แตะทีแ
่ ท็บ
>
>
> Wi-Fi
2 แตะ
เพือ
่ เปิด Wi-Fi และเริม
่ สแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ทีใ่ ช้ได้
3 แตะเครือข่ายเพือ
่ เชือ
่ มต่อ
• หากเครือข่ายมีการรักษาความ ปลอดภัยด้วยไอคอนล็อค คุณจะต้องป้อน
คียก
์ ารรักษาความปลอดภัยหรือรหัสผ่าน
4 แถบสถานะจะแสดงไอคอนทีร่ ะบุสถานะ Wi-Fi
หมายเหตุ: หากคุณอยูน
่ อกพืน
้ ที่ Wi-Fi หรือตัง้ ค่า Wi-Fi เป็นปิด อุปกรณ์อาจเชือ
่ ม
ต่อกับเว็บโดยอัตโนมัตโิ ดยใช้ขอ
้ มูลโมบาย ซึง่ อาจมีคา่ ใช้จา่ ย

เคล็ดลับ! การดู MAC แอดเดรส
แตะทีแ
่ ท็บ
>
>
> Wi-Fi >

> Wi-Fi ขัน
้ สูง > MAC แอดเดรส

Bluetooth
Bluetooth เป็นเทคโนโลยีการสือ
่ สารระยะใกล้ๆ ทีใ่ ห้คณ
ุ เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์
Bluetooth จ�ำนวนมากโดยไม่ตอ
้ งใช้สาย เช่น ชุดหูฟงั
และชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์ อุปกรณ์มอ
ื ถือ คอมพิวเตอร์ เครือ
่ งพิมพ์
และอุปปกรณ์ไร้สายทีเ่ ปิดใช้งาน Bluetooth
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การเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์

หมายเหตุ:
• LG ไม่มส
ี ว่ นรับผิดชอบใดๆ ส�ำหรับการสูญหาย การสกัดกัน
้ หรือการน�ำข้อมูลทีส
่ ง่
หรือรับผ่านคุณสมบัติ Bluetooth ไปใช้ในทางทีผ
่ ด
ิ
• คุณต้องแน่ใจเสมอว่าได้แบ่งปันและรับข้อมูลจากอุปกรณ์ทเี่ ชือ
่ ถือได้และปลอดภัย
• ในกรณีทม
ี่ ส
ี งิ่ กีดขวางระหว่างอุปกรณ์ ระยะการท�ำงานอาจลดลง
• อุปกรณ์บางรุน
่ โดยเฉพาะรุน
่ ทีย
่ งั ไม่ผา่ นการทดสอบหรืออนุญาตโดย Bluetooth
SIG อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ของคุณได้

การจับคูโ่ ทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ทใี่ ช้ Bluetooth อืน
่
1 แตะทีแ
่ ท็บ
>
>
> Bluetooth
2 แตะ
เพือ
่ เปิด Bluetooth
3 แตะ ค้นหาอุปกรณ์ เพือ
่ ดูอป
ุ กรณ์ทอ
ี่ ยูใ่ นช่วง
4 เลือกอุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ ต้องการจับคูด
่ ว้ ยจากรายการ เมือ
่ จับคูเ่ สร็จแล้ว
หมายถึงโทรศัพท์ของคุณเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่
หมายเหตุ: การจับคูร่ ะหว่างอุปกรณ์ Bluetooth สองเครือ
่ งเป็นขัน
้ ตอนทีท
่ ำ� เพียง
ครัง้ เดียว เมือ
่ การจับคูส
่ ำ� เร็จแล้ว อุปกรณ์จะรูจ
้ ก
ั คูข
่ องตนและแลกเปลีย
่ นข้อมูลกัน
เคล็ดลับ! โปรดดูเอกสารทีม
่ าพร้อมกับอุปกรณ์ Bluetooth ส�ำหรับข้อมูลเกีย
่ วกับ
โหมดการจับคูแ
่ ละรหัสผ่าน (โดยทัว่ ไปคือ 0 0 0 0 – ศูนย์สต
ี่ วั )

การส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth
1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชือ
่ หรือไฟล์มเี ดีย
2 เลือกตัวเลือกการส่งด้วย Bluetooth
3 ค้นหาและจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ทเี่ ปิดใช้งาน Bluetooth
• เนือ
่ งจากข้อก�ำหนดและคุณสมบัตข
ิ องอุปกรณ์ Bluetooth
มีความแตกต่างกัน หน้าจอและการท�ำงานอาจต่างกัน
และฟังก์ชน
ั การท�ำงาน เช่น การถ่ายโอนหรือการแลกเปลีย
่ นข้อมูลอาจไม่
สามารถท�ำได้กบ
ั อุปกรณ์ Bluetooth ทัง้ หมด
การเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
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การรับข้อมูลผ่านทาง Bluetooth
1 แตะทีแ
่ ท็บ
>
>
> Bluetooth
2 แตะ
เพือ
่ เปิด Bluetooth
3 คุณจะได้รบ
ั การขอให้ยอมรับการจับคูจ
่ ากอุปกรณ์ทส
ี่ ง่ ค�ำร้อง
ให้เลือกยอมรับ

Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct น�ำเสนอการเชือ
่ มต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์ทเี่ ปิดใช้งาน Wi-Fi
โดยไม่ตอ
้ งใช้จด
ุ เชือ
่ มต่อ
การเปิด Wi-Fi Direct
1 แตะทีแ
่ ท็บ
>
>
> Wi-Fi
2 แตะ > Wi-Fi ขัน
้ สูง > Wi-Fi Direct
หมายเหตุ: เมือ
่ อยูใ่ นเมนูนี้ อุปกรณ์ของคุณจะสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์
Wi-Fi Direct อืน
่ ๆ ใกล้เคียง

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครือ
่ งพีซแ
ี ละอุปกรณ์
คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายข้อมูลระหว่างเครือ
่ งพีซแ
ี ละอุปกรณ์
การถ่ายโอนข้อมูล
1 เชือ
่ มต่ออุปกรณ์กบ
ั คอมพิวเตอร์ดว้ ยสายเคเบิล USB
ซึง่ มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ
2 เปิดพาเนลการแจ้งเตือน แตะทีช
่ นิดการเชือ
่ มต่อปัจจุบน
ั แล้วเลือก
อุปกรณ์มเี ดีย (MTP)
3 หน้าต่างจะป๊อปอัปบนคอมพิวเตอร์ เพือ
่ ให้คณ
ุ ถ่ายโอนข้อมูลทีต
่ อ
้ งการ
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การเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์

หมายเหตุ:
• จ�ำเป็นต้องติดตัง
้ ไดรเวอร์แพล็ตฟอร์ม LG บนคอมพิวเตอร์เพือ
่ ให้สามารถตรวจพบ
โทรศัพท์ได้
• ตรวจสอบข้อก�ำหนดส�ำหรับการใช้ อุปกรณ์มเ
ี ดีย (MTP)  

รายการ
OS
เวอร์ชน
ั
Window Media Player

ข้อก�ำหนด
Microsoft Windows XP SP3, Vista
หรือสูงกว่า
Windows Media Player 10 หรือสูงกว่า

การเชือ
่ มต่อกับเครือข่ายและอุปกรณ์
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การโทร
การโทรออก
1
2
3
4

แตะ
เพือ
่ เปิดปุม
่ กด
ป้อนหมายเลขโดยใช้ปม
ุ่ กด หากต้องการลบตัวเลข ให้แตะ
หลังจากป้อนหมายเลขทีต
่ อ
้ งการ ให้แตะ
เพือ
่ โทรออก
ในการวางสาย ให้แตะ

เคล็ดลับ! ในการป้อน "+" เพือ
่ โทรออกต่างประเทศ ให้แตะค้างไว้ที่

การโทรออกโดยใช้รายชือ
่
1 แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 เลือ
่ นผ่านรายชือ
่ ผูต
้ ด
ิ ต่อ คุณยังสามารถใส่ชอ
ื่ ของผูต
้ ด
ิ ต่อในฟิลด์คน
้ หา
หรือเลือ
่ นไปตามตัวอักษรทีข
่ อบด้านขวาของหน้าจอ
3 ในรายชือ
่ ทีแ
่ สดง แตะทีช
่ อ
ื่ ทีค
่ ณ
ุ ต้องการโทร

การรับสายและการปฏิเสธสายเรียกเข้า
•
•

ปัด
ปัด

ไปทิศทางใดก็ได้เพือ
่ รับสายเรียกเข้า
ไปทิศทางใดก็ได้เพือ
่ ปฏิเสธสายเรียกเข้า

หมายเหตุ: แตะหรือปัด ปฏิเสธพร้อมส่งข้อความ หากคุณต้องการส่งข้อความถึง
ผูโ้ ทร
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การโทร

การใช้สายทีส
่ อง
1 ระหว่างการโทรสายแรก ให้แตะ > เพิม
่ การโทร และป้อนหมายเลข
2 แตะ
เพือ
่ โทรออก
3 สายสนทนาทัง้ สองสายจะแสดงอยูใ่ นหน้าจอการโทร
สายสนทนาแรกจะล็อคและพักสายไว้
4 แตะหมายเลขทีแ
่ สดงเพือ
่ สลับสลาย หรือแตะที่
เพือ
่ เริม
่ ต้นการประชุมสาย
5 ในการวางสายทัง้ หมด ให้แตะ
หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการโทรออกแต่ละสายด้วย

การดูบน
ั ทึกการโทร
บนหน้าจอหลัก ให้แตะ
และเลือก บันทึกการโทร
ดูรายการสายทีโ่ ทรออก ได้รบ
ั และไม่ได้รบ
ั ทัง้ หมด
เคล็ดลับ!
• แตะทีร
่ ายการบันทึกการโทรใดๆ เพือ
่ ดูวน
ั ที,่ เวลา และระยะเวลาในการโทร
• แตะ
จากนัน
้ แตะ ลบทัง
้ หมด เพือ
่ ลบรายการทีบ
่ น
ั ทึกไว้ทงั้ หมด

ตัง้ ค่าการโทร
คุณสามารถก�ำหนดค่าการตัง้ ค่าโทรศัพท์ เช่น การส่งต่อสาย
และคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษอืน
่ ๆ จากผูใ้ ห้บริการ
1 บนหน้าจอหลักให้แตะ
เพือ
่ เปิดโปรแกรมหมุนโทรศัพท์
2 แตะ เพือ
่ แสดงตัวเลือกดังต่อไปนี้
3 แตะ ตัง
้ ค่าการโทรและก�ำหนดค่าตัวเลือกทีต
่ อ
้ งการ

การโทร
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รายชื่อ
คุณสามารถเพิม
่ รายชือ
่ ในโทรศัพท์และซิงโครไนซ์กบ
ั รายชือ
่ ในแอคเคาท์
Google หรือแอคเคาท์อน
ื่ ทีส
่ นับสนุนการซิงโครไนซ์รายชือ
่

การค้นหารายชือ
่
1 แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 แตะ ค้นหารายชือ
่ และป้อนชือ
่ โดยใช้แป้นพิมพ์

การเพิม
่ รายชือ
่ ใหม่
1 แตะ
แล้วป้อนหมายเลขของรายชือ
่ ใหม่ แตะทีฟ
่ ล
ิ ด์ รายชือ
่ ใหม่ หรือ
> เพิม
่ ในรายชือ
่ > รายชือ
่ ใหม่
2 หากคุณต้องการเพิม
่ รูปภาพให้กบ
ั รายชือ
่ ใหม่ ให้แตะพืน
้ ทีภ
่ าพ เลือกจาก
ถ่ายภาพ หรือ เลือกจากแกลเลอรี่
3 ป้อนข้อมูลทีต
่ อ
้ งการของผูต
้ ด
ิ ต่อ
4 แตะ บันทึก

รายชือ
่ เพือ
่ นสนิท
คุณสามารถแยกรายชือ
่ ทีโ่ ทรหาบ่อยๆ ไว้ในกลุม
่ รายการโปรด
การเพิม
่ รายชือ
่ เป็นเพือ
่ นสนิท
1 แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 แตะทีร่ ายชือ
่ เพือ
่ ดูรายละเอียด
3 แตะทีด
่ าวทีม
่ ม
ุ ขวาบนของหน้าจอ ดาวจะเปลีย
่ นเป็นสีเหลือง
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รายชือ
่

การลบรายชือ
่ ออกจากรายชือ
่ เพือ
่ นสนิท
1 แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 แตะแท็บ รายการโปรด และเลือกรายชือ
่ เพือ
่ ดูรายละเอียด
3 แตะทีด
่ าวสีเหลืองทีม
่ ม
ุ ขวาบนของหน้าจอ ดาวจะเปลีย
่ นเป็นสีเทา
และรายชือ
่ จะถูกลบออกจากรายการโปรดของคุณ

การสร้างกลุม
่
1 แตะ
เพือ
่ เปิดรายชือ
่
2 แตะ กลุม
่ > > กลุม
่ ใหม่
3 ป้อนชือ
่ ส�ำหรับกลุม
่ ใหม่ คุณยังสามารถตัง้ ค่าเสียงเรียกเข้าทีแ
่ ตกต่างกัน
ส�ำหรับกลุม
่ ทีเ่ พิง่ สร้างขึน
้ ใหม่
4 แตะ เพิม
่ สมาชิก เพือ
่ เพิม
่ รายชือ
่ เข้ากับกลุม
่
5 แตะ บันทึก เพือ
่ บันทึกกลุม
่
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุม
่ รายชือ
่ ทีไ่ ด้รบ
ั การก�ำหนดให้กบ
ั กลุม
่ นัน
้ จะไม่หายไป
แต่จะยังอยูใ่ นรายชือ
่ ผูต
้ ด
ิ ต่อของคุณ

รายชือ
่

41

ข้อความ
โทรศัพท์ของคุณได้รวมการส่งข้อความตัวอักษรและมัลติมเี ดียไว้ในเมนูทใี่ ช้
ง่ายเพียงเมนูเดียว

การส่งข้อความ
1 แตะ
บนหน้าจอหลัก แล้วแตะ
เพือ
่ เขียนข้อความใหม่
2 ป้อนรายชือ
่ หรือหมายเลขของรายชือ
่ ในฟิลด์ ไป ขณะทีค
่ ณ
ุ ป้อนรายชือ
่
รายชือ
่ ทีต
่ รงกันจะปรากฏขึน
้ คุณสามารถแตะทีผ
่ รู้ บ
ั ทีแ
่ นะน�ำ และ
เพิม
่ ผูต
้ ด
ิ ต่อมากกว่าหนึง่ รายการ
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเสียค่าใช้จา่ ยส�ำหรับแต่ละข้อความทีค
่ ณ
ุ ส่ง
โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณ

3 แตะทีฟ
่ ล
ิ ด์ขอ
้ ความและเริม
่ ต้นป้อนข้อความ
4 แตะ เพือ
่ เปิดเมนูตวั เลือก เลือกจากตัวเลือกทีม
่ อ
ี ยู่
เคล็ดลับ! คุณสามารถแตะ

เพือ
่ แนบไฟล์ทค
ี่ ณ
ุ ต้องการแบ่งปันไปกับข้อความ

5 แตะที่ ส่ง เพือ
่ ส่งข้อความ
เคล็ดลับ!
• ขีดจ�ำกัดที่ 160 ตัวอักษรอาจต่างกันไปในแต่ละประเทศขึน
้ อยูก
่ บ
ั ว่าข้อความมี
การเข้ารหัสอย่างไร และภาษาทีใ่ ช้ในข้อความ
• หากมีการใส่รป
ู ภาพ วิดโี อ หรือไฟล์เสียงลงในข้อความตัวอักษร ข้อความดังกล่าว
จะถูกแปลงเป็นข้อความมัลติมเี ดียโดยอัตโนมัติ และคุณจะเสียค่าใช้จา่ ยตามนัน
้
หมายเหตุ: เมือ
่ คุณได้รบ
ั ข้อความตัวอักษรขณะใช้สายอยู่ คุณจะได้ยน
ิ เสียง
แจ้งเตือน
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ข้อความ

มุมมองการสนทนา
ข้อความทีแ
่ ลกเปลีย
่ นกับบุคคลอืน
่ จะปรากฏตามล�ำดับเวลา เพือ
่ ให้คณ
ุ
สามารถดูและค้นหาการสนทนาของคุณได้อย่างสะดวก

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าข้อความของคุณ
การตัง้ ค่าการรับส่งข้อความของโทรศัพท์ของคุณนัน
้ ถูกก�ำหนดไว้กอ
่ นล่วงหน้า
เพือ
่ ท�ำให้คณ
ุ สามารถส่งข้อความได้ในทันที คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่า
ตามความต้องการของคุณ
• แตะ
บนหน้าจอหลัก ให้แตะ > ตัง
้ ค่า

ข้อความ
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อีเมล
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน อีเมล เพือ
่ อ่านอีเมลจากผูใ้ ห้บริการอืน
่ นอกเหนือ
จาก Gmail ได้  แอปพลิเคชัน อีเมล รองรับแอคเคาท์ชนิดต่อไปนี้ คือ POP3,
IMAP และ Microsoft Exchange (ส�ำหรับผูใ้ ช้องค์กร)

การจัดการแอคเคาท์อเี มล
การเปิดแอปพลิเคชันอีเมล
แตะ
>
>
เมือ
่ เปิดแอปพลิเคชัน อีเมล เป็นครัง้ แรก วิซาร์ดตัง้ ค่าจะเปิดขึน
้ เพือ
่ ช่วยเหลือ
คุณในการเพิม
่ แอคเคาท์อเี มล
การเพิม
่ แอคเคาท์อเี มลอืน
่ :
• แตะ
>
>
>

> ตัง
้ ค่า >

เพิม
่ แอคเคาท์

การเปลีย
่ นการตัง้ ค่าทัว่ ไปของอีเมล:
• แตะ
>
>
> > ตัง
้ ค่า > ตัง
้ ค่าทัว่ ไป
การลบอีเมลแอคเคาท์:
• แตะ
>
>
> > ตัง
้ ค่า > > ลบแอคเคาท์ >
เลือกแอคเคาท์ทต
ี่ อ
้ งการลบ > ลบ > ใช่

การท�ำงานกับโฟลเดอร์แอคเคาท์
แตะ
>
>
> > เลือก โฟลเดอร์
แต่ละแอคเคาท์ประกอบด้วยโฟลเดอร์ ถาดเข้า, ถาดออก ส่งแล้ว และ ร่าง  
ทัง้ นีค
้ ณ
ุ อาจมีโฟลเดอร์อน
ื่ นอกเหนือจากนี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั คุณสมบัตท
ิ ผ
ี่ ใู้ ห้บริการ
แอคเคาท์ของคุณสนับสนุน
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การเขียนและส่งอีเมล
1 ในแท็บ
แอปพลิเคชัน แตะ
เพือ
่ สร้างอีเมลใหม่
2 ป้อนแอดเดรสของผูร้ บ
ั ทีต
่ อ
้ งการส่งข้อความ เมือ
่ คุณป้อนตัวอักษร
แอดเดรสทีต
่ รงกันจากรายชือ
่ ของคุณจะแสดงขึน
้ คัน
่ แอดเดรสแต่ละ
แอคเคาท์ดว้ ยเครือ
่ งหมายอัฒภาค
3 แตะทีฟ
่ ล
ิ ด์ Cc/Bcc เพือ
่ copy หรือ blind copy ถึงรายชือ
่ /
อีเมลแอดเดรสอืน
่
4 แตะทีฟ
่ ล
ิ ด์ขอ
้ ความแล้วป้อนข้อความของคุณ
5 แตะ
เพือ
่ แนบไฟล์ทค
ี่ ณ
ุ ต้องการส่งไปกับข้อความ
6 แตะ
เพือ
่ ส่งข้อความ

อีเมล
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ตัวเลือกกล้องในช่องมองภาพ
ในการเปิดแอปพลิเคชันกล้อง ให้แตะ
>
>
คุณสามารถใช้กล้องหรือกล้องวิดโี อถ่ายภาพและแบ่งปันรูปภาพและวิดโี อ
หมายเหตุ: ท�ำความสะอาดฝาครอบเลนส์ดว้ ยผ้าไมโครไฟเบอร์กอ
่ นถ่ายภาพ
ฝาครอบเลนส์ทม
ี่ รี อยนิว้ มืออาจท�ำให้ภาพเบลอไม่คมชัด

ซ่อน/แสดงตัวเลือก - แตะเพือ
่ ซ่อน/แสดงตัวเลือกกล้องในช่องมองภาพ
แฟลช – ช่วยคุณในการจัดการแฟลชกล้อง
สลับกล้อง – ให้คณ
ุ สามารถสลับระหว่างเลนส์กล้องด้านหลัง
และเลนส์กล้องด้านหน้า
ตัง
้ ค่า – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิดเมนูการตัง้ ค่ากล้อง
แกลเลอรี่ – แตะเพือ
่ ดูรป
ู ถ่ายหรือวิดโี อล่าสุดทีค
่ ณ
ุ บันทึกไว้
บันทึก – แตะเพือ
่ เริม
่ การบันทึก
ถ่ายภาพ – แตะเพือ
่ ถ่ายภาพ
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ปุม
่ ย้อนกลับ – แตะเพือ
่ ออกจากกล้อง

การใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ในช่องมองภาพ ให้แตะ
เพือ
่ แสดงตัวเลือกขัน
้ สูง แตะทีแ
่ ต่ละไอคอน
เพือ
่ ปรับการตัง้ ค่ากล้องต่อไปนี้
ตัง้ ขนาดของรูปถ่ายหรือวิดโี อ
ให้คณ
ุ ถ่ายภาพโดยใช้คำ� สัง่ เสียง เมือ
่ เปิดใช้งาน คุณเพียงพูดค�ำว่า
Cheese (ชีส), Smile (สไมล์), LG เป็นต้น เพือ
่ ถ่ายภาพ
ตัง้ ตัวหน่วงเวลาของกล้อง ส�ำหรับเมือ
่ คุณต้องการเป็นส่วนหนึง่ ของ
ภาพถ่ายหรือวิดโี อ
ช่วยให้คณ
ุ ถ่ายภาพหรือวิดโี อได้ดข
ี น
ึ้ โดยการแสดงเส้นตารางเพือ
่
ช่วยในการจัดต�ำแหน่ง
ให้คณ
ุ เรียนรูว้ ธ
ิ ก
ี ารท�ำงานของฟังก์ชน
ั ต่างๆ
ไอคอนนีจ
้ ะให้คำ� แนะน�ำกับคุณ
หมายเหตุ: เมือ
่ ใช้งานโหมดสัน
่ หรือโหมดเงียบ จะไม่มเี สียงชัตเตอร์

การถ่ายภาพ
1
2
3
4

แตะ
>
>
จัดองค์ประกอบวัตถุของคุณบนหน้าจอ
กรอบสีเ่ หลีย
่ มรอบวัตถุหมายถึงกล้องได้โฟกัสแล้ว
แตะ เพือ
่ ถ่ายภาพ ภาพถ่ายของคุณจะถูกบันทึกลงในแกลเลอรีโ่ ดย
อัตโนมัติ
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เมือ
่ คุณถ่ายภาพแล้ว
แตะทีร่ ป
ู ภาพขนาดเล็กบนหน้าจอเพือ
่ ดูรป
ู ทีค
่ ณ
ุ ถ่ายครัง้ ล่าสุด
แตะเพือ
่ แก้ไขภาพถ่าย
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที
แตะเพือ
่ ส่งภาพถ่ายให้กบ
ั ผูอ
้ น
ื่ หรือแบ่งปันผ่านบริการเครือข่าย
สังคมทีพ
่ ร้อมใช้งาน
แตะเพือ
่ ลบภาพถ่าย
แตะเพือ
่ เข้าถึงตัวเลือกเพิม
่ เติม

การบันทึกวิดโี อ
1
2
3
4

แตะ
>
>
จัดองค์ประกอบวัตถุของคุณบนหน้าจอ
แตะ
เพือ
่ เริม
่ การบันทึกวิดโี อ
จะแสดงระยะเวลาบันทึกวิดโี อทีด
่ า้ นบนของหน้าจอ

หมายเหตุ: แตะ

เพือ
่ ถ่ายภาพขณะบันทึกวิดโี อ

5 แตะ เพือ
่ หยุดการบันทึกวิดโี อชัว่ คราว คุณสามารถบันทึกวิดโี อได้อก
ี ครัง้
โดยแตะ
หรือ
แตะ
เพือ
่ หยุดการบันทึก วิดโี อของคุณจะถูกบันทึกลงในแกลเลอรีโ่ ดย
อัตโนมัติ
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หลังการบันทึกวิดโี อ
แตะทีว่ ด
ิ โี อขนาดเล็กบนหน้าจอเพือ
่ ดูวด
ิ โี อทีค
่ ณ
ุ บันทึกไว้ครัง้ ล่าสุด
แตะเพือ
่ บันทึกวิดโี ออืน
่ ต่อทันที
แตะเพือ
่ เปิดตัวเลือกการแบ่งปันทีพ
่ ร้อมใช้ (เช่น การส่งข้อความหรือ
Bluetooth) เพือ
่ ท�ำการแบ่งปัน
แตะเพือ
่ ลบวิดโี อ
แตะเพือ
่ เข้าถึงตัวเลือกเพิม
่ เติม

แกลเลอรี่
แอปพลิเคชันแกลเลอรี่ มีภาพถ่ายและวิดโี อทีค
่ ณ
ุ จัดเก็บไว้ รวมถึงภาพถ่าย
และวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ถ่ายด้วยแอปพลิเคชันกล้อง และทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดจากเว็บหรือ
ทีอ
่ น
ื่ ๆ
หากคุณมีแอคเคาท์ Google™ บนโทรศัพท์ของคุณ คุณจะเห็นเว็บอัลบัม
้
Picasa ในแกลเลอรีด
่ ว้ ย
1 แตะ
>
>
เพือ
่ ดูรป
ู ภาพทีค
่ ณ
ุ จัดเก็บไว้
2 แตะอัลบัม
้ เพือ
่ เปิดและดูเนือ
้ หา (ภาพถ่ายและวิดโี อในอัลบัม
้ จะแสดงตาม
ล�ำดับเหตุการณ์)
3 แตะภาพในอัลบัม
้ เพือ
่ ดู
หมายเหตุ:
• ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ อยู่ รูปแบบไฟล์บางอย่างอาจไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
• อาจไม่สามารถเล่นบางไฟล์ได้อย่างถูกต้องเนือ
่ งจากการเข้ารหัส
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การดูรป
ู ภาพ
แกลเลอรีจะแสดงรูปภาพของคุณในโฟลเดอร์ เมือ
่ แอปพลิเคชัน เช่น อีเมล
จัดเก็บรูปภาพ โฟลเดอร์ดาวน์โหลดจะถูกสร้างขึน
้ โดยอัตโนมัตเิ พือ
่ เก็บรูปภาพ
เช่นเดียวกัน การบันทึกภาพหน้าจอจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ Screenshots
โดยอัตโนมัติ
รูปภาพแสดงตามวันทีท
่ ถ
ี่ ก
ู สร้างขึน
้ เลือกรูปภาพเพือ
่ ดูแบบเต็มจอ เลือ
่ นไป
ทางซ้ายหรือขวาเพือ
่ ดูภาพถัดไปหรือก่อนหน้า
การซูมเข้าและออก
ใช้หนึง่ ในวิธต
ี อ
่ ไปนีเ้ พือ
่ ซูมเข้าภาพ:
• แตะสองครัง
้ ทีใ่ ดก็ได้เพือ
่ ซูมเข้า
• แยกสองนิว
้ ออกจากกันทีต
่ ำ� แหน่งใดๆ ในรูปภาพเพือ
่ ซูมเข้า หุบนิว้ หรือ
แตะสองครัง้ ทีภ
่ าพเพือ
่ ซูมออก
ตัวเลือกวิดโี อ
1 แตะ
>
>
2 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น

แตะเพือ
่ หยุดชัว่ คราว/เล่นวิดโี อต่อ
แตะเพือ
่ ไปข้างหน้า 10 วินาที
แตะเพือ
่ ย้อนกลับ 10 วินาที
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แตะเพือ
่ ปรับระดับเสียงของวิดโี อ
แตะเพือ
่ ล็อค/ปลดล็อคหน้าจอ
แตะเพือ
่ เข้าถึงตัวเลือกเพิม
่ เติม
หมายเหตุ:
• ขณะเล่นวิดโ
ี อ ให้เลือ
่ นด้านขวาของหน้าจอขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
• ขณะเล่นวิดโ
ี อ ให้เลือ
่ นด้านซ้ายของหน้าจอขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับความสว่างของ
หน้าจอ
• ขณะเล่นวิดโ
ี อ ให้เลือ
่ นนิว้ จากซ้ายไปขวา (หรือกลับกัน) เพือ
่ ไปข้างหน้า
หรือย้อนกลับ

การแก้ไขภาพถ่าย
ขณะดูภาพถ่าย ให้แตะ
การลบภาพถ่าย/วิดโี อ
ใช้หนึง่ ในวิธต
ี อ
่ ไปนี:้
• ขณะทีอ
่ ยูใ่ นโฟลเดอร์ ให้แตะ
ลบ
• ขณะดูภาพถ่าย ให้แตะ

เลือกภาพถ่าย/วิดโี อ และจากนัน
้ แตะ

การตัง้ ค่าภาพพืน
้ หลัง
ขณะดูภาพถ่าย ให้แตะ > ตัง
้ ค่าภาพเป็น เพือ
่ ตัง้ ภาพเป็นภาพพืน
้ หลัง
หรือเพือ
่ ก�ำหนดให้กบ
ั รายชือ
่
หมายเหตุ:
• ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ อยู่ รูปแบบไฟล์บางอย่างอาจไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วยความจ�ำทีม
่ อ
ี ยู่ อาจเกิดข้อผิดพลาดเมือ
่ คุณเปิด
ไฟล์นน
ั้
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มัลติมีเดีย
เพลง
โทรศัพท์ของคุณมีเครือ
่ งเล่นเพลงซึง่ ให้คณ
ุ สามารถเล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบ
ทัง้ หมดได้
การเล่นเพลง
1 แตะ
>
>
2 แตะแท็บ เพลง
3 เลือกเพลงทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
4 ตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ เลือกใช้ได้มด
ี งั นี้

แตะเพือ
่ เพิม
่ เพลงในรายการโปรดของคุณ
แตะเพือ
่ เปิดรายการเพลงปัจจุบน
ั
แตะเพือ
่ เข้าถึงตัวเลือกเพิม
่ เติม
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แตะเพือ
่ เล่นรายการเพลงปัจจุบน
ั ในโหมดสับเปลีย
่ น
(แทร็คจะเล่นตามล�ำดับการสุม
่ )
แตะเพือ
่ สลับระหว่าง เล่นเพลงทัง้ หมดซ�ำ้ , เล่นเพลงปัจจุบน
ั ซ�ำ 
้
และปิดการเล่นซ�ำ้
แตะเพือ
่ ปรับระดับเสียง
แตะเพือ
่ เริม
่ เล่นแทร็คปัจจุบน
ั อีกครัง้ หรือข้ามไปยังแทร็คก่อนหน้า
ในอัลบัม
้ รายการเพลง หรือสับเปลีย
่ น แตะค้างไว้เพือ
่ ย้อนกลับ
แตะเพือ
่ หยุดเล่นชัว่ คราว
แตะเพือ
่ เล่นต่อ
แตะเพือ
่ ข้ามไปทีแ
่ ทร็คถัดไปในอัลบัม
้ รายการเพลง
หรือสับเปลีย
่ น แตะค้างไว้เพือ
่ ไปข้างหน้าโดยเร็ว
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าเอฟเฟกต์เสียง
หมายเหตุ:
• ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ อยู่ รูปแบบไฟล์บางอย่างอาจไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วยความจ�ำทีม
่ อ
ี ยู่ อาจเกิดข้อผิดพลาดเมือ
่ คุณเปิด
ไฟล์นน
ั้
หมายเหตุ: ลิขสิทธิข
์ องไฟล์เพลงจะได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตามสนธิสญ
ั ญานานาชาติ
และกฎหมายลิขสิทธิข
์ องแต่ละประเทศ ดังนัน
้ อาจจ�ำเป็นทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั อนุญาตหรือได้
สิทธิใ์ นการท�ำซ�ำ้ หรือคัดลอกเพลง ในกฎหมายของบางประเทศมีขอ
้ ห้ามใน
การคัดลอกสือ
่ ทีม
่ ล
ี ข
ิ สิทธิด
์ ว้ ยตนเอง ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์
โปรดตรวจสอบกฎข้อบังคับของประเทศนัน
้ ๆ เกีย
่ วกับการใช้สอ
ื่ ต่างๆ
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ยูทิลิตี
นาฬิกา
แอปพลิเคชันนาฬิกาจะท�ำให้คณ
ุ สามารถเข้าถึง ฟังก์ชน
ั่ การตัง้ ปลุก ตัวตัง้ เวลา
เวลาโลก และนาฬิกาจับเวลา เข้าถึงฟังก์ชน
ั่ เหล่านีด
้ ว้ ยการแตะทีแ
่ ท็บทีด
่ า้ น
บนของหน้าจอ หรือด้วยการลากตามแนวนอนบนหน้าจอ
แตะ
>
>
ตัง้ ปลุก
แท็บการปลุกช่วยให้คณ
ุ สามารถตัง้ การปลุก
1 เปิดแอปพลิเคชัน
แล้วเลือกแท็บ ตัง
้ ปลุก
2 แตะ
เพือ
่ เพิม
่ การตัง้ ปลุกใหม่
3 ปรับการตัง้ ค่าตามทีจ
่ ำ� เป็นแล้วแตะบันทึก
หมายเหตุ: คุณยังสามารถแตะการปลุกทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ล้วเพือ
่ แก้ไข

ตัง้ เวลา
แท็บตัวตัง้ เวลาจะเตือนคุณด้วยสัญญาณเสียงเมือ
่ เวลาทีต
่ งั้ ไว้ผา่ นไปแล้ว
1 เปิดแอปพลิเคชัน
แล้วเลือกแท็บ ตัง
้ เวลา
2 ตัง้ เวลาทีต
่ อ
้ งการทีต
่ วั ตัง้ เวลา
3 แตะ เริม
่ เพือ
่ เริม
่ ต้นตัวตัง้ เวลา
4 แตะ หยุด เพือ
่ หยุดตัวตัง้ เวลา
เวลาโลก
แท็บเวลาทัว่ โลก ช่วยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบเวลาปัจจุบน
ั ในเมืองต่างๆ
ทัว่ โลกได้อย่างง่ายดาย
1 เปิดแอปพลิเคชัน
แล้วเลือกแท็บ เวลาโลก
2 แตะ
และเลือกเมืองทีต
่ อ
้ งการ
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จับเวลา
แท็บนาฬิกาจับเวลาท�ำให้คณ
ุ สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา
1 เปิดแอปพลิเคชัน
แล้วเลือกแท็บ จับเวลา
2 แตะทีป
่ ม
ุ่ เริม
่ เพือ
่ เริม
่ นาฬิกาจับเวลา
• แตะปุม
่ รอบ เพือ
่ บันทึกเวลา lap
3 แตะปุม
่ หยุด เพือ
่ หยุดนาฬิกาจับเวลา

คิดเลข
แอปพลิเคชันเครือ
่ งคิดเลขท�ำให้คณ
ุ สามารถท�ำการค�ำนวณทางคณิตศาสตร์
โดยใช้เครือ
่ งคิดเลขมาตรฐานหรือเครือ
่ งคิดเลขวิทยาศาสตร์
1 แตะ
>
>
2 แตะปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ ป้อนตัวเลข
3 ส�ำหรับการค�ำนวณอย่างง่าย ให้แตะทีฟ
่ งั ก์ชน
ั ทีค
่ ณ
ุ ต้องการ (+, –, x หรือ
÷) แล้วตามด้วย =
หมายเหตุ: ส�ำหรับการค�ำนวณทีซ
่ บ
ั ซ้อนมากขึน
้ ให้แตะ

ปฏิทน
ิ
แอปพลิเคชันปฏิทน
ิ ช่วยให้คณ
ุ สามารถติดตามก�ำหนดการของเหตุการณ์ตา่ งๆ
1 แตะ
>
>
2 แตะวันทีท
่ ต
ี่ อ
้ งการเพิม
่ เหตุการณ์ จากนัน
้ แตะ

ยูทล
ิ ต
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บันทึกเสียง
แอปพลิเคชันบันทึกเสียงจะบันทึกไฟล์เสียงให้คณ
ุ ส�ำหรับใช้งานในวัตถุ
ประสงค์ตา่ งๆ
การบันทึกเสียงหรือเสียงพูด
1 แตะ
>
>
2 แตะ
เพือ
่ เริม
่ ต้นบันทึก
3 แตะ
เพือ
่ สิน
้ สุดการบันทึกเสียง
4 แตะ
เพือ
่ ฟังการบันทึก
หมายเหตุ: แตะ
เสียงทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้

เพือ
่ เข้าถึงการบันทึกเสียงของคุณ คุณสามารถฟังการบันทึก

ค้นหาด้วยเสียง
ใช้แอปพลิเคชันนีเ้ พือ
่ ค้นหาเว็บเพจด้วยเสียง
1 แตะทีโ่ ฟลเดอร์
>
> Google >
2 พูดค�ำหลักหรือวลีเมือ
่ เชิญพูดเลย ปรากฏบนหน้าจอ เลือกค�ำหลักทีแ
่ นะน�ำ
ค�ำใดค�ำหนึง่ ทีป
่ รากฏขึน
้
หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร้อมใช้งาน ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและผูใ้ ห้
บริการเครือข่าย

ดาวน์โหลด
ใช้แอปพลิเคชันนีเ้ พือ
่ ดูวา่ มีไฟล์อะไรบ้างทีถ
่ ก
ู ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน
• แตะ
>
>
หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร้อมใช้งาน ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและผูใ้ ห้
บริการเครือข่าย
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วิทยุ FM
โทรศัพท์ของคุณมีคณ
ุ สมบัตวิ ท
ิ ยุ FM ในตัว ดังนัน
้ คุณสามารถค้นหาสถานีที่
คุณชืน
่ ชอบและรับฟังวิทยุได้ตลอดเวลา
แตะ
>
>
เคล็ดลับ! คุณต้องเสียบหูฟงั เพือ
่ ใช้เป็นสายอากาศ
หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร้อมใช้งาน ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและผูใ้ ห้
บริการเครือข่าย
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เว็บบราวเซอร์
Chrome
ใช้ Chrome ในการค้นหาข้อมูลและเรียกดูเว็บเพจ
1 แตะ
>
>
หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร้อมใช้งาน ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและผูใ้ ห้
บริการของคุณ

การดูเว็บเพจ
แตะทีฟ
่ ล
ิ ด์แอดเดรส แล้วป้อนเว็บแอดเดรสหรือเกณฑ์การค้นหา
การเปิดเพจ
ในการเปิดเพจใหม่ ให้แตะ > แท็บใหม่
ในการไปยังเว็บเพจอืน
่ ให้แตะ
และแตะเพจเพือ
่ เลือก
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ตั้งค่า
แอปพลิเคชันการตัง้ ค่าประกอบด้วยเครือ
่ งมือส่วนใหญ่สำ� หรับการปรับแต่งและ
ก�ำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณ การตัง้ ค่าทัง้ หมดในแอปพลิเคชันตัง้ ค่าจะอธิบาย
ไว้ในส่วนนี้
การเปิดแอปพลิเคชันตัง้ ค่า
• แตะ
> แตะค้างไว้
- หรือ • แตะ
>
>

> การตัง
้ ค่าระบบ

เครือข่ายไร้สาย
ซิมการ์ดคู่
คุณสามารถก�ำหนด ตัง้ ค่าซิมคู่ ได้
• ซิมการ์ด 1 – ท�ำให้คณ
ุ สามารถเปลีย
่ นชือ
่ ซิมการ์ด และไอคอนซิมการ์ด
ส�ำหรับซิมการ์ด 1
• เปิดใช้สล็อต 1 – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ เปิดใช้ หรือเลิกใช้ซม
ิ การ์ดในช่อง 1
• ซิมการ์ด 2 – ท�ำให้คณ
ุ สามารถเปลีย
่ นชือ
่ ซิมการ์ด และไอคอนซิมการ์ด
ส�ำหรับซิมการ์ด 2
• เปิดใช้สล็อต 2 – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ เปิดใช้ หรือเลิกใช้ซม
ิ การ์ดในช่อง 2
• ธีมสีซม
ิ การ์ด - ให้คณ
ุ เลือกสีทค
ี่ ณ
ุ ต้องการ
• โหมดประหยัดค่าใช้จา
่ ย – เพิม
่ ทุกรายชือ
่ พร้อมกับซิม ทีก
่ ำ� หนดเมือ
่ ท�ำ
การเพิม
่ ในสมุดโทรศัพท์ ในระหว่างการโทร จะระบุซม
ิ การ์ดเครือข่ายทีต
่ รง
กันและท�ำงานโดยใช้ซม
ิ การ์ดเครือข่ายทีต
่ รงกัน ซึง่ ท�ำให้สามารถใช้
ประโยชน์จากการใช้เครือข่ายเดียวกันได้
• ข้อมูลโมไบล์ – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ เปิดใช้การเข้าถึงข้อมูล
ผ่านข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์
• ซิมการ์ดทีใ
่ ช้ – คุณสามารถเปลีย
่ นเครือข่ายข้อมูลเริม
่ ต้น
บริการแพ็คเก็ตมือถือทัง้ หมด (เว็บ, MMS, อีเมล ฯลฯ) จะใช้ซม
ิ
ตั้งค่า
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•

ทีเ่ ลือกในค่านี้ เมือ
่ ใส่ซม
ิ การ์ดเดียว เครือข่ายข้อมูลเริม
่ ต้นจะถูกตัง้ ค่า
เป็นซิมทีใ่ ส่ และไม่อนุญาตให้เปลีย
่ น
โรมมิง
่ ข้อมูล – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถใช้การเชือ
่ มต่อข้อมูล
มือถือเมือ
่ คุณโรมมิง่ อยูน
่ อกพืน
้ ทีเ่ ครือข่ายหลักของคุณ

Wi-Fi
เปิดใช้ Wi-Fi เพือ
่ เชือ
่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ทีม
่ อ
ี ยู่
Bluetooth
เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Bluetooth เพือ
่ ใช้ Bluetooth
ข้อมูลโมไบล์
แสดงการใช้ขอ
้ มูลและขีดจ�ำกัดการใช้ขอ
้ มูลโทรศัพท์มอ
ื ถือ
ตัง้ การโทร
ก�ำหนดค่าการตัง้ ค่าโทรศัพท์ เช่น การส่งต่อสาย และคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษอืน
่ ๆ
จากผูใ้ ห้บริการ
[แท็บซิมการ์ด 1/ซิมการ์ด 2]
• ข้อความเสียง – ให้คณ
ุ สามารถเลือกบริการข้อความเสียงจากผูใ้ ห้
บริการของคุณ
• จ�ำกัดการโทร – เปิดและรวบรวมรายการหมายเลขทีส
่ ามารถโทรออกจาก
โทรศัพท์ได้ คุณต้องใช้ PIN2 ซึง่ ได้จากผูใ้ ห้บริการของคุณ เฉพาะหมาย
เลขทีอ
่ ยูใ่ นรายการหมายเลขโทรออกทีก
่ ำ� หนดเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถโทรออก
จากโทรศัพท์ของคุณได้
• การโอนสาย – ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าตัวเลือกการส่งต่อสาย
• ป้องกันการโทร – ล็อคสายเรียกเข้า สายโทรออก หรือสายโทรออกต่าง
ประเทศ
• เวลาโทร – ดูระยะเวลาการโทร ได้แก่ โทรครัง
้ ล่าสุด สายทีโ่ ทรออก
สายทีไ่ ด้รบ
ั และทุกสาย
• ตัง
้ ค่าเพิม
่ เติม  – ให้คณ
ุ เปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าต่อไปนี้
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ตั้งค่า

ข้อมูลผูโ้ ทร: ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าตัวเลือกการส่งต่อสาย
สายเรียกซ้อน: หากเปิดใช้สายเรียกซ้อน คุณจะได้รบ
ั แจ้งสายเรียกเข้า
ขณะก�ำลังใช้สาย (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ)
[แท็บร่วมกัน]
• ระบบส่งต่ออัจฉริยะ – ท�ำให้คณ
ุ สามารถรับการโทรจากซิม2 ถ้าซิม1
ก�ำลังถูกใช้งาน และในทางกลับกัน
• ป็อบอัพสายโทรเข้า – แสดงป๊อปอัปการโทรด้วยเสียง
พูดทีเ่ ข้ามาเมือ
่ ก�ำลังใช้งานแอปฯ
• ปฏิเสธการรับสาย  – ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ปฏิเสธการรับสาย
• ปฏิเสธพร้อมส่งข้อความ – เมือ
่ คุณต้องการปฏิเสธสาย คุณสามารถ
ส่งข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ ตัวเลือกนีจ
้ ะเป็นประโยชน์ใน
กรณีทค
ี่ ณ
ุ ต้องการปฏิเสธการรับสายในระหว่างการประชุม
• รับสายอัตโนมัต  
ิ – ตัง้ ค่าเวลาก่อนอุปกรณ์แฮนด์ฟรีทเี่ ชือ
่ มต่อจะรับสาย
เรียกเข้าโดยอัตโนมัติ
• การสัน
่ ขณะเชือ
่ มต่อ – สัน
่ โทรศัพท์เมือ
่ คูส
่ นทนาอืน
่ ๆ รับสาย
• บันทึกหมายเลขทีไ
่ ม่รจ
ู้ ก
ั – เพิม
่ หมายเลขทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั ลงในรายชือ
่ หลัง
จากการโทร
• กดปุม
่ พาวเวอร์เพือ
่ สิน
้ สุดการโทร – ให้คณ
ุ เลือกการวางสาย
แบ่งปันและเชือ
่ มต่อ
• LG PC Suite – เชือ
่ มต่อ LG PC Suite กับโทรศัพท์ของคุณเพือ
่ จัดการ
เนือ
้ หามัลติมเี ดียและแอปอย่างง่ายดาย
การปล่อยสัญญาณ & เครือข่าย
• การปล่อยสัญญาณผ่าน USB – คุณสามารถแบ่งปันการเชือ
่ มต่อข้อมูล
ของโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยการเปิดใช้งาน USB tethering
• Wi-Fi hotspot – คุณยังสามารถใช้โทรศัพท์เพือ
่ ให้การเชือ
่ มต่อระบบโม
บายบรอดแบนด์ได้ดว้ ย สร้างฮอตสปอตและแบ่งปันการเชือ
่ มต่อของคุณ
• การปล่อยสัญญาณบลูทธ
ู – ท�ำให้คณ
ุ สามารถเชือ
่ มต่ออุปกรณ์อน
ื่ กับ
โทรศัพท์ของคุณผ่าน Bluetooth และแบ่งปันการเชือ
่ มต่ออินเตอร์เน็ต
• ช่วยเหลือ – แสดงข้อมูลเกีย
่ วกับ USB tethering, Wi-Fi Hotspot และ
ตั้งค่า
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•

•

•

Bluetooth tethering
โหมดเครอื่ งบนิ – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ปิดการเชือ
่ มต่อไร้สายและการโทร
ทัง้ หมด
VPN – จากโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเพิม
่ , ตัง้ ค่า และจัดการ Virtual
Private Networks (VPN) ทีท
่ ำ� ให้คณ
ุ สามารถเชือ
่ มต่อ และเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลภายในเครือข่ายท้องถิน
่ ทีป
่ ลอดภัย เช่น เครือข่ายองค์กรของคุณ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ – ตัง้ ค่าตัวเลือกส�ำหรับโหมดเครือข่าย
ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย ชือ
่ จุดเชือ
่ มต่อ เป็นต้น

อุปกรณ
เสียง
โปรไฟล์เสียง
ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าโปรไฟล์เสียงเป็น เสียง เฉพาะสัน
่ หรือ ห้ามรบกวน
ปรับการตัง้ ค่าระดับเสียงของโทรศัพท์ตามความต้องการและสภาพแวดล้อม
เสียงเรียกเข้า
เลือกเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายทีโ่ ทรเข้า
เสียงการแจ้งเตือน
เลือกเสียงเรียกเข้าส�ำหรับการแจ้งเตือน เช่น การรับข้อความใหม่หรือ
เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ
เสียงพร้อมสัน
่
ท�ำเครือ
่ งหมายการสัน
่ ส�ำหรับการโทร
ประเภทการสัน
่
ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าประเภทการสัน
่ ส�ำหรับการแจ้งเตือน
ห้ามรบกวน
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าการแจ้งเตือน คุณสามารถป้องกันการรบกวนจากการแจ้งเตือน
ล็อคหน้าจอ
ให้คณ
ุ สามารถแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค
แอปฯ
ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าการแจ้งเตือนส�ำหรับแอปพลิเคชัน
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สัน
่ เมือ
่ แตะ
ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ให้สน
ั่ เมือ
่ แตะปุม
่ สัมผัสด้านหน้า และระหว่างการโต้ตอบกับ
UI อืน
่ ๆ
เอฟเฟกต์เสียง
เมนูนใี้ ห้คณ
ุ เลือกว่าคุณจะได้ยน
ิ เสียงเมือ
่ แตะทีต
่ วั เลขบนแป้นกด
การเลือกตัวเลือกบนหน้าจอ และอืน
่ ๆ หรือไม่
การแจ้งเตือนข้อความ/สายเรียกเข้า
ให้อป
ุ กรณ์อา่ นสายเรียกเข้าและเหตุการณ์ขอ
้ ความโดยอัตโนมัติ
หน้าจอ
ความสว่าง
ปรับความสว่างหน้าจอโดยใช้สไลด์เดอร์
ไทม์เอาต์หน้าจอ
ตัง้ ค่าเวลาหน่วงก่อนทีห
่ น้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติ
เอฟเฟกต์ปด
ิ หน้าจอ
ตัง้ ค่าเอฟเฟกต์ปด
ิ หน้าจอเมือ
่ หน้าจอปิด
หมุนจออัตโนมัติ
ตัง้ ค่าเพือ
่ สลับการวางแนวโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณหมุนโทรศัพท์
Daydream
เลือกภาพพักหน้าจอทีจ
่ ะแสดงเมือ
่ โทรศัพท์กำ� ลังพักขณะวางบนแท่นชาร์จ
หรือก�ำลังชาร์จ
ชนิดแบบอักษร
เลือกชนิดแบบอักษรทีต
่ อ
้ งการ
ขนาดแบบอักษร
เลือกขนาดแบบอักษรทีต
่ อ
้ งการ
ปุม
่ สัมผัสด้านหน้า
เลือกการผสมปุม
่ แตะหน้าจอหลัก สี และเลือกว่าคุณต้องการใช้พน
ื้ หลังแบบ
โปร่งแสงหรือไม่
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หน้าจอหลัก
• พืน
้ หลัง – ตัง้ ค่าพืน
้ หลังเพือ
่ ใช้ในหน้าจอหลัก
• เอฟเฟกต์หน้าจอ - เลือกประเภทเอฟเฟกต์ทต
ี่ อ
้ งการให้แสดงเมือ
่ คุณ
ลากจากหน้าจอหลักหนึง่ ไปยังหน้าจอถัดไป
• อนุญาตให้หน้าจอหลักวนซ�ำ
้ - ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ อนุญาตให้เลือ
่ นหน้า
จอหลักอย่างต่อเนือ
่ ง (วนกลับไปทีห
่ น้าจอแรกหลังจากถึงหน้าจอสุดท้าย)
• ส�ำรองข้อมูลและเรียกคืนหน้าจอหลัก - ตัง
้ ค่าการส�ำรองและการเรียก
คืนเลย์เอาต์และภาพพืน
้ หลังแบบเคลือ
่ นไหวของหน้าจอหลัก
• วิธใ
ี ช้ – แตะเพือ
่ ดูขอ
้ มูลเกีย
่ วกับการใช้หน้าจอหลักของอุปกรณ์
ล็อคหน้าจอ
• เลือกแบบล็อคหน้าจอ – ตัง
้ ค่าประเภทเลือกแบบล็อคหน้าจอเพือ
่ ป้องกัน
โทรศัพท์ของคุณ เปิดชุดหน้าจอทีแ
่ นะน�ำคุณในการวาดแบบปลดล็อคหน้า
จอ หากคุณเปิดใช้งานการประเภทการล็อครูปแบบเมือ
่ เปิดโทรศัพท์หรือ
เรียกหน้าจอ คุณจะต้องวาดแบบปลดล็อคเพือ
่ ปลดล็อคหน้าจอ
• Smart Lock – ตัง
้ ค่าเพือ
่ ปลดล็อคโทรศัพท์ของคุณเมือ
่ คุณเชือ
่ มต่อกับ
อุปกรณ์ให้ Bluetooth ทีค
่ ณ
ุ เชือ
่ ถือ เมือ
่ โทรศัพท์อยูใ่ นสถานทีท
่ ค
ี่ น
ุ้ เคย
เช่น บ้าน หรือทีท
่ ำ� งาน หรือเมือ
่ โทรศัพท์จำ� หน้าคุณได้
• พืน
้ หลัง - เลือกพืน
้ หลังทีแ
่ สดงส�ำหรับหน้าจอล็อคของคุณ
• ช็อตคัต – ปรับแต่งช็อตคัตบนหน้าจอล็อค
• ข้อมุลติดต่อส�ำหรับโทรศัพท์ทส
ี่ ญ
ู หาย – เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าชือ
่ ของเจ้า
ของอุปกรณ์ให้แสดงบนหน้าจอล็อค และปรับเปลีย
่ นข้อมูลเจ้าของ
• ตัง
้ เวลาล็อค – ให้คณ
ุ สามารถตัง้ ค่าระยะเวลาก่อนทีห
่ น้าจอจะล็อค
โดยอัตโนมัติ หลังจากหน้าจอหมดเวลา
• ปุม
่ พาวเวอร์ลอ
็ คทันที – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ให้ลอ
็ คหน้าจอทันทีเมือ
่
ปุม
่ พาวเวอร์/ล็อค ถูกกด การตัง้ ค่านีจ
้ ะแทนทีก
่ ารตัง้ ค่าตัวจับเวลาล็อค
การป้องกัน
Gestures
• สายโทรเข้าทีร
่ ออยู่ – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ปิดเสียงสายเรียกเข้าเมือ
่ คุณ
พลิกโทรศัพท์
64

ตั้งค่า

•

•

•
•

เลือ
่ นหรือปิดสัญญาณเตือน – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ เลือ
่ นหรือปิด
สัญญาณเตือนเมือ
่ คุณพลิกอุปกรณ์
หยุดวิดโี อชัว่ คราว – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ หยุดวิดโี อทีก
่ ำ� ลังเล่นอยู่
ชัว่ คราวเมือ
่ คุณพลิกโทรศัพท์
ช่วยเหลือ – แตะเพือ
่ ดูขอ
้ มูลเกีย
่ วกับการใช้ Gesture บนอุปกรณ์ของคุณ
ปรับแต่งเซ็นเซอร์การเคลือ
่ นไหว – ให้คณ
ุ ปรับปรุงความแม่นย�ำของ
การเอียงและความเร็วของเซนเซอร์

ทีเ่ ก็บข้อมูล
คุณสามารถตรวจสอบหน่วยความจ�ำภายในทีใ่ ช้และทีเ่ หลืออยูใ่ นอุปกรณ์
ของคุณ
แบตเตอรี่
• อัตราการใช้แบตเตอรี่ – ดูการใช้งานแบตเตอรี่
• แสดงเปอร์เซนต์แบตเตอรีใ
่ นแถบสถานะ – เลือกเพือ
่ แสดงเปอร์เซ็นต์ระดับ
แบตเตอรีบ
่ นแถบสถานะด้านข้างไอคอนแบตเตอรี่
• ประหยัดพลังงาน – แตะสวิตช์ประหยัดพลังงานเพือ
่ สลับเป็น เปิด หรือ
ปิด ตัง้ ค่าระดับเปอร์เซ็นต์การชาร์จแบตเตอรีท
่ เี่ ปิดใช้โดยใช้โหมดประหยัด
พลังงานโดยอัตโนมัติ เลือกจาก ทันที, 5% แบตเตอรี่ และ 15%
แบตเตอรี่
• ช่วยเหลือ – แสดงข้อมูลรายการการประหยัดพลังงาน
แอปฯ
ท�ำให้คณ
ุ สามารถดูรายละเอียดเกีย
่ วกับแอปฯ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ บนโทรศัพท์ของคุณ
จัดการข้อมูลของแอปฯ และบังคับให้หยุดท�ำงาน
แอปฯ รับส่งข้อความเริม
่ ต้น
เมนูนใี้ ห้คณ
ุ สามารถเลือกแอปพลิเคชันการส่งข้อความทีต
่ อ
้ งการใช้เป็น
แอปพลิเคชันการส่งข้อความเริม
่ ต้น
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ส่วนตัว
ทีต
่ ง้ั
เปิดใช้บริการต�ำแหน่ง โทรศัพท์ของคุณจะหาต�ำแหน่งโดยประมาณ
โดยใช้ Wi-Fi และเครือข่ายโทรศัพท์มอ
ื ถือ เมือ
่ คุณเลือกตัวเลือกนี้
คุณจะได้รบ
ั แจ้งว่าจะยินยอมให้ Google ใช้ตำ� แหน่งของคุณเมือ
่ ให้บริการ
เหล่านีห
้ รือไม่
• โหมด – ตัง
้ ค่าวิธค
ี น
้ หาข้อมูลต�ำแหน่งปัจจุบน
ั ของคุณ
• กล้องถ่ายรูป – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ แท็กภาพถ่ายหรือวิดโี อด้วย
ต�ำแหน่งทีต
่ งั้
• การรายงานต�ำแหน่งของ Google – ให้คณ
ุ สามารถเลือกการตัง้ ค่า
ข้อมูลต�ำแหน่งของคุณที่ Google และผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของ Google
ระบบป้องกัน
ใช้เมนูระบบป้องกันเพือ
่ ก�ำหนดค่าวิธก
ี ารช่วยป้องกันโทรศัพท์และข้อมูล
ของคุณ
• โทรศัพท์เข้ารหัส – ให้คณ
ุ เข้ารหัสข้อมูลในโทรศัพท์เพือ
่ ความปลอดภัย
คุณจะต้องป้อน PIN หรือรหัสผ่านเพือ
่ ถอดรหัสโทรศัพท์ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ
เปิดใช้การเข้ารหัส
• เข้ารหัสระบบจัดเก็บข้อมูลการ์ด SD - เข้ารหัสทีเ
่ ก็บข้อมูลการ์ด SD และ
ป้องกันข้อมูลไม่ให้สามารถใช้ได้สำ� หรับอุปกรณ์อน
ื่
• ตัง
้ ค่าล็อคซิมการ์ด – ตัง้ PIN เพือ
่ ล็อคซิมการ์ดของคุณ และท�ำให้คณ
ุ
สามารถเปลีย
่ น PIN ได้
• ป้อนรหัสผ่านแบบมองเห็น - ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ แสดงรหัสผ่านแต่ละตัว
อักษรชัว่ คราวขณะทีค
่ ณ
ุ ป้อนเพือ
่ คุณสามารถเห็นสิง่ ทีค
่ ณ
ุ ป้อนได้
• โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ – ดูหรือปิดการใช้งานผูด
้ แ
ู ลอุปกรณ์
• แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั - อนุญาตให้ตด
ิ ตัง้ แอปพลิเคชันทีไ่ ม่ใช่ของ
Play Store
• ยืนยันแอปฯ – ไม่อนุญาตหรือเตือนก่อนติดตัง
้ แอปฯทีอ
่ าจก่ออันตราย
• ชนิดพืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บข้อมูล – Hardware-backed
• การรับรองสิทธิท
์ ไี่ ว้ใจได้ - ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ให้แอปพลิเคชันเข้าใช้
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ทีจ
่ ด
ั เก็บทีเ่ ข้ารหัสของใบรับรองทีป
่ ลอดภัยและรหัสผ่านทีเ่ กีย
่ วข้อง
และใบรับรองอืน
่ ๆ ในโทรศัพท์ คุณใช้ทจ
ี่ ด
ั เก็บใบรับรองเพือ
่ สร้างการเชือ
่ ม
ต่อ VPN และ Wi-Fi บางประเภท หากคุณไม่ได้ตงั้ รหัสผ่านส�ำหรับพืน
้ ที่
จัดเก็บรหัสเฉพาะทีป
่ อ
้ งกัน การตัง้ ค่านีจ
้ ะใช้ไม่ได้
ติดตัง
้ จากทีเ่ ก็บข้อมูล – แตะเพือ
่ ติดตัง้ ใบรับรองทีป
่ ลอดภัย
ลบจัดเก็บข้อมูล – ลบใบรับรองทีป
่ ลอดภัยและใบรับรองทีเ่ กีย
่ วข้องทัง้ หมด
และลบรหัสผ่านของพืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บทีป
่ ลอดภัย
Trust agents – เลือกแอปฯ เพือ
่ ใช้โดยไม่ปลดล็อคหน้าจอ
ปักหมุดหน้าจอ– คุณสามารถให้อป
ุ กรณ์ของคุณแสดงเฉพาะหน้าจอของบาง
แอปพลิเคชันโดยใช้ pin หน้าจอ

แอคเคาท์และการซิงค์
ใช้เมนูการตัง้ ค่าแอคเคาท์และการซิงค์เพือ
่ เพิม
่ ลบ และจัดการแอคเคาท์
Google และแอคเคาท์อน
ื่ ๆ ทีส
่ นับสนุน นอกจากนี้ คุณสามารถใช้การตัง้
ค่าเหล่านีเ้ พือ
่ ควบคุมวิธแ
ี ละการก�ำหนดว่าจะให้แอปพลิเคชันทัง้ หมดส่ง รับ
และซิงค์ขอ
้ มูลตามก�ำหนดเวลาหรือไม่ และการก�ำหนดว่าจะให้แอปพลิเคชัน
ทัง้ หมดสามารถซิงโครไนซ์ขอ
้ มูลผูใ้ ช้โดยอัตโนมัตห
ิ รือไม่
แอปพลิเคชัน Gmail™, ปฏิทน
ิ และแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ อาจมีการตัง้ ค่าเฉพาะ
ตัวเพือ
่ ควบคุมวิธก
ี ารซิงโครไนซ์ขอ
้ มูล โปรดดูสว่ นของแอปพลิเคชันเหล่านัน
้
ส�ำหรับรายละเอียด แตะ เพิม
่ แอคเคาท์ เพือ
่ เพิม
่ แอคเคาท์ใหม่
ภาษาและการป้อนข้อมูล
เลือกภาษาส�ำหรับข้อความในโทรศัพท์ของคุณและส�ำหรับการก�ำหนดค่าแป้น
พิมพ์บนหน้าจอ รวมถึงค�ำทีค
่ ณ
ุ เพิม
่ ในพจนานุกรม
• ภาษา - เลือกภาษาเพือ
่ ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ
• ค่าเริม
่ ต้น – ให้คณ
ุ เลือกชนิดแป้นพิมพ์เริม
่ ต้น
• คียบ
์ อร์ด LG – แตะทีไ่ อคอน ตัง้ ค่า เพือ
่ เปลีย
่ นการตัง้ ค่าแป้นพิมพ์ LG
• Google พิมพ์ดว
้ ยเสียง – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ เลือกระบบ
พิมพ์ดว้ ยเสียงของ Google ส�ำหรับการป้อนข้อมูล แตะทีไ่ อคอน ตัง้ ค่า
เพือ
่ เปลีย
่ นการตัง้ ค่าเสียงของ Google
• ค้นหาด้วยเสียง - แตะเพือ
่ ก�ำหนดค่าการตัง้ ค่าค้นหาด้วยเสียง
ตั้งค่า
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•

•

เอาท์พต
ุ แปลงข้อความเป็นค�ำพูด - แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าเอนจิน
้ ทีต
่ อ
้ งการหรือ
การตัง้ ค่าทัว่ ไปส�ำหรับเอาท์พต
ุ แปลงข้อความเป็นค�ำพูด
ความเร็ว - ปรับความเร็วพอยน์เตอร์

แบ็คอัพและรีเซ็ท
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับการจัดการการตัง้ ค่าและข้อมูลของคุณ
• ส�ำรองข้อมูลของฉัน – ส�ำรองข้อมูลแอปพลิเคชัน รหัสผ่าน Wi-Fi
และการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ ไปยังเซิรฟ
์ เวอร์ Google
• แอคเคาท์ขอ
้ มูลส�ำรอง – แสดงแอคเคาท์ทใี่ ช้เพือ
่ ส�ำรองข้อมูล
• เรียกคืนอัตโนมัติ - เมือ
่ ติดตัง้ แอปพลิเคชันอีกครัง้ จะท�ำการเรียกคืนการ
ตัง้ ค่าและข้อมูลทีส
่ ำ� รองไว้
• รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน – รีเซ็ตการตัง
้ ของคุณกลับสูค
่ า่ เริม
่ ต้นจาก
โรงงาน และลบข้อมูลทัง้ หมดของคุณ หากคุณรีเซ็ตโทรศัพท์ดว้ ยวิธก
ี ารนี้
คุณจะต้องป้อนข้อมูลเช่นเดียวกับเมือ
่ คุณเริม
่ ต้น Android ครัง้ แรก

ระบบ
ปุม
่ ช็อตคัต
เข้าใช้งานแอปฯ แบบรวดเร็วด้วยการกด ปุม
่ ระดับเสียงค้างไว้เมือ
่ หน้าจอปิด
หรือล็อคอยู่
การช่วยส�ำหรับการเข้าถึง
ใช้การตัง้ ค่า การช่วยส�ำหรับการเข้าถึง เพือ
่ ก�ำหนดค่าปลัก
๊ อินช่วยเหลือส�ำหรับ
การเข้าถึงทีค
่ ณ
ุ ติดตัง้ ใน
โทรศัพท์ของคุณ
• TalkBack – ให้คณ
ุ ตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั Talkback ซึง่ จะช่วยผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามบกพร่อง
ทางด้านสายตาด้วยการตอบสนองด้วยเสียง
• ขนาดแบบอักษร – ตัง
้ ขนาดแบบอักษร
• สลับสี – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ สลับสีของหน้าจอและเนือ
้ หา
• แตะเพือ
่ ซูม – ให้คณ
ุ ซูมเข้าและออกด้วยการแตะสามครัง้ ทีห
่ น้าจอ
• แจ้งเตือนข้อความ/การโทรเสียง – แตะปุม
่ การแจ้งเตือนข้อความ/
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สายเรียกเข้า เพือ
่ สลับเปิด/ปิด ถ้าเปิด จะท�ำให้คณ
ุ ได้ยน
ิ การแจ้งเตือน
ด้วยเสียงพูดอัตโนมัตส
ิ ำ� หรับสายโทรเข้าและข้อความ
เฉดสีบนหน้าจอ – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ตัง้ คอนทราสหน้าจอให้เข้มขึน
้
ช็อตคัตความสามารถในการเข้าถึง – ท�ำให้คณ
ุ สามารถเปิดคุณสมบัติ
การเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอใดก็ตาม
เอาท์พต
ุ แปลงข้อความเป็นค�ำพูด – แตะเพือ
่ ปรับแต่งการตัง้ ค่าระบบ
แปลงข้อความเป็นค�ำพูด (TTS)
ประเภทเสียง – ตัง้ ค่าประเภทของเสียง
บาลานซ์เสียง – ก�ำหนดเส้นทางของเสียง ปรับสไลด์เดอร์บน
แถบสไลด์เพือ
่ ตัง้ ค่า
แจ้งเตือนด่วน – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ให้แฟลชกะพริบแสงเมือ
่ มี
สายโทรเข้าและมีการแจ้งเตือน
ปิดเสียงทัง
้ หมด – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ปิดเสียงทัง้ หมดของอุปกรณ์
ค�ำบรรยาย – ท�ำให้คณ
ุ สามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าค�ำอธิบายส�ำหรับผูม
้ ี
ความบกพร่องทางการได้ยน
ิ
แตะเวลาตอบสนอง – ตัง้ การสัมผัสและเวลาในการตอบสนอง
Touch assistant – แสดงแป้นสัมผัสเพือ
่ ให้เข้าถึงค�ำสัง่ ทีใ่ ช้บอ
่ ยได้งา่ ย
ไทม์เอาต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าระยะเวลาก่อนทีไ่ ฟหน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติ
แตะพืน
้ ทีค
่ วบคุม – ท�ำให้คณ
ุ สามารถเลือกพืน
้ ทีห
่ นึง่ บนหน้าจอเพือ
่
จ�ำกัด
การรับค�ำสัง่ สัมผัสไปทีบ
่ ริเวณดังกล่าวเท่านัน
้
หมุนจออัตโนมัติ – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ให้โทรศัพท์หมุนหน้าจอตามแนว
ของโทรศัพท์ (แนวตัง้ หรือแนวนอน)
ยืนยันเสียงรหัสผ่าน – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ให้โทรศัพท์ของคุณอ่าน
ออกเสียงรหัสผ่านทีค
่ ณ
ุ แตะ
กดปุม
่ พาวเวอร์เพือ
่ สิน
้ สุดการโทร – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ ให้คณ
ุ สามารถ
วางสายได้ดว้ ยการกดปุม
่ พาวเวอร์/ล็อค
ชอร์ทคัทการตัง้ ค่าความสามารถในการเข้าถึง – ตัง้ ค่าการเข้าถึงคุณสม
บัตท
ิ เี่ ลือกไว้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเมือ
่ คุณแตะปุม
่ หน้าจอหลักสามครัง้
อินพุทปุม
่ เดียว – ท�ำเครือ
่ งหมายเพือ
่ เปิดใช้อน
ิ พุทปุม
่ เดียว จะท�ำให้
แต่ละการสัมผัสเป็นการป้อนตัวอักษรหรืออักขระลงบนคียบ
์ อร์ด LG
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•

เปลีย
่ นการเข้าถึง – ให้คณ
ุ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณโดยใช้คยี ท
์ เี่ หมือนปุม
่ แป้นพิมพ์
ทีม
่ ม
ี ากกว่าหนึง่ ปุม
่ เมนูนเี้ ป็นประโยชน์สำ� หรับผูใ้ ช้ทม
ี่ ข
ี อ้ จ�ำกัดด้านสถานที่
ท�ำงาน ทีไ่ ม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ของคุณได้โดยตรง

วันทีแ
่ ละเวลา
ตัง้ ค่าการก�ำหนดค่าของคุณส�ำหรับวิธก
ี ารแสดงวันทีแ
่ ละเวลา
ก�ำลังพิมพ์
ท�ำให้คณ
ุ สามารถพิมพ์เนือ
้ หาจากบางหน้าจอ (เช่น จากเว็บเพจทีแ
่ สดงใน
Chrome) ไปยังเครือ
่ งพิมพ์ทเี่ ชือ
่ มต่ออยูบ
่ นเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ
อุปกรณ์ Android ของคุณ
เกีย
่ วกับโทรศัพท์
ดูขอ
้ มูลทางกฎหมาย ตรวจสอบสถานะโทรศัพท์และเวอร์ชน
ั ของซอฟต์แวร์
และอัปเดตซอฟต์แวร์
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ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (LG PC Suite)
ส�ำหรับระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows
LG PC Suite ช่วยให้คณ
ุ สามารถจัดการเนือ
้ หามีเดียและแอปพลิเคชันใน
โทรศัพท์ของคุณ โดยให้คณ
ุ สามารถเชือ
่ มต่อกับโทรศัพท์ของคุณกับเครือ
่ งพีซี
ด้วยซอฟต์แวร์ LG PC Suite คุณสามารถ...
• จัดการและเล่นเนือ
้ หามีเดียของคุณ (เพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ)
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ส่งเนือ
้ หามัลติมเี ดียไปยังอุปกรณ์ของคุณ
• ซิงโครไนซ์ขอ
้ มูล (ก�ำหนดการ รายชือ
่ บุค
๊ มาร์ค)
ในอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ส�ำรองข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ
• อัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณ
• เล่นเนือ
้ หามัลติมเี ดียในคอมพิวเตอร์ของคุณจากอุปกรณ์อน
ื่
หมายเหตุ: บางฟังก์ชน
ั อาจใช้ไม่ได้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั รุน
่
หมายเหตุ: คุณสามารถใช้เมนู ช่วยเหลือ จากแอปพลิเคชันเพือ
่ ค้นหาวิธก
ี ารใช้งาน
ซอฟต์แวร์ LG PC Suite

การติดตัง้ ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
ในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ LG PC Suite โปรดด�ำเนินการต่อไปนี:้
1 ไปที่ www.lg.com
2 ไปทีก
่ ารสนับสนุน > การสนับสนุนโทรศัพท์มอ
ื ถือ> PC Sync
3 เลือกข้อมูลรุน
่ และคลิก ไป
4 เลือ
่ นลงแล้วเลือกแท็บ PC SYNC > Windows > ดาวน์โหลด
เพือ
่ ดาวน์โหลด LG PC Suite
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (LG PC Suite)
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ข้อก�ำหนดของระบบส�ำหรับซอฟต์แวร์ LG PC Suite
• OS: Windows XP (Service Pack 3) 32 บิต, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8
• CPU: โปรเซสเซอร์ 1 GHz หรือสูงกว่า
• หน่วยความจ�ำ: RAM 512 MB หรือสูงกว่า
• กราฟิกการ์ด: ความละเอียด 1024 x 768, สี 32 บิต หรือสูงกว่า
• HDD: พืน
้ ทีว่ า่ ง 500 MB หรือมากกว่า (อาจต้องใช้พน
ื้ ทีว่ า่ งบนฮาร์ดดิสก์
มากขึน
้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณข้อมูลทีจ
่ ด
ั เก็บ)
• ซอฟต์แวร์ทต
ี่ อ
้ งการ: ไดรเวอร์รวมของ LG, Windows Media Player 10
หรือใหม่กว่า
หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB รวมของ LG
หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB รวมของ LG จ�ำเป็นในการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ LG และ PC
ซึง่ จะติดตัง้ โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณติดตัง้ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ LG PC Suite

ส�ำหรับ Mac OS
ด้วยซอฟต์แวร์ LG PC Suite คุณสามารถ...
• จัดการและเล่นเนือ
้ หามีเดียของคุณ (เพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ)
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ส่งเนือ
้ หามัลติมเี ดียไปยังอุปกรณ์ของคุณ
• ซิงโครไนซ์ขอ
้ มูล (ก�ำหนดการ รายชือ
่ บุค
๊ มาร์ค)
ในอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ: บางฟังก์ชน
ั อาจใช้ไม่ได้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั รุน
่
หมายเหตุ: คุณสามารถใช้เมนู ช่วยเหลือ จากแอปพลิเคชันเพือ
่ ค้นหาวิธก
ี ารใช้งาน
ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
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การติดตัง้ ซอฟต์แวร์ LG PC Suite
ในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ LG PC Suite โปรดด�ำเนินการต่อไปนี:้
1 ไปที่ www.lg.com
2 ไปทีก
่ ารสนับสนุน > การสนับสนุนโทรศัพท์มอ
ื ถือ> PC Sync
3 เลือกข้อมูลรุน
่ และคลิก
๊ ไป
4 เลือ
่ นลงแล้วเลือกแท็บ PC SYNC > Mac OS > ดาวน์โหลด
เพือ
่ ดาวน์โหลด LG PC Suite
ข้อก�ำหนดของระบบส�ำหรับซอฟต์แวร์ LG PC Suite
• OS: Mac OS X (10.6.8) หรือสูงกว่า
• หน่วยความจ�ำ  : RAM 2 GB หรือสูงกว่า
• กราฟิกการ์ด: ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 หรือสูงกว่า และ
สี 32 บิต
• ฮาร์ดดิสก์: พืน
้ ทีจ
่ ด
ั เก็บข้อมูล 500 MB ขึน
้ ไป (อาจต้องใช้พน
ื้ ทีเ่ พิม
่
เติมส�ำหรับเก็บข้อมูล)
• ซอฟต์แวร์ทต
ี่ อ
้ งการ: ไดรเวอร์ LG United Mobile
หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB รวมของ LG
หมายเหตุ: ไดรเวอร์ USB รวมของ LG จ�ำเป็นในการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ LG และ PC
ซึง่ จะติดตัง้ โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณติดตัง้ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ LG PC Suite

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (LG PC Suite)
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อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ LG จากอินเตอร์เน็ต
ส�ำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ โปรดดูที่ http://www.lg.com/
common/index.jsp เลือกประเทศและภาษาของคุณ
คุณสมบัตน
ิ ใี้ ห้คณ
ุ อัปเดตเฟิรม
์ แวร์ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชน
ั ใหม่ได้อย่างสะดวก
จากอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ
้ งไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ คุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะใช้ได้เมือ
่ LG
มีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่สำ� หรับอุปกรณ์ของคุณเท่านัน
้
เนือ
่ งจากการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือต้องการให้ผใู้ ช้ดำ� เนินการอัปเดต
อย่างระมัดระวัง โปรดตรวจสอบค�ำแนะน�ำและหมายเหตุทป
ี่ รากฏขึน
้ ในแต่ละ
ขัน
้ ตอนก่อนด�ำเนินการต่อไป โปรดทราบว่าการถอดสายข้อมูล USB ระหว่าง
การอัปเกรดอาจท�ำให้โทรศัพท์มอ
ื ถือช�ำรุดเสียหายได้
หมายเหตุ: LG ขอสงวนสิทธิใ์ นการให้บริการอัปเดตเฟิรม
์ แวร์สำ� หรับบางรุน
่ เท่านัน
้
ตามดุลยพินจ
ิ ของบริษท
ั แต่เพียงผูเ้ ดียว และไม่รบ
ั ประกันว่าจะมีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่
ส�ำหรับเครือ
่ งทุกรุน
่

อัปเดตซอฟต์แวร์ LG Mobile Phone ผ่าน Over-the-Air (OTA)
คุณสมบัตน
ิ ใี้ ห้คณ
ุ สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์เป็นเวอร์ชน
ั ใหม่
อย่างสะดวกผ่าน OTA โดยไม่ตอ
้ งเชือ
่ มต่อโดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB คุณ
สมบัตน
ิ จ
ี้ ะใช้ได้เมือ
่ LG มีเฟิรม
์ แวร์เวอร์ชน
ั ใหม่สำ� หรับอุปกรณ์ของคุณเท่านัน
้
คุณควรตรวจสอบเวอร์ชน
ั ของซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณก่อน:
ตัง
้ ค่า > เกีย
่ วกับโทรศัพท์ > แท็บ ร่วมกัน > ศูนย์กลางอัปเดต >
Software Update์ > ตรวจสอบอัปเดตในตอนนี้
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หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนตัวของคุณจากพืน
้ ทีก
่ ารจัดเก็บภายในโทรศัพท์—รวมถึง
ข้อมูลเกีย
่ วกับแอคเคาท์ Google ของคุณและแอคเคาท์อน
ื่ ๆ, ข้อมูลระบบหรือ
แอปพลิเคชันและการตัง้ ค่าของคุณ, แอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดและใบอนุญาต
DRM—อาจสูญหายในกระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ดังนัน
้ LG
ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ส�ำรองข้อมูลส่วนตัวก่อนการอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ LG
ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลส่วนตัวใดๆ
หมายเหตุ: คุณสมบัตน
ิ ข
ี้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย ภูมภ
ิ าค และประเทศของคุณ

อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
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เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้นี้
เกีย
่ วกับคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้นี้
•

•

•

•

•

•

•
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โปรดอ่านคูม
่ อ
ื นีโ้ ดยละเอียดก่อนการใช้งานอุปกรณ์ เพือ
่ ให้มน
ั่ ใจว่าคุณใช้
โทรศัพท์ของคุณได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ภาพและภาพหน้าจอบางภาพทีม
่ ใี นคูม
่ อ
ื นีอ
้ าจแตกต่างจากทีแ
่ สดงบน
โทรศัพท์ของคุณ
เนือ
้ หาของคุณอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทวี่ างจ�ำหน่าย หรือจากซอฟต์
แวร์ทม
ี่ าจากผูใ้ ห้บริการหรือเครือข่าย เนือ
้ หานีอ
้ าจเปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส�ำหรับเวอร์ชน
ั ล่าสุดของคูม
่ อ
ื นี้
โปรดดูทเี่ ว็บไซต์ LG ที่ www.lg.com
แอปพลิเคชันและฟังก์ชน
ั ของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันตามประเทศ
ภูมภ
ิ าค หรือข้อมูลจ�ำเพาะของฮาร์ดแวร์ LG ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพทีเ่ กิดจากการใช้แอปพลิเคชันทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้ โดยผูใ้ ห้บริการอืน
่
ทีไ่ ม่ใช่ LG
LG ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือการไม่สามารถใช้งานร่วม
กันได้ทเี่ กิดจากการแก้ไขการตัง้ ค่ารีจส
ิ ทรีย์ หรือการแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบ
ปฏิบต
ั ก
ิ าร ความพยายามในการปรับแต่งระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารอาจท�ำให้อป
ุ กรณ์
หรือแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ทำ� งานผิดปกติ
ซอฟต์แวร์, เสียง, พืน
้ หลัง, ภาพ และมีเดียทีม
่ ม
ี าให้พร้อมอุปกรณ์ได้รบ
ั
อนุญาตเพือ
่ การใช้งานทีจ
่ ำ� กัด หากคุณจัดเก็บข้อมูลและใช้ขอ
้ มูลเหล่า
นีเ้ พือ
่ การพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อน
ื่ ๆ คุณอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ในฐานะผูใ้ ช้งาน คุณมีสว่ นรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์สำ� หรับการใช้มเี ดีย
อย่างผิดกฎหมาย
อาจมีคา่ บริการเพิม
่ เติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ,
การอัปโหลด, การดาวน์โหลด, การซิงค์อต
ั โนมัตแ
ิ ละบริการระบุพก
ิ ด
ั
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติม ให้เลือกแผนบริการข้อมูลทีเ่ หมาะกับ
ความต้องการของคุณ ติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณเพือ
่ รับรายละเอียดเพิม
่ เติม

เกีย
่ วกับคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้นี้

เครือ
่ งหมายการค้า
•
•

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

เกีย
่ วกับคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้นี้
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีม
้ ใี ห้ใช้กบ
ั โทรศัพท์ของคุณ (รายการต่างๆ
ทีอ
่ ธิบายด้านล่างนีเ้ ป็นตัวเลือก)
•
•
•
•
•

อะแดปเตอร์สำ� หรับชาร์จแบตเตอรี่
คูม
่ อ
ื แนะน�ำอย่างย่อ
ชุดหูฟงั สเตอริโอ
สายเคเบิล USB
แบตเตอรี่

หมายเหตุ:
• ใช้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้ อุปกรณ์ทใี่ ห้มานีอ
้ อกมาให้ใช้กบ
ั
อุปกรณ์นเี้ ท่านัน
้ และอาจไม่สามารถใช้กบ
ั อุปกรณ์อน
ื่ ได้
• สิง
่ ต่างๆ ทีแ
่ ถมมากับอุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมทีม
่ ใี ห้อาจต่างไปขึน
้ กับภูมภ
ิ าค
หรือผูใ้ ห้บริการ

ศูนย์บริการ LG โดย บริษท
ั แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
ศูนย์ซอ
่ มส�ำนักงานใหญ่ตากสิน
เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาท�ำการ : จันทร์-เสาร์, 08:00 - 18:00น.
Call center : 0-2878-5757
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การแก้ปัญหา
เนือ
้ หาในบทนีจ
้ ะแสดงถึงปัญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบเมือ
่ ใช้โทรศัพท์ คุณอาจ
ต้องสอบถามผูใ้ ห้บริการเพือ
่ แก้ไขปัญหาบางประการ แต่ปญ
ั หาส่วนใหญ่
คุณสามารถแก้ไขได้เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ
ซิมการ์ด
ผิดพลาด

ไม่มก
ี าร
เชือ
่ มต่อกับ
เครือข่าย/
เครือข่าย
ขาดหาย

รหัสไม่
ตรงกัน

สาเหตุทเี่ ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ไม่ได้ใส่ซม
ิ การ์ด
ในโทรศัพท์ หรือ
ใส่ไม่ถก
ู ต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซม
ิ การ์ดและ
การ์ด USIM อย่างถูกต้อง

สัญญาณอ่อน หรือ
คุณอยูน
่ อกเครือ
ข่ายผูใ้ ห้บริการ

ไปทีบ
่ ริเวณใกล้กบ
ั หน้าต่างหรือในทีเ่ ปิด
โล่ง ตรวจสอบพืน
้ ทีใ่ ห้บริการกับผูใ้ ห้
บริการเครือข่าย

ผูใ้ ห้บริการใช้
บริการใหม่

ตรวจดูวา่ ซิมการ์ดและการ์ด USIM
ใช้งานมามากกว่า 6~12 เดือนหรือไม่
หากเป็นเช่นนัน
้
ให้เปลีย
่ นซิมการ์ดและการ์ด USIM ของ
คุณทีส
่ าขาผูใ้ ห้บริการเครือข่ายใกล้บา้ น
ติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ในการเปลีย
่ นรหัส
ป้องกัน คุณต้อง
ยืนยันรหัสใหม่โดย
ป้อนรหัสใหม่ซำ�้

หากคุณลืมรหัส โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ

รหัสทีค
่ ณ
ุ ป้อนทัง้
สองครัง้ ไม่ตรงกัน
ไม่สามารถ
ตัง้ ค่าแอป
พลิเคชัน
การแก้ปญ
ั หา

ผูใ้ ห้บริการไม่สนับ
สนุน หรือต้องลง
ทะเบียน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ
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ข้อความ

ไม่สามารถ
โทรออกได้

เปิดเครือ
่ ง
โทรศัพท์
ไม่ได้

ข้อผิดพลาด
เกีย
่ วกับ
การชาร์จ
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สาเหตุทเี่ ป็นไปได้

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้

ข้อผิดพลาดใน
การโทรออก

ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได้รบ
ั อนุญาต

มีการใส่
ซิมการ์ดใหม่

ตรวจสอบข้อก�ำหนดใหม่

ถึงขีดจ�ำกัดค่า
โทรแบบเติมเงิน

ติดต่อผูใ้ ห้บริการ หรือตัง้ ค่าการจ�ำกัด
การโทรใหม่โดยใช้รหัส PIN2

กดปุม
่ เปิด/ปิดแล้ว
ปล่อยเร็วเกินไป

กดปุม
่ เปิด/ปิดอย่างน้อยสองวินาที

ไม่ได้ชาร์จ
แบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสัญลักษณ์
ก�ำลังชาร์จบนหน้าจอ

ไม่ได้ชาร์จ
แบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมภ
ิ ายนอก
ร้อนหรือเย็นเกินไป

ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์กำ� ลังชาร์จไฟ
ทีอ
่ ณ
ุ หภูมป
ิ กติ

มีปญ
ั หาทีข
่ วั้
สัมผัส

ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและการเชือ
่ มต่อ
ของอุปกรณ์ชาร์จกับโทรศัพท์

ไม่มก
ี ระแสไฟฟ้า

เสียบปลัก
๊ อุปกรณ์ชาร์จในช่องอืน
่

อุปกรณ์ชาร์จช�ำรุด

เปลีย
่ นอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จไม่
ถูกต้อง

ใช้อป
ุ กรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านัน
้

การแก้ปญ
ั หา

ข้อความ

สาเหตุทเี่ ป็นไปได้

ไม่อนุญาต
ให้ใช้ตวั เลข

ก�ำลังใช้งานฟังก์ชน
ั
ก�ำหนดหมาย
เลขโทรออก

ตรวจสอบเมนูตงั้ ค่า
และปิดฟังก์ชน
ั ดังกล่าว

ไม่สามารถ
รับ/ส่ง SMS
และ
รูปถ่ายได้

หน่วยความจ�ำ
เต็ม

ลบข้อความบางข้อความออกจากโทรศัพท์

เปิดไฟล์
ไม่ได้

ไม่สนับสนุน
รูปแบบไฟล์

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทส
ี่ นับสนุน

หน้าจอไม่
ท�ำงานเมือ
่
ฉันรับสาย

เซนเซอร์
หน้าจอมีปญ
ั หา

หากคุณใช้เทปหรือกล่องป้องกัน ตรวจดู
ว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวปิดคลุมพืน
้ ทีร่ อบเซน
เซอร์รบ
ั สัญญาณหรือไม่ ตรวจดูให้แน่ใจว่า
พืน
้ ทีร่ อบเซนเซอร์หน้าจอสะอาด

ไม่มเี สียง

โหมดสัน
่

ตรวจสอบตัง้ ค่าสถานะของเมนูเสียงเพือ
่
ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยูใ่ นโหมดสัน
่ หรือ
โหมดปิดเสียง

โทรศัพท์
ค้างหรือไม่
ท�ำงาน

ปัญหาซอฟต์
แวร์ชวั่ คราว

ลองใช้งานการอัปเดตซอฟต์แวร์ผา่ น
ทางเว็บไซต์

การแก้ปญ
ั หา

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้
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อุปกรณ์
Bluetooth

ค�ำถาม
ฟังก์ชน
ั ใดทีใ่ ช้งานผ่าน
Bluetooth ได้

การส�ำรอง ฉันจะสามารถส�ำรอง
ข้อมูลรายชือ
่
ข้อมูลรายชือ
่ ได้อย่างไร

คุณสามารถเชือ
่ มต่ออุปกรณ์เสียง
Bluetooth เช่น ชุดหูฟงั สเตอริโอ/โมโน
หรือชุดติดรถยนต์ได้
ข้อมูลรายชือ
่ สามารถซิงโครไนซ์ระหว่าง
โทรศัพท์ของคุณและแอคเคาท์ Googleได้

การ
ซิงโครไนซ์

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
ี่ ะตัง้
ค่าการซิงค์ทางเดียวกับ
Gmail

มีเฉพาะการซิงโครไนซ์สองทางให้ใช้งาน

การ
ซิงโครไนซ์

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
ี่ ะ
ซิงโครไนซ์โฟลเดอร์
อีเมลทัง้ หมด

ถาดเข้าจะซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถดูโฟลเดอร์อน
ื่ ๆ ได้โดยการแตะ
แล้วเลือก โฟลเดอร์ เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์

ล็อกอิน
Gmail

ฉันต้องล็อกอิน Gmail
เมือ
่ ต้องการเข้าถึง
Gmail หรือไม่

เมือ
่ คุณล็อกอิน Gmail แล้ว
คุณไม่จำ� เป็นต้องล็อกอิน Gmail อีก

บัญชี Google
อีเมล

เสียงเรียกเข้า
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เป็นไปได้หรือไม่ทจ
ี่ ะฟิล ไม่ได้ โทรศัพท์จะไม่สนับสนุนการกรอง
เตอร์อเี มล
อีเมล
จะเกิดอะไรขึน
้ เมือ
่ ฉันใช้
อีเมลของคุณจะถูกบันทึกเป็นร่างโดย
งานแอปพลิเคชันอืน
่
อัตโนมัติ
ขณะเขียนอีเมล
มีขอ
้ จ�ำกัดด้านขนาด
ไฟล์สำ� หรับการใช้งาน
ไฟล์ MP3 เป็นเสียง
เรียกเข้าหรือไม่

ไม่มก
ี ารจ�ำกัดขนาดไฟล์
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โทรศัพท์ของฉันไม่
แสดงเวลาทีไ่ ด้รบ
ั ข้อ
เวลาข้อความ ความทีเ่ ก่าเกิน 24
ชัว่ โมงได้ ฉันจะเปลีย
่ น
แปลงส่วนนีไ้ ด้อย่างไร

ค�ำตอบ
เปิดการสนทนาแล้วแตะข้อความทีต
่ อ
้ งการ
ค้างไว้ จากนัน
้ แตะ รายละเอียด

การน�ำทาง

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
ี่ ะติด
แอปพลิเคชันทีม
่ อ
ี ยูท
่ ี่ Play Store™ และ
ตัง้ แอปพลิเคชันการน�ำ
ใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได้สามารถติดตัง้
ทางอืน
่ ในโทรศัพท์
และใช้งานได้
ของฉัน

การ
ซิงโครไนซ์

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
ี่ ะซิง
สามารถซิงโครไนซ์ได้เฉพาะรายชือ
่ ของ
โครไนซ์รายชือ
่ จากแอค
Gmail และเซิรฟ
์ เวอร์ MS Exchange
เคาท์อเี มลทัง้ หมด
(เซิรฟ
์ เวอร์อเี มลของบริษท
ั ) เท่านัน
้
ของฉัน

รอและหยุด
ชัว่ คราว

หากคุณถ่ายโอนทีต
่ ด
ิ ต่อด้วยฟังก์ชน
ั่ รอและ
หยุดชัว่ คราวเพือ
่ บันทึกลงในหมายเลข
คุณจะไม่สามารถใช้คณ
ุ สมบัตเิ หล่านีไ้ ด้
เป็นไปได้หรือไม่ทจ
ี่ ะบัน คุณต้องบันทึกแต่ละหมายเลขอีกครัง้
ทึกรายชือ
่ ด้วยรอคอย
วิธก
ี ารบันทึกด้วยรอและหยุดชัว่ คราว:
และหยุดพักในรูปแบบ
1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ
หมายเลข
2. ทำ� การโทรออก จากนัน
้ แตะ
3. แตะ การเพิม
่ หยุดชัว่ คราว 2 วินาที
หรือ เพิม
่ การรอ

ระบบป้องกัน

คุณสามารถตัง้ ค่าโทรศัพท์ให้ตอ
้ งป้อนแบบ
ฟังก์ชน
ั ระบบป้องกันของ
ปลดล็อคก่อนทีจ
่ ะเข้าใช้หรือใช้งาน
โทรศัพท์มอ
ี ะไรบ้าง
โทรศัพท์ได้

��������������
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ฉันจะสร้างแบบ
แบบปลดล็อค ปลดล็อคได้
อย่างไร
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1. จากหน้าจอหลัก แตะ
ค้างไว้
2. แตะ การตัง
้ ค่าระบบ > ล็อคหน้าจอ
3. แตะ เลือกแบบล็อคหน้าจอ
> รูปแบบ  ในครัง้ แรก
จะมีการแสดงบทช่วยสอนสัน
้ ๆ
เกีย
่ วกับการสร้างแบบปลดล็อค
4. ตงั้ ค่ารูปแบบของคุณโดยการวาด แล้ว
วาดอีกเป็นครัง้ ทีส
่ องเพือ
่ ยืนยัน
ข้อควรระวังเมือ
่ ใช้ลอ
็ คแบบ
สิง่ ส�ำคัญคือต้องจ�ำแบบปลดล็อคทีค
่ ณ
ุ ตัง้
ไว้ได้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ของ
คุณได้อก
ี ถ้าคุณป้อนรูปแบบไม่ถก
ู ต้องห้า
ครัง้ คุณมีโอกาสเพียงห้าครัง้ ในการป้อน
แบบการปลดล็อค PIN หรือรหัสผ่าน
ของคุณ หากคุณท�ำการป้อนทัง้ หมด
5 ครัง้ แล้ว คุณสามารถลองใหม่ได้
อีกครัง้ หลังจากผ่านไป 30 วินาที
(หรือหากคุณตัง้ ค่าแบ็คอัพ PIN
ไว้แล้ว คุณสามารถใช้รหัสแบ็คอัพ PIN
เพือ
่ ปลดล็อคแบบได้)
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หากคุณลืมรูปแบบของคุณ:
หากคุณล็อกอินบัญชี Google ใน
โทรศัพท์แต่ปอ
้ นรูปแบบไม่ถก
ู ต้อง
5 ครัง้ ให้แตะปุม
่ ลืมแบบ จากนัน
้
คุณจะต้องลงชือ
่ เข้าใช้ดว้ ยแอคเคาท์
Google ของคุณเพือ
่ ปลดล็อคโทรศัพท์
ฉันควรท�ำอย่างไรหาก
หากคุณไม่ได้สร้างบัญชี Google
ฉันลืมแบบปลดล็อคและ
แบบปลดล็อค
บนโทรศัพท์ หรือคุณลืมแอคเคาท์
ไม่ได้สร้างบัญชี Google
คุณต้องท�ำการ Hard Reset
ในโทรศัพท์
ข้อควรระวัง:
หากคุณท�ำการรีเซ็ตค่าจากโรงงาน
ข้อมูลแอปพลิเคชันผูใ้ ช้
และข้อมูลผูใ้ ช้ทงั้ หมดจะถูกลบ
โปรดอย่าลืมส�ำรองข้อมูลส�ำคัญไว้กอ
่ นท�ำ
การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน
หน่วยความจ�ำ

ฉันจะรูว้ า่ หน่วยความจ�ำ
เต็มได้หรือไม่

เป็นไปได้หรือไม่ทจ
ี่ ะ
การสนับสนุน
เปลีย
่ นภาษาของ
ภาษา
โทรศัพท์ของฉัน

VPN

��������������

ฉันจะตัง้ ค่า VPN
ได้อย่างไร

ได้ คุณจะได้รบ
ั การแจ้งเตือน
โทรศัพท์มค
ี วามสามารถหลายภาษา
การเปลีย
่ นภาษา:
1. จากหน้าจอหลัก แตะ
ค้างไว้
แล้วแตะ ตัง
้ ค่าระบบ
2. แตะที่ ภาษาและการป้อนข้อมูล >
ภาษา
3. แตะภาษาทีต
่ อ
้ งการ
การก�ำหนดค่าการเข้าถึง VPN จะแตกต่าง
กันส�ำหรับแต่ละบริษท
ั ในการก�ำหนด
ค่าการเข้าถึง VPN บนโทรศัพท์ของคุณ
คุณต้องมีรายละเอียดจากผูด
้ แ
ู ลระบบ
เครือข่ายของบริษท
ั ของคุณ
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หน้าจอของฉันปิดหลัง
จากเพียงแค่ 15 วินาที
ฉันจะเปลีย
่ นระยะเวลา
ส�ำหรับการปิดไฟ
หน้าจอได้อย่างไร

1. จากหน้าจอหลัก แตะ
ค้างไว้
2. แตะ การตัง
้ ค่าระบบ > แท็บหน้าจอ
3. แตะ ไทม์เอาต์หน้าจอ
4. แตะระยะหมดเวลาไฟหน้าจอทีต
่ อ
้ งการ

Wi-Fi
และเครือข่าย
โทรศัพท์
เคลือ
่ นที่

เมือ
่ ใช้ได้ทงั้ Wi-Fi
และเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ
่ นที่ โทรศัพท์ของ
ฉันจะใช้บริการใด

เมือ
่ ใช้ขอ
้ มูล โทรศัพท์ของคุณอาจ
ใช้การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi เป็นค่าเริม
่ ต้น
(หากเปิดการเชือ
่ มต่อ Wi-Fi ในโทรศัพท์)
อย่างไรก็ตาม จะไม่มก
ี ารแจ้งเตือนเมือ
่
โทรศัพท์เปลีย
่ นจากบริการหนึง่ ไปสูอ
่ ก
ี
บริการหนึง่
หากต้องการทราบว่าก�ำลังใช้การเชือ
่ มต่อ
ข้อมูลใด ให้ดไู อคอนเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ
่ นทีห
่ รือ Wi-Fi ทีบ
่ นสุดของหน้าจอ

หน้าจอหลัก

ได้ เพียงแตะไอคอนค้างไว้จนกว่าไอคอน
เป็นไปได้หรือไม่ทจ
ี่ ะลบ
ถังขยะปรากฏขึน
้ ทีบ
่ ริเวณกลางบนของ
แอปพลิเคชันออกจา
หน้าจอ จากนัน
้ ลากไอคอนไปยังถังขยะ
กหน้าจอหลัก
โดยไม่ตอ
้ งยกนิว้ ขึน
้

ระยะหมด
เวลาหน้าจอ
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ฉันดาวน์โหลดแอปพลิ
เคชันและแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชัน นัน
้ ท�ำให้เกิดข้อผิด
พลาดจ�ำนวนมาก
ฉันจะลบได้อย่างไร

1. จากหน้าจอหลัก แตะ
ค้างไว้
2. แตะ การตัง
้ ค่าระบบ > แอปฯ
> ทีด
่ าวน์โหลด
3. แตะแอปพลิเคชัน แล้วแตะ
ถอนการติดตัง
้

ฉันสามารถชาร์จโทร
ศัพท์ของฉันโดยใช้สาย
อุปกรณ์ชาร์จ เคเบิลข้อมูล USB
โดยไม่ตด
ิ ตัง้ ไดรเวอร์
USB ทีจ
่ ำ� เป็นได้หรือไม่

ได้ จะสามารถชาร์จโทรศัพท์ผา่ นสาย
เคเบิล USB ไม่วา่ จะติดตัง้ ไดรเวอร์หรือไม่
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การปลุก

ฉันสามารถใช้ไฟล์เพลง
ของฉันในการปลุก
ได้หรือไม่

ได้ หลังจากบันทึกไฟล์เพลงเป็นเสียงเรียก
เข้า คุณจะสามารถน�ำมาใช้ในการ
ตัง้ ปลุกได้
1. แตะทีเ่ พลงในรายการไลบรารี
ค้างไว้ ในเมนูทเี่ ปิดขึน
้ ให้แตะ
ตัง
้ ค่าเป็นเสียงเรียกเข้า >
เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ หรือ
เสียงเรียกเข้า(รายชือ
่ )
2. ในหน้าจอการตัง้ ค่านาฬิกาปลุก
ให้เลือกเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า

การปลุก

การปลุกจะส่งเสียงหรือ
ท�ำงานหรือไม่หาก
โทรศัพท์ปด
ิ อยู่

ไม่ ไม่สนับสนุนการท�ำงานนี้

การปลุก

หากตัง้ ค่าระดับเสียง
ดังเรียกเข้าของฉันเป็น
ปิดหรือสัน
่ ฉันจะได้ยน
ิ
เสียงปลุกหรือไม่

การปลุกของคุณถูกก�ำหนดให้สง่ เสียงแม้ใน
สถานการณ์เหล่านี้

Hard Reset
(รีเซ็ตค่าจา
กโรงงาน)

ฉันจะท�ำการรีเซ็ตค่า
จากโรงงานได้อย่างไร
หากฉันไม่สามารถเข้า
ไปทีเ่ มนูการตัง้ ค่าของ
โทรศัพท์ได้

หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถ
แก้ไขสูส
่ ภาพเดิมได้ ให้ใช้ Hard
Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของโทรศัพท์
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Some content and illustrations may differ from your device depending on the
region, service provider, software version, or OS version, and are subject to
change without prior notice.
Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this
device and may not be compatible with other devices.
This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the
touchscreen keyboard.
Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are
registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks
are the property of their respective owners.
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are trademarks of Google, Inc.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous
or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.
This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position
in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the
cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized
LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-H324t has been designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone
models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is
0.726 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.670 W/Kg (10 g).
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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 1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should
not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your
body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality
connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages
may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation
distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
•

•

•
•
•
•
•

•

Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or
boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality
equal to that of the parts being replaced.
Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage your phone.

Guidelines for safe and efficient use

5

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

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

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
• Use your phone in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible. Exposing
your phone to extremely low or high temperatures may result in damage,
malfunction, or even explosion.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you
drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions
so require.
• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume
is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of
particular importance when near roads.

Guidelines for safe and efficient use
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Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.

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

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

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

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

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

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

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

Guidelines for safe and efficient use
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Battery information and care
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

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

Guidelines for safe and efficient use

Open Source Software Notice Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source
licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.
com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers
and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a
charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of
media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the
product.
HOW TO UPDATE YOUR DEVICE
Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.
• Select the software update in settings menu on your device.
• Update your device 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-H324t 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

Guidelines for safe and efficient use
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Important notice
Please read this before you start using your phone!
Please check to see whether any problems you encountered with your phone are
described in this section before taking the phone in for service or calling a service
representative.

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

2. Optimizing battery life
Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run
constantly in the background. You can monitor how applications and system resources
consume battery power.
Extending your phone's battery life:
• Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi,
Bluetooth or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
12
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•
•

Some applications you download may consume battery power.
While using downloaded applications, check the battery charge level.

3. Before installing an open source application and OS
WARNING
If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer
it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer
be covered by the warranty.
WARNING
To protect your phone and personal data, only download applications from
trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed
applications on your phone, the phone may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall those applications and all associated data
and settings from the phone.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)
If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset)
to initialize it.
1 Turn the power off.
2 Press and hold the Power/Lock Button + Volume Down Button on the back of the
phone.
3 Release the Power/Lock Button only when the boot logo is displayed, then
immediately press and hold the Power/Lock Button again.

Important notice
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4 Release all Buttons when the Factory hard reset screen is displayed.
5 Press the Volume Buttons to select Yes, and then press the Power/Lock Button to
perform a Hard Reset.
6 Press the Volume Buttons to highlight YES once more, then press the Power/Lock
Button to confirm.
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
Multitasking 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. Use and
switch between several open applications. Android manages each application, stopping
and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume
resources unnecessarily.
1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from
running in the background. Make sure to tap
to back out of an app after using it.
• To close 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 phone does not respond when you try to operate it, remove
the battery and reinsert it. Then power the phone back on.
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Getting to know your phone
Phone layout
Microphone
Headset Jack

Proximity Sensor

Earpiece

Front Camera Lens

NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns
the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is
near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally
activating the touch screen during calls.
WARNING
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display
and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen
protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to
malfunction.
Getting to know your phone
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Rear Camera Lens

Flash

Power/Lock Button

Volume Buttons

Speaker
Charger/USB port

Power/Lock
Button
Volume Buttons
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•
•

Microphone

Turn your phone on/off by pressing and holding this button
Short press to lock/unlock the screen

(While screen is off)
• Long Press Down to launch Camera

Getting to know your phone

Installing the SIM or USIM card and battery
Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the
included battery.
1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand,
lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold
contact area on the card is facing downward.

Getting to know your phone
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WARNING
Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card
happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service
Centre to remove the memory card.
NOTE: Only the microSIM cards work with the device.

3 Insert the battery.

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery
compartment
and press it down until it clicks into place .
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Charging the battery
Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery.
A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using
the USB cable.
WARNING
Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved
chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can
cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by
the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and
plug it into a power outlet.

NOTE:
• Do not open the back cover while your phone is charging.

Getting to know your phone
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Inserting a memory card
Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card
manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.
WARNING
Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an
incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the
data stored in it.
NOTE:
• Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

1 Remove the back cover.
2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

3 Replace the back cover.
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Removing the memory card
Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.
1 Tap
>
>
> Storage > Unmount SD card.
2 Remove the back cover and pull out the memory card.
WARNING
Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing
information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to
the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the
misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Locking and unlocking the device
Pressing the Power/Lock Button turns off the screen and puts the device into lock
mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This
helps to prevent accidental taps and saves battery power.
To unlock the device, press the Power/Lock Button and swipe the screen in any
direction.
NOTE: Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of
the Power/Lock Button.

Changing the screen lock method
You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your
personal information.
1 Tap
>
>
> Lock screen > Select screen lock.
2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and
Password.

Getting to know your phone

21

NOTE: Create a Google account before setting an unlock pattern and
remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.
Caution! If you haven't created a Google account on the phone and you
forgot your PIN, Password, and the backup PIN, you need to perform a
hard reset. But if you perform a hard reset, all user applications and user
data will be deleted. Please remember to back up any important data before
performing a hard reset.
TIP! Smart Lock
You can use Smart Lock to make unlocking your phone easier. You can set
it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device
connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or
when it recognises your face.
Setting up Smart Lock
1 Tap
>
>
.
2 Tap Lock screen > Smart Lock.
3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you
need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).
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Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to navigate on your phone.
• Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the
on-screen keyboard.
• Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not
lifting your finger until an action occurs.
• Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger,
move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag
items on the Home screen to reposition them.
• Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface
of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item
instead).
• Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
• Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading
motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
• Rotate the screen – From many applications and menus, the screen orientation
adjusts to the device's physical orientation.
NOTE:
• Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light,
yet firm tap.
• Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap
any other keys.

Your Home screen
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Home screen
The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows
you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to
information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu
by tapping .
Status Bar

Application Icons
Location Indicator
Quick Key Area
Home Touch Keys
Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery
status and notification icons.
Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.
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Back Key

Returns to the previous screen. Also closes pop-up items,
such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.

Home Key

Return to the Home screen from any screen.

 ecent
R
Apps Key

Displays recently used applications. If you touch and hold this
key, it opens a menu of available options.

S IM Switch Choose which SIM card you're going to use. Touch and hold
Key
to go to Dual SIM card settings.
Extended Home screen
The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space
for adding icons, widgets and more.
• Slide your finger left or right across the Home screen to access additional
canvases.

Customizing the Home screen
You can customize your Home screen by adding apps and widgets and changing
wallpapers.
Adding items on your Home screen
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added
item on the Home screen.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.
TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen,
touch and hold the application you want to add.

Your Home screen
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Removing an item from the Home screen
• While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it
to .
Adding an app to the Quick Key area
• From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon
and drag it to the Quick Key area. Then release it in the desired location.
Removing an app from the Quick Key area
• Touch and hold the desired Quick Key, drag it to
NOTE: The Apps key

.

cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen
1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then
release it. The editing icon
appears in the upper-right corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap OK to save the change.

Returning to recently-used applications
1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
2 Tap an app preview to open the application. Or tap
to return to your previous
screen.

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

System
notifications

Opening the notifications panel
Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the
notifications panel, swipe the screen upwards or tap .
Quick Settings Area

Notifications
Clear
Tap each quick setting key to toggle it on/off. Touch and hold the desired key to
directly access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe
left or right. Tap
to remove, add or rearrange quick setting keys.
Your Home screen
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Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to
view it.
Tap to clear all the notifications.
Indicator icons on the Status Bar
Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls,
new messages, calendar events, device status and more.
The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the
device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.
Icon
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Description

Icon

Description

No SIM card inserted

A song is currently playing

No network signal available

Ringer is silenced

Airplane mode is on

Vibrate mode is on

Connected to a Wi-Fi network

Battery fully charged

Wired headset connected

Battery is charging

Call in progress

The phone is connected to a
PC via a USB cable

Missed call

Downloading data

Bluetooth is on

Uploading data

System warning

GPS is on

An alarm is set

Data is synchronizing
Your Home screen

New voicemail available

Choose input method

New text or multimedia
message

Wi-Fi hotspot is active

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

On-screen keyboard
You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on
the screen when you tap an available text entry field.
Using the keypad and entering text
Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice or access
the clip tray.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line.
Tap to delete the previous character.
Entering accented letters
When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special
French or Spanish characters (e.g. "á").
For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands
and displays characters from different languages. Then select the special character you
want.

Your Home screen
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Special Features
Gesture shot
The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the
front camera.
To take photo
There are two methods for using the Gesture shot feature.
• Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box
appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing
you time to get ready.
• Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box
appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time
to get ready.

or

KnockON
The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.
To turn the screen on
1 Double-tap the center of the Lock screen to turn the screen on.
2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.
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To turn the screen off
1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
2 The screen will turn off.
NOTE: Tap on the center area of the screen. If you tap on the bottom or the
top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code
The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a
combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when
the screen is off by tapping the same sequence on the screen.
NOTE:
• If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to
your google account log in/backup PIN.
• Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or
off.
• When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by
taping the screen.

1 Tap
>
>
> Lock screen > Select screen lock > Knock Code.
2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can
be 3 to 8 taps.
Unlocking the screen using the Knock Code
You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when
the screen turns off.

Special Features
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Google account setup
The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign
in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be
prompted to create one.

Creating your Google account
1 Tap
> .
2 Tap
> Accounts & sync > Add account > Google > OR CREATE A NEW
ACCOUNT.
3 Enter your first and last name, then tap NEXT.
4 Enter a username and tap NEXT. Your phone will communicate with Google servers
and check for username availability.
5 Enter your password and tap NEXT.
6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the
account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account
1
2
3
4

Tap
> .
Tap
> Accounts & sync > Add account > Google.
Enter your email address and tap NEXT.
After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your
phone.
5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically
synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).
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After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail,
Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from
Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google
services on your phone.
IMPORTANT
•

•

Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account
you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone,
be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When
you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other
information from these applications and services on the web are synchronized
with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will
be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start
an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
If you have an enterprise account through your company or other organization,
your IT department may have special instructions on how to sign into that
account.

Google account setup
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Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless
access point (AP).
Connecting to Wi-Fi networks
1 Tap
>
> Wi-Fi.
2 Tap
to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap a network to connect to it.
• If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or
password.
4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device
may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur
data charges.
TIP! How to obtain the MAC address
Tap
>
>
> Wi-Fi > > Advanced Wi-Fi > MAC address.
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Bluetooth
Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect
wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits,
and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.
NOTE:
• LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or
received via the Bluetooth feature.
• Always make sure 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.

Pairing your phone with another Bluetooth device
1 Tap
>
>
> Bluetooth.
2 Tap
to turn Bluetooth on.
3 Tap Search for devices to view the visible devices in range.
4 Choose the device you want to pair with from the list. Once the paring is successful,
your phone connects to the other device.
NOTE: Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once
a pairing has been created, the devices will continue to recognize their
partnership and exchange information.
TIP! Please consult documentation included with Bluetooth device for
information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

Connecting to Networks and Devices

35

Sending data via Bluetooth
1 Select a file or item such as a contact or media file.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.
3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
• Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices,
display and operations may be different, and functions such as transfer or
exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.
Receiving data via Bluetooth
1 Tap
>
>
> Bluetooth.
2 Tap
to turn Bluetooth on.
3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be
sure to select Accept.

Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without
requiring an access point.
Turning on Wi-Fi Direct
1 Tap
>
>
> Wi-Fi.
2 Tap > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
NOTE: When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct
devices nearby.
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Transferring data between a PC and the device
You can copy or move data between a PC and the device.
Transferring data
1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select Media
device (MTP).
3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.
NOTE:
• The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be
able to detect the phone.
• Check the requirements for using Media device (MTP).

Items
OS
Window Media Player version

Requirement
Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Windows Media Player 10 or higher

Connecting to Networks and Devices
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Calls
Making a call
1
2
3
4

Tap
to open the dialer.
Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap
.
After entering the desired number, tap
to place the call.
To end the call, tap
.
TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold

.

Calling your contacts
1 Tap
to open your contacts.
2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search
field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

Answering and rejecting a call
•
•

Swipe
Swipe

in any direction to answer the incoming call.
in any direction to decline an incoming call.

NOTE: Tap or swipe the Decline with message if you want to send a
message to the caller.

38

Calls

Making a second call
1
2
3
4

During your first call, tap > Add call and enter the number.
Tap
to place the call.
Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap
to start a conference
call.
5 To end all calls, tap
.
NOTE: You are charged for each call you make.

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

Call settings
You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special
features offered by your carrier.
1 On the Home screen, tap
to open the dialer.
2 Tap to display the available options.
3 Tap Call settings and configure the desired options.

Calls
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Contacts
You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your
Google Account or other accounts that support syncing contacts.

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

Adding a new contact
1 Tap
and enter the new contact's number. Tap the New contact field, or
Add to Contacts > New contact.
2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose Take photo or Select from Gallery.
3 Enter the desired information for the contact.
4 Tap Save.

>

Favourites contacts
You can classify frequently called contacts as favourites.
Adding a contact to your favourites
1 Tap
to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.
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Removing a contact from your favourites list
1 Tap
to open your contacts.
2 Tap the Favourites tab, and choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark color and the
contact is removed from your favourites.

Creating a group
1 Tap
to open your contacts.
2 Tap Groups > > New group.
3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly
created group.
4 Tap Add members to add contacts to the group.
5 Tap Save to save the group.
NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be
lost. They will remain in your contact list.

Contacts
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Messaging
Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easyto-use
menu.

Sending a message
1 Tap
on the Home screen and tap
to creat a new message.
2 Enter a contact name or contact number into the To field. As you enter the contact
name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more
than one contact.
NOTE: You may be charged for each text message you send. Please consult
with your service provider.

3 Tap the text field and start entering your message.
4 Tap to open the options menu. Choose from any of the available options.
TIP! You can tap

to attach the file that you want to share with message.

5 Tap Send to send your message.
TIP!
• The 160-character limit may vary from country to country depending on how
the text message is coded and the language used in the message.
• If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be
automatically converted into a multimedia message and you will be charged
accordingly.
NOTE: When you get a text message during a call, there will be an audible
notification.

42

Messaging

Conversation view
Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that
you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings
Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages
immediately. You can change the settings based on your preferences.
• Tap
on the Home screen, tap > Settings.

Messaging
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E-mail
You can use the Email application to read email from providers other than Gmail.
The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft
Exchange (for Enterprise users).

Managing email accounts
To open the Email application
Tap
>
> .
The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an
email account.
Adding another email account:
• Tap
>
>
> > Settings >

Add account.

Changing an email general settings:
• Tap
>
>
> > Settings > General settings.
Deleting an email account:
• Tap
>
>
> > Settings >
account to delete > Remove > Yes.

> Remove account > Select the

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

44

E-mail

Composing and sending email
1 In the
application, tap
to create a new email.
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching
addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with
semicolons.
3 Tap the Cc/Bcc field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
4 Tap the text field and enter your message.
5 Tap
to attach the file you want to send with your message.
6 Tap
to send the message.

E-mail
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Camera and Video
Camera options on the viewfinder
To open the Camera application, tap
>
> .
You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.
NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth
before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause
blurry pictures with a "halo" effect.

Hide/Display Options – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
Flash – Allows you to manage the camera's flash.
Swap camera – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera
lens.
Settings – Tap this icon to open the camera settings menu.
Gallery – Tap to view the last photo or video you captured.
Record – Tap to start recording.
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Capture – Tap to take a photo.
Back Key – Tap to exit the camera.

Using the advanced settings
In the camera viewfinder, tap
to show the advanced options. Tap each icon to
adjust the following camera settings.
Set the size of your picture and video.
Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say
"Cheese", "Smile", "LG", etc. to take a picture.
Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture
or video.
Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a
grid line for help with alignment.
Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a
help guide.
NOTE: The shutter sound is not available when Vibrate mode or Silent mode
is enabled.

Camera and Video
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Taking a photo
1
2
3
4

Tap
>
> .
Frame your subject on the screen.
A square around the subject indicates that the camera has focused.
Tap to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Once you have taken a photo
Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.
Tap to edit the photo.
Tap to take another photo immediately.
Tap to send your photo to others or share it via any available social network
services.
Tap to delete the photo.
Tap to access additional options.

Recording a video
1
2
3
4

Tap
>
> .
Frame your subject on the screen.
Tap
to start recording the video.
The length of the recording is displayed on the top of the screen.
NOTE: Tap

5 Tap
OR
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to take pictures while recording video.

to pause recording video. You can resume recording again by tapping

.

Camera and Video

Tap

to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

After recording a video
Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.
Tap to record another video immediately.
Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth)
to share.
Tap to delete the video.
Tap to access additional options.

Gallery
The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those
you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or
other locations.
If you have one of your phone's Google™ Accounts, you'll also see your Picasa web
albums in Gallery.
1 Tap
>
>
to view the images stored in the storage.
2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album
are displayed in chronological order.)
3 Tap a picture in an album to view it.
NOTE:
• Depending on the software installed, some file formats may not be
supported.
• Some files may not play properly due to their encoding.

Camera and Video
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Viewing pictures
The Gallery displays your pictures in folders. When an 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.
Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full
screen. Scroll left or right to view the next or previous image.
Zooming in and out
Use one of the following methods to zoom in on an image:
• Double-tap anywhere to zoom in.
• Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or doubletap the image to zoom out.
Video options
1 Tap
>
> .
2 Select the video you want to watch.

Tap to pause/resume video playback.
Tap to fast-forward 10 seconds.
Tap to rewind 10 seconds.
Tap to adjust video volume.
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Tap to lock/unlock the screen.
Tap to access additional options.
NOTE:
• While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to
adjust the sound.
• While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust
the brightness.
• While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to
fast-forward and rewind.

Editing photos
While viewing a photo, tap

.

Deleting photos/videos
Use one of the following methods:
• While in a folder, tap
, select the photos/videos and then tap Delete.
• While viewing a photo, tap
.
Setting wallpaper
While viewing a photo, tap
it to a contact.

> Set image as to set the image as wallpaper or assign

NOTE:
• Depending on the software installed, some file formats may not be
supported.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.

Camera and Video
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Multimedia
Music
Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks.
Playing a song
1 Tap
>
> .
2 Tap the Songs tab.
3 Select the song you want to play.
4 The following options are available.

Tap to add the song to your favourites.
Tap to open the current playlist.
Tap to access additional options.
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Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in
random order).
Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat
off.
Tap to adjust the volume.
Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album,
playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
Tap to pause playback.
Tap to resume playback.
Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch
and hold to fast-forward.
Tap to open the music library.
NOTE:
• Depending on the software installed, some file formats may not be
supported.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and
national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission
or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws
prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or
copying the file, please check the national laws of the relevant country
concerning the use of such material.

Multimedia
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Utilities
Clock
The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch
functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or
swiping horizontally across the screen.
Tap
>
> .
Alarms
The Alarms tab allows you to set alarms.
1 Open the
app, then select the Alarms tab.
2 Tap
to add a new alarm.
3 Adjust the settings as necessary and tap Save.
NOTE: You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer
The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has
passed.
1 Open the
app, then select the Timer tab.
2 Set the desired time on the timer.
3 Tap Start to start the timer.
4 Tap Stop to stop the timer.
World clock
The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around
the world.
1 Open the
app, then select the World clock tab.
2 Tap
and select the desired city.
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Stopwatch
The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.
1 Open the
app, then select the Stopwatch tab.
2 Tap the Start key to initiate the stopwatch.
• Tap the Lap key to record lap times.
3 Tap the Stop button to stop stopwatch.

Calculator
The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or
scientific calculator.
1 Tap
>
> .
2 Tap the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed
by =.
NOTE: For more complex calculations, tap

.

Calendar
The Calendar app allows you to track your schedule of events.
1 Tap
>
> .
2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .
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Voice Recorder
The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.
Recording a sound or voice
1 Tap
>
> .
2 Tap to begin recording.
3 Tap to end the recording.
4 Tap to listen to the recording.
NOTE: Tap
recordings.

to access your recordings. You can listen to your saved

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

Downloads
Use this application to see what files have been downloaded through the applications.
• Tap
>
> .
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
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FM Radio
Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and
listen on the go.
Tap
>
> .
TIP! You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
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Web Browser
Chrome
Use Chrome to search for information and browse webpages.
1 Tap
>
> .
NOTE: This application may not be available depending on your region and
service provider.

Viewing webpages
Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.
Opening a page
To open a new page, tab > New tab.
To go to another webpage, tap
and tap the page to select it.
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Settings
The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your
phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.
To open the Settings application
• Tap
> touch and hold
> System settings.
- or • Tap
>
> .

WIRELESS NETWORKS
Dual SIM card
You can configure Dual SIM settings.
• SIM card 1 – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM
card 1.
• Activate slot 1 – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 1.
• SIM card 2 – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM
card 2.
• Activate slot 2 – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 2.
• SIM card colour theme – Allows you to select your desired colors.
• Cost save mode – Every contact is added along with assigned SIM when
adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the
operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to
use benefit from using same operator.
• Mobile data – Checkmark to enable data access over the mobile network.
• SIM card to use – You can change the default data network. All mobile packet
services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value. When only one
SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is
not allowed to change.
Settings
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•

Data roaming – Checkmark to allow you to use mobile data connections when
you're roaming outside your home network area.

Wi-Fi
Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
Bluetooth
Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.
Mobile data
Displays the data usage and mobile data usage limit.
Call
Configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered
by your carrier.
[SIM card 1/SIM card 2 Tab]
• Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.
• Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be
called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator.
Only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
• Call forwarding – Allows you to set the call forwarding options.
• Call barring – Locks incoming, outgoing or international calls.
• Call duration – View the duration of calls, including Last call, Outgoing calls,
Incoming calls and All calls.
• Additional settings – Allows you to change the following settings.
Caller ID: Allows you to set the call forwarding options.
Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming
call while you are on a call (depending on your network provider).
[Common Tab]
• Smart forward – Allows you to receive SIM2 calls if you are busy on SIM1 and
vice versa.
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•
•

•

•

•
•

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app
is in use.
Call reject – Allows you to set the call reject function.
Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick
message using this function. This is useful if you need to reject a call during a
meeting.
Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically
answers an incoming call.
Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the
call.
Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.
Power key ends call – Allows you to select your end call.

Share & connect
• LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia
content and apps.
Tethering & networks
• USB tethering – You can share your phone's data connection with a computer by
turning on USB tethering.
• Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband
connection. Create a hotspot and share your connection.
• Bluetooth tethering – Allows you to connect other devices to your phone via
Bluetooth and share its internet connection.
• Help – Displays information regarding USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth
tethering.
• Airplane mode – Checkmark to turn off all wireless connections and calls.
• VPN – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks
(VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local
network, such as your corporate network.
• Mobile networks – Set options for network mode, network operators, access
Settings
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point names, etc.

DEVICE
Sound
Sound profile
Allows you to set the sound profile to Sound, Vibrate only or Do not disturb.
Volume
Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.
Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping
at the
top right corner of the screen.
• SIM1 Ringtone – Allows you to set your SIM1 incoming call ringtone.
• SIM2 Ringtone – Allows you to set your SIM2 incoming call ringtone.
Notification sound
• SIM1 Notification sound – Allows you to set your SIM1 notification sound.
• SIM2 Notification sound – Allows you to set your SIM2 notification sound.
Sound with vibration
Checkmark for vibration feedback for calls.
Vibration type
• SIM1 Vibration type – Allows you to set a vibration type for incoming calls to
SIM1 card.
• SIM2 Vibration type – Allows you to set a vibration type for incoming calls to
SIM2 card.
Do not disturb
Tap to set notifications. You can have no interruptions from notifications.
Lock screen
Allows you to show all notifications on the Lock screen.
Apps
Allows you to set notifications for apps.
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Vibrate on tap
Checkmark to vibrate when tapping the Home touch keys and during other UI
interactions.
Sound effects
This menu lets you select whether you hear tones when tapping numbers on the dial
pad, selecting on-screen options, and more.
Message/call voice notifications
Allows the device to read out the incoming call and the message event automatically.
Display
Brightness
Adjust the screen brightness by using the slider.
Screen timeout
Set the time delay before the screen automatically turns off.
Screen-off effect
Set the screen off effect used when the screen turns off.
Auto-rotate screen
Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
Daydream
Select the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or
charging.
Font type
Select the desired font type.
Font size
Select the desired font size.
Home touch buttons
Select the home touch key combination, color and if you want to use a transparent
background.
Home screen
• Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
Settings
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•

•

•

•

Screen swipe effect – Choose the desired type of effect to display when you
swipe from one Home screen canvas to the next.
Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen
scrolling (loop back to first screen after last screen).
Home backup & restore – Set to back up and restore Home app layout and
wallpaper.
Help – Tap to get information on using the Home screen of your device.

Lock screen
• Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of
screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the
screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
• Smart Lock – Sets to keep your phone unlocked when you have a trusted
Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or
work, or when it recognizes your face.
• Wallpaper – Select the wallpaper to display for your lock screen.
• Shortcuts – Customize shortcuts on the lock screen.
• Contact info for lost phone – Select whether to display the owner information on
the lock screen and customize the owner information.
• Lock timer – Allows you to set 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 Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer
setting.
Gestures
• Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence
incoming calls.
• Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to
snooze or stop the alarm.
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Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the phone to pause the
currently playing video.
Help – Tap to get information on using the Gesture functions of your device.
Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and
speed of the sensor.

Storage
You can monitor the used and available internal memory in the device.
Battery
• Battery usage – View battery usage.
• Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level
percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
• Battery saver – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery
charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from
Immediately, 5% battery, and 15% battery.
• Help – Displays battery saving items information.
Apps
Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data,
and force them to stop.
Default message app
This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging
app.

PERSONAL
Location
Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi
and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to
allowing Google to use your location when providing these services.
Settings
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•
•
•

Mode – Sets the how your current location information is determined.
Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
Google Location Reporting – Allows you to choose your location information
settings as accessed by Google and its products.

Security
Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.
• Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be
required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power
it on.
• Encrypt SD card storage – Encrypt SD card storage and keep data unavailable
for other devices.
• Set up SIM card lock – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to
change the PIN.
• Password typing visible – Checkmark to briefly show each character of
passwords as you enter them so that you can see what you enter.
• Phone administrators – View or deactivate phone administrators.
• Unknown sources – Allow installation of non-Play Store applications.
• Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
• Storage type – Hardware-backed.
• Trusted credentials – Checkmark to allow applications to access your phone's
encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials.
You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi connections.
If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is
dimmed.
• Install from storage – Tap to install a secure certificate.
• Clear credentials – Deletes all secure certificates and related credentials and
erases the secure storage's own password.
• Trust agents – Select apps to use without unlocking screen.
• Screen pin – You can enable your device to only show a certain app's screen
using screen pin.
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Accounts & sync
Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and
other supported accounts. You also use these settings to control how and whether
all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all
applications can synchronize user data automatically.
Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control
how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Tap Add
account to add new account.
Language & input
Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen
keyboard, including words that you've added to its dictionary.
• Language – Choose a language to use on your phone.
• Default – Allows you to select the default keyboard type.
• LG Keyboard – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
• Google voice typing – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap
the Settings icon to change the Google voice settings.
• Voice Search – Tap to configure the Voice Search settings.
• Text-to-speech output – Tap to set the preferred engine or general settings for
text-to-speech output.
• Pointer speed – Adjust the pointer speed.
Backup & reset
Change the settings for managing your settings and data.
• Back up my data – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to
Google servers.
• Backup account – Displays the account that is currently being used to back up
information.
• Automatic restore – When reinstalling an app, restore backed up settings and
data.
• Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete
Settings
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all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the
same information as when you first started Android.

SYSTEM
Shortcut key
Get quick access to apps by pressing and holding the Volume Buttons when the
screen is off or locked.
Date & time
Set your preferences for how the date and time is displayed.
Accessibility
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
• TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with
impaired vision by providing verbal feedback.
• Font size – Sets the font size.
• Invert colours – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
• Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
• Message/call voice notifications – Tap the Message/call voice notifications
switch to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for
incoming calls and messages.
• Screen shade – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
• Accessibility shortcut – Allows you to open the Accessibility feature quickly on
any screen.
• Text-to-speech output – Tap to customize text-to-speech (TTS) settings.
• Audio type – Sets the audio type.
• Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
• Flash alerts – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and
notifications.
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•

•

•

•

Turn off all sounds – Checkmark to turn off all device sounds.
Captions – Allows you to customize caption settings for those with hearing
impairments.
Touch feedback time – Sets the touch feedback time.
Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.
Screen timeout – Sets the amount of time before the backlight turns off
automatically.
Touch control areas – Allows you to select an area of the screen to limit touch
activation to just that area of the screen.
Auto-rotate screen – Checkmark to allow the phone to rotate the screen
depending on the phone orientation (portrait or landscape).
Password voice confirmation – Checkmark so that your phone can read
passwords you touch.
Power key ends call – Checkmark so that you can end voice calls by pressing
the Power/Lock Key.
Accessibility settings shortcut – Sets quick, easy access to selected features
when you triple-tap the Home Key.
One-touch input – Checkmark to enable one-touch input. It allows each finger
touch to enter a letter or character on the LG keyboard.
Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more
switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with
mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

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 phone
View legal information, check phone status and software versions, and perform a
software update.
Settings
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PC software (LG PC Suite)
For Windows OS
LG PC Suite helps you manage media contents and applications in your phone by
allowing you to connect to your phone to your PC.
With the LG PC Suite software, you can...
• Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the software in your device.
• Play multimedia contents of your PC from other device
NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.
NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to
use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software
To download the LG PC Suite software, please do the following:
1 Go to www.lg.com.
2 Go to SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync.
3 Select the model information and click GO.
4 Scroll down, select the PC SYNC tab > Windows > DOWNLOAD to download
LG PC Suite.
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System Requirements for LG PC Suite software
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: 1 GHz or higher processors
• Memory: 512 MB or higher RAMs
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
• HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be
needed depending on the volume of data stored.)
• Required software: LG United drivers, Windows Media Player 10 or later.
NOTE: LG United USB Driver
The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is
installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

For Mac OS
With the LG PC Suite software, you can...
• Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.
NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to
use the LG PC Suite software.

PC software (LG PC Suite)
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Installing the LG PC Suite Software
To download the LG PC Suite software, please do the following:
1 Go to www.lg.com.
2 Go to SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync.
3 Select the model information and click GO.
4 Scroll down, select the PC SYNC tab > Mac OS > DOWNLOAD to download LG PC
Suite.
System Requirements for LG PC Suite software
• OS: Mac OS X (10.6.8) or higher
• Memory : 2 GB RAM or higher
• Graphics card: 1024 x 768 screen resolution or higher and 32-bit color
• Hard disc: Storage of 500 MB or higher (Additional space may be required for data)
• Required software: LG United Mobile driver
NOTE: LG United USB Driver
The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is
installed automatically when you install the LG PC Suite software application.
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Phone software update
LG Mobile phone software update from the Internet
For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/
index.jsp select your country and language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer
version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only
be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the
duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data
cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.
NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for
selected models at its own discretion and does not guarantee the availability
of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer
version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be
available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
You should first check the software version on your mobile phone: Settings > About
phone > Common tab > Update Center > Software Update > Check now for
update.

Phone software update

73

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information
about your Google account and any other accounts, your system/application
data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—
might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore,
LG recommends that you backup your personal data before updating your
phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal
data.
NOTE: This feature depends on your network service provider, region and
country.
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About this user guide
About this user guide
•

•

•

•

•

•

•

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

About this user guide
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Accessories
These accessories are available for use with the your phone. (Items described below
may be optional.)
•
•
•
•
•

Travel adaptor
Quick Start Guide
Stereo headset
USB cable
Battery

NOTE:
• Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only
for this device and may not be compatible with other devices.
• The items supplied with the device and any available accessories may vary
depending on the region or service provider.
LG Service Center by LG Electronics (Thailand) Co.Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.; Bookala,
Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon - Sat, 08:00 - 18:00
Call center : 0-2878-5757
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message

Possible causes

Possible corrective measures

SIM or
USIM card
error

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

Make sure that the SIM or USIM card
is correctly inserted.

Signal is weak or
you are outside the
carrier network.

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

Operator applied
new services.

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

No network
connection/
Dropped
network

Codes do
not match

To change a
security code,
must need to
confirm the
new code by
re-entering it.

If you forget the code, contact your
service provider.

The two codes
you entered do not
match.

Troubleshooting
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Message
No
applications
can be set

Calls not
available

Phone
cannot be
turned on

Charging
error
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Possible causes

Possible corrective measures

Not supported by
service provider
or registration
required.

Contact your service provider.

Dialing error

New network not authorized.

New SIM or USIM
card inserted.

Check for new restrictions.

Pre-paid charge
limit reached.

Contact service provider or reset limit
with PIN2.

On/Off key pressed
too briefly.

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

Battery is not
charged.

Charge battery. Check the charging
indicator on the display.

Battery is not
charged.

Charge battery.

Outside
temperature is too
hot or cold.

Make sure phone is charging at a
normal temperature.

Contact problem

Check the charger and its connection
to the phone.

No voltage

Plug the charger into a different outlet.

Charger defective

Replace the charger.

Wrong charger

Use only original LG accessories.
Troubleshooting

Message

Possible causes

Possible corrective measures

Number not
allowed.

The Fixed dialling
number function
is on.

Check the Settings menu and turn the
function off.

Impossible
to receive/
send SMS
& photos

Memory full

Delete some messages from your
phone.

Files do not
open

Unsupported file
format

Check the supported file formats.

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

Proximity sensor
problem

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

No sound

Vibration mode

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

Hangs up
or freezes

Intermittent
software problem

Try to perform a software update
through the website.

Troubleshooting
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FAQ
Category

Question

Answer

Bluetooth
Devices

What functions
are available via
Bluetooth?

You can connect a Bluetooth audio
device, such as a Stereo/Mono
headset or car kit.

Contacts
Backup

How can I back up
Contacts?

Contacts data can be synchronized
between your phone and your Google
account.

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

Only two-way synchronization is
available.

Is it possible to
Synchronization synchronize all email
folders?

The Inbox is automatically
synchronized. You can view other
folders by tapping and selecting
Folders to choose a folder.

Do I have to log into
Once you have logged into Gmail, there
Gmail Log-In Gmail whenever I want
is no need to log into Gmail again.
to access Gmail?
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Google
Account

Is it possible to filter
emails?

No, the phone does not support email
filtering.

Email

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

Your email is automatically saved as
a draft.

Ringtone

Is there a file size limit
for using MP3 files as
ringtones?

There is no file size limit.

FAQ

Category

Question

Answer

Message
Time

My phone does not
display the time of
receipt for messages
older than 24 hrs.
How can I view the
time?

Open the conversation and touch and
hold the desired message. Then tap
Details.

Navigation

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

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

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

Only Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can
be synchronized.

Wait and
Pause

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

If you transferred a contact using the
Wait & Pause functions saved into the
number, you cannot use those features.
You must save each number again.
How to save with Wait and Pause:
1. From the Home screen, tap
.
2. Dial the number, then tap .
3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.

Security

What are the phone's
security functions?

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

FAQ
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Category

Unlock
Pattern
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Question

How do I create the
Unlock Pattern?

Answer
1. From the Home screen, touch and
hold
.
2. Tap System settings > Display tab
> Lock screen.
3. Tap Select screen lock > Pattern.
The first time you do this, a short
tutorial about creating an Unlock
Pattern appears.
4. Set up your pattern by drawing it
then drawing it a second time for
confirmation.
Precautions to take when using the
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You can no
longer access your phone if you use
an incorrect pattern five times. You
have five chances to enter your unlock
pattern, PIN or password. If you have
used all 5 opportunities, you can try
again after 30 seconds. (Or, if you
preset the backup PIN, you can use
the backup PIN code to unlock the
pattern.)

FAQ

Category

Question

Answer

Unlock
Pattern

What should I do if
I forget the unlock
pattern and I did not
create my Google
account on the
phone?

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

Memory

Will I know when my
memory is full?

Yes, you will receive a notification.

Is it possible to
change my phone's
language?

The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, touch and
hold
and tap System settings.
2. Tap Language & input >
Language.
3. Tap the desired language.

How do I set up a
VPN?

VPN access configuration is different
for each company. To configure VPN
access on your phone, you must
obtain the details from your company's
network administrator.

Language
Support

VPN

FAQ
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Category

Question

Answer

1. From the Home screen, touch and
My screen turns off
hold
.
after only 15 seconds.
2. Tap System settings > Display tab.
Screen time
How can I change the
out
3. T
 ap Screen timeout.
amount of time for the
4.

Tap the preferred screen backlight
backlight to turn off?
timeout time.

Wi-Fi &
mobile
network

When the Wi-Fi and
mobile networks are
both available, which
service does my
phone use?

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

Home
screen

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

Yes. Just touch and hold the icon until
the trash can icon appears at the top
and center of the screen. Then, without
lifting your finger, drag the icon to the
trash can.

Application

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

1. From the Home screen, touch and
hold
.
2. Tap System settings > Apps >
DOWNLOADED.
3. Tap the application, then tap
Uninstall.

Charger
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Is it possible to charge
my phone using
Yes, the phone is charged through the
a USB data cable
USB cable regardless of whether the
without installing the
necessary drivers are installed.
necessary USB driver?
FAQ

Category

Answer

Alarm

Can I use music files
for my alarm?

Yes. After saving a music file as a
ringtone, you can use it as an alarm.
1. Touch and hold a song in a library
list. In the menu that opens, tap Set
as ringtone > Phone ringtone or
Contact ringtone.
2. On the Alarm Clock Setting screen,
select the song as a ringtone.

Alarm

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

No, this is not supported.

Alarm

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

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

Hard Reset
(Factory
Reset)

FAQ

Question

How can I perform a
If your phone does not restore to its
factory reset if I cannot
original condition, use a hard reset
access the phone's
(factory reset) to initialize it.
Settings menu?
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