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้ ี้
เกีย
่ วก ับคูม
่ อื ผูใ้ ชน
้ ี้
เกีย
่ วก ับคูม
่ อื ผูใ้ ชน
• โปรดอ่านคูม
่ อื นีโ้ ดยละเอียดก่อนการใช ้งานอุปกรณ์ เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าคุณใช ้อุปกรณ์
ของคุณได ้อย่างถูกต ้องและปลอดภัย
• ภาพและภาพหน ้าจอบางภาพทีม่ ใี นคูม
่ อื นีอ
้ าจแตกต่างจากทีแ่ สดงบนแท็บเล็ต
ของคุณ
• เนือ
้ หาของคุณอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทวี่ างจำ�หน่าย หรือจากซอฟต์แวร์ทมี่ าจาก
ผู ้ให ้บริการหรือเครือข่าย เนือ
้ หานีอ
้ าจเปลีย่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
ั ล่าสุดของคูม
ล่วงหน ้า สำ�หรับเวอร์ชน
่ อื นี้ โปรดดูทเี่ ว็บไซต์ LG ที่ www.lg.com
ั ของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันตามประเทศ ภูมภ
• แอปพลิเคชันและฟั งก์ชน
ิ าค
หรือข ้อมูลจำ�เพาะของฮาร์ดแวร์ LG ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อปั ญหาด ้านประสิทธิภาพทีเ่ กิด
จากการใช ้แอปพลิเคชันทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ โดยผู ้ให ้บริการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่ LG
• LG ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อปั ญหาด ้านประสิทธิภาพหรือการไม่สามารถใช ้งานร่วมกันได ้ที่
เกิดจากการแก ้ไขการตัง้ ค่ารีจสิ ทรีย ์ หรือการแก ้ไขซอฟต์แวร์ระบบการปฏิบต
ั กิ าร
ความพยายามในการปรับแต่งระบบปฏิบต
ั กิ ารอาจทำ�ให ้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันของ
อุปกรณ์ทำ�งานผิดปกติ
• ซอฟต์แวร์, เสียง, พืน
้ หลัง, ภาพ และมีเดียทีม่ มี าให ้พร ้อมอุปกรณ์ได ้รับอนุญาตเพือ
่
การใช ้งานทีจ่ ำ�กัด หากคุณจัดเก็บข ้อมูลและใช ้ข ้อมูลเหล่านีเ้ พือ
่ การพาณิชย์หรือวัตถุ
ประสงค์อน
ื่ ๆ คุณอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ในฐานะผู ้ใช ้งาน คุณมีสว่ นรับผิดชอบ
อย่างสมบูรณ์สำ�หรับการใช ้มีเดียอย่างผิดกฎหมาย
• อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม่ เติมสำ�หรับบริการข ้อมูล เช่น ข ้อความ, การอัปโหลดและ
ดาวน์โหลด, ซิงค์อต
ั โนมัต ิ หรือการใช ้บริการระบุพกิ ด
ั เพือ
่ หลีกเลีย่ งค่าใช ้จ่ายเพิม่
เติม ให ้เลือกแผนบริการข ้อมูลทีเ่ หมาะกับความต ้องการของคุณ ติดต่อผู ้ให ้บริการ
ของคุณเพือ
่ รับรายละเอียดเพิม่ เติม
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เครือ่ งหมายการค้า
• LG และโลโก ้ LG เป็ นเครือ่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ LG Electronics
• เครือ่ งหมายการค ้าและลิขสิทธิอ์ น
ื่ ๆ ทัง้ หมดเป็ นสมบัตขิ องเจ ้าของนัน
้ ๆ

DivX HD
เกีย
่ วก ับวิดโี อ DIVX: DivX® เป็ นฟอร์แมตวิดโี อดิจต
ิ อลทีส
่ ร ้างโดย DivX, LLC
บริษัทในเครือของ Rovi Corporation อุปกรณ์นเี้ ป็ นอุปกรณ์ทไี่ ด ้รับการรับรอง DivX
Certified® ซึง่ ผ่านการทดสอบทีเ่ ข ้มงวดเพือ
่ ยืนยันว่าเล่นวิดโี อ DivX ได ้ สำ�หรับข ้อมูล
เพิม่ เติมและเครือ่ งมือซอฟต์แวร์อน
ื่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการแปลงไฟล์เป็ นวิดโี อ DivX โปรดไปที่
divx.com
เกีย
่ วก ับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อุปกรณ์ DivX Certified® นีต
้ ้อง
ทำ�การลงทะเบียนเพือ
่ ทีจ่ ะสามารถเล่นภาพยนตร์ DivX Video-on-Demand
(VOD) ทีซ
่ อื้ ได ้ ในการรับรหัสการลงทะเบียนของคุณ ให ้ไปทีส
่ ว่ น DivX VOD
ในเมนูตงั ้ ค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com สำ�หรับข ้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี าร
ลงทะเบียน
DivX Certified® ส�ำ หร ับเล่นวิดโี อ DivX® ไม่เกิน HD 720p
้ หาพรีเมียม
รวมถึงเนือ
DivX®, DivX Certified® และโลโก้ทเี่ กีย
่ วข้องเป็นเครือ่ งหมายการค้าของ
Rovi Corporation หรือบริษ ัทในเครือ และใชโ้ ดยได้ร ับอนุญาต
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ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
หากต ้องการรับซอร์สโค ้ดภายใต ้ข ้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL
และข ้อตกลงโอเพนซอร์สอืน
่ ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่
http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค ้ดแล ้ว เงือ่ นไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศ
เกีย่ วกับลิขสิทธิท
์ งั ้ หมดทีอ่ ้างถึงนัน
้ สามารถดาวน์โหลดได ้
LG Electronics จะยังมอบซอร์สโค ้ดแก่คณ
ุ บน CD-ROM โดยคิดค่าใช ้จ่าย
ในการแจกจ่าย (เช่น ค่าใช ้จ่ายของสือ่ บันทึกข ้อมูล การจัดส่ง
และการจัดการ) หากได ้รับการร ้องขอทางอีเมลไปยัง opensource@lge.com
ข ้อเสนอนีม
้ ผ
ี ลใช ้ได ้สาม (3) ปี นับจากวันทีค
่ ณ
ุ ซือ้ สินค ้า
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คำ�แนะนำ�เพือ่ ความปลอดภัยและการใชง้ านอย่างมีประสทิ ธิภาพ
โปรดอ่านคำ�แนะนำ �เบือ้ งต ้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ติ ามคำ�แนะนำ �เหล่านีอ
้ าจทำ�ให ้เกิด
อันตรายหรือผิดกฎหมาย
ในกรณีทเี่ กิดความผิดพลาด เครือ่ งมือซอฟต์แวร์ทอี่ ยูใ่ นอุปกรณ์ของคุณจะเก็บรวบรวม
บันทึกความผิดพลาด เครือ่ งมือนีร้ วบรวมเฉพาะข ้อมูลเกีย่ วกับความผิดพลาด เช่น
ความแรงของสัญญาณ และแอปพลิเคชันทีโ่ หลด บันทึกจะถูกใช ้เพือ
่ ช่วยในการตรวจ
สอบสาเหตุของความผิดพลาดเท่านัน
้ บันทึกเหล่านีจ้ ะถูกเข ้ารหัสและสามารถเข ้าถึง
ได ้โดยศูนย์บริการ LG ทีไ่ ด ้รับอนุญาตเท่านัน
้ ในกรณีทค
ี่ ณ
ุ ต ้องส่งคืนอุปกรณ์เพือ
่
ซ่อมแซม

การร ับพล ังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
ข ้อมูลเกีย่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุและค่า SAR (Specific Absorption
Rate)
แท็บเล็ตรุน
่ LG-V490 นี้ ได ้รับการออกแบบตรงตามข ้อกำ�หนดเรือ่ งความปลอดภัย
ในการใช ้งานสำ�หรับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข ้อกำ�หนดนีใ้ ช ้หลักเกณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์ทรี่ วมถึงการกำ�หนดค่าเผือ่ ไว ้ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยของทุกคน
โดยไม่ขนึ้ กับอายุและสุขภาพ
• ข ้อกำ�หนดเกีย่ วกับการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช ้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า Specific
Absorption Rate (SAR) การทดสอบ SAR ได ้กระทำ�ด ้วยการใช ้วิธกี ารทีไ่ ด ้มาตรฐาน
โดยให ้อุปกรณ์สง่ สัญญาณทีแ่ รงทีส
่ ด
ุ และมีการรับรองขนาดสัญญาณแล ้ว
โดยการส่งสัญญาณดังกล่าวได ้กระทำ�ในทุกย่านความถีท
่ ใี่ ช ้อยู่
• แม ้ว่าระดับ SAR ของอุปกรณ์ LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ ้างแต่ทก
ุ รุน
่ จะได ้รับ
การออกแบบให ้อยูภ
่ ายในข ้อกำ�หนดการรับพลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
• ข ้อจำ�กัด SAR ทีแ่ นะนำ �โดย International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลีย่ ตามเนือ
้ เยือ่ หนัก 10
กรัม
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• ค่า SAR สูงสุดสำ�หรับอุปกรณ์นเี้ มือ่ พกพาไว ้กับตัวตามทีอ่ ธิบายในคูม
่ อื ผู ้ใช ้นีค
้ อื
1.420 วัตต์/กก.
• อุปกรณ์นต
ี้ รงตามมาตรฐานการดูดกลืนสัญญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF) เมือ่ ใช ้งาน
ตามปกติโดยถือแนบกับหู หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่างน ้อย 0.00 ซม.
เมือ่ ใช ้กล่องสำ�หรับพกพา คลิปยึดเข็มขัด หรือทีใ่ ส่เพือ
่ การใช ้งานแบบพกติดตัว
อุปกรณ์เหล่านัน
้ ไม่ควรเป็ นโลหะและควรให ้ผลิตภัณฑ์อยูห
่ า่ งจากร่างกายอย่างน ้อย
0.00 ซม. อุปกรณ์เครือ่ งนีต
้ ้องมีการเชือ่ มต่อเครือข่ายทีม่ ค
ี ณ
ุ ภาพสำ�หรับการส่งไฟล์
ข ้อมูล ในบางครัง้ การส่งไฟล์ข ้อมูลอาจล่าช ้าจนกว่าจะเชือ่ มต่อเครือข่ายได ้
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ปฏิบต
ั ติ ามคำ�แนะนำ �เกีย่ วกับระยะห่างดังกล่าวข ้างต ้น
จนกว่าจะส่งข ้อมูลเสร็จสิน้

การดูแลและการบำ�รุงร ักษาผลิตภ ัณฑ์
คำ�เตือน
ประกาศส�ำ หร ับการเปลีย
่ นแบตเตอรี่
• เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ ห ้ามถอดแบตเตอรีท
่ อี่ ยูใ่ นผลิตภัณฑ์
หากคุณต ้องการเปลีย่ นแบตเตอรี่ โปรดนำ �ไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทนจำ�หน่ายทีไ่ ด ้
รับการแต่งตัง้ จาก LG Electronics ทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ เพือ
่ ขอความช่วยเหลือ
• แบตเตอรี่ Li-Ion เป็ นส่วนประกอบทีอ่ น
ั ตรายซึง่ อาจทำ�ให ้ได ้รับบาดเจ็บได ้
• การเปลีย่ นแบตเตอรีโ่ ดยช่างทีไ่ ม่มค
ี วามรู ้อาจทำ�ให ้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได ้
คำ�เตือน
ใช ้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมทีผ
่ า่ นการรับรองให ้ใช ้กับอุปกรณ์รน
ุ่ นี้
เท่านัน
้ การใช ้อุปกรณ์ประเภทอืน
่ ๆ อาจทำ�ให ้การรับรองหรือการรับประกันของ
อุปกรณ์สนิ้ สุดลง หรือก่อให ้เกิดอันตรายได ้
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• อย่าถอดแยกชิน้ ส่วนของเครือ่ ง ควรนำ �ไปให ้ช่างเทคนิคผู ้มีความรู ้เมือ่ จำ�เป็ นต ้องมี
การตรวจซ่อม
• การซ่อมแซมภายใต ้การรับประกันเป็ นการตัดสินใจของ LG ซึง่ อาจรวมถึงการเปลีย่ น
ชิน้ ส่วนหรือแผงวงจรทีเ่ ป็ นของใหม่หรือของทีป
่ รับสภาพ โดยมีประสิทธิภาพใน
การทำ�งานเทียบเท่าชิน้ ส่วนทีถ่ ก
ู เปลีย่ น
• ควรวางให ้ห่างจากอุปกรณ์เครือ่ งใช ้ไฟฟ้ า เช่น ทีว ี วิทยุ และเครือ่ งคอมพิวเตอร์
• ควรตัง้ เครือ่ งไว ้ห่างจากแหล่งความร ้อน เช่น เครือ่ งระบายความร ้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• อย่าทำ�ตก
่ สะเทือนหรือการกระแทก
• อย่านำ �เครือ่ งนีไ้ ว ้ในทีท
่ มี่ กี ารสัน
• ปิ ดอุปกรณ์ในบริเวณทีม่ ข
ี ้อกำ�หนดพิเศษว่าห ้ามใช ้ ตัวอย่างเช่น
ห ้ามใช ้อุปกรณ์ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการทำ�งานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทไี่ วต่อสัญญาณรบกวน
• อย่าสัมผัสอุปกรณ์ด ้วยมือเปี ยก ขณะกำ�ลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้ าดูด
และอาจทำ�ให ้อุปกรณ์เสียหายได ้
• อย่าชาร์จอุปกรณ์ใกล ้วัตถุไวไฟ เนือ
่ งจากอุปกรณ์อาจร ้อนและทำ�ให ้ติดไฟ
ซึง่ อาจทำ�ให ้เกิดเพลิงไหม ้
• ใช ้ผ ้าแห ้งเช็ดทำ�ความสะอาดภายนอกเครือ่ ง (อย่าใช ้สารละลาย เช่น เบนซิน
ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จแท็บเล็ตโดยวางไว ้บนพืน
้ ผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จอุปกรณ์ในบริเวณทีม่ กี ารถ่ายเทอากาศดี
• อย่านำ �เครือ่ งนีไ้ ว ้ในทีท
่ มี่ ฝ
ี นหรื
ุ่
อควันมากเกินไป
• อย่าวางอุปกรณ์ใกล ้บัตรเครดิตหรือบัตรโดยสารทีม่ แี ถบแม่เหล็ก เพราะอาจ
ทำ�ความเสียหายต่อข ้อมูลในแถบแม่เหล็กได ้
• อย่าเคาะหน ้าจอด ้วยวัตถุมค
ี ม เพราะอาจทำ�ให ้แท็บเล็ตเสียหายได ้
ั ผัสกับของเหลวหรือความชืน้
• อย่าให ้อุปกรณ์สม

10

• ใช ้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด ้วยความระมัดระวัง
• ห ้ามใช ้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือซ่อมแซมแก ้วทีแ่ ตก มีรอยแตก หรือร ้าว
ความเสียหายของหน ้าจอแก ้วเกิดขึน้ จากการใช ้งานโดยไม่ได ้รับอนุญาตหรือ
ไม่ถก
ู ต ้องจะไม่ครอบคลุมภายใต ้การรับประกัน
• แท็บเล็ตของคุณเป็ นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทมี่ ค
ี วามร ้อนในระหว่างการทำ�งานปกติ
การสัมผัสกับผิวโดยตรงเป็ นระยะเวลานานโดยไม่มกี ารระบายอากาศหรือ
มีไม่เพียงพออาจทำ�ให ้รู ้สึกไม่สบายหรือเกิดแผลไหม ้เล็กน ้อยได ้ ดังนัน
้
ผู ้ใช ้ต ้องระมัดระวังเมือ่ ถือ
แท็บเล็ตในระหว่างหรือทันทีหลังจากการใช ้งาน
• หากอุปกรณ์ของคุณเปี ยกน� ให
้ำ
้ถอดปลั๊กทันทีเพือ
่ ให ้เครือ่ งแห ้งสนิท ห ้ามทำ�ให ้
อุปกรณ์แห ้งเร็วขึน้ โดยใช ้แหล่งความร ้อนภายนอก เช่น เตาอบ เตาไมโครเวฟ
หรือเครือ่ งเป่ าผม
ำ้
• ของเหลวในอุปกรณ์ทเี่ ปี ยกน�จะเปลี
ย่ นสีของฉลากผลิตภัณฑ์ในอุปกรณ์ของคุณ
ความเสียหายของอุปกรณ์ทเี่ ป็ นผลมาจากการสัมผัสกับของเหลวจะไม่ได ้รับ
ครอบคลุมภายใต ้การรับประกัน
• ใช ้แท็บเล็ตของคุณในช่วงอุณหภูม ิ 0 ºC และ 40 ºC หากเป็ นไปได ้ การปล่อยให ้
อุปกรณ์อยูใ่ นอุณหภูมเิ ย็นจัดหรือร ้อนจัดอาจทำ�ให ้เกิดความเสียหาย ทำ�งานผิดพลาด
หรือระเบิดได ้

ิ ธิภาพของอุปกรณ์
การทำ�งานอย่างมีประสท
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส ์
อุปกรณ์แท็บเล็ตทุกเครือ่ งอาจได ้รับผลจากคลืน
่ รบกวนได ้ ทำ�ให ้มีผลต่อการทำ�งาน
• ห ้ามใช ้อุปกรณ์แท็บเล็ตใกล ้อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได ้รับอนุญาตเสียก่อน
หลีกเลีย่ งการวางแท็บเล็ตเหนือเครือ่ งควบคุมจังหวะการเต ้นของหัวใจ เช่น
ใส่ในกระเป๋ าเสือ้ เป็ นต ้น
• อุปกรณ์แท็บเล็ตบางเครือ่ งอาจก่อให ้เกิดสัญญาณคลืน
่ รบกวนกับเครือ่ งช่วยฟั งได ้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได ้รับการรบกวนบ ้างเล็กน ้อย
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ความปลอดภ ัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและข ้อกำ�หนดว่าด ้วยเรือ่ งการใช ้อุปกรณ์แท็บเล็ตในพืน
้ ทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ
ขับขีย่ านพาหนะ
• ห ้ามใช ้อุปกรณ์มอื ถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในรถ
ของคุณ เช่น วิทยุตดิ รถยนต์ อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย เป็ นต ้น
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย ห ้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร ้สายซึง่ ขัดขวางการ
ทำ�งานของถุงลม ซึง่ อาจทำ�ให ้ถุงลมไม่ทำ�งาน หรืออาจทำ�ให ้คุณได ้รับบาดเจ็บ
รุนแรงเนือ
่ งจากการทำ�งานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได ้
• หากคุณกำ�ลังฟั งเพลงในขณะอยูข
่ ้างนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ รี่ ะดับที่
เหมาะสม เพือ
่ ให ้คุณยังสามารถได ้ยินเสียงจากรอบข ้างได ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่
อยูข
่ ้างถนน

หลีกเลีย
่ งการทำ�ลายความสามารถในการได้ยน
ิ
หมายเหตุ: แรงดันเสียงทีม่ ากเกินไปจากหูฟัง และชุดหูฟังสามารถทำ�ให ้สูญเสีย
การได ้ยินได ้
เพือ่ ป้ องกันการทำ�ลายความสามารถในการได ้ยินทีอ่ าจเกิดขึน้ ได ้
ห ้ามฟั งเสียงทีด
่ งั มากเป็ นเวลานาน
• ความสามารถในการได ้ยินอาจถูกทำ�ลายได ้หากคุณฟั งเสียงดังเป็ นระยะเวลานาน
ดังนัน
้ เราขอแนะนำ �ว่า คุณไม่ควรเปิ ดหรือปิ ดแท็บเล็ตใกล ้กับหูของคุณ นอกจากนี้
คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลงไว ้ในระดับทีเ่ หมาะสม
• เมือ่ ใช ้หูฟัง ให ้ลดระดับเสียงลงหากคุณไม่ได ้ยินเสียงพูดของคนข ้างๆ หรือคนข ้างๆ
คุณได ้ยินสิง่ ทีค
่ ณ
ุ กำ�ลังฟั ง
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สว่ นทีเ่ ป็นแก้ว
บางส่วนของอุปกรณ์แท็บเล็ตของคุณทำ�มาจากวัสดุแก ้ว ซึง่ ส่วนทีเ่ ป็ นแก ้วนีส
้ ามารถ
แตกได ้หากอุปกรณ์ตกลงบนพืน
้ แข็ง หรือถูกกระแทก หากส่วนทีเ่ ป็ นแก ้วนีแ
้ ตก
อย่าสัมผัส หรือพยายามดึงออก ให ้หยุดใช ้อุปกรณ์จนกว่าส่วนทีเ่ ป็ นแก ้วนีจ้ ะได ้รับการ
เปลีย่ นโดยผู ้ให ้บริการทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้

บริเวณทีท
่ �ำ ให้เกิดระเบิดได้
ห ้ามใช ้แท็บเล็ตในพืน
้ ทีท
่ อี่ ยูร่ ะหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให ้ปฏิบต
ั ติ ามข ้อห ้ามอย่าง
เคร่งครัด และทำ�ตามข ้อกำ�หนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ่ าจเกิดการระเบิดได้
• ห ้ามใช ้แท็บเล็ตใกล ้จุดเติมน�มั
้ำ นเชือ้ เพลิง
ำ
้ใกล
้
• ห ้ามใช
้น�มั
้ นเชือเพลิงหรือสารเคมี
• ห ้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวทีต
่ ดิ ไฟง่าย
หรือระเบิดได ้ในห ้องโดยสารของรถ ซึง่ คุณใช ้เก็บอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ

บนเครือ่ งบิน
อุปกรณ์ไร ้สายสามารถก่อให ้เกิดคลืน
่ รบกวนต่อเครือ่ งบินได ้
• ให ้ปิ ดแท็บเล็ตของคุณก่อนขึน้ เครือ่ งบิน
• อย่าใช ้เมือ่ เครือ่ งบินจอดทีพ
่ น
ื้ ก่อนได ้รับการอนุญาตจากพนักงานประจำ�เครือ่ ง

เด็ก
เก็บอุปกรณ์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน้ ส่วนขนาดเล็กซึง่ อาจ
ทำ�อันตรายหากเด็กนำ �ใส่ปาก อุปกรณ์นย
ี้ งั ประกอบด ้วยแบตเตอรีภ
่ ายในซึง่ อาจเป็ นอัน
ตรายหากไม่ได ้ใช ้หรือเก็บรักษาอุปกรณ์อย่างถูกวิธ ี
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ข้อมูลเกีย
่ วก ับแบตเตอรีแ่ ละการดูแลร ักษา
• คุณไม่จำ�เป็ นต ้องคายประจุแบตเตอรีอ่ อกจนหมดก่อนเริม่ การชาร์จ แบตเตอรีน
่ ต
ี้ า่ ง
จากแบตเตอรีอ่ น
ื่ เนือ
่ งจากไม่ม ี Memory Effect ประสิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ งึ
ไม่ด ้อยลง
• ใช ้เฉพาะแบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จของ LG เท่านัน
้ เครือ่ งชาร์จของ LG ได ้รับการ
ออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใช ้งานของแบตเตอรีใ่ ห ้นานทีส
่ ด
ุ
• อย่าถอดชิน้ ส่วนหรือทำ�ให ้แบตเตอรีล
่ ด
ั วงจร
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อกี ครัง้ หากไม่ได ้ใช ้เป็ นเวลานานเพือ
่ เพิม่ เวลาการใช ้งาน
• อย่าให ้อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสงแดดโดยตรง หรือใช ้ในสภาพทีม่ ค
ี วามชืน้ สูง
เช่น ในห ้องน�อย่
้ำ าวางอุปกรณ์ทงิ้ ไว ้ในสภาพอากาศทีร่ ้อนหรือเย็น เนือ
่ งจากประสิทธิ
ภาพของแบตเตอรีอ่ าจด ้อยลง
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง อาจทำ�ให ้เกิดการระเบิดได ้
• ควรปฏิบต
ั ติ ามคำ�แนะนำ �ของผู ้ผลิตในการทิง้ แบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้แล ้ว
โปรดรีไซเคิลเมือ่ เป็ นไปได ้ อย่าทิง้ เป็ นขยะในครัวเรือน
• หากคุณต ้องการเปลีย่ นแบตเตอรี่ โปรดนำ �ไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทนจำ�หน่ายทีไ่ ด ้รับ
การแต่งตัง้ จาก LG Electronics ทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ เพือ
่ ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต ้าเสียบบนผนังทุกครัง้ หลังจากแท็บเล็ตชาร์จเต็ม
แล ้วเพือ
่ ลดการใช ้พลังงานสิน้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช ้งานแบตเตอรีจ่ ะขึน้ อยูก
่ บ
ั การกำ�หนดค่าเครือข่าย, การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์,
รูปแบบการใช ้, แบตเตอรี่ และสภาพแวดล ้อม
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทมี่ ข
ี อบแหลมคม เช่น ฟั นหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ ซึง่ อาจก่อให ้เกิดไฟไหม ้ได ้
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วิธก
ี ารอ ัปเดตแท็บเล็ตของคุณ
ั ซอฟต์แวร์ใหม่ และการปรับปรุงต่างๆ
เข ้าใช ้งานเฟิ รม์ แวร์ลา่ สุด, ฟั งก์ชน
• อัปเดตแท็บเล็ตของคุณโดยไม่ใช ้คอมพิวเตอร: เลือก ศูนย์กลางอ ัปเดต
Software Update > ตรวจสอบอ ัปเดตในตอนนี้
• อัปเดตแท็บเล็ตของคุณโดยเชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
ั นี้ โปรดดูท ี่
สำ�หรับข ้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการใช ้ฟั งก์ชน
http://www.lg.com/common/index.jsp เลือกประเทศและภาษา

>

คำ�ประกาศร ับรอง
ดังนัน
้ LG Electronics ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ LG-V490
เป็ นไปตามข ้อกำ�หนดทีจ่ ำ�เป็ น และข ้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข ้องอืน
่ ๆ ของ
Directive 1999/5/EC  คุณสามารถดูสำ�เนาของ คำ�ประกาศรับรองได ้ที่
http://www.lg.com/global/declaration
ข้อกำ�หนดและความปลอดภ ัย
ไปที่ “ตงค่
ั้ า > เกีย
่ วก ับแท็บเล็ต > กฎเกณฑ์และความปลอดภ ัย”
เพือ่ ดูข ้อมูลข ้อกำ�หนดและความปลอดภัย
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ข้อความประกาศส�ำ ค ัญ
้ อ
โปรดอ่านข้อความนีก
่ นทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ใชง้ านแท็บเล็ต!
โปรดตรวจสอบเพือ
่ ดูวา่ ปั ญหาทีค
่ ณ
ุ พบในแท็บเล็ตของคุณมีการอธิบายไว ้ในส่วนนีห
้ รือ
ไม่ ก่อนทีจ่ ะนำ �แท็บเล็ตไปขอรับการบริการหรือติดต่อตัวแทนฝ่ ายบริการ

1. หน่วยความจำ�แท็บเล็ต
คุณต ้องตรวจสอบหน่วยความจำ�ของแท็บเล็ตและลบข ้อมูลบางบ ้าง เช่น
แอปพลิเคชันต่างๆ เพือ
่ เพิม่ พืน
้ ทีว่ า่ งหน่วยความจำ�
ั
การถอนการติดตงแอปพลิ
ั้
เคชน:
1 แตะ
>
> แท็บ แอปฯ > ตงค่
ั้ า
> แอปฯ
2 เมือ่ แอปพลิเคชันทัง้ หมดปรากฏขึน้ ให ้เลือกแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต ้องการถอน
การติดตัง้
3 แตะ ถอนการติดตงั้ และ ตกลง เพือ
่ ยืนยัน

ั
2. กอ
่ นการติดตงแอปพลิ
ั้
เคชนโอเพ่
นซอร์สและระบบ
ปฏิบ ัติการ (OS)
คำ�เตือน
หากคุณติดตัง้ และใช ้ OS อืน
่ นอกเหนือจากของผู ้ผลิต อาจทำ�ให ้แท็บเล็ตของคุณ
ทำ�งานผิดปกติได ้ นอกจากนัน
้ แท็บเล็ตของคุณจะไม่ได ้รับความคุ ้มครองตาม
การรับประกัน
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คำ�เตือน
เพือ
่ ปกป้ องแท็บเล็ตและข ้อมูลส่วนตัวของคุณ ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก
แหล่งทีเ่ ชือ่ ถือได ้เท่านัน
้ เช่น Play Store หากมีการติดตัง้ แอปพลิเคชันไม่ถก
ู ต ้อง
ในแท็บเล็ต แท็บเล็ตอาจทำ�งานไม่ปกติหรือเกิดข ้อผิดพลาดร ้ายแรง คุณต ้องถอน
การติดตัง้ แอปพลิเคชันเหล่านัน
้ และข ้อมูลและการตัง้ ค่าทีเ่ กีย่ วข ้องทัง้ หมดออก
จากแท็บเล็ต

้ ารล็อคหน้าจอ
3. การใชก
ตัง้ ค่าการล็อคหน ้าจอเพือ
่ ให ้แท็บเล็ตของคุณปลอดภัย แตะ
>
> แท็บ
แอปฯ > ตงค่
ั้ า
> หน้าจอ > ล็อคหน้าจอ > เลือกแบบล็อคหน้าจอ
และเลือก
แบบล็อคหน ้าจอทีค
่ ณ
ุ ต ้องการจาก ลาก, Knock Code, รูปแบบ,
PIN และ รห ัสผ่าน  คุณสามารถสร ้างแบ็คอัพ PIN เป็ นมาตรการรักษาความปลอดภัย
ได ้ในกรณีทค
ี่ ณ
ุ ลืมการล็อคหน ้าจอ
โปรดระว ัง: โปรดสร ้างหรือลงชือ่ เข ้าใช ้แอคเคาท์ Google ก่อนการตัง้ ค่า
การล็อคหน ้าจอ และโปรดจำ�แบ็คอัพ PIN ทีค
่ ณ
ุ สร ้างไว ้เมือ่ ทำ�การสร ้างการล็อคหน ้า
จอของคุณ
คำ�เตือน
้ ารล็อคหน้าจอ
ข้อควรระว ังเมือ่ ใชก
่
สิงสำ�คัญคือต ้องจำ�แบบปลดล็อคทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ไว ้ให ้ได ้ คุณจะไม่สามารถใช ้แท็บเล็ต
ของคุณได ้ถ ้าคุณปลดล็อคหน ้าจอไม่ถก
ู ต ้อง 5 ครัง้ คุณมีโอกาสเพียง 5 ครัง้
ในการป้ อนแบบการปลดล็อค PIN หรือรหัสผ่านของคุณ หากคุณทำ�การป้ อน
ทัง้ หมด 5 ครัง้ แล ้ว คุณสามารถลองใหม่ได ้อีกครัง้ หลังจากผ่านไป 30 วินาที
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ในกรณีทค
ี่ ณ
ุ ลืมรูปแบบล็อค, PIN หรือรห ัสผ่าน:
< หากคุณลืมแบบของคุณ >
หากคุณล็อกอินบัญชี Google ในแท็บเล็ตแต่ป้อนรูปแบบไม่ถก
ู ต ้อง 5 ครัง้ ให ้แตะ
ลืมแบบ? ทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอ จากนัน
้ คุณจะต ้องล็อกอินบัญชี Google ของคุณ
หรือคุณต ้องป้ อนแบ็คอัพ PIN ทีค
่ ณ
ุ ได ้ป้ อนไว ้เมือ่ สร ้างล็อคแบบ
หากคุณไม่ได ้สร ้างแอคเคาท์ Google บนแท็บเล็ต หรือลืมแบ็คอัพ PIN
คุณจำ�เป็ นต ้องทำ�การ Hard Reset
< หากคุณลืม PIN หรือรห ัสผ่านของคุณ >
หากคุณลืม PIN หรือรหัสผ่านของคุณ คุณจะต ้องทำ� Hard Reset
โปรดระว ัง: หากคุณทำ� Hard Reset แอปพลิเคชันผู ้ใช ้และข ้อมูลผู ้ใช ้ทัง้ หมด
จะถูกลบ
หมายเหตุ: หากคุณยังไม่ได ้ล็อกอินเข ้าสูแ่ อคเคาท์ Google
ของคุณและลืมแบบปลดล็อค คุณจะต ้องป้ อนแบ็คอัพ PIN ของคุณ

4. การใช ้ Hard Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
่ ภาพเดิมได ้ ให ้ใช ้ Hard Reset
หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถแก ้ไขสูส
(รีเซ็ตค่าจากโรงงาน) เพือ
่ ตัง้ ค่าเริม่ ต ้นของแท็บเล็ต
1 การปิ ดแท็บเล็ต
2 กด ปุ่มลดระด ับเสียง ค ้างไว ้ก่อน จากนัน
้ กด ปุ่มเพาเวอร์/ล็อค ทีด
่ ้านขวา
ของแท็บเล็ตค ้างไว ้จนกระทัง่ โลโก ้ LG ปรากฏขึน้
3 ปล่อยปุ่ มทัง้ หมดเฉพาะเมือ่ โลโก ้ LG ปรากฏขึน้ แล ้วเท่านัน
้
4 ทันทีทโี่ ลโก ้ปรากฏ ให ้กด ปุ่มเพาเวอร์/ล็อก + ปุ่มลดระด ับเสียง
ค ้างไว ้พร ้อมกัน
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5 ปล่อยปุ่ มทัง้ หมดเมือ่ หน ้าจอ รีเซ็ตข ้อมูลจากโรงงาน ปรากฏขึน้
6 กด ปุ่มปร ับระด ับเสียง
เพือ
่ ย ้ายเคอร์เซอร์ไปที่ ใช่ จากนัน
้ กด
ปุ่มเพาเวอร์/ล็อก เพือ
่ ดำ�เนินการต่อ
7 กด ปุ่มปร ับระด ับเสียง
เพือ
่ ย ้ายเคอร์เซอร์ไปที่ ใช่ อีกครัง้ หนึง่ จากนัน
้ กด
ปุ่มเพาเวอร์/ล็อก เพือ
่ ยืนยัน
8 อุปกรณ์ของคุณจะทำ�การ Hard Reset
คำ�เตือน
หากคุณดำ�เนินการ Hard Reset แอปพลิเคชันของผู ้ใช ้, ข ้อมูลผู ้ใช ้ และใบอนุญาต
DRM ทัง้ หมดจะถูกลบ โปรดอย่าลืมสำ�รองข ้อมูลสำ�คัญไว ้ก่อนทำ� Hard Reset

5. เมือ่ หน้าจอค้าง
หากหน้าจอของคุณค้างหรือแท็บเล็ตไม่ตอบสนองเมือ่ คุณพยายามใชง้ าน:
ให ้กด ปุ่มเพาเวอร์/ล็อค ค ้างไว ้ประมาณ 8 วินาทีจนกว่าโลโก ้ LG จะปรากฏเพือ
่
รีสตาร์ทแท็บเล็ตของคุณ หากยังไม่สามารถแก ้ไขปั ญหาได ้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
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เริม
่ ทำ�ความรูจ้ ักก ับอุปกรณ์ของคุณ
ภาพรวมแท็บเล็ต
์ ล้องถ่ายรูปด้านหน้า
เลนสก
ปุ่มเปิ ด/ปิ ด/ล็อค
ปุ่มปร ับระด ับเสียง
ช่องเสียบหูฟงั
IR LED
ช่องเสียบซิมการ์ด/
การ์ด MicroSD
ไมโครโฟน
พอร์ตอุปกรณ์ชาร์จ/USB
์ องกล้องด้านหล ัง
เลนสข
ลำ�โพง
หมายเหตุ: แท็บเล็ตได ้รับการออกแบบมาให ้
มีชอ่ งลำ�โพงสองช่องทีด
่ ้านหลังเครือ่ งเพือ่
ความสวยงาม แต่เสียงจะออกมาจากช่อง
ลำ�โพงช่องเดียวเท่านัน
้ โปรดทราบว่านีไ่ ม่ใช่
ข ้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไมโครโฟนไม่ได ้ถูกบังเมือ่ บันทึกวิดโี อหรือ
คลิปเสียง
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์ ล้องถ่ายรูปด้านหน้า
เลนสก

ใช ้ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อตัวคุณเอง
คุณยังสามารถใช ้สำ�หรับวิดโี อแชทด ้วย
รักษาความสะอาดเพือ
่ ประสิทธิภาพสูงสุด

ปุ่มเปิ ด/ปิ ด/ล็อค

กดเพือ
่ ล็อค/ปลดล็อคหน ้าจอ กดค ้างไว ้เพือ
่
เปิ ด/ปิ ดแท็บเล็ต รีสตาร์ท เปิ ดใช ้/เลิกใช ้โหมด
เครือ่ งบิน หรือเปลีย่ นการตัง้ ค่าเสียง

ปุ่มปร ับระด ับเสียง

ให ้คุณปรับระดับเสียงมีเดีย กดทัง้ สองปุ่ มค ้างไว ้
พร ้อมกันเพือ
่ เข ้าใช ้งานฟี เจอร์ QuickMemo+

ช่องเสียบหูฟงั

ให ้คุณเสียบชุดหูฟังเสริมเพือ
่ ความสะดวกยิง่ ขึน้
โดยการสนทนาแฮนด์ฟรี คุณยังสามารถ
เสียบหูฟังเพือ
่ ฟั งเพลงได ้ด ้วย

อินฟราเรด (IR) LED

ใช ้เป็ นเซนเซอร์สำ�หรับแอปฯ QuickRemote

ช่องเสียบซิมการ์ด/
การ์ด MicroSD

เพือ
่ ให ้คุณใส่ซมิ การ์ดและการ์ด microSD

ไมโครโฟน

ั
บันทึกเสียงของคุณและใช ้สำ�หรับฟั งก์ชน
เปิ ดใช ้งานด ้วยเสียง

พอร์ตอุปกรณ์ชาร์จ/USB

ให ้คุณเชือ่ มต่อแท็บเล็ตและสาย USB สำ�หรับ
ใช ้กับอะแดปเตอร์อป
ุ กรณ์ชาร์จ พีซขี องคุณ
หรืออุปกรณ์เสริมทีใ่ ช ้ร่วมกันได ้อืน
่ ๆ

์ องกล้องด้านหล ัง
เลนสข

ใช ้รูปถ่ายหรือบันทึกวิดโี อ รักษาความสะอาด
เพือ
่ ประสิทธิภาพสูงสุด

ลำ�โพง

ั ทีเ่ ลือก
ใช ้ในการฟั งเสียงจากฟั งก์ชน
(เช่น เพลง, วิดโี อ, คลิปเสียง ฯลฯ)
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คำ�เตือน
ำ้ กมากบนแท็บเล็ตหรือการนั่งทับอาจทำ�ให ้จอ LCD และ
การวางวัตถุทมี่ น
ี �หนั
การทำ�งานของหน ้าจอสัมผัสเสียหายได ้
เคล็ดล ับ!
• แตะ ไอคอน เมนู
เมือ่ คุณเปิ ดแอปพลิเคชันเพือ
่ ตรวจสอบว่ามีตวั เลือก
อะไรบ ้าง
• หากเครือ่ งล็อคอยูแ
่ ละไม่ทำ�งาน กดปุ่มเปิ ดปิ ด/ล็อค ค ้างเอาไว ้นานกว่า
8 วินาที จนกระทัง่ โลโก ้ LG แสดงขึน้ มา เพือ
่ รีสตาร์ทแท็บเล็ต

การชาร์จแท็บเล็ตของคุณ
อะแดปเตอร์ USB ทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับแท็บเล็ตของคุณจะใช ้สำ�หรับชาร์จแบตเตอรี่
ก่อนการใช ้แท็บเล็ตครัง้ แรก ให ้ตรวจสอบว่าแบตเตอรีช
่ าร์จเต็มแล ้ว
หมายเหตุ: อุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรีช
่ นิดชาร์จได ้อยูภ
่ ายใน
เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ ห ้ามถอดแบตเตอรีท
่ อี่ ยูใ่ นผลิตภัณฑ์
คำ�เตือน! หากหน ้าจอสัมผัสไม่ทำ�งานขณะทีแ่ ท็บเล็ตกำ�ลังชาร์จ อาจเกิดขึน้ เนือ
่ ง
จากการจ่ายไฟไม่สม่�ำ เสมอ หากเป็ นเช่นนี้ ให ้ถอดสาย USB ออกจากอุปกรณ์หรือ
ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ USB ออกจากเต ้าเสียบ
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1 เชือ่ มต่ออะแดปเตอร์ USB และสาย USB
2 เสียบสาย USB (ตามทีแ่ สดงด ้านล่าง) กับพอร์ตอุปกรณ์ชาร์จ/USB ของแท็บเล็ต
3 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข ้ากับเต ้ารับไฟฟ้ า

หมายเหตุ: แบตเตอรีต
่ ้องชาร์จจนเต็มเมือ่ เริม่ ต ้นใช ้งานเพือ
่ ยืดอายุการใช ้งาน
ของแบตเตอรี่

การยืดอายุแบตเตอรี่
คุณสามารถยืดอายุแบตเตอรีร่ ะหว่างการชาร์จแต่ละครัง้ ได ้โดยการปิ ดคุณสมบัตท
ิ ค
ี่ ณ
ุ
ไม่ต ้องการให ้ทำ�งานอย่างต่อเนือ
่ งในแบ็คกราวด์ คุณยังสามารถตรวจสอบวิธกี ารใช ้
ไฟแบตเตอรีข
่ องแอปพลิเคชันและทรัพยากรระบบได ้
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การยืดอายุแบตเตอรี่
• ปิ ดการสือ่ สารทางสัญญาณวิทยุทค
ี่ ณ
ุ ไม่ใช ้ เช่น Wi-Fi, Bluetooth หรือ GPS
• ลดความสว่างหน ้าจอและตัง้ ค่าไทม์เอาต์หน ้าจอให ้สัน้ ลง
• ปิ ดการซิงค์อต
ั โนมัตขิ อง Gmail™, ปฏิทนิ , รายชือ่ และแอปพลิเคชันอืน
่ ๆ
• บางแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดอาจทำ�ให ้พลังงานแบตเตอรีล
่ ดลง
• ขณะใช ้แอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดมา ให ้ตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี่

การดูระด ับประจุแบตเตอรี่
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> ตงค่
ั้ า
> เกีย
่ วก ับแท็บเล็ต >
แบตเตอรี่
2 สถานะแบตเตอรี่ (กำ�ลังชาร์จหรือคายประจุ) และระดับจะแสดงทีด
่ ้านบนของหน ้าจอ

้ บตเตอรี่
การตรวจสอบและควบคุมการใชแ
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> ตงค่
ั้ า
> เกีย
่ วก ับแท็บเล็ต >
้ บตเตอรี่่
แบตเตอรี่ > อ ัตราการใชแ
2 หน ้าจอจะแสดงเวลาในการใช ้แบตเตอรีแ่ ละรายการแอปพลิเคชันหรือบริการทีก่ ำ�ลัง
ใช ้พลังงานแบตเตอรีจ่ ากมากทีส
่ ด
ุ ไปน ้อยทีส
่ ด
ุ

ิ การ์ด
การติดตงซ
ั้ ม
1 ในการใส่ซมิ การ์ด ให ้มองหาและเปิ ดฝาครอบช่องใส่
2 สอดเล็บของคุณเข ้าไปในรอยบากและค่อยๆ ดึงถาดซิมการ์ดออกมา
หมายเหตุ: จะมีสองช่องใต ้ฝาครอบ (อีกช่องหนึง่ สำ�หรับใส่การ์ด microSD)
หมายเหตุ: ถ ้าคุณเปลีย่ นซิมการ์ด หลังจากใส่การ์ดใบใหม่แล ้ว
คุณต ้องรีสตาร์ทแท็บเล็ตของคุณ
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3 ใส่ซมิ การ์ดลงในถาดโดยคว่�ำ หน ้าสัมผัสสีทองลง ดันถาดกลับเข ้าไปในช่องเสียบ
จนได ้ยินเสียง "คลิก" เข ้าทีแ่ ล ้วปิ ดฝาครอบ

ช่องเสียบซิมการ์ด
ช่องใส่ MicroSD

่ าร์ด microSD
การใสก
อุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการใช ้การ์ดหน่วยความจำ� microSD ความจุสงู สุดo 128 GB
เนือ
้ หามัลติมเี ดียสามารถบันทึกในการ์ด microSD ได ้
1 ใช ้เล็บมือวางลงในร่องแล ้วค่อยๆ ดึงทีป
่ ิ ดช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ�เพือ
่ เปิ ด

2 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ในช่องเสียบโดยหงายหน ้าสัมผัสสีทองขึน้ ค่อยๆ
ดันทีป
่ ิ ดช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ�กลับเข ้าที่
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การถอดการ์ด microSD
ในการถอดการ์ด microSD ออกจากแท็บเล็ตอย่างปลอดภัย
คุณต ้องยกเลิกการเชือ่ มต่อก่อน
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> ตงค่
ั้ า
> ทีเ่ ก็บข้อมูล >
่ มการ์ด SD
ยกเลิกการต่อเชือ
2 เปิ ดถาดการ์ด microSD แล ้วดันการ์ดลงไปเพือ
่ ปลดการ์ด
3 ค่อยๆ ดึงการ์ด microSD ออกจากช่อง
คำ�เตือน! ห ้ามถอดการ์ด microSD โดยไม่ได ้ยกเลิกการเชือ่ มต่อก่อน มิเช่นนัน
้
อาจทำ�ให ้การ์ด microSD และแท็บเล็ตของคุณเสียหายได ้ และข ้อมูลทีจ่ ด
ั เก็บ
ในการ์ด microSD อาจเสียหาย
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การฟอร์แมตการ์ด microSD
คำ�เตือน! ไฟล์ทงั ้ หมดทีจ่ ด
ั เก็บในการ์ด microSD จะถูกลบออก
เมือ่ คุณฟอร์แมตการ์ด
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> ตงค่
ั้ า
> ทีเ่ ก็บข้อมูล
2 แตะ ลบการ์ด SD (สองครัง้ )
3 หากคุณตัง้ ค่าปลดล็อคแบบ ให ้ป้ อนและแตะ ลบทุกสิง่   การ์ดจะได ้รับการฟอร์แมต
และพร ้อมสำ�หรับการใช ้งาน
หมายเหตุ: หากมีข ้อมูลอยูใ่ นการ์ด microSD ของคุณ โครงสร ้างโฟลเดอร์
อาจจะแตกต่างไปจากเดิมภายหลังการฟอร์แมต เนือ
่ งจากไฟล์ทงั ้ หมดถูกลบออก

การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ
หากคุณไม่ได ้ใช ้แท็บเล็ตชัว่ ขณะหนึง่ หน ้าจอจะปิ ดและล็อคโดยอัตโนมัต ิ ซึง่ จะช่วย
ป้ องกันการแตะโดยไม่ตงั ้ ใจและประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ในขณะทีค
่ ณ
ุ ไม่ได ้ใช ้งาน
แท็บเล็ตของคุณ ให ้กด ปุ่มเปิ ด/ปิ ด/ล็อค เพือ
่ ล็อคแท็บเล็ตของคุณ
หากมีโปรแกรมกำ�ลังทำ�งานอยูเ่ มือ่ คุณล็อคหน ้าจอของคุณ โปรแกรมเหล่านัน
้ อาจจะยัง
คงทำ�งานอยูใ่ นโหมดล็อค ขอแนะนำ �ให ้ปิ ดโปรแกรมทัง้ หมดก่อนจะเริม่ ใช ้งานโหมด
ล็อค เพือ
่ ป้ องกันการเกิดค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่จำ�เป็ น (เช่น การเข ้าใช ้เว็บ
และการสือ่ สารข ้อมูล)
ในการทำ�ให ้แท็บเล็ตของคุณใช ้งานได ้ ให ้กด ปุ่มเปิ ด/ปิ ด/ล็อค   หน ้าจอล็อค
จะปรากฏขึน้ แตะและเลือ่ นล็อคหน ้าจอไปในทิศทางใดๆ เพือ
่ ปลดล็อคหน ้าจอ
หลักของคุณ หน ้าจอสุดท ้ายทีค
่ ณ
ุ ดูจะเปิ ดขึน้
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้ ณ
การเปิ ดหน้าจอโดยใชค
ุ สมบ ัติเปิ ดหน้าจอ
คุณสมบัตเิ ปิ ดหน ้าจอให ้คุณแตะสองครัง้ ทีห
่ น ้าจอเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดหน ้าจอได ้ง่ายๆ
• แตะสองครัง้ อย่างรวดเร็วทีก่ ลางหน ้าจอเพือ
่
เปิ ดหน ้าจอ
• แตะสองครัง้ อย่างรวดเร็วทีแ่ ถบสถานะ พืน
้ ทีว่ า่ งใน
หน ้าจอหลัก หรือล็อคหน ้าจอเพือ
่ ปิ ดหน ้าจอ

้ ณ
การปลดล็อคหน้าจอของคุณโดยใชค
ุ สมบ ัติ Knock Code
คุณสมบัต ิ Knock Code ให ้คุณสร ้างรหัสปลดล็อคของคุณเองโดยใช ้การเคาะ
(หรือแตะ) ร่วมกันบนหน ้าจอ
• ในขณะทีห
่ น ้าจอดับอยู่ ให ้แตะตามลำ�ดับเดียวกับทีค
่ ณ
ุ ได ้ตัง้ ค่าไว ้ทีใ่ ดก็ได ้
บนหน ้าจอ จะเข ้าถึงการใช ้งานหน ้าจอหลักในทันที
้ ณ
การเปิ ดใชค
ุ สมบ ัติ Knock Code
1 จากหน ้าจอหลัก แตะ แอปฯ
> ตงค่
ั้ า
> หน้าจอ > ล็อคหน้าจอ >
เลือกแบบล็อคหน้าจอ > Knock Code
2 จะเป็ นการเปิ ดหน ้าจอทีจ่ ะสอนให ้คุณทราบวิธเี ลือกลำ�ดับการปลดล็อค คุณจำ�เป็ น
ต ้องสร ้างแบ็คอัพ PIN เป็ นมาตรการรักษาความปลอดภัยในกรณีทค
ี่ ณ
ุ ลืมแบบล็อค
หน ้าจอ
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หน้าจอหล ักของคุณ
ั ัส
เคล็ดล ับส�ำ หร ับหน้าจอสมผ
เคล็ดลับต่อไปนีเ้ ป็ นเคล็ดลับเกีย่ วกับวิธน
ี าวิเกตแท็บเล็ตของคุณ
หมายเหตุ:
• ในการเลือกรายการ ให ้แตะทีก่ ลางไอคอน
• ไม่ต ้องออกแรงกดมาก หน ้าจอสัมผัสไวต่อการสัมผัสทีเ่ บาและแน่นอน
• ใช ้ปลายนิว้ ในการสัมผัสทีต
่ วั เลือกทีต
่ ้องการ ระวังอย่าแตะโดนปุ่ มอืน
่ ๆ

ั ัส
แตะหรือสมผ
การใช ้หนึง่ นิว้ แตะเพือ
่ เลือกรายการ ลิงค์ ช็อตคัท และตัวอักษรบนแป้ นพิมพ์บนหน ้าจอ

แตะค้างไว้
แตะรายการบนหน ้าจอค ้างไว ้ โดยให ้แตะโดยไม่ต ้องยกนิว้ ขึน้ จนกว่าการดำ�เนินการจะ
เกิดขึน้ ตัวอย่างเช่น หากต ้องการเปิ ดตัวเลือกทีม่ อี ยูข
่ องรายชือ่ ให ้แตะทีร่ ายชือ่
ในรายการรายชือ่ ค ้างไว ้จนกว่าเมนูลด
ั จะเปิ ดขึน้

ลาก
แตะรายการค ้างไว ้ชัว่ ครูห
่ นึง่ จากนัน
้ เลือ่ นนิว้ ของคุณบนหน ้าจอจนกว่าจะไปถึงตำ�แหน่
งเป้ าหมาย คุณสามารถลากรายการบนหน ้าจอหลักของคุณเพือ
่ จัดตำ�แหน่งใหม่ได ้
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ปัดหรือเลือ่ น
ในการปั ดหรือเลือ่ น ให ้เลือ่ นนิว้ ของคุณผ่านพืน
้ ผิวของหน ้าจออย่างรวดเร็ว โดยไม่
หยุดพักหลังจากทีแ่ ตะครัง้ แรก (เพือ
่ ไม่ให ้กลายเป็ นการลากแทน) ตัวอย่างเช่น คุณ
สามารถเลือ่ นหน ้าจอขึน้ หรือลงเพือ
่ เลือ่ นดูรายการ หรือเรียกดูหน ้าจอหลักต่างๆ ได ้
โดยการปั ดจากซ ้ายไปขวา (และในทางกลับกัน)

แตะสองครงั้
แตะสองครัง้ เพือ
่ ซูมเว็บเพจหรือภาพ เช่น แตะสองครัง้ อย่างรวดเร็วทีส
่ ว่ นหนึง่ ของ
เว็บเพจ เพือ
่ ปรับส่วนนัน
้ ให ้พอดีกบ
ั ความกว ้างของหน ้าจอ คุณสามารถแตะสองครัง้ เพือ
่
ซูมเข ้าและออกได ้เช่นกันขณะทีด
่ ภ
ู าพ แตะสองครัง้ ทีค
่ ำ�เพือ
่ ไฮไลต์
การแตะสองครัง้ ยัง
เปิ ดใช ้คุณสมบัตเิ ปิ ดหน ้าจอเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดหน ้าจอสัมผัสด ้วย

กางหุบนิว้ เพือ่ ซูม
ใช ้นิว้ ชีแ้ ละนิว้ โป้ งของคุณในการหุบนิว้ หรือกางนิว้ ออกเพือ
่ ซูมเข ้าหรือออกขณะใช ้งาน
บราวเซอร์ แผนที่ หรือขณะเรียกดูรป
ู ภาพ

หมุนหน้าจอ
ในหลายๆ แอปพลิเคชันและเมนู การวางแนวของหน ้าจอจะเปลีย่ นแปลงไปตาม
การวางแนวของตัวอุปกรณ์

หน้าจอหล ัก
เพียงเลือ่ นนิว้ ไปทางซ ้ายหรือขวาเพือ
่ ดูพาเนล นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งพาเนล
ด ้วยแอปพลิเคชัน, ดาวน์โหลด, วิดเจ็ต และพืน
้ หลัง
ั ทีค
จะมีปมด่
ุ่ วนให ้ใช ้งานบริเวณส่วนล่างของหน ้าจอหลัก ให ้คุณเข ้าถึงฟั งก์ชน
่ ณ
ุ ใช ้งาน
มากทีส
่ ด
ุ ได ้อย่างง่ายดายด ้วยสัมผัสเดียว
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แถบสถานะ – แสดงข ้อมูลสถานะของอุปกรณ์
รวมถึงเวลา ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
สถานะแบตเตอรี่ และไอคอนการแจ ้งเตือน
ไอคอนแอปพลิเคช ัน – แตะไอคอน (แอปพลิเคชัน,
วิดเจ็ต, โฟลเดอร์ ฯลฯ) เพือ
่ เปิ ดและใช ้
ั ทีใ่ ช ้บ่อยทีส
ปุ่มด่วน – ทำ�ให ้เข ้าใช ้งานฟั งก์ชน
่ ด
ุ ได ้อย่าง
ง่ายดายด ้วยสัมผัสเดียว
ปุ่มหน้าต่างคู่ – แตะเพือ
่ เปลีย่ นเป็ นโหมดหน ้าต่างคู่
ซึง่ ให ้คุณสามารถจัดการแอปฯ สองแอปได ้พร ้อมกันโดย
แบ่งเป็ นสองหน ้าจอ
ปุ่มแอปฯ ล่าสุด – แตะเพือ
่ แสดงแอปพลิเคชันทีเ่ พิง่ ใช ้
งานล่าสุด คุณยังสามารถแตะค ้างไว ้เพือ
่ แสดงตัวเลือก
เมนูในแอปพลิเคชันได ้ด ้วย
ปุ่มโฮม – กลับไปยังหน ้าจอหลัก
(หรือกลับจากหน ้าจอหลักใดๆ
ทีข
่ ยายไว ้เพิม่ เติมไปทีห
่ น ้า จอหลักเริม่ ต ้น)
แตะค ้างไว ้เพือ
่ เข ้าใช ้งาน Google Now
ปุ่มย้อนกล ับ – กลับไปยังหน ้าจอก่อนหน ้า รวมทัง้ ปิ ด
รายการป๊ อปอัป เช่น เมนู, กล่องโต ้ตอบ และแป้ นพิมพ์
บนหน ้าจอ แตะค ้างไว ้เพือ
่ เข ้าใช ้งานหน ้าต่างคู่
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การปร ับแต่งหน้าจอหล ัก
คุณสามารถปรับแต่งหน ้าจอหลักของคุณโดยเพิม่ แอปพลิเคชัน, ดาวน์โหลด, วิดเจ็ต
หรือพืน
้ หลัง เพือ
่ ให ้ใช ้แท็บเล็ตได ้สะดวกยิง่ ขึน้ ให ้เพิม่ แอปพลิเคชันและวิดเจ็ตทีใ่ ช ้
บ่อยในหน ้าจอหลัก
การเพิม
่ รายการในหน้าจอหล ัก:
1 แตะค ้างไว ้บนส่วนทีว่ า่ งของหน ้าจอหลัก
2 แตะทีแ่ ท็บ แอปฯ หรือ Widgets
3 ลากรายการทีต
่ ้องการไปยังตำ�แหน่งทีต
่ ้องการแล ้วปล่อยนิว้
การลบรายการจากหน้าจอหล ัก:
แตะค ้างไว ้ทีไ่ อคอนทีค
่ ณ
ุ ต ้องการลบ ลากไปยัง

แล ้วปล่อยนิว้

เคล็ดล ับ! ในการเพิม่ ไอคอนแอปพลิเคชันในหน ้าจอหลักจากหน ้าจอแอปฯ
ให ้แตะค ้างไว ้ทีแ่ อปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเพิม่ แล ้วลากไปยังตำ�แหน่งทีต
่ ้องการ
เคล็ดล ับ! คุณสามารถเพิม่ หลายไอคอนแอปพลิเคชันไว ้ในหนึง่ โฟลเดอร์ได ้
วางไอคอนแอปพลิเคชันหนึง่ บนอีกไอคอนหนึง่ ในหน ้าจอหลัก และโฟลเดอร์จะถูก
สร ้างขึน้

การเปิ ด การสล ับ หรือการหยุดแอปฯ
แตะ
เพือ
่ แสดงแอปฯ ทีใ่ ช ้งานล่าสุด คุณสามารถรันแอปฯ หลายแอปฯ
ได ้พร ้อมกัน และสลับไปมาระหว่างแอปฯ เหล่านัน
้ ได ้ ยังสามารถหยุดการรันแอปฯ
เหล่านัน
้ ได ้ด ้วยตัวเอง
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้ น้าต่างคู่
การใชห
คุณสมบัตห
ิ น ้าต่างคูจ่ ะแยกหน ้าจอเพือ
่ เปิ ดใช ้งานมัลติทาสกิง้
การลากแล ้วปล่อยระหว่างกัน การลิงก์อต
ั โนมัต ิ และแอปฯ ทีใ่ ช ้งานล่าสุด
1 แตะ
เพือ
่ แบ่งหน ้าจอหรือแตะค ้างไว ้ที่
จนกว่ารายการแอปฯ
จะแสดงขึน้ มา

2 แตะหรือลากไอคอนแอปฯ ไปยังทีว่ า่ งทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
3 แตะ
เพือ
่ แสดงตัวเลือกดังต่อไปนี้ คุณยังสามารถลากแท็บพือ
่ เปลีย่ นขนาด
ของหน ้าต่างได ้อีกด ้วย
สลับไปมาระหว่างสองหน ้าต่าง
เปลีย่ นรายการแอปฯ
ดูแบบเต็มหน ้าจอ
ปิ ดแอปฯ
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การปิ ดใชง้ านคุณสมบ ัติหน้าต่างคู่
1 แตะ
> แอปฯ
> ตงค่
ั้ า
> หน้าต่างคู่
2 แตะทีห
่ น ้าต่างคูส
่ ลับเพือ
่ สลับเป็ น ปิ ด
เคล็ดล ับ! คุณสามารถเรียกใช ้แอปฯ อินเตอร์เน็ตสองแอปได ้พร ้อมกัน

การกำ�หนดไอคอนแอปฯ เองบนหน้าจอหล ัก
คุณสามารถกำ�หนดไอคอนแอปพลิเคชันแต่ละไอคอนได ้ด ้วยรูปภาพจากแกลเลอรี่
ของคุณ
1 แตะไอคอนแอปพลิเคชันค ้างไว ้จนถูกปลดล็อคจากตำ�แหน่งปั จจุบน
ั
แล ้ววางไว ้บนหน ้าจอ ไอคอนการแก ้ไข
จะปรากฏขึน้ ทีม่ ม
ุ ขวาบนของ
แอปพลิเคชัน
2 แตะไอคอนของแอปพลิเคชันอีกครัง้ และเลือกไอคอนทีม่ กี ารออกแบบทีต
่ ้องการ
แล ้วแตะ ตกลง  หรือแตะ เพิม
่ ใหม่ และปรับขนาดไอคอนแล ้วเลือก
รูปจากคลังภาพ
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ในการดูแผงของหน้าจอหล ักอืน
่ ๆ
• ลาก (หรือสะบัด) นิว้ ของคุณไปทางซ ้ายหรือขวาผ่าน
หน ้าจอหลัก
• หุบนิว้ บนหน ้าจอหลักเพือ
่ แสดงมุมมองแผงขนาดเล็ก
จากนัน
้ แตะแผงหน ้าจอหลักทีค
่ ณ
ุ ต ้องการดู

การเข้าใชง้ านด่วน
ในการดูรายการการเข ้าใช ้งานด่วน ให ้แตะทีใ่ ดก็ได ้ในพืน
้
ทีป
่ มด
ุ่ ้านหน ้าแล ้วลากขึน้ จะมีตวั เลือกต่อไปนีใ้ ห ้ใช ้งาน:
Google

การแจ้งเตือน
ิ
การแจ ้งเตือนจะแจ ้งเตือนคุณเมือ่ มีข ้อความใหม่ เหตุการณ์ในปฏิทนิ และนาฬกาปลุ
ก
รวมถึงเหตุการณ์ตอ
่ เนือ
่ ง เช่น การดาวน์โหลด เป็ นต ้น
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จากแผงแจ ้งเตือน คุณสามารถดูสถานะปั จจุบน
ั ของแท็บเล็ต และการแจ ้งเตือน
ทีร่ อดำ�เนินการได ้ เมือ่ การแจ ้งเตือนมาถึง ไอคอนจะปรากฏขึน้ ทีด
่ ้านบนของ
หน ้าจอ ไอคอนสำ�หรับการแจ ้งเตือนทีร่ อดำ�เนินการจะปรากฏขึน้ ทางด ้านซ ้าย
และไอคอนระบบทีแ่ สดงสิง่ ต่างๆ เช่น Wi-Fi หรือระดับแบตเตอรีอ่ ยูท
่ างด ้านขวา
การแจ้งเตือนทีร่ อดำ�เนินการ

การแจ้งเตือนของระบบ

การเข้าใชง้ านการแจ้งเตือน
ลากแถบสถานะลงเพือ
่ เปิ ดแผงการแจ ้งเตือนและเข ้าใช ้งานการแจ ้งเตือน ในการปิ ด
แผงแจ ้งเตือน ให ้ลากแถบทีอ่ ยูด
่ ้านล่างของหน ้าจอขึน้
แถบตงค่
ั้ ารวดเร็ว – ลากไปทางขวาหรือซ ้ายเพือ
่ เลือ่ น
ผ่านรายการ แตะทีไ่ อคอนเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดการใช ้งาน
คุณสมบัตดิ งั กล่าว
QSLIDE แอปพลิเคช ัน – แตะแอปฯ QSlide
เพือ
่ เปิ ดหน ้าต่างขนาดเล็กบนหน ้าจอของคุณ แตะ
เพือ
่ ลบ เพิม่ หรือจัดเรียงแอปฯ QSlide
เลือ่ นไปทางซ ้ายและขวาเพือ
่ ปรับความสว่างของหน ้า
จอและระดับเสียง
ปุ่ม ลบ – แตะทีน
่ เี่ พือ
่ ล ้างรายการการแจ ้งเตือนตามเหตุ
การณ์ของคุณ
แตะการแจ ้งเตือนเพือ
่ เปิ ด
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ตงค่
ั้ ารวดเร็วบนแผงการแจ้งเตือน
ั ต่างๆ อย่างง่ายดาย เช่น Wi-Fi ตัง้ ค่ารวดเร็ว
ใช ้ตัง้ ค่ารวดเร็วเพือ
่ สลับการตัง้ ค่าฟั งก์ชน
อยูท
่ ด
ี่ ้านบนของแผงแจ ้งเตือน
หมายเหตุ: แตะค ้างไว ้ทีไ่ อคอนในแถบการตัง้ ค่าด่วนเพือ
่ ดูเมนูการตัง้ ค่า
ั
ของฟั งก์ชน

การจ ัดเรียงต ัวเลือกตงค่
ั้ ารวดเร็วใหม่บนแผงการแจ้งเตือน
เปิ ดแผงการแจ ้งเตือน ลากการตัง้ ค่ารวดเร็วไปทางซ ้ายแล ้วแตะ
ในการจัดเรียงรายการใหม่ ให ้ลาก
ไปยังตำ�แหน่งทีต
่ ้องการ
ั ทีต
เมือ่ ต ้องการเพิม่ ไอคอน ให ้ใส่เครือ่ งหมายถูกยังฟั งก์ชน
่ ้องการ

แอปฯ QSlide ในแผงการแจ้งเตือน
แอปฯ QSlide จะปรากฏในแถบของแผงการแจ ้งเตือนด ้านล่างแถบตัง้ ค่ารวดเร็ว
ไอคอนเหล่านีใ้ ห ้วิธกี ารทีส
่ ะดวกรวดเร็วในการมัลติทาสบนหน ้าจอเดียวกัน
(คล ้ายการซ ้อนภาพใน TV) QSlide จะแสดงหน ้าต่างแอปพลิเคชันขนาดเล็กบนหน ้าจอ
ซึง่ สามารถย ้าย ปรับขนาด หรือตัง้ ค่าให ้โปร่งใสได ้
หมายเหตุ: คุณสามารถเอาแถบแอป QSlide ออกได ้ด ้วยการแตะไอคอน
QSlide ในแถบตัง้ ค่ารวดเร็ว

การใช ้ QSlide แอปพลิเคชนั
แตะ QSlide แอปพลิเคชันในแถบเพือ
่ เปิ ดใช ้ เมือ่ เปิ ดใช ้ คุณสมบัต ิ QSlide จะเปิ ด
แอปพลิเคชันในหน ้าต่างในส่วนหน ้า ให ้คุณเข ้าใช ้แอปพลิเคชันอืน
่ ในแบ็คกราวด์
คุณสามารถเปิ ดหน ้าต่าง QSlide ได ้สูงสุดสองหน ้าต่างพร ้อมกัน
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ไอคอนการแจ้งเตือนบนแถบสถานะ
ไอคอนทีแ่ สดงในตารางด ้านล่างคือบางส่วนของไอคอนทีพ
่ บบ่อย
ไอคอน

รายละเอียด
โหมดเครือ่ งบิน
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
เชือ่ มต่อชุดหูฟังแบบใช ้สายแล ้ว
เปิ ด Bluetooth
คำ�เตือนระบบ
่
เปิ ดใช ้โหมดสัน
เปิ ดใช ้โหมดเงียบ
ชาร์จแบตเตอรีเ่ ต็มแล ้ว
กำ�ลังชาร์จแบตเตอรี่
เปิ ดใช ้การแบ่งปั นเนือ
้ หา
กำ�ลังดาวน์โหลดข ้อมูล
กำ�ลังอัปโหลดข ้อมูล
ตัง้ ปลุกแล ้ว
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เปิ ด GPS
กำ�ลังซิงค์ข ้อมูล
ข ้อความ Gmail ใหม่
ข ้อความ Hangouts ใหม่
กำ�ลังเล่นเพลงอยู่
แท็บเล็ตถูกเชือ่ มต่อกับ PC ผ่านสาย USB
เปิ ดใช ้โหมดประหยัดพลังงาน
กำ�ลังใช ้งาน Wi-Fi Hotspot

้ ลายราย
ผูใ้ ชห
สามารถสร ้างได ้เพียงหนึง่ ID เจ ้าของแท็บเล็ตเท่านัน
้ แต่สามารถเพิม่ ได ้หลาย ID
ผู ้ใช ้ เพือ
่ ให ้ผู ้อืน
่ สามารถล็อกอินเพือ
่ ใช ้งานแท็บเล็ตได ้อย่างอิสระจากกัน ผู ้ใช ้แต่ละคน
สามารถกำ�หนดการตัง้ ค่าแท็บเล็ตของตนเองได ้ ใช ้พืน
้ ทีจ่ ด
ั เก็บของตนเองได ้ และ
ใช ้สิทธิก์ ารอัปเดตแอปพลิเคชันของตนเองได ้

ิ ธิข
สท
์ องเจ้าของแท็บเล็ต
ิ ธิ์ ID เจ ้าของแท็บเล็ตเท่านัน
• ผู ้มีสท
้ ทีส
่ ามารถเพิม่ ล็อกอิน ID ผู ้ใช ้ใหม่ และลบ ID
ผู ้ใช ้ได ้
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ข้อจำ�ก ัดของการใชง้ านแท็บเล็ตแบบหลายผูใ้ ช ้
• ผู ้ใช ้ทุกคนจะใช ้งานแบตเตอรี่ หน่วยความจำ�ภายใน และการใช ้งานข ้อมูลทัง้ หมด
ร่วมกัน
• การตัง้ ค่าภาษาทีต
่ งั ้ โดยผู ้ใช ้รายหนึง่ จะใช ้กับผู ้ใช ้รายอืน
่ ทัง้ หมด
• ผู ้ใช ้แต่ละคนสามารถกำ�หนดค่าและใช ้งานเฉพาะเนือ
้ หาและข ้อมูลของตนเท่านัน
้
(เช่น การตัง้ ค่าหน ้าจอหลัก)
• ผู ้ใช ้คนหนึง่ คนใดสามารถยอมรับการอัปเดตแอปฯ แทนผู ้ใช ้คนอืน
่ ทัง้ หมด
• ข ้อความและตารางนัดหมายในปฏิทนิ จะถูกส่งเพือ
่ แจ ้งเตือนผู ้ใช ้ทีม่ ี ID ทีร่ ะบุเท่านัน
้
• เมือ่ ผู ้ใช ้เริม่ ต ้นพิมพ์เอกสารโดยใช ้ Mobile Print งานพิมพ์จะดำ�เนินต่อไปแม ้ว่าจะ
เปลีย่ น ID ผู ้ใช ้
• การโอนถ่ายข ้อมูล, การดาวน์โหลด, การเล่นมัลติมเี ดีย, และบริการการสือ่ สารจะ
หยุดลงถ ้ามีการเปลีย่ น ID ผู ้ใช ้ อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนข ้อมูลผ่าน Play Store
จะยังคงดำ�เนินอยูแ
่ ม ้ว่า ID ผู ้ใช ้จะเปลีย่ นไป

การเพิม
่ ผูใ้ ชใ้ หม่ในแท็บเล็ตของคุณ
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> ตงค่
ั้ า
> ผูใ้ ช ้ > เพิม
่ ผูใ้ ช ้
2 เลือกประเภทของผู ้ใช ้ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเพิม่
• ผูใ้ ช:้ ผู ้ใช ้จะมีแอปฯ และเนือ
้ หาของตนเอง
้ ใี่ ชง้ านแบบจำ�ก ัด: คุณสามารถจำ�กัดการเข ้าใช ้งานแอปฯ
• ผูใ้ ชท
และเนือ
้ หาจากแอคเคาท์ของคุณได ้
3 ตัง้ ค่าวิซาร์ดจะเปิ ดขึน้ เพือ
่ ช่วยให ้คุณเพิม่ ผู ้ใช ้ใหม่ แตะที่ ตงค่
ั้ าตอนนี้
• หลังจากสร ้างผู ้ใช ้ใหม่ ผู ้ใช ้รายนัน
้ จำ�เป็ นต ้องผ่านขัน้ ตอนการตัง้ ค่าในการล็อค
อินครัง้ แรก
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ในการสล ับผูใ้ ช ้
1 ดึงแถบสถานะลงมาจากด ้านบนของหน ้าจอ
2 แตะไอคอนของผู ้ใช ้
เพือ
่ แสดงแผงเปลีย่ นผู ้ใช ้
้บนหน
3 แตะหนึง่ ในไอคอนผู ้ใช
้าจอ  เลือกจากชือ่ เจ ้าของหรือชือ่ ของผู ้ใช ้ทีค
่ ณ
ุ สร ้าง

QSlide
ั QSlide ให ้คุณสามารถใช ้หน ้าต่างซ ้อนบนหน ้าจอแท็บเล็ตของคุณเพือ
ฟั งก์ชน
่ ทำ�
มัลติทาสได ้อย่างง่ายดาย หน ้าต่าง QSlide สามารถเปิ ดได ้จากแถบ QSLIDE
ั
แอปพลิเคชนั ในแผงแจ ้งเตือน หรือโดยตรงจากแอปพลิเคชันทีส
่ นับสนุนฟั งก์ชน
QSlide
เปิ ดแผงแจ ้งเตือน และแตะแอปพลิเคชันที่
ต ้องการจากส่วน QSLIDE แอปพลิเคชนั

หรือ
ขณะใช ้แอปพลิเคชันทีส
่ นับสนุน QSlide
ั จะยังคงแสดงเป็ นหน ้า
ให ้แตะ
  ฟั งก์ชน
ต่างขนาดเล็กบนหน ้าจอของคุณต่อไป
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การใช ้ QSlide
ั QSlide จะเปิ ดแอปฯ ทีเ่ กีย่ วข ้องในหน ้าต่างด ้านหน ้า เพือ
ฟั งก์ชน
่ ให ้คุณสามารถเข ้า
ใช ้งานแอปอืน
่ ๆ ในแบ็คกราวด์ได ้ ซึง่ จะแสดงบนหน ้าจอของคุณอย่างต่อเนือ
่ งจนกว่า
คุณจะปิ ด
แตะเพือ
่ รัน QSlide
แตะเพือ
่ ออกจาก QSlide
และกลับไปทีห
่ น ้าต่างแบบเต็ม
แตะเพือ
่ ปรับความโปร่งใส
แตะเพือ
่ ปิ ด QSlide
แตะเพือ
่ ปรับขนาด

ั QSlide สามารถสนับสนุนได ้สูงสุดสองหน ้าต่างพร ้อมกัน
หมายเหตุ: ฟั งก์ชน
QSlide สนับสนุนเฉพาะแอปพลิเคชันต่อไปนี:้ วิดโี อ, อินเตอร์เน็ต, ปฏิทนิ , อีเมล,
ตัวจัดการไฟล์, เครือ่ งคิดเลขและการข ้อความ
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การถ่ายภาพหน้าจอ
กด ปุ่มลด ระด ับเสียง และ ปุ่มเพาเวอร์/ล็อค ค ้างไว ้พร ้อมกันประมาณ 2
วินาทีเพือ
่ จับภาพบันทึกหน ้าจอของหน ้าจอปั จจุบน
ั
เมือ่ ต ้องการดูรป
ู ภาพทีจ่ บ
ั ภาพไว ้ ให ้ไปที่ แอปฯ
> แกลเลอรี่
> โฟลเดอร์
Screenshots

การใช ้ QuickMemo+ เพือ่ จ ับภาพบ ันทึกหน้าจอ
บนหน ้าจอทีค
่ ณ
ุ ต ้องการจับภาพ ให ้ลากแถบสถานะลงแล ้วเลือก QuickMemo+
หรือ
กด ปุ่มปร ับระด ับเสียง
ทัง้ สองปุ่ มค ้างไว ้พร ้อมกัน

การใช ้ Capture plus เพือ่ จ ับภาพหน้าจอเบราว์เซอร์
คุณสมบัตนิ ใี้ ห ้คุณถ่ายภาพบางส่วนของหน ้าจอในบราวเซอร์อนิ เตอร์เน็ตเริม่ ต ้น
1 เปิ ดแอปฯ อินเตอร์เน็ต และนำ �ทางไปยังหน ้าทีค
่ ณ
ุ ต ้องการจับภาพบันทึกหน ้าจอ
2 แตะ ไอคอน เมนู
> Capture plus
3 ปรับกล่องสีน�เงิ
้ำ นไปตามขนาดทีต
่ ้องการ แล ้วแตะ บ ันทึก พืน
้ ทีท
่ เี่ ลือกจะถูกบันทึก
ลงในโฟลเดอร์ Capture plus ในแกลเลอรี่

วิธป
ี ้ อนข้อมูลข้อความ
แป้ นพิมพ์บนหน ้าจอจะแสดงโดยอัตโนมัตบ
ิ นหน ้าจอเมือ่ คุณจำ�เป็ นต ้องป้ อนข ้อความ
ในการทำ�ให ้แป้ นพิมพ์บนหน ้าจอปรากฏขึน้ ด ้วยตนเอง เพียงแตะฟิ ลด์ข ้อความที่
คุณต ้องการป้ อนข ้อความ
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การแนะนำ �คำ�ศัพท์

แสดงคำ�ศัพท์ทค
ี่ ณ
ุ ได ้ป้ อนไว ้

แตะเพือ
่ ลบ
ตัวอักษรก่อนหน ้า

แตะหนึง่ ครัง้ เพือ
่
เปลีย่ นตัวอักษรถัดไปที่
คุณพิมพ์เป็ นตัวพิมพ์ใ
หญ่แตะสองครัง้ เพือ
่ เ
ปลีย่ นทุกตัวเป็ นตัวพิม
พ์ใหญ่

แตะเพือ
่ ขึน้ บรรทัด
ใหม่ในฟิ ลด์ข ้อความ
แตะเพือ
่ เลือกหนึง่
ในประเภทแป้ นพิมพ์ท ี่
ต ้องการ

แตะเพือ
่ สลับเป็ น
แป้ นพิมพ์ตวั เลขและ
สัญลักษณ์
แตะเพือ
่ เลือกภาษา
ของแป้ นพิมพ์บนหน ้าจอ

การแนะนำ �คำ�ศัพท์

แตะเพือ
่ เว ้นวรรค
แตะเพือ
่ เข ้าใช ้งานการติดตัง้ คียบ
์ อร์ด LG
แตะค ้างไว ้เพือ
่ เข ้าใช ้งานถาดคลิป

ั ทแี่ นะนำ�โดยใชก
้ ารควบคุมท่าทาง
ป้อนคำ�ศพท์
ป้ อนตัวอักษรบนแป้ นพิมพ์และการแนะนำ �คำ�ศัพท์ทเี่ กีย่ วข ้องจะปรากฏ
แตะหรือปั ดขึน้ ที่
ด ้านซ ้ายของคียบ
์ อร์ดเพือ
่ เลือกคำ�แนะนำ �ทางด ้านซ ้าย แตะหรือปั ดขึน้ ทีด
่ ้านขวาของ
คียบ
์ อร์ดเพือ่ เลือกคำ�แนะนำ �ทางด ้านขวา
แยกคียบ
์ อร์ดด้วยท่าทาง
คุณสมบัตกิ ารแยกแป้ นพิมพ์ทำ�ให ้คุณใช ้สองมือในการพิมพ์ได ้
แนวนอน แต่ละครึง่ ของคียบ
์ อร์ดจะหดกลับไปทางด ้านซ ้ายและขวาของหน ้าจอ
ในการเปลีย
่ นความสูงของคียบ
์ อร์ด
ปรับความสูงของคียบ
์ อร์ดเพือ
่ ให ้แสดงหน ้าจอได ้มากขึน้ และควบคุมคียบ
์ อร์ดได ้
ง่ายยิง่ ขึน้
• แตะ
> ความสูงและเลย์เอาท์ของคียบ
์ อร์ด >
ความสูงของคียบ
์ อร์ดตามแนวตงั้ > แตะและลากไอคอน
เพือ
่ ปรับความสูงของคียบ
์ อร์ด
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เมือ่ ต้องการเปลีย
่ นปุ่มแถวล่าง
• แตะ
> ความสูงและเลย์เอาท์ของคียบ
์ อร์ด > รูปแบบ QWERTY >
แตะแล ้วลากเพือ่ เพิม่ หรือลบปุ่ มหรือเปลีย่ นลำ�ดับ
หมายเหตุ: เฉพาะคียบ
์ อร์ดแบบ QWERTY, QWERTZ, AZERTY เท่านัน
้ ที่
ั นีไ้ ม่รองรับในบางภาษา
สามารถกำ�หนดได ้ ฟั งก์ชน

การป้อนอ ักขระพิเศษ
แป้ นพิมพ์บนหน ้าจอให ้คุณป้ อนอักขระพิเศษ (เช่น "á")
ตัวอย่างเช่น แตะปุ่ มทีต
่ ้องการค ้างไว ้ (ตัวอย่างเช่น ปุ่ ม "a") หลังจากอักขระที่
ต ้องการปรากฏขึน้ ให ้เลือ่ นนิว้ ไปทีอ่ ก
ั ขระนัน
้ และปล่อยนิว้ เพือ
่ ป้ อน
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ทอี่ ยูท
่ างมุมบนขวาของปุ่ มบ่งชีว้ า่ ยังมีอก
ั ขระเพิม่ เติม
ให ้ใช ้งาน

้ าดคลิป
การใชถ
เข ้าถึงเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ เก็บไว ้ในถาดคลิปได ้จากทุกทีแ่ ละทุกเวลาทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
คุณสามารถคัดลอกรูปภาพหรือข ้อความและเก็บไว ้ในถาดคลิปได ้
จากนัน
้ คุณสามารถวางได ้ทุกทีท
่ ก
ุ เวลาทีต
่ ้องการ
1 แตะข ้อความและภาพค ้างไว ้ ขณะทีค
่ ณ
ุ กำ�ลังดูหรือแก ้ไขสิง่ เหล่านัน
้ แล ้วแตะ
ถาดคลิป
2 แตะค ้างไว ้ทีฟ
่ ิ ลด์กรอกข ้อความและเลือก ถาดคลิป คุณยังสามารถเข ้าถึง
ถาดคลิป โดยการแตะ
>
ค ้างไว ้
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หมายเหตุ:
• คุณสามารถบันทึกได ้ถึง 10 รายการในถาดคลิป
• ไปทีถ่ าดคลิปและแตะ
เลือกรายการทีค
่ ณ
ุ ต ้องการลบแล ้วแตะ เสร็จ
ั นี้
• แอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดอาจไม่สนับสนุนฟั งก์ชน
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การตงค่
ั้ าบ ัญช ี Google
เมือ่ คุณเปิ ดแท็บเล็ตเป็ นครัง้ แรก คุณจะมีโอกาสเปิ ดการใช ้เครือข่าย
เพือ
่ ลงชือ่ เข ้าใช ้บัญชี Google และเลือกวิธกี ารใช ้บริการ Google ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ

การตงค่
ั้ าแอคเคาท์ Google ของคุณ
• ลงชือ่ เข ้าใช ้แอคเคาท์ Google จากหน ้าจอตัง้ ค่าทีแ่ สดง
หรือ
• จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ตงค่
ั้ า
>
แอคเคาท์และการซิงค์ > เพิม
่ แอคเคาท์ > Google
หากคุณมีแอคเคาท์ Google อยูแ
่ ล ้ว ให ้กรอกอีเมลแอดเดรสของคุณ แล ้วแตะ ถ ัดไป.
หรือแตะ หรือสร้างบ ัญชีใหม่ และป้ อนข ้อมูลทีจ่ ำ�เป็ นในการสร ้างแอคเคาท์ Google
ใหม่
เมือ่ คุณตัง้ ค่าบัญชี Google บนแท็บเล็ต แท็บเล็ตของคุณจะซิงโครไนซ์กบ
ั บัญชี
Google บนเว็บโดยอัตโนมัต ิ
รายชือ่ , ข ้อความ Gmail, เหตุการณ์ในปฏิทนิ ของคุณ และข ้อมูลอืน
่ ๆ จากแอปพลิเคชั
นเหล่านีแ
้ ละบริการบนเว็บจะซิงโครไนซ์กบ
ั แท็บเล็ตของคุณ (ซึง่ จะขึน้ อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่า
การซิงโครไนซ์ของคุณ)
หลังจากไซน์อนิ คุณจะสามารถใช ้ Gmail™ และใช ้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของ
Google บนแท็บเล็ตของคุณ
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ื่ มต่อก ับเครือข่ายและอุปกรณ์
การเชอ
Wi-Fi
ด ้วย Wi-Fi คุณสามารถใช ้การเข ้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในพืน
้ ทีค
่ รอบคลุม
ของจุดเชือ่ มต่อไร ้สาย (AP) สนุกสนานกับอินเตอร์เน็ตไร ้สายโดยใช ้ Wi-Fi
ทีไ่ ม่มค
ี า่ บริการเพิม่ เติม

ื่ มต่อก ับเครือข่าย Wi-Fi
การเชอ
ในการใช ้ Wi-Fi ในแท็บเล็ต คุณจำ�เป็ นต ้องเข ้าใช ้จุดเชือ่ มต่อไร ้สาย หรือ ‘Hotspot’
จุดเชือ่ มต่อบางจุดเป็ นแบบเปิ ดและคุณเชือ่ มต่อได ้ทันที จุดอืน
่ ๆ เป็ นแบบซ่อนหรือ
ใช ้คุณสมบัตริ ะบบป้ องกัน คุณต ้องกำ�หนดค่าแท็บเล็ตเพือ
่ ทำ�การเชือ่ มต่อ ปิ ด Wi-Fi
เมือ่ คุณไม่ได ้ใช ้ เพือ
่ ยืดอายุแบตเตอรี่

ื่ มต่อก ับเครือข่าย Wi-Fi
การเปิ ด Wi-Fi และการเชอ
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ตงค่
ั้ า
> Wi-Fi
2 แตะ
เพือ
่ เปิ ด Wi-Fi และเริม่ สแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ทีใ่ ช ้ได ้
3 แตะ ค้นหา เพือ
่ ดูรายการเครือข่าย Wi-Fi ทีท
่ ำ�งานอยูแ
่ ละและอยูใ่ นพืน
้ ที่
• เครือข่ายทีม่ กี ารป้ องกันจะระบุด ้วยไอคอนแม่กญ
ุ แจ
4 แตะทีเ่ ครือข่ายเพือ
่ เชือ่ มต่อ
• หากเครือข่ายมีการป้ องกัน คุณจะได ้รับแจ ้งให ้ป้ อนรหัสผ่านหรือรหัสเฉพาะอืน
่ ๆ
(ติดต่อผู ้ดูแลระบบเครือข่ายสำ�หรับรายละเอียด)
5 แถบสถานะจะแสดงไอคอนทีร่ ะบุสถานะ Wi-Fi ของคุณ

Bluetooth
คุณสามารถใช ้ Bluetooth เพือ
่ ส่งข ้อมูลได ้โดยการรันแอปพลิเคชันทีเ่ กีย่ วข ้อง
แต่ไม่ใช่จากเมนู Bluetooth เหมือนในโทรศัพท์มอื ถือหรือแท็บเล็ตรุน
่ อืน
่ ๆ ส่วนใหญ่
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หมายเหตุ:
• LG ไม่มส
ี ว่ นรับผิดชอบใดๆ สำ�หรับการสูญหาย การสกัดกัน้ หรือการนำ �ข ้อมูลทีส
่ ง่
หรือรับผ่านคุณสมบัตไิ ร ้สาย Bluetooth ไปใช ้ในทางทีผ
่ ดิ
• คุณต ้องแน่ใจเสมอว่าได ้แบ่งปั นและรับข ้อมูลจากอุปกรณ์ทเี่ ชือ่ ถือได ้และปลอดภั
ยในกรณีทมี่ ส
ี งิ่ กีดขวางระหว่างอุปกรณ์ ระยะการทำ�งานอาจลดลง
• อุปกรณ์บางรุน
่ โดยเฉพาะรุน
่ ทีย่ งั ไม่ผา่ นการทดสอบหรืออนุญาตโดย
Bluetooth SIG อาจไม่สามารถใช ้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ของคุณได ้

การเปิ ด Bluetooth และการจ ับคูแ
่ ท็บเล็ตของคุณก ับอุปกรณ์
Bluetooth
คุณต ้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ของคุณกับอุปกรณ์อน
ื่ ก่อนทีจ่ ะเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์นัน
้
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ตงค่
ั้ า
> Bluetooth
2 แตะสวิตช์ Bluetooth
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
3 แตะกล่องทำ�เครือ่ งหมายทีอ่ ยูถ
่ ด
ั จากชือ่ แท็บเล็ตของคุณ
เพือ
่ ให ้อุปกรณ์ Bluetooth อืน
่ สามารถมองเห็นแท็บเล็ตของคุณได ้
หมายเหตุ: ในการเลือกระยะเวลาทีจ่ ะมองเห็นอุปกรณ์ของคุณได ้ ให ้แตะ
ไอคอน เมนู
> เวลาทีส
่ ามารถมองเห็น
4 รายการแสดงอุปกรณ์ทใี่ ช ้งานได ้จะปรากฏขึน้ เลือกอุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการจับคู่
ด ้วยจากรายการ
หมายเหตุ: คุณอาจต ้องป้ อนรหัสให ้ตรงกัน ยืนยันรหัส หรืออุปกรณ์อาจทำ�การ
จับคูก
่ น
ั โดยอัตโนมัต ิ ขึน้ อยูก
่ บ
ั ประเภทของอุปกรณ์
5 เมือ่ จับคูส
่ ำ�เร็จแล ้ว แท็บเล็ตของคุณจะเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์นัน
้
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หมายเหตุ: แท็บเล็ตของคุณไม่สนับสนุนโปรไฟล์แฮนด์ฟรี ดังนัน
้
การใช ้คุณสมบัตกิ ารโทรด ้วยอุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่น ชุดหูฟัง Bluetooth
หรืออุปกรณ์ทใี่ ช ้ Bluetooth อาจใช ้ไม่ได ้สำ�หรับอุปกรณ์นี้

สง่ ข้อมูลด้วยคุณสมบ ัติ Bluetooth
1 เปิ ดรายการและแตะ
หรือ
แตะรายการค ้างไว ้และเลือก แบ่งปัน
2 แตะ Bluetooth เพือ
่ แบ่งปั นผ่าน Bluetooth
หมายเหตุ: วิธกี ารเลือกตัวเลือกอาจแตกต่างกันตามประเภทข ้อมูล
3 ค ้นหาและจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ทเี่ ปิ ดใช ้งาน Bluetooth

ร ับข้อมูลด้วยคุณสมบ ัติ Bluetooth
1 โปรดดูคม
ู่ อื การใช ้อุปกรณ์ Bluetooth ในการส่งไฟล์ไปยังแท็บเล็ตของคุณ
อุปกรณ์ทงั ้ สองต ้องจับคูก
่ น
ั อยูแ
่ ละต ้องเปิ ด Bluetooth
2 จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์และแตะ ยอมร ับ เมือ่ คุณได ้รับคำ�ขอตรวจสอบสิทธิบ
์ ลูทธู เพือ
่
ยอมรับไฟล์

SmartShare
คุณสามารถใช ้คุณสมบัต ิ SmartShare ได ้อย่างง่ายดายในแกลเลอรี,่ เพลง, แอปฯ
และอืน
่ ๆ

้ หาบนอุปกรณ์ทห
เพลิดเพลินก ับเนือ
ี่ ลากหลาย
คุณสามารถแบ่งปั นเนือ
้ หาแท็บเล็ตของคุณได ้กับหลากหลายอุปกรณ์ แตะ
หรือแตะ
> SmartShare เพือ
่ แบ่งปั นเนือ
้ หาในแอป แกลเลอรี,่ เพลง, แอปฯ
POLARIS Office 5
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การเล่น/การสง่
Play: คุณสามารถเล่นเนือ
้ หาผ่านทีว,ี ลำ�โพง Bluetooth หรืออืน
่ ๆ
Beam: คุณสามารถส่งเนือ
้ หาไปยังอุปกรณ์ Bluetooth และ SmartShare Beam
ทีร่ องรับ
• SmartShare Beam – ช่วยให ้สามารถถ่ายโอนเนือ
้ หาอย่างรวดเร็วผ่าน Wi-Fi
Direct
< Play >

< Beam >

้ หาจากอุปกรณ์ขา้ งเคียง
เพลิดเพลินก ับเนือ
คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับเนือ
้ หาจากอุปกรณ์ข ้างเคียง (เช่น PC, โทรศัพท์มอื ถือ)
ได ้ทีแ่ อปฯ แกลเลอรี,่ เพลง

ื่ มต่ออุปกรณ์
การเชอ
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีร่ องรับ DLNA ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

การค้นหาอุปกรณ์อน
ื่ ๆ
แตะ อุปกรณ์ขา้ งเคียง จากนัน
้ คุณจะเห็นอุปกรณ์ทรี่ องรับ DLNA
เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์เพือ
่ ดูเนือ
้ หา

้ หาจากระบบ Cloud
การใชเ้ นือ
คุณสามารถใช ้เนือ
้ หาจากระบบ Cloud ได ้ (เช่น Dropbox) ในแอปฯ แกลเลอรี่
และเพลง
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การใชร้ ะบบ Cloud
หมายเหตุ: คุณสมบัตท
ิ รี่ องรับอาจมีหลากหลายขึน้ อยูก
่ บ
ั ระบบ Cloud การดึง
ข ้อมูลอาจใช ้เวลานานทัง้ นีข
้ นึ้ อยูก
่ บ
ั ระบบ Cloud
1
2
3
4

เลือก Cloud ในแอปฯ แกลเลอรี่ และเพลง
เลือกระบบ Cloud ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการใช ้แล ้วล็อกอิน
คุณสามารถใช ้เนือ
้ หาของระบบ Cloud ดังกล่าวได ้หลังจากล็อกอิน
ตัง้ ค่าระบบ Cloud เพือ
่ เลือกให ้แอปฯ ใช ้ Cloud

QPair
ด ้วยการเชือ่ มต่อแท็บเล็ตและโทรศัพท์มอื ถือของคุณผ่าน QPair คุณจะสามารถซิงค์
สายเรียกเข ้า ข ้อความ และการแจ ้งเตือนเครือข่ายสังคมระหว่างแท็บเล็ตและโทรศัพท์
มือถือของคุณได ้
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1 รัน QPair
แล ้วแตะ ตงค่
ั้ าเบือ้ งต้น > เริม
่ บนแท็บเล็ตของคุณก่อนแล ้วรันขัน้
ตอนเดียวกันนีบ
้ นโทรศัพท์มอื ถือของคุณ
เคล็ดล ับ! อาจไม่ได ้ติดตัง้ QPair ไว ้ล่วงหน ้าในโทรศัพท์ ไปที่
Google Play Store และค ้นหา Qpair และติดตัง้
หมายเหตุ:
• QPair ทำ�งานกับโทรศัพท์ทใี่ ช ้ Android 4.1 หรือใหม่กว่า
คุณสมบัตบ
ิ างอย่างอาจถูกจำ�กัด ขึน้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ของโทรศัพท์ของคุณ
ั บลูทธู ถ ้าคุณแก ้ไขการตัง้ ค่าบลูทธู ขณะใช ้ QPair
• เนือ
่ งจาก QPair จะใช ้ฟั งก์ชน
อาจทำ�ให ้ QPair ทำ�งานไม่ปกติ
2 การเชือ่ มต่อ Bluetooth จะเปิ ดโดยอัตโนมัต ิ

คุณสมบ ัติ QPair
แจ้งเตือนการโทร – ส่งการแจ ้งเตือนไปทีแ่ ท็บเล็ตเมือ่ โทรศัพท์ได ้รับสาย
เรียกเข ้า การแจ ้งจะแสดงหมายเลขผู ้โทรและให ้คุณรับสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข ้าได ้
คุณยังสามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่าการโทร เช่น เสียงเรียกเข ้า ระดับเสียงเรียกเข ้า
่ หรือส่งข ้อความปฏิเสธเมือ่ มีสายเข ้า
เสียงเรียกเข ้าพร ้อมการสัน
หมายเหตุ: คุณสามารถรับสายทีม่ เี ทคโนโลยีบลูทธู รองรับเท่านัน
้ ไม่สามารถโทร
ออกจากแท็บเล็ตโดยใช ้คุณสมบัต ิ QPairได ้
ระบบแจ้งเตือนข้อความ – ส่งการแจ ้งเตือนไปทีแ่ ท็บเล็ตเมือ่ โทรศัพท์ได ้รับข ้อความ
คุณยังสามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่าข ้อความ เช่น ข ้อความป๊ อปอัป, การดูตวั อย่างข ้อความ,
่
เสียงการแจ ้งเตือน และ การแจ ้งเตือนพร ้อมการสัน
การแจ้ง SNS – แสดงการแจ ้งเตือนเครือข่ายสังคมบนแถบสถานะ
ของแท็บเล็ตของคุณเมือ่ มีการแจ ้งเตือนมาทีโ่ ทรศัพท์ของคุณ
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หมายเหตุ: เมือ่ ต ้องการเปิ ดใช ้งานคุณสมบัตนิ ี้ ให ้เปิ ดตัวเลือก การแจ้งเครือข่าย
ั
สงคม
QPair บนโทรศัพท์ของคุณ (ตงค่
ั้ า > การช่วยส�ำ หร ับการเข้าถึง >
ั
การแจ้งเตือนเครือข่ายสงคม
QPair) ตัวเลือกนีช
้ ว่ ยให ้คุณสามารถรับการแจ ้ง
เตือนของระบบแจ ้งเตือนเครือข่ายสังคมบนแท็บเล็ตของคุณได ้
QuickMemo+ โอนสาย – บันทึก QuickMemo+ ปั จจุบน
ั ของคุณในแกลเลอรี่
ของแท็บเล็ต จากนัน
้ จะซิงค์แกลเลอรีข
่ องแท็บเล็ตกับแกลเลอรีบ
่ นโทรศัพท์ของคุณ
ั
่ มต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโทรศพท์
เชือ
– เชือ่ มต่อแท็บเล็ตของคุณกับอินเตอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์
มือถือของคุณ (เป็ น Wi-Fi hotspot) โดยอัตโนมัต ิ การใช ้คุณสมบัตนิ อ
ี้ าจมีคา่ ใช ้จ่าย
ข ้อมูล เพือ
่ ประหยัดการใช ้ข ้อมูลในโทรศัพท์ โทรศัพท์จะเชือ่ มต่อกับ Wi-Fi hotspot
ทีเ่ ชือ่ ถือได ้ในพืน
้ ทีโ่ ดยอัตโนมัต ิ

ื่ มต่อคอมพิวเตอร์ดว้ ยสายเคเบิล USB
การเชอ
คุณสามารถเชือ่ มต่อแท็บเล็ตเข ้ากับ PC ของคุณเพือ
่ ชาร์จอุปกรณ์
ถ่ายโอนรายการต่างๆ จากแท็บเล็ตไปยัง PC หรือกลับกันได ้

ถ่ายโอนเพลง รูปภาพ และวิดโี อด้วยการใช ้ โหมดอุปกรณ์มเี ดีย
(MTP)
1 เชือ่ มต่อแท็บเล็ตของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช ้สายเคเบิล USB
2 หากคุณไม่ได ้ติดตัง้ ไดรเวอร์แพล็ตฟอร์ม LG Android บนคอมพิวเตอร์ คุณจะต ้อง
เปลีย่ นการตัง้ ค่าด ้วยตัวเอง เพือ
่ เปลีย่ นการตัง้ ค่า ให ้เลือ่ นแถบสถานะลงและแตะที่
โหมดการเชือ่ มต่อ USB ปั จจุบน
ั > อุปกรณ์มเี ดีย (MTP)
3 คุณสามารถดูข ้อมูลของอุปกรณ์มเี ดียบนคอมพิวเตอร์และถ่ายโอนไฟล์ได ้
หมายเหตุ: หากคุณต ้องการเปลีย่ นการตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อ PC ให ้เลือ่ นแถบสถานะ
ลงและเลือกตัวเลือกโหมดการเชือ่ มต่อสายเคเบิล USB เท่านัน
้ การตัง้ ค่านีจ้ ะ
ปรากฏบนแถบสถานะเมือ่ คุณเชือ่ มต่อสายเคเบิล USB กับแท็บเล็ตของคุณเท่านัน
้
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์ ับ Windows Media Player
ซงิ โครไนซก
ตรวจสอบว่าติดตัง้ Windows Media Player ใน PC ของคุณแล ้ว
1 ใช ้สายเคเบิล USB เชือ่ มต่อแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์ทต
ี่ ดิ ตัง้ Windows Media
Player
2 เลือกตัวเลือก อุปกรณ์มเี ดีย (MTP)
3 เมือ่ เชือ่ มต่อแล ้ว หน ้าต่างป๊ อปอัปจะปรากฏขึน้ บนคอมพิวเตอร์ เลือกตัวเลือก
Windows Media Player เพือ
่ ซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
4 แก ้ไขหรือป้ อนชือ่ ของอุปกรณ์ของคุณในหน ้าต่างป๊ อปอัป (ถ ้าจำ�เป็ น)
5 เลือกไฟล์เพลงแล ้วลากไปยังรายการซิงค์
6 เริม่ ต ้นการซิงโครไนซ์
• ต ้องตรงตามข ้อกำ�หนดต่อไปนีเ้ พือ
่ ซิงโครไนซ์กบ
ั Windows Media Player
รายการ
OS
ั Window Media Player
เวอร์ชน

ข้อกำ�หนด
Microsoft Windows XP SP2,
Vista หรือสูงกว่า
Windows Media Player 10 หรือสูงกว่า

ั Windows Media Player ต่�ำ กว่า 10 ให ้ติดตัง้ เวอร์ชน
ั 10 หรือสูงกว่า
• หากเวอร์ชน
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ื่ มต่อคอมพิวเตอร์ดว้ ยสายเคเบิล USB ส�ำ หร ับผูใ้ ช ้
การเชอ
Mac OS X
คุณสามารถถ่ายโอนข ้อมูลสือ่ จากแท็บเล็ตไปยังเครือ่ ง Mac OS X หรือจากเครือ่ ง
Mac ไปแท็บเล็ตได ้ด ้วยการตัง้ ค่าโปรแกรมถ่ายโอนไฟล์ Andriod
1 สำ�หรับผู ้ใช ้ Mac สามารถดาวน์โหลดและติดตัง้ โปรแกรม Android File Transfer
ได ้จากเว็บไซต์ andriod.com (http://www.android.com/filetransfer/)
2 เชือ่ มต่อแท็บเล็ตเข ้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล ้วดับเบิลคลิก แอปพลิเคชัน
AFT (Android File Transfer program) เพือ
่ เริม่ ใช ้งาน
3 คุณสามารถดูเนือ
้ หามีเดียได ้โดยลากแล ้ววางไฟล์มเี ดียไปยังหรือจากแท็บเล็ต
(หรือคอมพิวเตอร์) ได ้
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ื่
รายชอ
คุณสามารถเพิม่ รายชือ่ ในแท็บเล็ตและซิงโครไนซ์กบ
ั รายชือ่ ในแอคเคาท์ Google หรือ
แอคเคาท์อน
ื่ ทีส
่ นับสนุนการซิงโครไนซ์รายชือ่

ื่
การค้นหารายชอ
่
1 บนหน ้าจอหลัก ให ้แตะ รายชือ
เพือ
่ เปิ ดรายการรายชือ่ ของคุณ
่
่
2 แตะกล่อง ค้นหารายชือ แล ้วป้ อนชือ คุณยังสามารถแตะตัวอักษรทางด ้านซ ้าย
ของหน ้าจอเพือ
่ เข ้าใช ้ชือ่ ทีข
่ นึ้ ต ้นด ้วยตัวอักษรทีเ่ ลือกได ้ด ้วย

ื่ ใหม่
การเพิม
่ รายชอ
่
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ รายชือ
่ ใหม่
2 แตะ รายชือ
  เลือกแอคเคาท์ทต
ี่ ้องการ (หากมี)
3 หากคุณต ้องการเพิม่ รูปภาพให ้กับรายชือ่ ใหม่ ให ้แตะ
  เลือกจาก ถ่ายภาพ
เพือ
่ ถ่ายภาพโดยใช ้กล ้อง หรือ เลือกจากแกลเลอรี  จากนัน
้ ไปทีภ
่ าพและเลือก
4 แตะ
เพือ
่ ป้ อนข ้อมูลชือ่ ทีร่ ะบุเฉพาะมากขึน้
5 ป้ อนรายละเอียดเกีย่ วกับรายชือ่ ของคุณ
6 แตะ บ ันทึก

้ อ
ื่ ทีใ่ ชบ
รายชอ
่ ย
คุณสามารถแยกผู ้ติดต่อทีโ่ ทรหาบ่อยๆ ไว ้ในกลุม
่ เพือ
่ นสนิท
่ ในเพือ่ นสนิท
การเพิม
่ รายชือ
่
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ รายชือ
2 แตะทีร่ ายชือ่ เพือ
่ ดูรายละเอียด

เพือ
่ เปิ ดรายชือ่ ของคุณ
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3 แตะดาว
ทางด ้านขวาของชือ่ ดาวจะกลายเป็ นสีทอง และรายชือ่ นัน
้ จะถูกเพิม่
ในรายการโปรดของคุณ
่ ออกจากรายชือ
่ เพือ่ นสนิท
การลบรายชือ
่
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ รายชือ
เพือ
่ เปิ ดรายชือ่ ของคุณ
2 แตะแท็บ รายการโปรด เพือ
่ ดูรายชือ่ เพือ
่ นสนิทของคุณ
3 แตะทีร่ ายชือ่ เพือ
่ ดูรายละเอียด
4 แตะดาวสีทองทางด ้านขวาของชือ่ ดาวจะเปลีย่ นเป็ นสีเทา และรายชือ่ จะถูกลบออก
จากรายการโปรดของคุณ

การสร้างกลุม
่
่
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ รายชือ
2 แตะแท็บ กลุม
่ แล ้วแตะ
3 ป้ อนชือ่ สำ�หรับกลุม
่ ใหม่

เพือ
่ เปิ ดรายชือ่ ของคุณ

• แตะ เพิม
่ สมาชิก เพือ
่ เพิม่ รายชือ่ ลงในกลุม
่ ใหม่ของคุณ
4 แตะ บ ันทึก เพือ
่ บันทึกกลุม
่
หมายเหตุ: หากคุณลบกลุม
่ รายชือ่ ทีไ่ ด ้รับการกำ�หนดให ้กับกลุม
่ นัน
้ จะไม่หายไป
แต่ยงั คงอยูใ่ นรายชือ่
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ข้อความ
แท็บเล็ตของคุณได ้รวมข ้อความและมัลติมเี ดียไว ้ในเมนูทใี่ ช ้ง่ายเพียงเมนูเดียว

มุมมองการสนทนา
จะแสดงข ้อความสนทนากับบุคคลต่างๆ ตามลำ�ดับก่อนหลัง รวมถึงเธรดข ้อความ
เพือ
่ ให ้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมการสนทนาได ้โดยง่าย

การสง่ ข้อความ
1 จากหน ้าจอหลัก แตะ แอปฯ
, ข้อความ
, จากนัน
้ แตะ
เขียนข้อความ
เพือ
่ สร ้างข ้อความใหม่
2 ป้ อนรายชือ่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของรายชือ่ ในฟิ ลด์ ถึง ขณะทีค
่ ณ
ุ ป้ อนรายชือ่
ข ้อความทีต
่ รงกันจะปรากฏขึน้ คุณสามารถแตะผู ้รับทีแ่ นะนำ �ได ้ คุณยังสามารถเพิม่
ได ้หลายข ้อความ
3 แตะทีฟ
่ ิ ลด์ข ้อความเพือ
่ เริม่ ต ้นป้ อนข ้อความ
4 แตะ ไอคอน เมนู
เพือ
่ เปิ ดเมนูตวั เลือก เลือกจากตัวเลือกทีม่ อี ยู่
5 แตะ
เพือ
่ ส่งข ้อความ
คำ�เตือน! ขีดจำ�กัดที่ 160 ตัวอักษรอาจต่างกันไปในแต่ละประเทศขึน้ อยูก
่ บ
ั ว่า
ข ้อความมีการเข ้ารหัสอย่างไร และภาษาทีใ่ ช ้ในข ้อความ ไฟล์ภาพ, วิดโี อ
หรือเสียงทีถ่ ก
ู เพิม่ ไว ้ในข ้อความ จะถูกแปลงเป็ นข ้อความมัลติมเี ดียโดยอัตโนมัต ิ
และจะทำ�การหักเงินจากการส่งข ้อความ
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้ ไมลีย ์
การใชส
ทำ�ให ้ข ้อความของคุณสนุกสนานมากขึน้ ด ้วยการใช ้สไมลีย ์
เมือ่ เขียนข ้อความใหม่ให ้แตะ
และเลือก ประเภท บนแถบเครือ่ งมือทีอ่ ยูด
่ ้านล่าง
ของคียบ
์ อร์ด คุณยังสามารถแตะ ไอคอน เมนู
> แทรกสไมลีย ์

การเปลีย
่ นการตงค่
ั้ าข้อความม ัลติมเี ดีย
การตัง้ ค่าข ้อความของแท็บเล็ตจะได ้รับการกำ�หนดค่าไว ้ล่วงหน ้าแล ้ว ดังนัน
้
คุณสามารถส่งข ้อความได ้ทันที คุณสามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่าตามความต ้องการของคุณ
• จากหน ้าจอหลักให ้แตะ ข้อความ
> ไอคอน เมนู
> ตงค่
ั้ า
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อีเมล
คุณสามารถใช ้แอปพลิเคชันอีเมลเพือ
่ อ่านอีเมลจากบริการต่างๆ เช่น Yahoo!, MSN
และ AOL ได ้ แอปพลิเคชันอีเมลรองรับประเภทแอคเคาท์ตอ
่ ไปนี:้ POP3, IMAP และ
Exchange
ผู ้ให ้บริการหรือผู ้ดูแลระบบของคุณสามารถให ้การตัง้ ค่าแอคเคาท์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการได ้

การจ ัดการแอคเคาท์อเี มล
แตะที่ อีเมล
บนหน ้าจอหลัก เมือ่ เปิ ดแอปพลิเคชัน อีเมล เป็ นครัง้ แรก
วิซาร์ดตัง้ ค่าจะเปิ ดขึน้ เพือ
่ ช่วยเหลือคุณในการตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล
หลังจากการตัง้ ค่าครัง้ แรก จะแสดงเนือ
้ หาต่างๆ ในถาดเข ้าของคุณ ถ ้าคุณเพิม่
แอคเคาท์มากกว่าหนึง่ แอคเคาท์ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างแอคเคาท์เหล่านัน
้ ได ้
การเพิม
่ แอคเคาท์อเี มลอืน
่ :
• เปิ ดแอปพลิเคชัน อีเมล และแตะ ไอคอน เมนู

> ตงค่
ั้ า >

เพิม
่ แอคเคาท์

การสล ับระหว่างแอคเคาท์:
ถ ้าคุณทำ�การเพิม่ มากกว่าหนึง่ แอคเคาท์ คุณจะสามารถสลับระหว่างแอคเคาท์ได ้
อย่างง่ายดาย จากโฟลเดอร์อเี มลใดๆ ให ้แตะทีแ่ อคเคาท์ปัจจุบน
ั
้่ ้านบนของหน ้าจอ) จากนัน
(ทีด
้ แตะทีแ่ อคเคาท์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการเข ้าถึง
การเปลีย
่ นการตงค่
ั้ าทว่ ั ไปของอีเมล์:
เปิ ดแอปพลิเคชัน อีเมล และแตะ ไอคอน เมนู
> ตงค่
ั้ า > ตงค่
ั้ าทว่ ั ไป
เพือ
่ กำ�หนดการตัง้ ค่าทีใ่ ช ้ได ้กับแอคเคาท์ทงั ้ หมดของคุณ แตะทีแ่ ต่ละแอคเคาท์เพือ
่
กำ�หนดการตัง้ ค่าสำ�หรับแอคเคาท์นัน
้
การลบแอคเคาท์อเี มล:
• เปิ ดแอปพลิเคชัน อีเมล แล ้วแตะ ไอคอน เมนูู
> ตงค่
ั้ า > ไอคอน เมนู
ลบแอคเคาท์ > แตะแอคเคาท์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการลบ > ลบ > ใช่

>

61

การทำ�งานก ับโฟลเดอร์แอคเคาท์
เปิ ดแอปพลิเคชัน อีเมล และแตะ ไอคอน เมนู

และเลือก โฟลเดอร์

แต่ละแอคเคาท์ประกอบด ้วยโฟลเดอร์ ถาดเข ้า, ถาดออก, ส่งแล ้ว และ ร่าง ทัง้ นี้
คุณอาจมีโฟลเดอร์อน
ื่ นอกเหนือจากนี้ ขึน้ อยูก
่ บ
ั คุณสมบัตท
ิ ผ
ี่ ู ้ให ้บริการแอคเคาท์ของ
คุณสนับสนุน

การเขียนและสง่ อีเมล
1 ในขณะทีอ่ ยูใ่ นแอปพลิเคชัน อีเมล ให ้แตะ เขียนข้อความ
2 ป้ อนแอดเดรสของผู ้รับทีต
่ ้องการส่งข ้อความ เมือ่ คุณป้ อนตัวอักษร แอดเดรสที่
ตรงกันจากรายชือ่ ของคุณจะแสดงขึน้ คัน
่ แอดเดรสแต่ละแอคเคาท์ด ้วยเครือ่ ง
หมายอัฒภาค
3 แตะ แนบ
เพือ
่ แนบไฟล์ ถ ้าต ้องการ
4 ป้ อนชือ่ เรือ่ งและข ้อความของคุณ
5 แตะ ส่ง
เพือ
่ ส่งข ้อความหากคุณไม่ได ้เชือ่ มต่อกับเครือข่าย ตัวอย่างเช่น
หากคุณกำ�ลังใช ้งานในโหมดเครือ่ งบิน ข ้อความทีค
่ ณ
ุ ต ้องการส่งจะถูกจัดเก็บใน
โฟลเดอร์ถาดออก จนกว่าจะเชือ่ มต่อกับเครือข่ายอีกครัง้ หากมีข ้อความ
ทีก่ ำ�ลังรอส่งอยู่ ถาดออก จะปรากฏบนหน ้าจอ แอคเคาท์

การร ับอีเมล
่ (ขึน้ อยูก
เมือ่ มีอเี มลใหม่ในถาดเข ้า จะมีการแจ ้งเตือนด ้วยเสียง หรือด ้วยการสัน
่ บ
ั การ
่ ของคุณ) และจะปรากฏไอคอนการแจ ้งเตือนบนแถบสถานะ
ตัง้ ค่าเสียงและการสัน
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ความบ ันเทิง
กล้องถ่ายรูป
ในการเปิ ดแอปพลิเคชันกล ้องถ่ายรูป ให ้แตะ กล้องถ่ายรูป

บนหน ้าจอหลัก

่ งมองภาพ
ทำ�ความรูจ้ ักก ับชอ

ม
ม
ุ มองแบบคลีน – แตะเพือ
่ แสดงหรือซ่อนเมนูตา่ งๆ บนช่องมองภาพ
ส
 ล ับกล้อง – สลับไปมาระหว่างเลนส์กล ้องด ้านหลังและเลนส์กล ้องด ้านหน ้า
คุณยังสามารถสลับกล ้องได ้ด ้วยการปั ดหน ้าจอ
โ หมด – ทำ�ให ้คุณสามารถตัง้ โหมดภาพเป็ น อ ัตโนม ัติ หรือ พาโนรามา
ตงค่
ั้ า – แตะทีไ่ อคอนนีเ้ พือ
่ เปิ ดเมนูการตัง้ ค่า
แ
 กลเลอรี่ – แตะเพือ
่ ดูภาพถ่ายล่าสุดทีค
่ ณ
ุ ถ่าย คุณสามารถเข ้าดูแกลเลอรีแ่ ละ
ดูรป
ู ถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ขณะอยูใ่ นโหมดกล ้อง
โหมดวิดโี อ – แตะเพือ
่ เริม่ ต ้นการบันทึกวิดโี อ
ถา่ ยภาพ – บันทึกรูปภาพ
ออก – แตะเพือ
่ ออกจากล ้องถ่ายรูป
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ทำ�ความสะอาดเลนส์กล ้องถ่ายรูป
ก่อนถ่ายภาพ
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้ ารตงค่
การใชก
ั้ าขนสู
ั้ ง
ในช่องมองภาพ ให ้แตะ

เพือ
่ เปิ ดตัวเลือกขัน้ สูง

เลือกความละเอียดภาพถ่าย หากคุณเลือกความละเอียดสูง ขนาดไฟล์จ
ะเพิม่ ขึน้ ซึง่ หมายความว่าคุณจะสามารถจัดเก็บภาพถ่ายในหน่วยความ
จำ�ได ้น ้อยลง
ถ่ายภาพโดยใช ้คำ�สัง่ เสียง
ตัง้ เวลาหลังจากกดปุ่ มถ่ายภาพ ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีช
่ ว่ ยให ้คุณถ่ายรูปตนเองได ้
แสดงเส ้นตารางบนหน ้าจอเพือ
่ ช่วยคุณในการจัดเรียงภาพถ่าย
ั นีท
เปิ ดวิธใี ช ้เพือ่ ดูวา่ ฟั งก์ชน
้ ำ�งานอย่างไร
่ า่ เริม่ ต ้น
เคล็ดล ับ! เมือ่ คุณออกจากกล ้องถ่ายรูป การตัง้ ค่าบางส่วนจะกลับสูค
เช่น ตัวตัง้ เวลา ตรวจสอบค่าเหล่านี้ ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะถ่ายภาพครัง้ ถัดไป

การถ่ายภาพ
1 เปิ ดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
2 หันเลนส์ไปทางวัตถุทต
ี่ ้องการถ่ายภาพ
3 แตะ
เพือ
่ ถ่ายภาพ คุณยังสามารถถ่ายภาพได ้ด ้วยการแตะทีใ่ ดก็ตามบนหน ้าจอ
ในโหมด มุมมองแบบคลีน

การซูมเข้าหรือซูมออก
เมือ่ ทำ�การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อ ให ้วางนิว้ สองนิว้ ทีใ่ ดก็ได ้บนหน ้าจอแล ้วกางออก
เพือ
่ ซูมเข ้า เมือ่ ต ้องการซูมออก ให ้หุบสองนิว้ เข ้าด ้วยกัน
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การถ่ายรูปด้วยท่าทาง
คุณสมบัตกิ ารถ่ายรูปด ้วยท่าทางทำ�ให ้คุณสามารถถ่ายรูปได ้ด ้วยการเคลือ่ นไหวมือ
ขณะใช ้กล ้องหน ้า เพือ
่ ถ่ายรูป ให ้ยกมือขึน้ และเปิ ดฝ่ ามือจนกระทัง่ กล ้องหน ้าตรวจ
จับได ้และกล่องสีเ่ หลีย่ มปรากฏขึน้ บนจอ จากนัน
้ ให ้กำ�มือแล ้วเครือ่ งจะเริม่ จับเวลา
ให ้คุณได ้มีเวลาเตรียมพร ้อม

เมือ่ คุณถ่ายภาพแล้ว
1 แตะทีภ
่ าพตัวอย่างด ้วยปุ่ มจับภาพเพือ
่ ดูภาพถ่ายล่าสุดทีจ่ บ
ั ภาพไว ้
2 และ แกลเลอรี่ แล ้วแตะ ตกลง
แตะเพือ
่ แก ้ไขภาพถ่าย
แตะเพือ
่ ถ่ายภาพอืน
่ ทันที
แตะเพือ
่ ส่งภาพถ่ายให ้กับผู ้อืน
่ หรือแบ่งปั นผ่านบริการเครือข่ายสังคม
แตะเพือ
่ ลบรูป
แตะเพือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกอืน
่ ๆ
แตะเพือ
่ เพิม่ รูปภาพไปยังรายการโปรดของคุณ
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เคล็ดล ับ! หากคุณมีแอคเคาท์เครือข่ายสังคม และตัง้ ค่าบนแท็บเล็ตของคุณ
คุณสามารถแบ่งปั นรูปถ่ายของคุณกับชุมชนเครือข่ายสังคมของคุณได ้
แตะ ไอคอน เมนู
เพือ
่ เปิ ดตัวเลือกดังต่อไปนี้
ั SmartShare
SmartShare – แตะเพือ
่ แบ่งปั นรูปถ่ายด ้วยฟั งก์ชน
้ภาพถ่
ตงค่
ั้ าภาพเป็น – แตะเพือ
่ ใช
ายเป็ น ภาพหน้าจอหล ัก,
่ ทีต
ภาพของรายชือ
่ ด
ิ ต่อ, ภาพล็อคหน้าจอ หรือ วอลเปเปอร์
ย้าย – แตะเพือ
่ ย ้ายรูปถ่ายไปอีกอัลบัม้
ค ัดลอก – แตะเพือ
่ คัดลอกภาพถ่ายทีเ่ ลือก และบันทึกลงในอัลบัม้ อืน
่
ค ัดลอกไปย ังถาดคลิป – แตะเพือ
่ คัดลอกรูปถ่ายและจัดเก็บในถาดคลิป
สไลด์โชว์ – แสดงภาพของคุณในโฟลเดอร์ปัจจุบน
ั ทีละภาพ
หมุน ซา้ ย/ขวา – แตะเพือ
่ หมุนภาพถ่ายไปทางด ้านซ ้ายหรือขวา
ต ัดภาพ – ตัดภาพถ่ายของคุณ เลือ่ นนิว้ ของคุณบนหน ้าจอเพือ
่ เลือกพืน
้ ทีท
่ จี่ ะตัดภาพ
เพิม
่ การระบุต�ำ แหน่ง – เพือ
่ เพิม่ ข ้อมูลตำ�แหน่ง
ื่ – แตะเพือ
แก้ชอ
่ แก ้ไขชือ่ ของภาพถ่ายทีเ่ ลือก
พิมพ์ – ให ้คุณพิมพ์ภาพถ่าย
รายละเอียด – แสดงข ้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับรูปภาพ

การดูรป
ู ภาพทีบ
่ ันทึกไว้
คุณสามารถเข ้าดูรป
ู ภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว ้เมือ่ อยูภ
่ ายในโหมดกล ้องถ่ายรูปได ้ เพียงแตะ
ตัวอย่างรูปภาพถัดจากปุ่ มถ่ายภาพแล ้วแกลเลอรีข
่ องคุณจะแสดงขึน้ มา
1 เลือกแอปฯ ทีจ่ ะใช ้ในการดูและ/หรือแก ้ไขรูปถ่ายของคุณ แตะ แกลเลอรี่
หรือ รูปภาพ
2 แตะ ตกลง
• ในการดูภาพถ่ายเพิม่ เติม ให ้เลือ่ นไปทางซ ้ายหรือขวา
• ในการซูมเข ้าหรือออก ให ้แตะหน ้าจอสองครัง้ หรือวางนิว้ สองนิว้ และเลือ่ นออก
จากกัน (เลือ่ นนิว้ เข ้าหากกันเพือ
่ ซูมออก)
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การบ ันทึกวิดโี อ
1
2
3
4
5

เปิ ดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
หันเลนส์ไปทางวัตถุทต
ี่ ้องการถ่ายวิดโี อ
แตะไอคอนโหมดวิดโี อ
เพือ
่ เริม่ ต ้นการบันทึก
ตัวตัง้ เวลาทีแ่ สดงความยาววิดโี อจะปรากฏขึน้
แตะที่
บนหน ้าจอเพือ
่ หยุดการบันทึก
เคล็ดล ับ!
• แตะ
เพือ
่ พักการบันทึก
• แตะ
เพือ
่ ถ่ายภาพหน ้าจอขณะบันทึกวิดโี อ

การดูวด
ิ โี อทีบ
่ ันทึกไว้
เข ้าถึงวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ได ้จากโหมดกล ้องถ่ายวิดโี อโดยแตะทีภ
่ าพตัวอย่างด ้วยปุ่ ม
ถ่ายภาพ
1 ในช่องมองภาพ ให ้แตะภาพตัวอย่างด ้วยปุ่ มถ่ายภาพ
2 แกลเลอรี่ ของคุณจะปรากฏขึน้ บนหน ้าจอพร ้อมกับแสดงวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกล่าสุด
ปั ดไปทางซ ้ายเพือ
่ เลือ่ นไปยังวิดโี ออืน
่ ของคุณ
3 แตะไอคอนเล่น
บนวิดโี อเพือ
่ เล่นวิดโี อโดยอัตโนมัต ิ
หมายเหตุ: คุณสามารถดูวดิ โี อของคุณจากในแอปฯ แกลเลอรีแ่ ละรูปถ่ายได ้
หมายเหตุ: ไม่ต ้องออกแรงกดมาก หน ้าจอสัมผัสไวต่อการสัมผัสทีเ่ บา
และแน่นอน
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แกลเลอรี่
คุณสามารถจัดเก็บไฟล์มล
ั ติมเี ดียลงในหน่วยความจำ�ภายในเพือ่ การเข ้าถึง
ไฟล์มล
ั ติมเี ดียทัง้ หมดของคุณอย่างง่ายดาย ใช ้แอปพลิเคชันนีเ้ พือ
่ ดูไฟล์มล
ั ติมเี ดียเ
ช่น
รูปภาพ และวิดโี อ
จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > แกลเลอรี่
คุณสามารถจัดการและแบ่งปั นไฟล์ภาพและวิดโี อทัง้ หมดได ้ด ้วยแกลเลอรี่
หมายเหตุ:
• ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์บางรูปแบบ โดยขึน้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ทต
ี่ ดิ ตัง้ บนอุปกรณ์
• บางไฟล์อาจแสดงผลได ้ไม่ถก
ู ต ้อง ขึน้ อยูก
่ บ
ั ลักษณะการเข ้ารหัส
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วยความจำ�ทีม่ อี ยู่ อาจเกิดข ้อผิดพลาดเมือ่ คุณ
เปิ ดไฟล์นัน
้

การดูรป
ู ภาพ
เริม่ ใช ้งานแอปฯ แกลเลอรี่
จะแสดงโฟลเดอร์ทมี่ ใี ช ้งานของคุณ
เมือ่ แอปพลิเคชันอืน
่ เช่น อีเมล ทำ�การบันทึกรูปภาพ โฟลเดอร์ดาวน์โหลดจะถูกสร ้าง
ขึน้ เพือ
่ เก็บรูปภาพนัน
้ โดยอัตโนมัต ิ เช่นเดียวกัน การบันทึกภาพหน ้าจอจะเป็ นการสร ้าง
โฟลเดอร์ Screenshots โดยอัตโนมัต ิ แตะโฟลเดอร์เพือ
่ เปิ ด
รูปภาพจะถูกแสดงตามลำ�ดับวันทีส
่ ร ้างขึน้ เลือกรูปภาพเพือ
่ ดูแบบเต็มจอ เลือ่ นไปทาง
ซ ้ายหรือขวาเพือ
่ ดูภาพถัดไปหรือก่อนหน ้า

การเล่นวิดโี อ
เปิ ดแอปฯ แกลเลอรี่
แล ้วเลือกอัลบัม้ หนึง่ ไอคอนเล่น
จะถูกแสดงบน
ไฟล์วดิ โี อ แตะทีร่ ป
ู เพือ
่ เลือก เลือกแอปฯ เพือ
่ เล่น (แตะแอปฯ รูปภาพ
หรือแอปฯ
วิดโี อ
) จากนัน
้ แตะ ตกลง แล ้ววิดโี อจะเริม่ เล่น
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หมายเหตุ:
• เมือ่ ใช ้แอปฯ วิดโี อในการเล่นวิดโี อ คุณสามารถเลือ่ นหน ้าจอด ้านซ ้ายขึน้ หรือลง
เพือ
่ ปรับความสว่างหน ้าจอ เลือ่ นหน ้าจอด ้านขวาขึน้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
• เมือ่ ใช ้แอปฯ วิดโี อในการเล่นวิดโี อ คุณสามารถเลือ่ นหน ้าจอไปทางซ ้ายหรือขวา
เพือ
่ ย ้อนกลับหรือเดินหน ้าอย่างรวดเร็ว

การลบภาพและวิดโี อ
ใช ้หนึง่ ในวิธต
ี อ
่ ไปนี:้
• ในโฟลเดอร์ ให ้แตะ
แล ้วเลือกรูปถ่ายและวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต ้องการลบ แล ้วแตะ ลบ
และ ใช่ เพือ
่ ยืนยัน
• ขณะดูรป
ู ถ่ายหรือวิดโี อ ให ้แตะ
แล ้วแตะ ใช่ เพือ
่ ยืนยัน

้ หล ัง
การตงค่
ั้ าเป็นภาพพืน
ขณะดูรป
ู ถ่าย ให ้แตะ ไอคอน เมนู
> ตงค่
ั้ าภาพเป็น แล ้วเลือก
ภาพหน้าจอหล ัก, ภาพล็อคหน้าจอ หรือ วอลเปเปอร์

สไลด์โชว์
คุณสามารถดูภาพถ่ายของคุณในแบบสไลด์ตามอัลบัม้ หรือโดยการเลือกภาพถ่ายทัง้
หมดของคุณ จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แกลเลอรี่
• แตะอัลบัม้ ทีม่ รี ป
ู ถ่ายทีค
่ ณ
ุ ต ้องการดู แล ้วแตะ ไอคอน เมนู
> สไลด์โชว์ >
เลือกรูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต ้องการดู > ถ ัดไป > ตรวจสอบการตัง้ ค่าสไลด์โชว์ > เริม
่
แตะทีก่ งึ่ กลางของหน ้าจอเพือ
่ หยุดเล่นภาพสไลด์

วิดโี อ
แกลเลอรีข
่ องคุณมีเครือ่ งเล่นวิดโี อซึง่ ให ้คุณสามารถเล่นวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ชืน่ ชอบทัง้ หมดได ้
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การเล่นวิดโี อ
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
2 เลือกวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเล่น

> แท็บ แอปฯ > แกลเลอรี่

> วิดโี อ

แตะเพือ
่ เพิม่ วิดโี อไปยังรายการโปรดของคุณ
แตะเพือ
่ เข ้าใช ้ QSlide และแสดงวิดโี อในหน ้าต่างเล็ก
ั SmartShare
แตะเพือ
่ แบ่งปั นวิดโี อของคุณผ่านฟั งก์ชน
แตะเพือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกอืน
่ ๆ
แตะเพือ
่ จัดการระดับเสียงของวิดโี อ
แตะค ้างไว ้เพือ
่ ย ้อนกลับคราวละ 3 วินาที แตะหนึง่ ครัง้ เพือ
่ กรอกลับ 10
วินาที
แตะเพือ
่ หยุดการเล่นวิดโี อชัว่ คราว
แตะค ้างไว ้เพือ
่ ไปข ้างหน ้าคราวละ 3 วินาที แตะหนึง่ ครัง้ เพือ
่ ไป
ข ้างหน ้าคราวละ 10 วินาที
แตะเพือ
่ ล็อคหน ้าจอวิดโี อ
70

ในการเปลีย่ นระดับเสียงในขณะทีด
่ วู ดิ โี อ ให ้กดปุ่ มระดับเสียงทางด ้านขวาของแท็บเล็ต
แตะแกลเลอรี่ > (ทีม่ ม
ุ ซ ้ายบนของแถบชือ่ ) > วิดโี อ แล ้วแตะวิดโี อในรายการค ้าง
ื่ และ รายละเอียด
เอาไว ้เพือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกต่างๆ ดังนี:้ แบ่งปัน, ลบ, Trim, แก้ชอ
เคล็ดล ับ! ขณะดูไฟล์วดิ โี อ เลือ่ นขึน้ และลงทีข
่ อบด ้านซ ้ายของหน ้าจอเพือ
่ ปรับ
ความสว่างของหน ้าจอ เลือ่ นขึน้ และลงทีด
่ ้านขวาของหน ้าจอเพือ
่ ปรับระดับเสียง

เพลง
แท็บเล็ตของคุณมีเครือ่ งเล่นเพลงซึง่ ให ้คุณสามารถเล่นเพลงทีค
่ ณ
ุ ชืน่ ชอบทัง้ หมดได ้
ในการเข ้าใช ้งานเครือ่ งเล่นเพลง จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ
> เพลง

ถ่ายโอนเพลงด้วยการใชโ้ หมดอุปกรณ์มเี ดีย (MTP)
1 เชือ่ มต่อแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์โดยใช ้สายเคเบิล USB
2 เลือกตัวเลือก อุปกรณ์มเี ดีย (MTP) แท็บเล็ตของคุณจะปรากฏเป็ นฮาร์ดไดรฟ์ ใน
คอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกไดรฟ์ เพือ
่ ดู คัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยังโฟลเดอร์
ไดรฟ์

การเล่นเพลง
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
2 แตะแท็บ เพลง
3 เลือกเพลงทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเล่น

> แท็บ แอปฯ > เพลง
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ั SmartShare
แตะเพือ
่ แบ่งปั นเพลงของคุณผ่านฟั งก์ชน
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าเพลงปั จจุบน
ั เป็ นรายการโปรด
แตะเพือ
่ ดูรายการเพลงทีเ่ ล่นอยู่
แตะเพือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกอืน
่ ๆ
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าโหมดสับเปลีย่ น
แตะเพือ่ ตัง้ ค่าโหมดซ�้ำ
แตะเพือ
่ จัดการระดับเสียงของเพลง
แตะเพือ
่ ย ้อนไปยังช่วงเริม่ ต ้นของเพลงนัน
้ แตะสองครัง้ เพือ
่ กลับไปที่
เพลงก่อนหน ้า แตะค ้างไว ้เพือ
่ ย ้อนกลับไป 3 วินาที
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แตะเพือ
่ หยุดการเล่นไว ้ชัว่ คราว
แตะเพือ
่ ข ้ามไปยังเพลงถัดไปในอัลบัม้ หรือในรายการเพลง
แตะค ้างไว ้เพือ
่ ไปข ้างหน ้าอย่างรวดเร็ว 3 วินาที
แตะเพือ
่ ตัง้ ค่าเอฟเฟกต์เสียง
ในการเปลีย่ นระดับเสียงในขณะทีฟ
่ ั งเพลง ให ้กดปุ่ มระดับเสียงทางด ้านขวาของ
แท็บเล็ต
แตะเพลงใดๆ ในรายการค ้างไว ้เพือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกต่อไปนี:้
เล่น, เพิม
่ ในรายการเพลง, ลบ, แบ่งปัน, รายละเอียด และ ค้นหา
หมายเหตุ:
• ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์บางรูปแบบ โดยขึน้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์อป
ุ กรณ์
• หากขนาดไฟล์ใหญ่เกินกว่าหน่วยความจำ�ทีม่ อี ยู่ อาจเกิดข ้อผิดพลาดเมือ่
คุณเปิ ดไฟล์นัน
้
ั ญานานาชาติและ
• ลิขสิทธิข์ องไฟล์เพลงจะได ้รับความคุ ้มครองตามสนธิสญ
กฎหมายลิขสิทธิข์ องแต่ละประเทศ ดังนัน
้ อาจจำ�เป็ นทีต
่ ้องได ้รับอนุญาตหรือ
ำ้ อคัดลอกเพลง ในกฎหมายของบางประเทศมีข ้อห ้ามใน
ได ้สิทธิใ์ นการทำ�ซ�หรื
การคัดลอกสือ่ ทีม่ ล
ี ขิ สิทธิด์ ้วยตนเอง ก่อนดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์
ให ้ตรวจสอบกฎข ้อบังคับของประเทศนัน
้ ๆ เกีย่ วกับการใช ้สือ่ ต่างๆ
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เครือ่ งมือ
QuickMemo+
คุณสมบัต ิ QuickMemo+ ให ้คุณสร ้างบันทึกและถ่ายภาพหน ้าจอได ้ ถ่ายภาพหน ้าจอ
วาดบนหน ้าจอ และแบ่งปั นกับครอบครัวหรือเพือ
่ นๆ ได ้ด ้วย QuickMemo+

การสร้างบ ันทึก
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ QuickMemo+
แล ้วแตะ
เพือ
่ สร ้างบันทึกใหม่
2 คุณสามารถแก ้ไขข ้อความได ้ด ้วยการพิมพ์คำ�ต่างๆ โดยตรงหรือเลือกประเภทปากกา
และสีทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการใช ้และป้ อนข ้อความด ้วยการเขียนด ้วยมือ
3 เพิม่ การเตือนความจำ�ด ้วยการแตะ
เพือ
่ ตัง้ ค่าการแจ ้งการเตือนความจำ�สำ�หรับ
เหตุการณ์
4 เพิม่ ข ้อมูลสภาพอากาศและตำ�แหน่งทีต
่ งั ้ ลงในบันทึกของคุณได ้ถ ้าเครือข่ายข ้อมูล
มีให ้ใช ้งาน

้ ัวเลือก QuickMemo+
การใชต
มีตวั เลือกต่อไปนีใ้ ห ้ใช ้งานในแถบเครือ่ งมือ QuickMemo+ ทีด
่ ้านบนของหน ้าจอ
แตะเพือ
่ เปิ ดบันทึกใน QSlide
ำ้
ให ้คุณเลิกทำ�หรือทำ�ซ�การดำ
�เนินการก่อนหน ้า
ให ้คุณแก ้ไขตัวอักษร สี และการจัดตำ�แหน่ง
ให ้คุณป้ อนตัวอักษรได ้ด ้วยการเขียนด ้วยมือ คุณสามารถเลือก
ประเภทปากกาทีจ่ ะใช ้และความหนา ความโปร่งใส
และสีของปากกาได ้
ลบการแก ้ไขทีค
่ ณ
ุ ทำ�ไว ้กับบันทึก
บันทึกบันทึกดังกล่าวลงใน QuickMemo+
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แตะเพือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกอืน
่ ๆ

ให ้คุณตัง้ ค่าการแจ ้งการเตือนความจำ�สำ�หรับเหตุการณ์ได ้
ให ้คุณแทรกข ้อมูลสภาพอากาศลงในบันทึกได ้
ให ้คุณเพิม่ ข ้อมูลพิกด
ั ทีต
่ งั ้ โดยใช ้ GPS ได ้

การถ่ายภาพการบ ันทึกหน้าจอส�ำ หร ับ QuickMemo+ ของคุณ
1 เมือ่ ต ้องการเข ้าใช ้คุณสมบัต ิ QuickMemo+ ให ้เลือ่ นแถบสถานะลง แล ้วแตะ
	หรือ กด ปุ่มปร ับระด ับเสียง ทัง้ สองปุ่ มพร ้อมกันประมาณ 1 วินาที
2 เลือกตัวเลือกเมนูทต
ี่ ้องการจากแถบเครือ่ งมือแล ้วสร ้างบันทึก
3 แตะ
เพือ
่ จัดเก็บบันทึก เมือ่ ใดทีต
่ ้องการออกจาก QuickMemo+ ให ้แตะ
ปุ่ม ย้อนกล ับ

หมายเหตุ: โปรดใช ้ปลายนิว้ ขณะใช ้ QuickMemo+ อย่าใช ้เล็บ
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QuickRemote
QuickRemote เปลีย่ นแท็บเล็ตของคุณเป็ นยูนเิ วอร์แซลรีโมทสำ�หรับ TV, Blu-ray
หรือ DVD ภายในบ ้านของคุณ
หมายเหตุ: QuickRemote อาจใช ้ไม่ได ้สำ�หรับอุปกรณ์บางรุน
่ หรือบางพืน
้ ที่

เมือ่ ต้องการเปิ ดหรือกำ�หนดค่า QuickRemote
1 จากหน ้าจอหลัก แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > QuickRemote
คุณยังสามารถทำ�การตัง้ ค่า QuickRemote แบบเริม่ ต ้นได ้จากพาเนลการแจ ้งเตือน
ลากแถบสถานะลง แตะไอคอน QuickRemote
แล ้วแตะ เพิม
่ รีโมท
2 แตะ
เพือ
่ เลือกประเภทห ้อง และแตะ
เพือ
่ เพิม่ อุปกรณ์
3 เลือกประเภทและแบรนด์ของอุปกรณ์ จากนัน
้ ทำ�ตามคำ�แนะนำ �บนหน ้าจอเพือ
่
กำ�หนดค่าอุปกรณ์
หมายเหตุ: QuickRemote จะทำ�งานด ้วยวิธเี ดียวกับรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด
(IR) ทัว่ ไปในภูมภ
ิ าคหรือประเทศของคุณ ระมัดระวังไม่ให ้บังเซนเซอร์อนิ ฟราเรดที่
ั QuickRemote ฟั งก์ชน
ั นีอ
ด ้านบนของแท็บเล็ตเมือ่ คุณใช ้ฟั งก์ชน
้ าจไม่ได ้รับการ
สนับสนุน ทัง้ นีข
้ นึ้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ผู ้ผลิต หรือบริษัททีใ่ ห ้บริการ

การใช ้ QuickRemote
1 เปิ ด QuickRemote
แล ้วเลือกห ้องทีค
่ ณ
ุ กำ�หนดค่ารีโมท
2 เลือกรีโมททีค
่ ณ
ุ ต ้องการโดยแตะทีช
่ นิด/ชือ่ ของรีโมทบนแถบ QuickRemote
ทีด
่ ้านซ ้ายของหน ้าจอ
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3 แตะปุ่ มบนรีโมททีแ่ สดง
หมายเหตุ: เมือ่ เพิม่ รีโมทคอนโทรลของ TV, QuickRemote สามารถใช ้ปุ่ มอินพุต
เพือ
่ กำ�หนดค่ารีโมทคอนโทรลทีเ่ หมาะสมได ้ เมือ่ กำ�หนดค่าปุ่ มอินพุต
แหล่งสัญญาณอินพุต TV สามารถเปลีย่ นได ้ เมือ่ ต ้องการรีเซ็ตแหล่งสัญญาณ
อินพุต TV ให ้แตะปุ่ มอินพุตบน QuickRemote หลายครัง้ (ขึน้ อยูก
่ บ
ั จำ�นวนของ
อุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่อกับ TV)

ต ัวเลือก QuickRemote
เมือ่ ต ้องการเข ้าถึงเมนูตวั เลือก QuickRemote ให ้แตะ ไอคอน เมนู
เพือ
่ เลือกตัวเลือกทีต
่ ้องการ
หมายเหตุ: ขณะเล่นเพลงในแบ็คกราวด์ การกดปุ่ ม QuickRemote
จะปิ ดเสียงเป็ นเวลาหนึง่ วินาที

ิ
นาฬกา
การตงเวลาการปลุ
ั้
ก

ิ
1 จากหน ้าจอหลัก แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > นาฬกา
>
2 ตัง้ เวลาปลุกทีต
่ ้องการ
3 ตัง้ ค่า ซ�้ ำ , ระยะเวลาเลือ่ น, สน
่ ั เมือ่ มีเสียงเตือน, เสียงปลุก, ระด ับเสียงปลุก,
้ อปฯ อ ัตโนม ัติ, ล็อคปริศนา และ บ ันทึก
เริม
่ ใชแ
4 แตะ บ ันทึก
หมายเหตุ: ในการเปลีย่ นการตัง้ ค่าการปลุกในหน ้าจอรายการปลุก ให ้แตะ
ไอคอน เมนู
แล ้วเลือก ตงค่
ั้ า
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คิดเลข
การใชเ้ ครือ่ งคิดเลข
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > คิดเลข
2 แตะปุ่ มตัวเลขเพือ
่ ป้ อนตัวเลข
ั ทีค
3 สำ�หรับการคำ�นวณอย่างง่าย ให ้แตะฟั งก์ชน
่ ณ
ุ ต ้องการ
( ,
,
หรือ
) แล ้วตามด ้วย
หมายเหตุ:
ั ซ ้อนยิง่ ขึน้ ให ้แตะ ไอคอน เมนู
• สำ�หรับการคำ�นวณทีซ
่ บ
เลือก
ั ทีต
เครือ่ งคิดเลขวิทยาศาสตร์ แล ้วเลือกฟั งก์ชน
่ ้องการ
• ในการดูประวัตกิ ารคำ�นวณ ให ้แตะ ไอคอน เมนู
> ประว ัติการคำ�นวณ

ปฏิทน
ิ
เหตุการณ์ตา่ งๆ จากแต่ละแอคเคาท์ทค
ี่ ณ
ุ เพิม่ ลงในแท็บเล็ตของคุณและกำ�หนดค่า
ให ้ซิงโครไนซ์ปฏิทนิ แล ้วจะแสดงอยูใ่ นปฏิทนิ ของคุณ

การเพิม
่ เหตุการณ์ลงในปฏิทน
ิ
1
2
3
4
5
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จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ปฏิทน
ิ
แตะเมนูทมี่ ม
ุ ซ ้ายบนเพือ
่ เปลีย่ นมุมมองปฏิทนิ (วัน, สัปดาห์, เดือน, ปี , นัดหมาย)
แตะวันทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ต ้องการเพิม่ เหตุการณ์ลงไปแล ้วแตะ
่ เหตุการณ์ แล ้วป้ อนชือ่ เหตุการณ์
แตะฟิ ลด์ ชือ
แตะฟิ ลด์ ทีต
่ งั้ เพือ
่ ป้ อนตำ�แหน่ง ตรวจสอบวันทีแ่ ละป้ อนเวลาทีค
่ ณ
ุ ต ้องการให ้
เหตุการณ์เริม่ และเสร็จสิน้

6 หากคุณต ้องการใส่บน
ั ทึกลงในเหตุการณ์ของคุณ ให ้แตะฟิ ลด์ คำ�อธิบาย
แล ้วป้ อนรายระเอียด
ำ้
7 หากคุณต ้องการให ้ส่งเสียงเตือนซ� ให
้ตัง้ ค่า ซ�้ ำ และตัง้ ค่า เตือนความจำ�
หากจำ�เป็ น
8 แตะ บ ันทึก เพือ
่ บันทึกเหตุการณ์ในปฏิทนิ
หมายเหตุ: แตะทีใ่ ดทีห
่ นึง่ ในปฏิทนิ ค ้างไว ้เพือ
่ บันทึกเหตุการณ์ในวันทีด
่ งั กล่าว
ในปฏิทนิ อย่างรวดเร็ว เพียงใส่ชอื่ และเวลาของเหตุการณ์ จากนัน
้ แตะ บ ันทึก
คุณสามารถแตะ ข้อมูล แล ้วใส่ข ้อมูลเพิม่ เติม หรืออัปเดตเหตุการณ์ด ้วยราย
ละเอียดเพิม่ เติมในภายหลังได ้

เมือ่ ต้องการเปลีย
่ นมุมมองของปฏิทน
ิ ของคุณ
ไม่วา่ คุณจะอยูท
่ ใี่ ดในแอปฯ ปฏิทนิ คุณก็สามารถสลับมุมมองของปฏิทนิ ได ้อย่าง
ง่ายดาย เพียงแตะ ทีม่ ม
ุ บนซ ้ายของแถบชือ่ เรือ่ ง หรือทีด
่ ้านซ ้ายของหน ้าจอ
ให ้ลากนิว้ มือของคุณจากซ ้ายไปขวาเพือ
่ แสดงเมนูของมุมมองปฏิทนิ แตะ ว ัน,
ั
สปดาห์
, เดือน, ปี หรือ น ัดหมาย

การทำ�งาน
สามารถซิงโครไนซ์แอปฯ งาน กับแอคเคาท์ MS Exchange ของคุณได ้ คุณสามารถ
สร ้างและจัดการงานของคุณได ้ด ้วยแท็บเล็ตของคุณ หรือจาก MS Outlook หรือ MS
Office Outlook Web Access
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> การทำ�งาน
2 แตะไอคอน เพิม
่ งาน
(ในมุมบนขวาของหน ้าจอ)
่ เรือ่ ง, ว ันทีเ่ ริม
3 ป้ อนข ้อมูล ชือ
่ ต้น, ว ันครบกำ�หนด, คำ�อธิบาย, ซ�้ ำ และ
การเตือน เท่าทีจ่ ำ�เป็ น
4 แตะ บ ันทึก

79

จ ัดการไฟล์
แอปพลิเคชัน ตัวจัดการไฟล์ ให ้คุณจัดการไฟล์ในทีเ่ ก็บข ้อมูลภายใน/ภายนอกของคุณ
ตัวจัดการไฟล์ทำ�ให ้การดูและการจัดการไฟล์ของคุณเป็ นเรือ่ งง่าย เพียงแตะประเภท
ของไฟล์ (ไฟล์ทงั ้ หมด ไฟล์เพลง ไฟล์ภาพ ไฟล์วดิ โี อ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์จาก
Cloud) จากนัน
้ แตะโฟลเดอร์ทจี่ ำ�เป็ นเพือ
่ ค ้นหาไฟล์ของคุณ

ั ัวจ ัดการไฟล์
การเปิ ดแอปพลิเคชนต
• จากหน ้าจอหลัก แตะ แอปฯ

> แท็บ แอปฯ > จ ัดการไฟล์

ต ัวเลือกต ัวจ ัดการไฟล์
เปิ ดแอปฯ จ ัดการไฟล์ > ทุกไฟล์ > ทีเ่ ก็บข้อมูลภายใน เพือ
่ เข ้าใช ้งานตัว
เลือกดังต่อไปนี้ (ทีด
่ ้านบนของหน ้าจอ)
ให ้คุณเปิ ดตัวจัดการไฟล์ในหน ้าต่าง QSlide
ให ้คุณค ้นหาไฟล์หรือข ้อมูลของคุณ
ให ้คุณสร ้างโฟลเดอร์ใหม่
ให ้คุณย ้ายไฟล์และโฟลเดอร์ไปยังตำ�แหน่งทีต
่ งั ้ อืน
่
ให ้คุณคัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์ไปยังตำ�แหน่งทีต
่ งั ้ อืน
่
ให ้คุณลบไฟล์และโฟลเดอร์
ให ้คุณเข ้าใช ้งานตัวเลือกเพิม่ เติมอืน
่ ๆ

80

ี ง
บ ันทึกเสย
ใช ้บันทึกเสียงเพือ่ บันทึกเสียงเตือนความจำ�หรือไฟล์เสียงอืน
่ ๆ

ี งหรือเสย
ี งพูด
การบ ันทึกเสย
• จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ

> แท็บ แอปฯ > บ ันทึกเสียง
แตะเพือ
่ เลือกสถานทีจ่ ด
ั เก็บ
การบันทึกของคุณ

แตะเพือ
่ เริม่ บันทึก

แตะเพือ
่ ดูรายการของ
บันทึกของคุณ

แตะเพือ
่ จบการบันทึก

หมายเหตุ: เวลาการบันทึกทีม่ อี ยูอ
่ าจแตกต่างจากเวลาการบันทึกจริง

ี งของคุณ
การจ ัดการบ ันทึกเสย
จากหน ้าจอรายการตัวบันทึกเสียง:
• แตะทีไ่ อคอน แบ่งปัน
เพือ
่ แบ่งปั นการบันทึกเสียงด ้วยตัวเลือกทีม่ อี ยู่
• แตะทีไ่ อคอน ลบ
เพือ
่ เลือกการบันทึกเสียงทีค
่ ณ
ุ ต ้องการลบ
ื่ ,
• แตะการบันทึกเสียงค ้างไว ้เพือ
่ เปิ ดบริบทการบันทึกเพือ
่ เลือก แบ่งปัน, ลบ, แก้ชอ
Trim หรือ รายละเอียด
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POLARIS Office 5
ั สำ�นักงานบนมือถือระดับมืออาชีพทีใ่ ห ้ผู ้ใช ้ดูเอกสาร
POLARIS Office 5 คือโซลูชน
ประเภทต่างๆ ของ Office รวมถึงไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint ได ้อย่างสะดวก
ทุกทีห
่ รือทุกเวลาด ้วยอุปกรณ์มอื ถือของคุณ
การสร้างเอกสารใหม่
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > POLARIS Office 5
2 ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสของคุณในหน ้าการลงทะเบียน
หมายเหตุ: คุณสามารถแตะ ข้าม เพือ
่ ละเว ้นข ้อมูลการลงทะเบียนได ้
3 แตะ
เพือ
่ เริม่ เอกสารใหม่
4 แตะประเภทเอกสารจากรายการดรอปดาวน์ แล ้วเลือกรูปแบบอัตโนมัต ิ
5 ป้ อนเนือ
้ หาในเอกสารโดยใช ้เครือ่ งมือทีด
่ ้านบนของหน ้าจอ
และแป้ นพิมพ์บนหน ้าจอ
6 เมือ่ เสร็จสิน้ การทำ�งานบนเอกสารแล ้ว ให ้แตะ
(ทีม่ ม
ุ บนซ ้ายของหน ้าจอ)
จากนัน
้ แตะ บ ันทึก (หรือ บ ันทึกเป็น เพือ
่ ป้ อนชือ่ เอกสารใหม่) เพือ
่ บันทึก
7 ป้ อนข ้อมูลชือ่ เอกสารแล ้วแตะ บ ันทึก
การดูและแก้ไขเอกสารในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถดูและแก ้ไขไฟล์ประเภทต่างๆ รวมถึงเอกสาร Microsoft Office และ
Adobe PDF ได ้ง่ายๆ บนมือถือ
1 เปิ ด POLARIS Office 5 แล ้วค ้นหาเอกสาร
2 แตะเอกสารทีค
่ ณ
ุ ต ้องการดูหรือแก ้ไข  เมือ่ ดูเอกสารด ้วย POLARIS Office 5
วัตถุและแบบจะคงรูปแบบตามเอกสารต ้นฉบับ
3 ในการแก ้ไขเอกสาร ให ้แตะ
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Google+
ใช ้แอปฯ Google+ เพือ
่ เชือ่ มต่อกับบุคคลผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google
จากหน ้าจอหลักให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > Google
> Google+
หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร ้อมใช ้งาน ทัง้ นีข
้ นึ้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและผู ้ให ้
บริการเครือข่าย

LG SmartWorld
LG SmartWorld นำ �เสนอเนือ
้ หาต่างๆ ทีน
่ ่าตืน
่ เต ้น ซึง่ มีทงั ้ แบบอักษร ธีม เกม
แอปพลิเคชัน

วิธก
ี ารเข้าสู่ LG SmartWorld จากแท็บเล็ตของคุณ
1 แตะ
> แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > และไอคอน
เพือ
่ เข ้าถึง
LG SmartWorld
่ เข้าใช ้ และป้ อนข ้อมูล ID/PW สำ�หรับ LG SmartWorld
2 แตะ ลงชือ
หากคุณยังไม่ได ้สมัครสมาชิก ให ้แตะ รีจสิ เตอร์ เพือ
่ รับสถานะสมาชิก
LG SmartWorld
3 ดาวน์โหลดเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
• LG SmartWorld อาจไม่มใี ห ้บริการในบางประเทศหรือจากผู ้ให ้บริการบางราย
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หมายเหตุ: หากไม่มไี อคอน
1 ให ้ใช ้เว็บเบราวเซอร์มอื ถือ เข ้าใช ้ LG SmartWorld (www.lgworld.com)
และเลือกประเทศ/ภาษาของคุณ
2 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LG SmartWorld
3 รันและติดตัง้ ไฟล์ทด
ี่ าวน์โหลด
4 เข ้าใช ้ LG SmartWorld โดยการแตะไอคอน
ประโยชน์พเิ ศษเฉพาะใน LG SmartWorld
1 ตกแต่งแท็บเล็ตตามสไตล์ของคุณด ้วยการใช ้ธีมหลัก, ธีมแป้ นพิมพ์
และแบบอักษรทีม่ ใี ห ้ใน LG SmartWorld (อย่างไรก็ตาม จะสามารถใช ้บริการ
นีไ้ ด ้กับอุปกรณ์บางรุน
่ เท่านัน
้ โปรดตรวจสอบทีเ่ ว็บไซต์ LG SmartWorld
เรือ่ งความพร ้อมใช ้งาน)
2 เพลิดเพลินกับบริการพิเศษของ LG SmartWorld โดยการเข ้าร่วมการส่งเสริม
การขายทีม่ ใี ห ้อย่างต่อเนือ
่ ง
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เว็บไซต์
อินเตอร์เน็ต
ใช ้แอปพลิเคชันนีเ้ พือ
่ เรียกดูอนิ เตอร์เน็ต เบราวเซอร์จะนำ �คุณเข ้าสูโ่ ลกทีเ่ ต็มไปด ้วย
ั ของเกมส์ เพลง ข่าวสาร กีฬา ความบันเทิงและอืน
สีสน
่ ๆ อีกมากมายอย่างรวดเร็วที่
แท็บเล็ตของคุณโดยตรง ไม่วา่ คุณจะอยูท
่ ใี่ ดหรือสนุกกับสิง่ ใด
จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > อินเตอร์เน็ต
แตะเพือ
่ รัน QSlide
แตะเพือ
่ ย ้อนกลับหนึง่ เพจ
แตะเพือ
่ ไปข ้างหน ้าหนึง่ เพจ ไปยังเพจทีท
่ ำ�การเชือ่ มต่อหลังจากเพจ
ปั จจุบน
ั โดยตรงข ้ามกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ คุณแตะ ปุ่ม ย้อนกล ับ
ซึง่ จะนำ �คุณไปยังเพจก่อนหน ้า
แตะเพือ
่ รีเฟรชหรือหยุดเพจปั จจุบน
ั
แตะเพือ
่ ไปยังโฮมเพจ
แตะเพือ
่ เข ้าใช ้งานบุค
๊ มาร์ค
แตะเพือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกอืน
่ ๆ

การเปิ ดเพจ
• ในการเปิ ดหน ้าใหม่ ให ้แตะ
ทีด
่ ้านบนของบราวเซอร์
• ในการไปทีเ่ ว็บเพจอืน
่ ให ้แตะแท็บทีด
่ ้านบนของหน ้าจอเพือ
่ ดูหน ้าดังกล่าว
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บุค
๊ มาร์ค
เมือ่ ต ้องการเปิ ดเว็บเพจทีบ
่ ค
ุ๊ มาร์ค ให ้แตะ

บนแถบเครือ่ งมือบราวเซอร์ แล ้วเลือก

ประว ัติ
แตะ
บนแถบเครือ่ งมือบราวเซอร์ และเลือกแท็บ ประว ัติ เพือ
่ เปิ ดเว็บเพจจาก
รายการของเว็บเพจทีเ่ ยีย่ มชมล่าสุด เมือ่ ต ้องการลบประวัต ิ ให ้แตะ
เพือ
่ ลบประวัตท
ิ งั ้ หมด

การใชโ้ หมดการอ่าน
แท็บเล็ตของคุณสามารถแสดงผลเว็บเพจอย่างง่ายเพือ
่ ให ้อ่านได ้ง่าย
ดูขา่ วหรือโพสต์บล็อกและเพจบทความอืน
่ ๆ ได ้อย่างง่ายดายปราศจากการรบกวน
ด ้วยโหมดการอ่าน ทีใ่ ห ้คุณอ่านเพจในแบบทีไ่ ม่รกรุงรัง
แตะ
บนเว็บแอดเดรสบาร์ URL เพือ
่ เปิ ดใช ้งานโหมดการอ่าน

การใช ้ QSlide
ใช ้คุณสมบัตนิ เี้ พือ
่ เข ้าใช ้อินเตอร์เน็ตโดยไม่ต ้องปิ ดแอปพลิเคชันปั จจุบน
ั
ขณะดูเนือ
้ หาในบราวเซอร์ ให ้แตะ
คุณจะสามารถเรียกดูข ้อมูลอืน
่ ในแท็บเล็ต
ของคุณได ้ ในการดูบราวเซอร์แบบเต็มหน ้าจอ ให ้แตะ

การดาวน์โหลดไฟล์
ใช ้แอปฯ ดาวน์โหลด เพือ
่ ดูวา่ ได ้ดาวน์โหลดไฟล์อะไรไว ้บ ้าง
จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ดาวน์โหลด

Chrome
ใช ้ Chrome ในการค ้นหาข ้อมูลและเรียกดูเว็บเพจ
จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > Chrome
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หมายเหตุ: แอปพลิเคชันนีอ
้ าจไม่พร ้อมใช ้งาน ทัง้ นีข
้ นึ้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคและผู ้บริการ
เครือข่ายของคุณ

การดูเว็บเพจ
แตะทีฟ
่ ิ ลด์ทอี่ ยู่ (ทีด
่ ้านบนของหน ้าจอ) ใส่เว็บแอดเดรสหรือคำ�ค ้นหา แล ้วแตะ
บนคียบ
์ อร์ด

การเปิ ดเพจ
• ในการไปทีห
่ น ้าใหม่ ให ้แตะ
ทีด
่ ้านบนของบราวเซอร์
• ในการไปทีเ่ ว็บเพจอืน
่ ให ้แตะแท็บทีด
่ ้านบนของหน ้าจอเพือ
่ เลือกหน ้าดังกล่าว

ี ง
การค้นหาเว็บด้วยเสย
แตะฟิ ลด์แอดเดรส แตะ

พูดคำ�หลัก และเลือกหนึง่ ในคำ�หลักทีแ่ นะนำ �ทีป
่ รากฏขึน้

หมายเหตุ: คุณสมบัตนิ อ
ี้ าจไม่พร ้อมใช ้งาน ทัง้ นีข
้ นึ้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคหรือผู ้บริการ
เครือข่าย

การซงิ ค์ก ับอุปกรณ์อน
ื่
ซิงค์แท็บทีเ่ ปิ ดและบุค
๊ มาร์คเพือ
่ ใช ้กับ Chrome ในอุปกรณ์อน
ื่ เมือ่ คุณล็อกอินด ้วย
บัญชี Google เดียวกัน
ในการดูแท็บทีเ่ ปิ ดบนอุปกรณ์อน
ื่ ให ้แตะ ไอคอน เมนู
> แท็บล่าสุด
คุณต ้องลงชือ่ เข ้าใช ้แอคเคาท์ Google เดียวกันบนอุปกรณ์ทงั ้ หมด
เลือกเว็บเพจทีจ่ ะเปิ ด

การเพิม
่ และการดูบค
ุ๊ มาร์ค
ในการเพิม่ บุค
๊ มาร์ค ให ้แตะ
ในแถบ URL
ในการเปิ ดเว็บเพจทีบ
่ ค
ุ๊ มาร์คเอาไว ้ ให ้แตะไอคอน ไอคอน เมนู
แล ้วเลือกเพจทีต
่ ้องการ

> บุก
๊ มาร์ก
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เมนู Chrome Options
แตะ ไอคอน เมนู
เพือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกดังต่อไปนี้
• แท็บใหม่ – แตะเพือ
่ เปิ ดแท็บเว็บเพจใหม่
• แท็บใหม่ทไี่ ม่ระบุต ัวตน – แตะเพือ
่ เปิ ดแท็บใหม่ทไี่ ม่ระบุตวั ตน
• บุก
๊ มาร์ก – แสดงเว็บเพจทีถ่ ก
ู บุค
๊ มาร์ค
• แท็บล่าสุด – แสดงเว็บเพจทีเ่ ปิ ดอยูบ
่ นอุปกรณ์อน
ื่ ๆ
• ประว ัติการเข้าซม – แสดงการเรียกดูข ้อมูลของคุณ (เว็บเพจทีค
่ ณ
ุ เคยเยีย่ มชม)
• แชร์... – ให ้คุณแบ่งปั นเว็บเพจได ้
• พิมพ์... – แตะเพือ
่ พิมพ์เว็บเพจ เลือกเพือ
่ ค ้นหาเครือ่ งพิมพ์บนเครือข่ายของคุณ
โดยอัตโนมัต ิ หรือใส่เครือ่ งทีค
่ ณ
ุ จะใช ้ด ้วยตัวเอง
• ค้นหาในหน้า – ให ้คุณสามารถค ้นหาข ้อความในเว็บเพจปั จจุบน
ั ได ้
• เพิม
่ ไปย ังหน้าจอหล ัก – ให ้คุณเพิม่ ช็อตคัตทีจ่ ะไปยังหน ้าเว็บปั จจุบน
ั ได ้บน
หน ้าจอหลัก
• ขอไซต์รน
ุ่ ส�ำ หร้บเดสก์... – ทำ�เครือ่ งหมายเพือ
่ เข ้าถึงไซต์แบบเดสก์ทอ
็ ปเมือ่ คุณ
รับชมเว็บเพจบนแท็บเล็ตของคุณ
• การตงค่
ั้ า – ให ้คุณสามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่าทีจ่ ำ�เพาะกับแอปฯ Chrome
• ความช่วยเหลือและความคิดเ... – แสดงข ้อมูลเกีย่ วกับการใช ้แอปฯ Chrome บน
แท็บเล็ตของคุณและอนุญาตให ้คุณทำ�การตอบรับไปยังนักพัฒนาของ Chrome ได ้
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ตงค่
ั้ า
เข้าถึงเมนูตงค่
ั้ า
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> แท็บ แอปฯ > ตงค่
ั้ า
หรือ
ั อ่ เร็วๆ นี้
จากหน ้าจอหลัก แตะค ้างไว ้ที่ ปุ่มแอปพลิเคชนเมื
การตงค่
ั้ าระบบ
2 เลือกประเภทของการตัง้ ค่า แล ้วตัง้ ค่าตัวเลือกทีต
่ ้องการ

>

เครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi
Wi-Fi – เปิ ด Wi-Fi เพือ
่ เชือ่ มต่อเครือข่าย Wi-Fi ทีม่ อี ยู่
รายการเครือข่าย Wi-Fi ทีม่ อี ยูจ่ ะปรากฏขึน้ แตะทีร่ ายการหนึง่ เพือ
่ เชือ่ มต่อ
หมายเหตุ: แตะ ค้นหา เพือ
่ สแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ทีม่ อี ยู่
แตะ ไอคอน เมนู
ในเมนู Wi-Fi เพือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้
เพิม
่ Wi-Fi – ให ้คุณป้ อนเครือข่าย Wi-Fi ใหม่ได ้ด ้วยตัวเอง
Wi-Fi ทีบ
่ ันทึกเอาไว้ – ทำ�ให ้คุณสามารถลบเครือข่าย Wi-Fi ทีบ
่ น
ั ทึกออกไปได ้
Wi-Fi ขนสู
ั้ ง – เข ้าถึงการตัง้ ค่า Wi-Fi ขัน้ สูง
การสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ – แสดงแบบฝึ กหัดทีเ่ ป็ นประโยชน์บางแบบสำ�หรับ
ั ของ Wi-Fi
ฟั งก์ชน
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เคล็ดล ับ! การดู MAC แอดเดรส
ในการเชือ่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สายบางเครือข่ายด ้วยฟิ ลเตอร์ MAC
คุณจำ�เป็ นต ้องป้ อน MAC แอดเดรสของแท็บเล็ตลงในเราเตอร์
คุณสามารถค ้นหา MAC แอดเดรสได ้ในยูสเซอร์อนิ เตอร์เฟซต่อไปนี:้
จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> ตงค่
ั้ า
> Wi-Fi > ไอคอน เมนู
> Wi-Fi ขนสู
ั้ ง > MAC แอดเดรส

Bluetooth
เปิ ดหรือปิ ดคุณสมบัต ิ Bluetooth เพือ
่ ใช ้ Bluetooth การเปิ ด Bluetooth
ทำ�ให ้คุณจับคู่
และเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อืน
่ ๆ ได ้
แตะ ไอคอน เมนู
ในเมนู Bluetooth เพือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้
่ แท็บเล็ต – เปลีย่ นชือ่ แท็บเล็ตของคุณเพือ
แก้ไขชือ
่ ให ้ง่ายต่อการระบุตวั ตนเมือ่
ทำ�การจับคูแ
่ ละเชือ่ มต่อ ใส่ชอื่ แท็บเล็ตของคุณแล ้วแตะ บ ันทึก
เวลาทีส
่ ามารถมองเห็น – ตัง้ ระยะเวลาทีอ่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth อืน
่ ๆ จะมองเห็น
แท็บเล็ตของคุณสำ�หรับการจับคูแ
่ ละเชือ่ มต่อ เลือกจาก 2 นาที, 5 นาที, 1 ชม.
และ ไม่มก
ี �ำ หนด
ได้ร ับ ไฟล์ – แสดงรายการของไฟล์ทไี่ ด ้รับของ Bluetooth
การสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ – แสดงแบบฝึ กหัดทีม่ ป
ี ระโยชน์เกีย่ วกับคุณสมบัต ิ
ของ Bluetooth
ช่วยเหลือ - ข ้อมูลเกีย่ วกับการเชือ่ มต่อ Bluetooth

ข้อมูลโมไบล์
แสดงข ้อมูลทีใ่ ช ้ระหว่างช่วงเวลาทีเ่ ลือก แตะแอปฯ จากรายการเพือ
่ ดูข ้อมูลทีใ่ ช ้ของ
แอปฯ นัน
้
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ื่ มต่อ
แบ่งปันและเชอ
คุณสามารถกำ�หนดค่าตัวเลือกต่างๆ สำ�หรับการใช ้งานข ้อมูลร่วมกันและการเชือ่ มต่อ
กับอุปกรณ์อน
ื่
SmartShare Beam – ทำ�ให ้สามารถเปิ ดรับเนือ
้ หามัลติมเี ดียจากโทรศัพท์หรือ
แท็บเล็ตของ LG
หมายเหตุ: คุณต ้องเปิ ดใช ้งาน Wi-Fi เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน SmartShare Beam
เซิรฟ
์ เวอร์มเี ดีย – ทำ�ให ้สามารถแบ่งปั นข ้อมูลมีเดียกับอุปกรณ์ใกล ้เคียงผ่าน DLNA
Miracast – ทำ�มิเรอร์หน ้าจอและระบบเสียงของโทรศัพท์ไปยัง Miracast dongle
หรือทีวแี บบไร ้สาย
หมายเหตุ: ในการเริม่ ใช ้คุณสมบัต ิ Miracast อย่างรวดเร็ว ให ้แตะไอคอน
Miracast ในแผงการแจ ้งเตือน ขณะทีท
่ ำ�มิเรอร์ จะไม่สามารถใช ้ Mobile Hotspot
ได ้พร ้อมกัน
LG PC Suite – ช่วยให ้คุณสามารถใช ้ LG PC Suite ในการถ่ายโอนเพลงและภาพร
ะหว่างคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตของคุณ

ั
การปล่อยสญญาณ
& เครือข่าย
ช่วยให ้คุณสามารถเชือ่ มต่ออุปกรณ์อน
ื่ ๆ เข ้ากับแท็บเล็ตเพือ
่ ใช ้อินเตอร์เน็ตหรือตัง้ ค่า
การตัง้ ค่าเครือข่าย
ั
การปล่อยสญญาณผ่
าน USB – ช่วยให ้คุณสามารถเปิ ดการปล่อยสัญญาณผ่าน
USB และเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์อน
ื่ ๆ เพือ
่ แบ่งปั นข ้อมูลของคุณ
Wi-Fi hotspot – ช่วยให ้คุณสามารถเปิ ด Wi-Fi hotspot และเชือ่ มต่ออุปกรณ์อน
ื่ ๆ
เข ้ากับโทรศัพท์ผา่ น Wi-Fi
ั
การปล่อยสญญาณบลู
ทธ
ู – ช่วยให ้คุณสามารถเปิ ดการปล่อยสัญญาณบลูทธู และ
เชือ่ มต่ออุปกรณ์อน
ื่ ๆ เข ้ากับแท็บเล็ตผ่าน Bluetooth
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ช่วยเหลือ – ช่วยให ้คุณสามารถทราบข ้อมูลของการปล่อยสัญญาณผ่าน USB,
Wi-Fi hotspot และการปล่อยสัญญาณผ่านบลูทธู
โหมดเครือ่ งบิน – ช่วยให ้คุณสามารถปิ ดการเชือ่ มต่อไร ้สายต่างๆ เช่น Wi-Fi และ
Bluetooth
ั เคลือ่ นที่ – ช่วยให ้คุณสามารถตัง้ ค่าว่าจะเปิ ดหรือปิ ดใช ้งานการ
เครือข่ายโทรศพท์
เข ้าถึงข ้อมูลในแท็บเล็ตของคุณ
VPN – ช่วยให ้คุณสามารถตัง้ ค่าและจัดการ Virtual Private Networks (VPN)

อุปกรณ์
ี ง
เสย
่ ั หรือ ห้ามรบกวน
โปรไฟล์เสียง – ให ้คุณตัง้ ค่าโปรไฟล์เสียงเป็ น เสียง, เฉพาะสน
ั ัสและระบบ
ระด ับเสียง – จัดการระดับเสียงของ เสียงการแจ้งเตือน, เสียงสมผ
และ เพลง, วิดโี อ, เกมส ์ และมีเดียอืน
่ ๆ
่ ั – ให ้คุณตัง้ ค่าความแรงการสัน
่ สำ�หรับการโทร การแจ ้ง
ความแรงการสน
และการตอบสนองแบบสัมผัส
เสียงการแจ้งเตือน – ให ้คุณตัง้ ค่าเสียงการแจ ้งเตือนเริม่ ต ้นของคุณ
ห้ามรบกวน - ทำ�ให ้คุณสามารถตัง้ เวลาในการป้ องกันการขัดจังหวะจากการแจ ้งเตือน
คุณสามารถกำ�หนดเพือ่ ให ้คุณสมบัตบ
ิ างอย่างสามารถขัดจังหวะได ้เมือ่ ตัง้ ค่าเฉพาะ
ระดับความสำ�คัญ
ล็อคหน้าจอ - ทำ�ให ้คุณสามารถเลือกว่าคุณต ้องการแสดง หรือซ่อนการแจ ้งเตือน
บนล็อคหน ้าจอ
แอปฯ - ทำ�ให ้คุณสามารถป้ องกันแอปฯ ไม่ให ้แสดงการแจ ้งเตือนทีส
่ ำ�คัญ
เมือ่ ตัง้ การป้ องกันการรบกวนเป็ นเฉพาะระดับความสำ�คัญ
ั ัส – ให ้คุณตัง้ ค่าให ้แท็บเล็ตเล่นเสียงเมือ่ คุณแตะปุ่ ม ไอคอน
เสียงสมผ
และรายการอืน
่ ๆ บนหน ้าจอทีต
่ อบสนองการสัมผัส
เสียงล็อคหน้าจอ – ให ้คุณตัง้ ค่าให ้แท็บเล็ตเล่นเสียงเมือ่ ล็อคและปลดล็อคหน ้าจอ
่ ั เมือ่ แตะ – ให ้คุณตัง้ ค่าการตอบสนองการสัน
่ เมือ่ หน ้าจอแท็บเล็ตถูกสัมผัส
สน
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หน้าจอ
หน้าจอหล ัก
ธีม – ตัง้ ค่าธีมหน ้าจอสำ�หรับอุปกรณ์ของคุณ
้ หล ัง – ตัง้ ค่าพืน
พืน
้ หลังเพือ
่ ใช ้ในหน ้าจอหลัก
เอฟเฟกต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าเอฟเฟกต์เมือ่ คุณลากเพือ
่ เปลีย่ นหน ้าจอ
ยอมให้วนลูปหน้าจอโฮม – เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าหน ้าจอหลักให ้อย่างต่อเนือ
่ ง โดยไม่
ต ้องเลือ่ นย ้อนกลับไปในทิศทางตรงข ้ามเมือ่ คุณไปสุดด ้านหนึง่
แบ็คอ ัพและรีสโตร์ – ให ้คุณสำ�รองและเรียกคืนการกำ�หนดค่าแอปพลิเคชันและ
วิดเจ็ต และธีม
ช่วยเหลือ – แสดงข ้อมูลเกีย่ วกับหน ้าจอหลัก
ล็อคหน้าจอ
เลือกแบบล็อคหน้าจอ – ตัง้ ค่าประเภทการล็อคหน ้าจอเพือ
่ ให ้แท็บเล็ตของคุณ
ปลอดภัย
หมายเหตุ: หลังจากอัปเกรดเป็ น Lollipop OS การล็อคหน ้าจอของคุณอาจไม่
สามารถใช ้ได ้ยกเว ้นลวดลาย, PIN และรหัสผ่าน
ในกรณีนใี้ ห ้ไปที่ แอปฯ
> ตงค่
ั้ า
> ระบบป้องก ัน >
ลบจ ัดเก็บข้อมูล เพือ
่ ลบใบรับรองการป้ องกันแล ้วตัง้ ค่าการล็อคหน ้าจอ
ให ้ระวังเวลาทีค
่ ณ
ุ ลบจัดเก็บข ้อมูล เพราะใบรับรองการป้ องกันทีค
่ ณ
ุ ติดตัง้ ทัง้
หมดจะถูกลบด ้วย
Smart Lock – ตัง้ ค่าเพือ
่ ปลดล็อคแท็บเล็ตของคุณเมือ่ คุณเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ให ้
Bluetooth ทีค
่ ณ
ุ เชือ่ ถือ เมือ่ โทรศัพท์อยูใ่ นสถานทีท
่ ค
ี่ ุ ้นเคย เช่น บ ้าน หรือทีท
่ ำ�งาน
หรือเมือ่ โทรศัพท์จำ�หน ้าคุณได ้
เอฟเฟกต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าตัวเลือกเอฟเฟกต์หน ้าจอ
้ หล ัง – ตัง้ ค่าภาพล็อคหน ้าจอของคุณ เลือกจาก แกลเลอรี่ หรือ
พืน
้ หล ัง
คล ังภาพพืน
ช็อตค ัท – ให ้คุณเปลีย่ นช็อตคัตบนการล็อคหน ้าจอแบบลาก
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ข้อมูลเจ้าของ – ให ้คุณป้ อนข ้อมูลการติดต่อทีจ่ ะแสดงบนการล็อคหน ้าจอในกรณี
ทีแ่ ท็บเล็ตของคุณสูญหาย
ตงเวลาล็
ั้
อค – ตัง้ ค่าระยะเวลาก่อนทีห
่ น ้าจอจะล็อคโดยอัตโนมัต ิ
หลังจากหน ้าจอหมดเวลา
ล็อคปุ่มพาวเวอร์ท ันที – เลือกเพือ
่ ให ้ล็อคหน ้าจอทันทีเมือ่ ปุ่ มเปิ ด/ปิ ด/ล็อคถูกกด
การตัง้ ค่านีจ้ ะแทนทีก่ ารตัง้ ค่าตัวจับเวลาล็อคการป้ องกัน
ความสว่าง – ปรับความสว่างของหน ้าจอ สัมผัส ความสว่างในตอนกลางคืน
เพือ
่ ตัง้ ค่าความสว่างไปที่ 0% โดยอัตโนมัตใิ นช่วงระหว่าง 12:00 น. - 6:00 น.
ไทม์เอาต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าเวลาหน่วงก่อนทีห
่ น ้าจอจะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ
เอฟเฟกต์ปิดหน้าจอ – ตัง้ ค่าเอฟเฟกต์ปิดหน ้าจอทีใ่ ช ้เมือ่ ปิ ดหน ้าจอ
หมุนจออ ัตโนม ัติ – ตัง้ ค่าเพือ
่ สลับการวางแนวโดยอัตโนมัตเิ มือ่ คุณหมุนแท็บเล็ต
Daydream – แตะสวิตช์ Daydream
เพือ
่ สลับไปมาระหว่างเปิ ดหรือปิ ด
เมือ่ เปิ ดไว ้จะทำ�ให ้สกรีนเซฟเวอร์ปรากฏขึน้ เมือ่ แท็บเล็ตกำ�ลังพักขณะวางบนแท่นชาร์จ
ิ และ Google รูปภาพ
และ/หรือกำ�ลังชาร์จ เลือกจาก นาฬกา
หมายเหตุ: การชาร์จอาจช ้าลงขณะเปิ ดสกรีนเซฟเวอร์
ชนิดแบบอ ักษร – เปลีย่ นประเภทของแบบอักษรทีแ่ สดง
ขนาดแบบอ ักษร – เลีย่ นขนาดของแบบอักษรทีแ่ สดง
จออ ัจฉริยะ – ช่วยให ้เปิ ดหน ้าจอไว ้เมือ่ อุปกรณ์ตรวจพบใบหน ้าของคุณ
ั ัสหน้าจอโฮม – ให ้คุณตัง้ ค่าปุ่ มสัมผัสของโฮม ทีจ่ ะแสดงและตำ�แหน่งของปุ่
ปุ่มสมผ
มเหล่านัน
้ บนแถบ คุณยังสามารถเลือกสีและพืน
้ หลังได ้อีกด ้วย
ปร ับแต่งเซนเซอร์การเคลือ่ นไหว – ให ้คุณปรับปรุงความแม่นยำ�ของการเอียงและ
ความเร็วของเซนเซอร์

ทีเ่ ก็บข้อมูล
ทีเ่ ก็บข้อมูลภายใน – แสดงจำ�นวนรวมของพืน
้ ทีใ่ นหน่วยความจำ�อุปกรณ์ และแสดง
รายการประเภทข ้อมูลทีใ่ ช ้พืน
้ ที่
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SD การ์ด – แสดงจำ�นวนรวมของพืน
้ ทีห
่ น่วยความจำ�ในการ์ด microSD
่ มการ์ด/ยกเลิกการต่อเชือ
่ มการ์ด SD – เชือ่ มต่อและยกเลิกการ
ต่อเชือ
ต่อเชือ่ มการ์ด microSD จากแท็บเล็ตเพือ
่ ให ้คุณเข ้าใช ้ข ้อมูลทีจ่ ด
ั เก็บภายใน
ฟอร์แม็ตการ์ด หรือถอดออกอย่างปลอดภัย การตัง้ ค่านีจ้ ะใช ้ไม่ได ้หาก
ไม่ได ้ติดตัง้ การ์ด microSD หากคุณยกเลิกการเชือ่ มต่อแล ้ว หรือหากคุณเชือ่ มต่อ
การ์ด microSD บนคอมพิวเตอร์
ลบการ์ด SD – ลบข ้อมูลทัง้ หมดในการ์ด microSD อย่างถาวร และเตรียมสำ�หรับ
ใช ้กับแท็บเล็ตของคุณ

แบตเตอรี่
ข้อมูลแบตเตอรี่ – ดูปริมาณพลังงานแบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้สำ�หรับกิจกรรมของอุปกรณ์
ระดับแบตเตอรีแ่ สดงเป็ นเปอร์เซ็นต์ นอกจากนัน
้ ยังแสดงเวลาใช ้งานทีเ่ หลืออีกด ้วย
้ บตเตอรี่่ – แสดงการใช ้งานแบตเตอรี่
อ ัตราการใชแ
แสดงเปอร์เซนต์แบตเตอรีใ่ นแถบสถานะ – แสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่
บนแถบสถานะ
ประหย ัดพล ังงาน – จัดการแบตเตอรีส
่ ำ�หรับไอเท็มทีใ่ ช ้ระบบประหยัดพลังงาน
แตะสวิตช์
เพือ
่ เปิ ดคุณสมบัตนิ ี้ แตะ ประหย ัดพล ังงาน สำ�หรับตัวเลือกต่อไปนี้
• เปิ ดระบบประหย ัดพล ังงา: ตัง้ ค่าระดับแบตเตอรีใ่ นระดับทีค
่ ณ
ุ ต ้องการให ้
ระบบประหยัดพลังงานเปิ ดใช ้งาน  เลือกจาก ทันที, 5% แบตเตอรี่ และ 15%
แบตเตอรี  
่
ช่วยเหลือ – แตะเพือ
่ เข ้าถึงบางคำ�แนะนำ �สำ�หรับการประหยัดพลังงาน

Smart cleaning
คุณสามารถจัดการแอปฯ ทีไ่ ม่ใช ้งาน ไฟล์ตา่ งๆ หรือไฟล์อนิ เทอร์เน็ตชัว่ คราวทีบ
่ น
ั ทึก
ไว ้ได ้
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แอปฯ
แสดงรายการแอปพลิเคชัน เช่น ทีก่ ำ�ลังรันหรือดาวน์โหลด
ปั ดไปทางซ ้ายและขวาเพือ
่ ดูหนึง่ ในสามแท็บทีด
่ ้านบนของหน ้าจอเพือ
่ ดูข ้อมูลอย่าง
ละเอียดเกีย่ วกับแอปพลิเคชันที่ ดาวน์โหลด, บนการ์ด SD, การร ัน และ ทงหมด
ั้
แตะรายการหนึง่ เพือ
่ ดูข ้อมูลเพิม่ เติม โดยแตะ บ ังค ับหยุด (หรือ หยุด) จากนัน
้ ตกลง
เพือ่ ให ้หยุดทำ�งาน

แอปฯ ร ับสง่ ข้อความเริม
่ ต้น
คุณสามารถเลือกแอปพลิเคชันข ้อความเริม่ ต ้นได ้

หน้าต่างคู่
มุมมองแบ่งหน้าจอ – อนุญาตให ้อุปกรณ์เปิ ดหน ้าต่างคูโ่ ดยอัตโนมัตเิ มือ่ คุณแตะลิงก์
บนหน ้าจอแบบเต็มจอหรือแตะสิง่ ทีแ่ นบมากับอีเมล (เฉพาะรูปภาพเท่านัน
้ )
ช่วยเหลือ – แสดงข ้อมูลช่วยเหลือเกีย่ วกับการใช ้คุณสมบัตห
ิ น ้าต่างคู่

สว่ นต ัว
Cloud
แตะ เพิม
่ แอคเคาท์ เพือ
่ เพิม่ แอคเคาท์ Cloud คุณเข ้าใช ้งานแอคเคาท์ Cloud
ของคุณได ้จากเมนูนี้ แตะ ไอคอน เมนู
เพือ
่ อัปโหลดไฟล์

ผูใ้ ช ้
เมนูนจี้ ะแสดงผู ้ใช ้งานปั จจุบน
ั ทีค
่ ณ
ุ ได ้สร ้างไว ้
้ อนทีล
เพิม
่ ผูใ้ ชต
่ ็อคแท็บเล็ต – ทำ�ให ้คุณสามารถเพิม่ ผู ้ใช ้รายใหม่เมือ่ แท็บเล็ตของ
คุณล็อคอยู่
เพิม
่ ผูใ้ ช ้ – ให ้คุณเพิม่ แอคเคาท์ใหม่สำ�หรับแท็บเล็ตและใช ้คุณสมบัตผ
ิ ู ้ใช ้หลายคน
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ทีต
่ งั้
โหมด
• แม่นยำ�สูง (GPS และเครือข่าย) – ใช ้ GPS และเครือข่าย Wi-Fi
เพือ่ ระบุตำ�แหน่งโดยประมาณ
• ประหย ัดแบตเตอรี่ (เครือข่ายเท่านน)
ั้ – ใช ้เครือข่าย Wi-Fi และเครือข่าย
โทรศัพท์มอื ถือในการระบุตำ�แหน่งโดยประมาณ
• เซนเซอร์ของอุปกรณ์เท่านนั้ (เฉพาะ GPS) – ใช ้ GPS
ในการระบุตำ�แหน่งของคุณ
คำ�ขอระบุต�ำ แหน่งล่าสุด – แสดงแอปฯ ล่าสุดทีข
่ อข ้อมูลพิกด
ั ทีต
่ งั ้ ของคุณ
กล้องถ่ายรูป – อนุญาตให ้อุปกรณ์แท็กภาพถ่ายและวิดโี อด ้วยตำ�แหน่งทีต
่ งั ้ ของภาพ
เหล่านัน
้
การรายงานตำ�แหน่งของ Google – ให ้คุณดูการตัง้ ค่าระบบระบุพกิ ด
ั ของ
Google ของคุณได ้

ระบบป้องก ัน
เข้ารห ัสแท็บเล็ต – ให ้คุณเข ้ารหัสข ้อมูลในแท็บเล็ตเพือ
่ ความปลอดภัย
คุณจะต ้องป้ อน PIN หรือรหัสผ่านเพือ
่ ถอดรหัสแท็บเล็ตในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ เปิ ดใช ้การ
เข ้ารหัส
เข้ารห ัสระบบจ ัดเก็บข้อมูลการ์ด SD – ให ้คุณเข ้ารหัสข ้อมูลใน microSD
เพือ
่ ความปลอดภัย
ตงค่
ั้ าล็อคซิมการ์ด – ตัง้ ค่าล็อคการ์ด Micro-USIM หรือเปลีย่ น PIN ของการ์ด
Micro-USIM
ป้อนรห ัสผ่านแบบมองเห็น – แสดงตัวอักษรตัวสุดท ้ายของรหัสผ่านทีซ
่ อ่ นอยูต
่ ามที่
คุณพิมพ์
ผูด
้ แ
ู ลระบบแท็บเล็ต – ดูหรือเลิกใช ้ผู ้ดูแลระบบแท็บเล็ต
แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รจ
ู ้ ัก – อนุญาตการติดตัง้ แอปฯ ทีม่ าจากแอปพลิเคชันทีไ่ ม่ใช่
Play Store
ยืนย ันแอปฯ – ไม่อนุญาตหรือเตือนก่อนติดตัง้ แอปฯทีอ่ าจก่ออันตราย
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้ ทีจ่ ัดเก็บข้อมูล – แสดงประเภททีเ่ ก็บข ้อมูลสำ�หรับใบรับรอง
ชนิดพืน
การร ับรองสิทธิท
์ ไี่ ว้ใจได้ – แสดงการรับรองสิทธิ์ CA ทีไ่ ว ้ใจได ้
ติดตงจากที
ั้
เ่ ก็บข้อมูล – เลือกติดตัง้ ใบรับรองทีเ่ ข ้ารหัส
ลบจ ัดเก็บข้อมูล – ลบใบรับรองทัง้ หมด
Trust agents – ดูหรือปิ ดการใช ้งาน Trust agents
ปักหมุดหน้าจอ – คุณสมบัตนิ จี้ ะทำ�ให ้คุณสามารถล็อคอุปกรณ์ของคุณได ้ เพือ
่ ให ้
ผู ้ใช ้ปั จจุบน
ั สามารถเข ้าถึงแอพทีป
่ ั กหมุดไว ้ได ้เท่านัน
้ ความสามารถนีม
้ ป
ี ระโยชน์
สำ�หรับผู ้ใช ้ทีม่ เี ด็กๆ
ิ ธิเ์ ข้าถึงการใชง้ าน - ทำ�ให ้สามารถดูข ้อมูลการใช ้แอพ
แอปฯทีม
่ ส
ี ท

แอคเคาท์และการซงิ ค์
อนุญาตให ้แอปพลิเคชันซิงโครไนซ์ข ้อมูลในแบ็คกราวด์ ไม่วา่ คุณจะกำ�ลังใช ้งานข ้อมูล
อยูห
่ รือไม่กต
็ าม การปิ ดใช ้งาน ซิงค์ขอ้ มูลโดยอ ัตโนม ัติ สามารถช่วยประหยัด
พลังงานแบตเตอรีแ่ ละลด (แต่ไม่กำ�จัด) การใช ้ข ้อมูลได ้

ภาษาและการป้อนข้อมูล
ใช ้การตัง้ ค่า ภาษาและการป้ อนข ้อมูล เพือ
่ เลือกภาษาสำ�หรับข ้อความในแท็บเล็ต
และเพือ
่ กำ�หนดค่าแป้ นพิมพ์บนหน ้าจอ รวมถึงคำ�ทีค
่ ณ
ุ เพิม่ ในพจนานุกรม

แบ็คอ ัพและรีเซ็ท
ส�ำ รองข้อมูลของฉัน – ตัง้ ค่าเพือ
่ สำ�รองข ้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิเคชันของคุณลง
บนเซิรฟ
์ เวอร์ของ Google
แอคเคาท์ขอ้ มูลส�ำ รอง – ตัง้ ค่าแอคเคาท์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการสำ�รองข ้อมูล
เรียกคืนอ ัตโนม ัติ – ตัง้ ค่าให ้ทำ�การเรียกคืนข ้อมูลการตัง้ ค่าและแอปพลิเคชันของคุณ
้ำ
เมือ่ มีการติดตัง้ แอปพลิเคชันซ�บนอุ
ปกรณ์ของคุณ
บริการ LG Backup – สำ�รองข ้อมูลทัง้ หมดในอุปกรณ์และเรียกคืนข ้อมูลในกรณีท ี่
ข ้อมูลสูญหายหรือเปลีย่ นเครือ่ ง
• ค ัดลอก & ได้ร ับข้อมูล – ทำ�ให ้คุณสามารถถ่ายโอนข ้อมูล เช่น รายชือ่ ,
ภาพถ่าย และเพลงระหว่างอุปกรณ์ตา่ งๆ ได ้
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• ส�ำ รองและเรียกคืน – ทำ�ให ้คุณสามารถเก็บข ้อมูลได ้อย่างปลอดภัย
่ า่ เริม่ ต ้นจากโรงงาน
รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน – รีเซ็ตการตัง้ ของคุณกลับสูค
และลบข ้อมูลทัง้ หมดของคุณ หากคุณรีเซ็ตแท็บเล็ตด ้วยวิธกี ารนี้ คุณจะต ้องป้ อนข ้อมูล
เช่นเดียวกับเมือ่ คุณเริม่ ต ้น Android ครัง้ แรก

ระบบ
ปุ่มช็อตค ัต
ทำ�ให ้สามารถเปิ ดปิ ดปุ่ มลัดได ้

ว ันทีแ่ ละเวลา
ใช ้การตัง้ ค่า วันทีแ่ ละเวลา เพือ
่ ตัง้ ค่าการแสดงวันที่ คุณยังสามารถใช ้การตัง้ ค่าเหล่านี้
เพือ
่ ตัง้ ค่าเวลาและโซนเวลาของคุณแทนการรับเวลาปั จจุบน
ั จากเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ่ นทีไ่ ด ้

การชว่ ยส�ำ หร ับการเข้าถึง
ใช ้การตัง้ ค่า การช่วยสำ�หรับการเข ้าถึง เพือ
่ กำ�หนดค่าปลั๊กอินช่วยเหลือสำ�หรับการ
เข ้าถึงทีค
่ ณ
ุ ติดตัง้ ในแท็บเล็ต
หมายเหตุ: ต ้องใช ้พลักอินเพิม่ เติมเพือ
่ ให ้สามารถเลือกได ้
ั Talkback ซึง่ จะช่วยผู ้ทีม่ ค
TalkBack – ให ้คุณตัง้ ค่าฟั งก์ชน
ี วามบกพร่องทางด ้าน
สายตาด ้วยการตอบสนองด ้วยเสียง แตะสวิตช์ TalkBack
ทีม่ ม
ุ บนขวาของหน ้า
จอเพือ
่ เปิ ดใช ้งาน แตะ ตงค่
ั้ า ทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอเพือ
่ ปรับการตัง้ ค่า TalkBack
ขนาดแบบอ ักษร – เลือกเพือ
่ ปรับขนาดของข ้อความ
สล ับสี – เลือกเพือ
่ สลับสีของหน ้าจอและเนือ
้ หา
การปร ับแต่งสี – ตัง้ ค่าเพือ
่ ดูหน ้าจอด ้วยความเข ้มของสีทมี่ ากขึน้ แตะสวิตช์
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน จากนัน
้ แตะทีห
่ น ้าจอแล ้วลากผ่านหน ้าจอในทิศทางใดๆ จนกว่าคุณจะ
เห็นความเข ้มของสีทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการใช ้
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แตะเพือ่ ซูม – ให ้คุณซูมเข ้าและออกด ้วยการแตะสามครัง้ ทีห
่ น ้าจอ
เฉดสีบนหน้าจอ – ปรับลดแสงไฟของหน ้าจอ
ช็อตค ัตความสามารถในการเข้าถึง – เปิ ดใช ้งานคุณสมบัตนิ เี้ พือ
่ ให ้คุณเปิ ดใช ้งาน
คุณสมบัตกิ ารช่วยสำ�หรับการเข ้าถึงได ้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้
เอาท์พต
ุ แปลงข้อความเป็นคำ�พูด – ตัง้ ค่าเอนจิน้ การแปลงข ้อความเป็ นเสียงพูด
และการตัง้ ค่าความเร็วเสียงพูดตามทีต
่ ้องการ และสาธิตการสังเคราะห์เสียงแบบสัน้ ๆ
อีกด ้วย สถานะของภาษาเริม่ ต ้นจะถูกแสดงด ้วย
ประเภทเสียง – ตัง้ ค่าประเภทของออดิโอ เลือก โมโน หรือ สเตอริโอ
บาลานซเ์ สียง – กำ�หนดเส ้นทางของออดิโอ ปรับสไลด์เดอร์บนแถบสไลด์
เพือ
่ ตัง้ ค่า
ปิ ดเสียงทงหมด
ั้
– ปิ ดเสียงทัง้ หมด
คำ�บรรยาย – ให ้คุณปรับแต่งการตัง้ ค่าคำ�อธิบายสำ�หรับผู ้ทีม่ ค
ี วามบกพร่องทางการไ
ด ้ยิน แตะสวิตช์
เพือ
่ เปิ ดคุณสมบัตนิ ี้ ตัง้ ค่าภาษา ขนาดข ้อความ และตัวเลือก
สไตล์คำ�อธิบายตามทีต
่ ้องการ
ั้
แตะเวลาตอบสนอง – ตัง้ การสัมผัสและเวลาในการตอบสนอง เลือกจาก สน,
กลาง และ นาน
Touch assistant – แสดงบอร์ดการสัมผัสทีส
่ ามารถเข ้าถึงการกระทำ�ทีใ่ ช ้บ่อย
ได ้อย่างง่าย
ไทม์เอาต์หน้าจอ – ตัง้ ค่าระยะเวลาก่อนทีห
่ น ้าจอจะปิ ด
้ ทีค
แตะพืน
่ วบคุม – แตะสวิตช์
เพือ
่ เปิ ดคุณสมบัตนิ ี้ ช่วยให ้คุณสามารถ
จำ�กัดการควบคุมด ้วยการสัมผัสทีบ
่ างแห่งของหน ้าจอ กด ปุ่มลดระด ับเสียง และ
ปุ่มโฮม
พร ้อมกันเพือ
่ เปิ ดใช ้งานและปิ ดใช ้งานคุณสมบัตนิ ี้
หมุนจออ ัตโนม ัติ – เลือกเพือ
่ ให ้อุปกรณ์หมุนหน ้าจอตามแนวของอุปกรณ์
(แนวตัง้ หรือแนวนอน)
ยืนย ันเสียงรห ัสผ่าน – ทำ�เครือ่ งหมายถูกเพือ
่ ให ้มีการยืนยันด ้วยเสียงเมือ่
ป้ อนรหัสผ่านแต่ละอักขระ
ชอร์ทค ัทการตงค่
ั้ าความสามารถในการเข้าถึง – ตัง้ ค่าการเข ้าถึงคุณสมบัต ิ
ทีเ่ ลือกไว ้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเมือ่ คุณแตะปุ่ มโฮมสามครัง้
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อินพุทปุ่มเดียว – แต่ละการสัมผัสของนิว้ มือจะใส่ตวั อักษร/ลักษณะเฉพาะ
บนคียบ
์ อร์ดของ LG
เปสียนการเข้าถึง –  ให ้คุณใช ้งานอุปกรณ์ของคุณโดยใช ้คียท
์ เี่ หมือนปุ่ มแป้ นพิมพ์
ทีม่ มี ากกว่าหนึง่ ปุ่ ม  เมนูนเี้ ป็ นประโยชน์สำ�หรับผู ้ใช ้ทีม่ ข
ี ้อจำ�กัดด ้านสถานทีท
่ ำ�งาน
ทีไ่ ม่สามารถใช ้งานอุปกรณ์ของคุณได ้โดยตรง

Quick Cover
เปิ ดใช ้งานเมนูนเี้ พือ
่ เปิ ดหรือปิ ดหน ้าจอโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ใช ้ Quick Cover

กำ�ล ังพิมพ์
ทำ�ให ้คุณสามารถพิมพ์เนือ
้ หาจากบางหน ้าจอ (เช่น จากเว็บเพจทีแ่ สดงใน Chrome)
ไปยังเครือ่ งพิมพ์ทเี่ ชือ่ มต่ออยูบ
่ นเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับอุปกรณ์ Android
ของคุณ

เกีย
่ วก ับแท็บเล็ต
เมนูนช
ี้ ว่ ยให ้คุณสามารถจัดการอัปเดตซอร์ฟแวร์ และดูข ้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข ้องกับแท็บ
เล็ตของคุณได ้
่ แท็บเล็ต – ให ้คุณตัง้ ค่าชือ่ แท็บเล็ต
ชือ
ศูนย์กลางอ ัปเดต – ให ้คุณตรวจสอบแอปฯ และอัปเดตซอฟต์แวร์
เครือข่าย – ช่วยให ้คุณสามารถดูข ้อมูลเครือข่ายของแท็บเล็ตของคุณ
สถานะ – ช่วยให ้คุณสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์, IMEI, IMEI SV ของแท็บเล็ต
แบตเตอรี่ – ให ้คุณดูข ้อมูลสถานะแบตเตอรี่ ระดับแบตเตอรี่ และการใช ้แบตเตอรี่
ข้อมูลเกีย
่ วก ับฮาร์ดแวร์ – ช่วยให ้คุณสามารถดูหมายเลขรุน
่ , ช่วงเวลาทีท
่ ำ�งาน,
MAC แอดเดรสของ Wi-Fi และบลูทธู แอดเดรส
ั Android, เวอร์ชน
ั Baseband,
ข้อมูลของซอฟต์แวร์ – ให ้คุณดูเวอร์ชน
ั Kernel, หมายเลข Build และเวอร์ชน
ั ซอฟต์แวร์
เวอร์ชน
ข้อมูลทางกฎหมาย – ให ้คุณดูเอกสารทางกฎหมายสำ�หรับซอฟต์แวร์ LG
ใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส และข ้อมูลทางกฎหมายของ Google
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LG Backup
เกีย
่ วก ับการส�ำ รองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลของอุปกรณ์
ขอแนะนำ �ให ้คุณสร ้างและบันทึกไฟล์สำ�รองไว ้ในทีเ่ ก็บข ้อมูลภายในเป็ นระยะ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนอัปเดตซอฟต์แวร์ใดๆ การจัดเก็บไฟล์สำ�รองปั จจุบน
ั ไว ้ใน
หน่วยความจำ�เก็บข ้อมูลอาจช่วยให ้คุณกู ้ข ้อมูลอุปกรณ์ได ้ หากอุปกรณ์ของคุณสูญหาย
ถูกขโมย หรือเสียหายจากปั ญหาทีไ่ ม่คาดคิด
ั ซอฟต์แวร์
แอปพลิเคชัน LG แบ็คอัพนีส
้ นับสนุนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต LG, เวอร์ชน
หรือระบบปฏิบต
ั กิ ารอืน
่ ๆ ดังนัน
้ เมือ่ คุณซือ้ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต LG เครือ่ งใหม่
คุณสามารถสำ�รองข ้อมูลอุปกรณ์เครือ่ งปั จจุบน
ั ไปยังเครือ่ งใหม่ของคุณได ้
หากคุณมีแอปพลิเคชัน LG แบ็คอัพติดตัง้ ไว ้ล่วงหน ้าในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ของคุณ คุณสามารถสำ�รองและเรียกคืนข ้อมูลของคุณส่วนใหญ่ได ้ รวมถึงแอปพลิเคชัน
ทีด
่ าวน์โหลดหรือติดตัง้ ล่วงหน ้า, บุค
๊ มาร์ค, รายการปฏิทนิ , รายชือ่ ,
การตัง้ ค่าหน ้าจอหลัก และการตัง้ ค่าระบบ และคุณยังสามารถ:
• ดำ�เนินการแบ็คอัพอุปกรณ์ของคุณด ้วยตัวเอง
• เรียกคืนข ้อมูลอุปกรณ์
คำ�เตือน! เพือ
่ ป้ องกันการปิ ดเครือ่ งทีค
่ าดไม่ถงึ ระหว่างการสำ�รองหรือเรียกคืน
ข ้อมูล อันเนือ
่ งมาจากแบตเตอรีไ่ ม่เพียงพอ คุณควรชาร์จแบตเตอรีใ่ ห ้เต็มเสมอ
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แบ็คอ ัพข้อมูลแท็บเล็ตของคุณ
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> ตงค่
ั้ า
> แบ็คอ ัพและรีเซ็ท >
บริการ LG Backup > ส�ำ รองและเรียกคืน > ส�ำ รองข้อมูล
2 บนหน ้าจอตำ�แหน่งทีต
่ งั ้ การแบ็คอัพ ให ้แตะ ทีเ่ ก็บข้อมูลภายใน หรือ SD การ์ด
แล ้วแตะ ถ ัดไป
3 เลือกกล่องกาเครือ่ งหมายสำ�หรับรายการทีค
่ ณ
ุ ต ้องการสำ�รองข ้อมูล แล ้วเลือก
ถ ัดไป
4 อ่านข ้อมูลทีแ่ สดงบนหน ้าจอ แล ้วแตะ เริม
่
5 เมือ่ สำ�รองข ้อมูลไฟล์ทเี่ ลือกทัง้ หมดแล ้ว คุณจะเห็นข ้อความ
ส�ำ รองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

การเรียกคืนข้อมูลแท็บเล็ต
หมายเหตุ: ไฟล์ทงั ้ หมดทีเ่ ก็บไว ้ในแท็บเล็ตของคุณจะถูกลบก่อนทีไ่ ฟล์สำ�รอง
จะถูกเรียกคืน ตรวจดูให ้แน่ใจว่าได ้คัดลอกไฟล์แบ็คอัพไปยังตำ�แหน่งทีต
่ งั ้ อืน
่
1 จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> ตงค่
ั้ า
> แบ็คอ ัพและรีเซ็ท >
บริการ LG Backup > ส�ำ รองและเรียกคืน >
การจ ัดการและการโอนถ่ายไฟล์กล ับ
2 ในหน ้าจอ เรียกคืน ให ้เลือกไฟล์สำ�รองทีม่ ข
ี ้อมูลทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเรียกคืน
3 เลือกช่องทำ�เครือ่ งหมายข ้างรายการทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเรียกคืน แล ้วเลือก ถ ัดไป
เพือ
่ เรียกคืนรายการไปยังแท็บเล็ต
หมายเหตุ: โปรดทราบว่าข ้อมูลแท็บเล็ตของคุณจะถูกบันทึกทับด ้วยเนือ
้ หาจาก
การสำ�รองของคุณ
4 หากไฟล์สำ�รองถูกเข ้ารหัส ให ้พิมพ์รหัสผ่านทีค
่ ณ
ุ สร ้างไว ้เพือ
่ เข ้ารหัส
5 เมือ่ เรียกคืนข ้อมูลไฟล์ทเี่ ลือกทัง้ หมดแล ้ว แท็บเล็ตจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัต ิ
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หมายเหตุ: คุณสามารถตัง้ ค่าตัวเลือก ล็อคไฟล์แบ็คอ ัพ ได ้เมือ่ สร ้างการ
สำ�รองข ้อมูลเพือ่ เข ้ารหัสไฟล์แบ็คอัพของคุณสำ�หรับการป้ องกันเพิม่ เติม
บนหน ้าจอหลักของ LG แบ็คอัพ ให ้แตะ ไอคอน เมนู
> ตงรห
ั้
ัสผ่าน แล ้วป้ อน
รหัสผ่านและคำ�แนะนำ �ในกรณีทค
ี่ ณ
ุ ลืมรหัสผ่าน หลังจากทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ค่ารหัสผ่าน
คุณจะต ้องป้ อนทุกครัง้ ทีต
่ ้องการสำ�รอง/เรียกคืน
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อ ัปเดตซอฟต์แวร์แท็บเล็ต
อ ัปเดตซอฟต์แวร์แท็บเล็ต
ั ล่าสุดได ้อย่างสะดวกจาก
คุณสมบัตนิ ใี้ ห ้คุณอัปเดตเฟิ รม์ แวร์ของแท็บเล็ตเป็ นเวอร์ชน
อินเตอร์เน็ตโดยไม่ต ้องไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ สำ�หรับข ้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ารใช ้
ั นี้ โปรดไปที:่ http://www.lg.com
ฟั งก์ชน
เนือ
่ งจากการอัปเดตเฟิ รม์ แวร์แท็บเล็ตต ้องการให ้ผู ้ใช ้ดำ�เนินการระหว่างกระบวนการ
อัปเดต โปรดตรวจสอบคำ�แนะนำ �และหมายเหตุทป
ี่ รากฏขึน้ ในแต่ละขัน้ ตอนก่อนดำ�เนิน
การต่อไป โปรดทราบว่าการถอดสาย USB หรือแบตเตอรีร่ ะหว่างการอัปเกรดอาจทำ�ให ้
แท็บเล็ตเสียหายร ้ายแรงได ้

อ ัปเดตซอฟต์แวร์แท็บเล็ต LG ผ่าน Over-the-Air
(OTA)
ั ใหม่อย่างสะดวกผ่าน
คุณสมบัตนิ ใี้ ห ้คุณสามารถอัปเดตเฟิ รม์ แวร์แท็บเล็ตเป็ นเวอร์ชน
OTA โดยไม่ต ้องเชือ่ มต่อสายเคเบิลข ้อมูล USB คุณสมบัตนิ จี้ ะใช ้งานได ้ต่อเมือ่ LG ให ้
ั ใหม่สำ�หรับอุปกรณ์ของคุณเท่านัน
บริการเฟิ รม์ แวร์เวอร์ชน
้ ก่อนอืน
่ คุณสามารถ
ั ของซอฟต์แวร์ในแท็บเล็ตของคุณได ้ :
ตรวจสอบเวอร์ชน
จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
> ตงค่
ั้ า
> เกีย
่ วก ับแท็บเล็ต >
ข้อมูลของซอฟต์แวร์
เมือ่ ต ้องการอัปเดตซอฟต์แวร์แท็บเล็ต จากหน ้าจอหลัก ให ้แตะ แอปฯ
>
ตงค่
ั้ า
> เกีย
่ วก ับแท็บเล็ต > ศูนย์กลางอ ัปเดต > Software Update >
ตรวจสอบอ ัปเดตในตอนนี้
หมายเหตุ: LG ขอสงวนสิทธิใ์ นการให ้บริการอัปเดตเฟิ รม์ แวร์สำ�หรับเฉพาะบางรุน
่
เท่านัน
้ ตามดุลยพินจิ ของบริษัทแต่เพียงผู ้เดียว และไม่รบ
ั ประกันว่าจะมีเฟิ รม์ แวร์
ั ใหม่สำ�หรับแท็บเล็ตทุกรุน
เวอร์ชน
่
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หมายเหตุ: ข ้อมูลส่วนตัวของคุณ—รวมถึงข ้อมูลเกีย่ วกับแอคเคาท์ Google
ของคุณและแอคเคาท์อน
ื่ ๆ, ข ้อมูลระบบหรือแอปพลิเคชันและการตัง้ ค่าของคุณ,
แอปพลิเคชันทีด
่ าวน์โหลดและใบอนุญาต DRM —อาจสูญหายในกระบวนการ
อัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ ดังนัน
้ LG ขอแนะนำ �ให ้คุณสำ�รองข ้อมูลส่วนตัวก่อน
การอัปเดตซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต LG ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการสูญหายของข ้อมูลส่วน
ตัวใดๆ
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อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหล่านีม
้ ใี ห ้ใช ้กับแท็บเล็ตของคุณ
(รายการต่างๆ ทีอ่ ธิบายด้านล่างนีเ้ ป็นต ัวเลือก)
อะแดปเตอร์
ส�ำ หร ับชาร์จ
แบตเตอรี่

สายเคเบิล USB

คูม
่ อื แนะนำ�อย่างย่อ

หมายเหตุ:
• ใช ้แต่อป
ุ กรณ์เสริมของแท ้ของ LG เท่านัน
้ การไม่ปฏิบต
ั ดิ งั กล่าวอาจมีผลให ้การ
รับประกันสิน้ สุดลง
• อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในบางพืน
้ ที่
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การแก้ปญ
ั หา
เนือ
้ หาในบทนีจ้ ะแสดงถึงปั ญหาต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจพบเมือ่ ใช ้แท็บเล็ต คุณอาจต ้องสอบ
ถามผู ้ให ้บริการเพือ
่ แก ้ไขปั ญหาบางประการ แต่ปัญหาส่วนใหญ่คณ
ุ สามารถแก ้ไขได ้
เองอย่างง่ายดาย
ข้อความ
ไม่สามารถตัง้ ค่า
แอปพลิเคชัน

วิธก
ี ารแก้ไขทีเ่ ป็นไปได้
ติดต่อผู ้ให ้บริการ

ไม่ได ้ชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมภ
ิ ายนอกร ้อนหรือ
เย็นเกินไป

ตรวจดูให ้แน่ใจว่าแท็บเล็ตกำ�ลัง
ชาร์จไฟทีอ่ ณ
ุ หภูมป
ิ กติ

มีปัญหาทีข
่ วั ้ สัมผัส

ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและ
การเชือ่ มต่อของอุปกรณ์ชาร์จ

ไม่มกี ระแสไฟฟ้ า

เสียบปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จในช่องอืน
่

อุปกรณ์ชาร์จชำ�รุด

เปลีย่ นอุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถก
ู ต ้อง

ใช ้อุปกรณ์เสริมของแท ้ของ LG
เท่านัน
้

ไม่สามารถรับ /
ส่งรูปถ่ายได ้

หน่วยความจำ�เต็ม

ลบบางภาพออกจากแท็บเล็ต

เปิ ดไฟล์ไม่ได ้

ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทส
ี่ นับสนุน

่
โหมดสัน

ตรวจสอบตัง้ ค่าสถานะของเมนู
เสียงเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าคุณไม่ได ้อยู่
่ หรือโหมดปิ ดเสียง
ในโหมดสัน

ข ้อผิดพลาดเกีย่ ว
กับการชาร์จ

ไม่มเี สียง
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สาเหตุทเี่ ป็นไปได้
ผู ้ให ้บริการไม่สนับสนุน
หรือต ้องลงทะเบียน

เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์น ี้
มีความสอดคล้องตามข้อกำ�หนดของ กทช.
ศูนย์บริการ LG โดย บริษ ัท แอลจี
อีเลคทรอนิคส ์ (ประเทศไทย) จำ�ก ัด
ศูนย์ซอ่ มสำ�นักงานใหญ่ตากสิน 72/127 ถ.สมเด็จพระเจ ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำ�การ : จันทร์-เสาร์, 08:00 - 18:00น.
Call center : 0-2878-5757
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About this user guide
About this user guide
• Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure
that you use your device safely and correctly.
• Some of the images and screenshots provided in this guide may appear
differently on your tablet.
• Your content may differ from the final product, or from software supplied
by service providers or carriers, This content may be subject to change
without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the
LG website at www.lg.com.
• Your device's applications and their functions may vary by country, region,
or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance
issues resulting from the use of applications developed by providers other
than LG.
• LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting
from edited registry settings being edited or operating system software
being modified. Any attempt to customize your operating system may
cause the device or its applications to not work as they should.
• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your
device are licensed for limited use. If you extract and use these materials
for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws.
As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
• Additional charges may be applied for data services, such as messaging,
uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To
avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs.
Contact your service provider to obtain additional details.
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Trademarks
• LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
• All other trademarks and copyrights are the property of their respective
owners.

DivX HD
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a
subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that
has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com
for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be
registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies.
To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device
setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete
your registration.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium
content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
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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.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather
a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal
strength and applications loaded. The log is used only to help determine the
cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an
authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This tablet device model LG-V490 has been designed to comply with
applicable safety requirements for exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known
as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the device transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various
LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of
tissue.
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• The highest SAR value for this device when worn on the body, as described
in this user guide, is 1.420 W/kg.
• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal
use position against the ear or when positioned at least 0.00 cm away
from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn
operation, it should not contain metal and should position the product at
least 0.00 cm away from your body.
In order to transmit data files or messages, this device requires a quality
connection to the network. In some cases, transmission of data files or
messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the
above separation distance instructions are followed until the transmission is
completed.

Product care and maintenance
WARNING
Notice for Battery replacement
• For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized
LG Electronics service point or dealer for assistance.
• Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
• Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to
your device.
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular device model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
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• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when
repair work is required.
• Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts
or boards that are either new or reconditioned, provided that they have
functionality equal to that of the parts being replaced.
• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal
computers.
• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
• Switch off the device in any area where you are required to by special
regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may
cause an electric shock and can seriously damage your device.
• Do not charge a device near flammable material as the device can become
hot and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such
as benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.
• The device should be charged in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can
affect the information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.
• Do not expose the device to liquid or moisture.
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• Use accessories like earphones cautiously.
• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked
glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered
under the warranty.
• Your tablet is an electronic device that generates heat during normal
operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of
adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore,
use care when handling your device during or immediately after operation.
• If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not
attempt to accelerate the drying process with an external heating source,
such as an oven, microwave or hair dryer.
• The liquid in your wet device, changes the color of the product label inside
your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not
covered under your warranty.
• Use your tablet in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible.
Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in
damage, malfunction, or even explosion.

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

Avoid damage to your hearing
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss.
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods
• Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or
off the tablet close to your ear. We also recommend that music volumes
are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the
people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear
what you are listening to.
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Glass Parts
Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break
if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact.
If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your
device until the glass is replaced by an authorised service provider.

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

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

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

Children
Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes
small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also
contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used
or maintained properly.
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Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery before recharging.
Unlike other battery systems, there is no memory effect that could
compromise the battery's performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise
the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise
usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate
battery performance.
• There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG
Electronics service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall socket after the tablet is fully
charged to save unnecessary power consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration, product settings,
usage patterns, battery and environmental conditions.
• Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails,
come into contact with the battery. This could cause a fire.
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How to update your tablet
Access to latest firmware releases, new software functions and
improvements.
• Update your tablet without a PC: Select Update Center
> Software
Update > Check now for update.
• Update your tablet by connecting it to your PC.
For more information about using this function, please visit
http://www.lg.com/common/index.jsp and select the country/region and
language.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-V490 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
Regulatory and Safety
Go to “System settings > About tablet > Regulatory and Safety” to get
regulatory and safety information
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Important notice
Please read this before you start using your tablet!
Please check to see whether any problems you encountered with your tablet
are described in this section before taking the tablet in for service or calling
a service representative.

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

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

3. Using a Screen Lock
Set an screen lock to secure your tablet. Tap
>
> Apps tab >
Settings
> Display > Lock screen > Select screen lock and select a
desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and
Password. You can create a Backup PIN as a safety measure in case you
forget your screen lock.
Caution: Create or sign into a Google account before setting a screen lock
and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.
WARNING
Precautions to take when using a screen lock.
It is very important to remember the screen lock you set. You will not be
able to access your tablet if you use an incorrect screen lock 5 times. You
have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you
have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.
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When you can’t recall your Pattern, PIN or Password:
< If you have forgotten your pattern >
If you logged in to your Google account on the tablet but failed to enter the
correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern? button at the bottom of the
screen. You are then required to log in with your Google Account or you have
to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.
If you have not created a Google account on the tablet or you forgot the
Backup PIN, you have to perform a hard reset.
< If you have forgotten your PIN or Password >
If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.
Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will
be deleted.
NOTE: If you have not logged into your Google Account and have
forgotten your Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)
If your tablet does not restore to its original condition, use a Hard Reset
(Factory Reset) to initialize it.
1 Turn the tablet off.
2 Press and hold the Volume Down Key first, then press and hold the
Power/Lock Key on the right side of the tablet until the LG logo is
displayed.
3 Release all of the keys when the LG logo is displayed.
4 Immediately press and hold the Power/Lock Key + Volume Down Key
at the same time.
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5 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
6 Press either of the Volume Keys
to move the cursor to Yes, then press
the Power/Lock Key to continue.
7 Press either of the Volume Keys
to move the cursor to Yes once again,
then press the Power/Lock Key to confirm.
8 Your device will perform a hard reset.
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. When the screen freezes
If the screen freezes or the tablet does not respond when you try to operate
it: Press and hold the Power/Lock Key for over 8 seconds until the LG logo
is displayed to restart your tablet. If it still does not work, please contact the
service center.
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Getting to know your device
Tablet Overview
Front-facing camera lens
Power/Lock key
Volume keys
Earphone jack
IR LED
SIM card/MicroSD card slot
Microphone
Charger/USB port
Rear-facing camera lens
Speakers
NOTE: Your tablet is designed to have
two speaker openings on the back side
for aesthetic reasons. However, the actual
sound comes from only one speaker.
Please note that it’s not a product defect.

NOTE: Make sure that the microphone is not blocked when recording a
video or audio clip.
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Front-facing
camera lens

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

Power/Lock key

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

Volume keys

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

Earphone jack

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

Infrared (IR) LED

Used as a sensor for the QuickRemote app.

SIM card/MicroSD
card slot

Allows you to insert your SIM card and a microSD
card.

Microphone

Records your voice and allows use for voiceactivated functions.

Charger/USB port

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

Rear-facing
camera lens

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

Speakers

Use to listen to the audio from the selected function
(e.g., music, videos, sound clips, etc.).
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WARNING
Placing a heavy object on the tablet or sitting on it can damage the LCD
and touch screen functions.
TIP!
• Tap the Menu icon
whenever you open an application to check what
options are available.
• If the device is locked and does not work, press and hold the Power/
Lock Key for over 8 seconds until LG logo is displayed to restart your
tablet.

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

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

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

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

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

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

Installing the SIM card
1 To install the SIM card, locate and open the cover to the slot.
2 Place your fingernail in the cutout and gently pull out the SIM card tray.
NOTE: There are two slots underneath the cover (the other slot is for a
microSD card).
NOTE: If you swap the SIM card, after inserting the SIM card you have to
restart your tablet.
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3 Insert the SIM card into the tray with the golden contact facing down.
Push the tray back into the slot until it “clicks” into place and close the
cover.

SIM card slot
microSD card slot

Inserting a microSD card
Your device supports the use of microSD memory cards of up to 128 GB
capacity. Multimedia contents can be saved in the microSD card.
1 Place your fingernail in the cutout and gently pull the memory card slot
cover to remove it.

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

Locking and unlocking the screen
If you do not use the tablet for a while, the screen will be automatically
turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves
battery power. When you are not using the your tablet, press the Power/Lock
Key to lock your tablet.
If there are any programs running when you lock your screen, they may be
still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs
before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. web access,
data communications).
To wake up your tablet, press the Power/Lock Key . The Lock screen will
appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your
Home screen. The last screen you viewed will open.
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Turning the screen on using the KnockON feature
The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the
screen on or off.
• Quickly double-tap the center of the screen to
turn the screen on.
• Quickly double-tap the Status Bar, an empty
area on the Home screen, or the Lock screen to
turn the screen off.

Unlocking your screen using the Knock Code feature
The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a
combination of knocks (or taps) on the screen.
• While the screen is off, tap the same sequence you established anywhere
on the screen. The Home screen will be accessed directly.
To activate Knock Code feature
1 From the Home screen, tap Apps
> Settings
> Display > Lock
screen > Select screen lock > Knock Code.
2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock
sequence. You have to create a backup PIN as a safety measure in case
you forget your unlock sequence.
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Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to navigate on your tablet.
NOTE:
• To select an item, touch the center of the icon.
• Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a
light, yet firm touch.
• Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to
touch any other keys.

Tap or touch
A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the
on-screen keyboard.

Touch and hold
Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your
finger until an action occurs. For example, to open a contact's available
options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context
menu opens.

Drag
Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger,
move your finger on the screen until you reach the target position. You can
drag items on the Home screen to reposition them.
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Swipe or slide
To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen,
without pausing when you first touch it (so you don’t drag an item instead).
For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or
browse through the different Home screen canvases by swiping from left to
right (and vice versa).

Double-tap
Double-tap to zoom on a webpage or image. For example, quickly doubletap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the
screen. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture.
Double-tap a word to highlight it. Double-tap can also activate the KnockON
feature to turn the touchscreen on or off.

Pinch-to-Zoom
Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom
in or out when using the browser, Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen
From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to
the device's physical orientation.

Home screen
Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can
customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.
The Quick Keys are available at the bottom part of the Home screen and
provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

30

Status Bar – Shows device status information,
including the time, Wi-Fi signal strength, battery
status, and notification icons.
Application icons – Tap an icon (application,
widget, folder, etc.) to open and use it.
Quick Keys – Provide easy, one-touch access to
the functions used most often.
Dual window Key – Tap to change to dual window
mode. It allows you to manage two different apps
at the same time by splitting the screen in two.
Recent Apps Key – Tap to display recently used
applications. You can also touch and hold it to
display the Menu options in applications.
Home Key – Returns to the Home screen (or
returns to your default Home screen canvas from
any of the Home screen extension canvases).
Touch and hold it to access Google Now.
Back Key – Returns to the previous screen. Also
closes pop-up items such as menus, dialog boxes,
and the on-screen keyboard. Touch and hold it to
access Dual window.

31

Customizing the Home screen
You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets
or wallpapers. For more convenience using your tablet, add your favorite apps
and widgets to the Home screen.
To add items on your Home screen:
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 Tap the Apps or Widgets tab.
3 Drag the desired item to the desired location and lift your finger.
To remove an item from the Home screen:
Touch and hold the icon you want to remove, drag it to
finger.

, and lift your

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

Opening, switching, and stopping apps
Tap
to display recently used applications. You can keep multiple apps
running at the same time, and switch between several open apps. You can
also manually stop apps from running.
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Using Dual window
The Dual window feature splits the screen to enable multi-tasking, drag and
drop interaction, auto-linking and recently used apps.
1 Touch
to split the screen or touch and hold the
until the app list
is displayed.

2 Touch or drag an app icon to the desired space.
3 Tap
to display the following options. You can also drag the tabs to
change the size of the windows.
Switch two screens.
Change the apps list.
Full screen view.
Close the apps.
To disable the Dual window feature
1 Tap
> Apps
> Settings
> Dual window.
2 Tap the Dual window switch to toggle it to OFF OR ON .
TIP! You can launch two Internet apps at the same time.
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Customizing app icons on the Home screen
You can customize each application icon with images from your Gallery.
1 Touch and hold an application icon until it’s unlocked from its current
position. Then drop it on the screen. The editing
icon will appear in the
upper right corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and tap
OK. Or tap Add new and adjust the icon size and select an image from
your Gallery.

To view other Home screen panels
• Swipe (or flick) your finger left or right across the
Home screen.
• Pinch in on the Home screen to display the mini
panel view, then tap the Home screen panel you
want to view.
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Quick access
To view the quick access items, touch anywhere
in the front key area and drag up. The following
options are available: Google.

Notifications
Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and
alarms, as well as to ongoing events, such as downloads.
From the Notifications Panel, you can view your tablet’s current status and
pending notifications. When a notification arrives, its icon appears at the top
of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system
icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.
Pending notifications

System notifications
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Accessing notifications
Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel and access
notifications. To close the Notifications Panel, swipe the bar that is at the
bottom of the screen upwards.
Quick Settings Bar – Swipe to the right or left
to scroll through the list. Tap an icon to activate/
deactivate the feature.
QSlide Apps – Tap a QSlide app to open as a
small window on your screen. Tap
to remove,
add, or rearrange QSlide apps.
Slide to the left and right to adjust the screen
brightness and volume.
Clear Button – Tap here to clear your list of eventbased notifications.
Tap a notification to open it.

Quick Settings on the Notifications Panel
Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi. The
Quick Settings are located at the top of the Notifications Panel.
NOTE: Touch and hold an icon in the Quick Settings Bar to view the
function's settings menu.
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To rearrange Quick Setting options on the Notification Panel
Open the Notifications Panel, swipe the Quick Settings to the left, and tap
. To rearrange items, drag
to the desired location. To add more icons,
checkmark the desired functions.

QSlide apps on the Notifications Panel
QSlide apps are displayed in a bar on the Notifications Panel below the
Quick Settings Bar. These icons provide a quick, convenient way to multi-task
on the same screen (similar to picture-in-picture on a TV). QSlide displays a
small application window on the screen that can be moved, resized, or made
transparent.
NOTE: You can remove the QSlide apps bar by tapping the QSlide icon
in the Quick Settings bar.

Using the QSlide apps
Tap any of the QSlide apps in the bar to activate it. When activated, the
QSlide feature opens the application in a window in the foreground, allowing
you to access other applications in the background. You can open up to two
QSlide windows at a time.

Notification icons on the Status Bar
The icons listed in the table below are some of the most common ones.
Icon

Description
Airplane mode
Connected to a Wi-Fi network
Wired headset connected
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Bluetooth is on
System warning
Vibrate mode is on
Silent mode is on
Battery fully charged
Battery is charging
Content sharing is on
Downloading data
Uploading data
An alarm is set
GPS is on
Data is syncing
New Gmail message
New Hangouts message
A song is currently playing
Tablet is connected to PC via USB cable
Battery saver mode is on
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Wi-Fi hotspot is active

Multiple Users
Only one tablet owner ID can be created, but multiple user IDs can be
added so that others can log in and use the tablet independently. Each user
can configure their own tablet settings, use their own storage space, and
have their own app update privileges.

Tablet owner privileges
• Only the tablet owner ID can add a new user log in ID and remove user
IDs.

Multiple tablet user limitations
• All users share the same battery, internal memory, and data usage with all
of the other users.
• The language settings set by one user apply to all of the other users.
• Each user can configure and use only their own content and data
(e.g., Home screen settings).
• Any user can accept updated app permissions on the behalf of all of the
other users.
• Messages and scheduled calendar events will be sent to notify the
specified user ID only.
• Once a user starts printing a document using Mobile Print, the print job will
continue even if the user ID is changed.
• Data transfer, download, multimedia play, and communication services will
stop if the user ID is changed. However, the data transfer through Play
Store can be continued even if the user ID is changed.
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To add a new user on your tablet
1 From the Home screen, tap Apps
> Settings
> Users > Add user.
2 Select the type of user you want to add.
• User: Users have their own apps and content.
• Restricted user: You can restrict access to apps and content from your
account.
3 The setup wizard opens to help you add a new user. Touch Set up now.
• After creating a new user, that person needs to go through the setup
process upon their first login.

To switch users
1 Pull down the Status bar at the top of the screen.
2 Touch the user icon
to show user switching panel.
3 Touch one of the user icons on the screen. Choose from the owner name
or any other user names you created.

QSlide
The QSlide function enables an overlay window on your tablet’s display for
easy multi-tasking. QSlide windows can be opened from the QSLIDE APPS
bar on the Notifications panel, or directly from the applications that support
the QSlide function.
Open the Notifications Panel and tap
the desired app from the QSLIDE
APPS section.
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OR
While using an application that
supports QSlide, tap
. The function
will be displayed continuously as a
small window on your screen.

Using QSlide
The QSlide function opens the associated app in a window in the
foreground, allowing you to access other apps in the background. It’s
displayed continuously on the screen until you close it.
Tap to run QSlide.
Tap to exit QSlide and return to full
window.
Tap to adjust the transparency.
Tap to close QSlide.
Tap to adjust the size.
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NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same
time. QSlide only supports the following applications: Video, Internet,
Calendar, Email, File Manager, Calculator and Messaging.

Capturing a Screenshot
Press and hold the Volume Down Key and Power/Lock Key at the same
time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen.
To view the captured image, go to Apps
> Gallery
> Screenshots
folder.

Using QuickMemo+ to capture a screenshot
On the screen you want to capture, drag the Status Bar downward and select
QuickMemo+
.
OR
Press and hold both Volume Keys
at the same time.

Using Capture plus to capture a screenshot of the browser
This feature allows you to capture a portion of the screen in the default
Internet browser.
1 Open the Internet app and navigate to the page you want to capture a
screen shot of.
2 Tap the Menu icon
> Capture plus.
3 Adjust the blue box to the desired size, and then tap Save. The selected
area is saved to the Capture plus folder in the Gallery.
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Text Input Methods
The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need
to enter text. To manually display the on-screen keyboard, simply tap a text
field where you want to enter text.
Word suggestions

Displays the word you've
entered.

Tap once to
capitalize the next
letter you type. Doubletap for all caps.

Word suggestions
Tap to delete the
previous character.
Tap to create a new
line in the message
field.

Tap to switch to the
numbers and symbols
keyboard.

Tap to select one
of the desired keyboard
types.

Tap to select the
keyboard language.

Tap to enter a space.
Tap to access the LG keyboard settings.
Touch and hold to access the Clip Tray.

Enter suggested word using gesture control
Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Tap
or flick upward on the left side of the keyboard to select the left-side
suggestion. Tap or flick upward on the right side of the keyboard to select
the right-side suggestion.
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Split keyboard using gesture
The split keyboard feature allows you to use both hands to type. Each half of
the keyboard withdraws to the left and right of the screen.
To change the keyboard height
Adjust height of keyboard to show more of the screen and to control
keyboard more easily.
• Tap
> Keyboard height and layout > Keyboard height in portrait > Tap
and drag the icon
to adjust the keyboard height.
To change the bottom row keys
• Tap
> Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout > Tap
and drag to add or delete keys or change the order.
NOTE: Only QWERTY, QWERTZ, AZERTY keyboards can be customized.
This function dose not support some languages.

Entering special characters
The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á").
For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After
the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter
it.
NOTE: A symbol at the top right corner of a key indicates that additional
characters are available.
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Using Clip Tray
Easily access the contents you stored in the Clip Tray whenever and wherever
you want. You can copy images or texts and keep them in the Clip Tray.
Then, you can paste them whenever and wherever you want.
1 Touch and hold text and images while viewing or editing them and tap
Clip Tray.
2 Touch and hold the text input field and select Clip Tray. You can also
access the Clip Tray by touching and holding
> .
NOTE:
• You can save up to 10 items in the Clip Tray.
• Access Clip Tray and tap
, select the items you want to delete, then
tap Done.
• This function may not be supported in downloaded apps.
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Google account setup
When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate the
network, to sign into your Google Account and select how you want to use
certain Google services.

To set up your Google account
• Sign into a Google Account from the prompted setup screen.
  OR
• From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
>
Accounts & sync > Add account > Google.
If you already have a Google account, enter your email address and tap
NEXT. Otherwise, touch OR CREATE A NEW ACCOUNT and enter the
necessary information to create a new Google Account.
Once you have set up your Google account on your tablet, your tablet
automatically synchronizes with your Google account on the Web.
Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from
these applications and services on the Web are synchronized with your tablet.
(This will depend on your synchronization settings.)
After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services
on your tablet.
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Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of
the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without
extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your tablet, you need to access a wireless access point or
‘hotspot’. Some access points are open and you can simply connect to them.
Others are hidden or use security features; you must configure your tablet to
be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend
the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
> Wi-Fi.
2 Tap
to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap Search to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
• Secured networks are indicated by a lock icon.
4 Touch a network to connect to it.
• If the network is secured, you are prompted to enter a password or
other credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.
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Bluetooth
You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application,
but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones and
tablets.
NOTE:
• LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or
received via the Bluetooth wireless feature.
• Always ensure that you share and receive data with devices that are
trusted and properly secured. If there are obstacles between the
devices, the operating distance may be reduced.
• Some devices, especially those that are not tested or approved by
Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

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

Send data using the Bluetooth feature
1 Open the item and tap
.
OR
Touch and hold the item and select Share.
2 Tap Bluetooth to share via Bluetooth.
NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.
3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth feature
1 Refer to the Bluetooth device's user guide to send a file to your tablet.
Both devices must be paired and Bluetooth must be on.
2 Pair the devices and tap Accept when you receive a Bluetooth
Authorization Request to accept the file(s).
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SmartShare
You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music apps, and
others.

Enjoying the content via a variety of devices
You can share your tablet's content with a variety devices. Tap
or tap
> SmartShare to share the content in the Gallery, Music, POLARIS Office 5
apps.

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

< Beam >

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

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

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

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

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

QPair
By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync
incoming calls, messages, and social networking notifications between your
tablet and mobile phone.
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1 Run QPair
and tap Get started > Start on your tablet first and then
run the same steps on your phone.
TIP! QPair may not be pre-installed on the phone. Go to the Google
Play Store and search for QPair and install it.
NOTE:
• QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some features
may be limited depending on your phone model.
• Since QPair uses the Bluetooth function, it may not work normally if you
change the Bluetooth settings while QPair is in use.
2 Bluetooth connection will be turned on automatically.
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QPair features
Call notifications – Sends the tablet a notification when the phone receives
a call. The notification displays the caller's number and allows you to answer
and decline the call. You can also change call settings, such as a ringtone,
ringtone volume, ringtone with vibration, or send a decline message when
you get a call.
NOTE: You can only receive a call supported by Bluetooth technology.
Dialing a call from the tablet using the QPair feature is not possible.
Message notifications – Sends the tablet a notification when the phone
receives a message. You can also change message settings, such as
message pop-up, message preview, notification sound, and notification
vibration.
Social network notifications – Displays a social networking notification on
your tablet's Status Bar when it arrives on your phone.
NOTE: To enable this feature, turn the QPair social network notifications
option on your phone (Settings > Accessibility > QPair social network
notifications). This option allows you to be notified of social networking
notifications on your tablet.
QuickMemo+ transfer – Saves your current QuickMemo+ in the tablet's
Gallery, and then syncs the tablet's Gallery with the Gallery on your phone.
Internet via phone – Automatically connects your tablet to the Internet
through your mobile phone (as a Wi-Fi hotspot). Using this feature may incur
data charges. To save data usage on the phone, the phone automatically
connects to any trusted Wi-Fi hotspots within range.
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PC connections with a USB cable
You can connect your tablet to your PC to charge it, transfer items to the PC
from the tablet and vice versa.

Transferring music, photos and videos using the Media device
(MTP) mode
1 Connect your tablet to a PC using a USB cable.
2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you
will need to manually change the settings. To change the settings, slide
the Status Bar down and tap the current USB connection mode > Media
device (MTP).
3 You can now view the Media device content on your PC and transfer the
files.
NOTE: If you want to change the PC connection settings, slide the
Status Bar down and select the USB connection mode option. This
setting is visible on the Status Bar only when you connect a USB cable to
your tablet.

Synchronize with Windows Media Player
Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.
1 Use the USB cable to connect the tablet to a PC on which Windows
Media Player has been installed.
2 Select the Media device (MTP) option.
3 When connected, a pop-up window will appear on the PC. Select the
Windows Media Player option to synchronize music files.
4 Edit or enter your device’s name in the pop-up window (if necessary).
5 Select and drag music files to the sync list.
54

6 Start synchronization.
• The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows
Media Player.
Items

Requirement

Microsoft Windows XP SP2, Vista or
OS
higher
Window Media Player version Windows Media Player 10 or higher
• If the Windows Media Player version is older than 10, install version 10 or
newer.

PC connections with a USB cable for Mac OS X users
You can transfer media contents to your Mac OS X PC from the tablet and
vice versa by setting up the Android File Transfer program.
1 Download and install the Android File Transfer program from android.com
website for Mac Users (http://www.android.com/filetransfer/).
2 Connect your tablet to your computer, and double click the AFT (Android
File Transfer program) application to start it up.
3 You can view the media contents, drag and drop the media file to and
from the tablet (or PC).
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Contacts
You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts
in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

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

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

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

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

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

to open your contacts.

• Tap Add members to add contact entries to your new group.
4 Touch Save to save the group.
NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not
be lost. They will remain in your contacts.
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Messaging
Your tablet combines text and multimedia messages into one intuitive, easyto-use menu.

Conversation view
Messages exchanged with another party are displayed in chronological order
and message threads so that you can conveniently see an overview of your
conversations.

Sending a message
1 From the Home screen, tap Apps
, tap Messaging
, then tap
Compose
to create a new message.
2 Enter a contact name or phone number in the To field. As you enter
the contact name, matching message appear. You can tap a suggested
recipient. You can also add multiple message.
3 Tap the text field to start entering your message.
4 Tap the Menu icon
to open the options menu. Choose from any of
the available options.
5 Tap
to send your message.
WARNING! 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 your service plan
will be decremented accordingly.
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Using smilies
Liven up your messages using smilies.
When writing a new message, tap
and choose a category on the
toolbar at the bottom of the keyboard. You can also tap the Menu icon
Insert smiley.

>

Changing your message settings
Your tablet’s message settings are predefined, so you can send messages
immediately. You can change the settings based on your preferences.
• From the Home screen, tap Messaging
> Menu icon
> Settings.
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E-mail
You can use the Email application to read emails from services like Yahoo!,
MSN, and AOL. The Email application supports the following account types:
POP3, IMAP and Exchange.
Your service provider or system administrator can provide you with the
account settings you need.

Managing an email account
Tap the E-mail
on the Home screen. The first time you open the Email
application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.
After the initial setup, the contents of your inbox are displayed. If you have
added more than one account, you can switch among accounts.
To add another email account:
• Open the E-mail application and tap the Menu icon
Add account.

> Settings >

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

and select Folders.

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

Composing and sending email
1 While in the E-mail application, tap Compose
.
2 Enter an address for the message’s intended recipient. As you enter
text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate
multiple addresses using semicolons.
3 Tap Attach
to attach files, if required.
4 Enter the subject and your message.
5 Tap Send
to send the message.
If you aren’t connected to a network, for example, if you’re working in
airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox
folder until you connect to a network again. If it contains any pending
messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

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

on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

 Clean view – Touch to show or hide menus on the view finder.
 Swap camera – Switch between the back-facing camera lens and the
front–facing camera lens. You can also switch the camera by swiping the
screen.
 Mode – Allows to set the shot mode to Auto or Panorama.
Settings – Touch this icon to open the settings menu.
 Gallery – Touch to view the last photo you captured. This enables you to
access your Gallery and view saved photos while in camera mode.
Video mode – Tap to start recording a video.
Capture – Takes a picture.
Exit – Touch to exit the camera.
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NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings
In the viewfinder, tap

to open the advanced options.

Selects photo resolution. If you choose a high resolution, the file
size will increase, which means you will be able to store fewer
photos in the memory.
Take photos by voice command.
Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if
you want to be in the photo.
Displays grid lines on the screen to help you align your photos.
Opens the help guide to know how a function operates.
TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults,
such as timer. Check these before you take your next photo.

Taking a photo
1 Open the Camera application.
2 Point the lens towards the subject you want to photograph.
3 Touch to capture the photo. You can also capture the photo by
touching anywhere on the screen on Clean view mode.
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To zoom in or out
When taking a picture or recording a video, place two fingers anywhere on
the screen and spread them apart to zoom in. To zoom back out, pinch
them together.

Gesture shot
The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture
using the front camera. To take photo, 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 and a timer will start, allowing you time to get
ready.

Once you've taken a photo
1 Tap the image preview by the gallery button to view the last photo you
captured.
2 Tap Gallery, then tap OK.
Touch to edit the photo.
Touch to take another photo immediately.
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Touch to send your photo to others or share it via social networking
services.
Touch to delete the photo.
Touch to access more options.
Touch to add the picture to your favorites.
TIP! If you have a social networking account and set it up on your tablet,
you can share your photo with your social networking community.
Touch the Menu icon
to open the following options.
SmartShare – Touch to share your photo using the SmartShare function.
Set image as – Touch to use the photo as a Home screen wallpaper, Contact
photo, Lock screen wallpaper or Wallpaper.
Move – Touch to move the photo to another album.
Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.
Copy to Clip Tray – Touch to copy the photo and store in the Clip Tray.
Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one
after the other.
Rotate left/right – Touch to rotate the picture to the left or right.
Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the
area to be cropped.
Add location – To add the location information.
Rename – Touch to edit the name of the selected photo.
Print – Allows you to print the picture.
Details – Displays more information about the picture.
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Viewing your saved photos
You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the
image preview by the gallery button and your Gallery will be displayed.
1 Choose the app to use to view and/or edit your photos. Tap Gallery
or
Photos
.
2 Tap OK.
• To view more photos, scroll left or right.
• To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and
spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Recording a video
1
2
3
4
5

Open the Camera application.
Point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
Touch the Video mode icon
to start recording.
A timer showing the length of the video will appear.
Touch
on the screen to stop recording.

TIP!
• Tap
• Tap

to pause the recording.
to take a screen shot while recording a video.

Watching your saved videos
Access your saved videos from video camera mode by tapping the image
preview by the gallery button.
1 In the viewfinder, tap the image preview by the gallery button.
2 Your Gallery will appear on the screen with your most recent recorded
video displayed. Swipe to the left to scroll to your other videos.
3 Tap the Play icon
on a video to play it automatically.
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NOTE: You can view your videos in the Gallery and Photos apps.
NOTE: Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to
pick up a light, but firm touch.

Gallery
You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your
multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures
and videos.
From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Gallery
.
You can manage and share all your image and video files with the Gallery.
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the software
installed on the device.
• Some files may not play properly, depending on how they are encoded.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when
you open files.

Viewing pictures
Launching the Gallery app
displays your available folders. When
another application, such as Email, saves a picture, the Downloads folder is
automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot
automatically creates the Screenshots folder. Tap a folder to open it.
Pictures are displayed in order by creation date. Select a picture to view it full
screen. Scroll left or right to view the next or previous image.
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Playing videos
Open the Gallery app
and select an album. The Play icon
is
displayed on video files. Tap an image to select it. Select the app to play it
(tap the Photos app
or the Video app
), then tap OK and the video
begins playback.
NOTE:
• When using the Videos app to play a video, slide the left side of the
screen up and down to adjust the screen brightness. Slide the right side
of the screen up and down to adjust the volume.
• When using the Videos app to play a video, slide the screen left or right
to rewind or fast-forward.

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

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

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

Video
Your Gallery has an integrated video player that lets you play all of your
favorite videos.

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

> Apps tab > Gallery

> Video.

Touch to add the video to your favorites.
Touch access QSlide and display the video in small window.
Touch to share your video via the SmartShare function.
Touch to access more options.
Touch to manage the video volume.
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Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap once to
rewind 10 seconds.
Touch to pause video playback.
Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap
once to fast-forward 10 seconds.
Touch to lock/unlock a video screen.
To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the
right side of the tablet.
Tap Gallery > (in the upper left corner of the title bar) > Videos,
then touch and hold a video in the list to access the following options:
Share, Delete, Trim, Rename and Details.
TIP! While watching a video, slide up and down along the left side of the
screen to adjust the screen brightness. Slide up and down along the right
side of the screen to adjust the volume.

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

Transfer music using Media device (MTP) mode
1 Connect the tablet to your PC using the USB cable.
2 Select the Media device (MTP) option. Your tablet will appear as another
hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files
from your PC to the drive folder.
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Playing a song
1 From the Home screen, tap Apps
2 Touch the Songs tab.
3 Select the song you want to play.

> Apps tab > Music

.

Touch to share your music via the SmartShare function.
Touch to set the current song as a favorite.
Touch to see the Now playing playlist.
Touch to access more options.
Touch to set shuffle mode.
Touch to set repeat mode.
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Touch to manage the music volume.
Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to
return to the previous song. Touch and hold to rewind 3 seconds.
Touch to pause playback.
Touch to skip to the next track on the album or in the playlist.
Touch and hold to fast-forward 3 seconds.
Touch to set the audio effect.
To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on
the right side of the tablet.
Touch and hold any song in the list to access the following options:
Play, Add to playlist, Delete, Share, Details and Search.
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the device software.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when
you open files.
• Music file copyrights may be protected by international treaties and
national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain
permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries,
national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before
downloading or copying the file, check the national laws of the relevant
country concerning the use of such material.
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Tools
QuickMemo+
The QuickMemo+ feature allows you to create memos and capture screen
shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and
friends with QuickMemo+.

Creating a memo
1 From the Home screen, tap QuickMemo+
, then tap
to create a
new memo.
2 You can edit texts by typing words directly or select the pen type and color
you want to use and enter text by handwriting.
3 Add a reminder by touching
to set the reminder notification for the
event.
4 Add weather and location information to your memo if a data network is
available.

Using the QuickMemo+ options
The following options are available in the QuickMemo+ toolbar at the top of
the screen.
Touch to open the memo in QSlide.
Allows you to undo and redo previous actions.
Allows you to edit the text, its color and its alignment.
Allows you to enter text by handwriting. You can select the
type of pen to use and its thickness, transparency, and color.
Erases edits you've made to the memo.
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Saves the memo in QuickMemo+.
Touch to access more options.
Allows you to set a reminder notification for an event.
Allows you to insert weather information into the memo.
Allows you to add location information using GPS.

Capturing a screen shot for your QuickMemo+
1 To access the QuickMemo+ feature, slide the Status Bar downwards and
touch
.
O
 R
Press both of the Volume Keys at the same time for one second.
2 Select the desired menu option from the toolbar and create a memo.
3 Tap
to save the memo. To exit QuickMemo+ at any time, tap the
Back Key
.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use
your fingernail.
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QuickRemote
QuickRemote turns your tablet into a Universal Remote for your home TV,
Blu-ray or DVD.
NOTE: QuickRemote may not be available for some devices and areas.

To open and configure QuickRemote
1 From the Home screen, tap the Apps
> Apps tab > QuickRemote
.
You can also perform the initial set up of your QuickRemote from the
Notifications Panel. Swipe the Status Bar downward, tap the QuickRemote
icon
, then tap ADD REMOTE.
2 Touch
to select a room type and touch
to add the
device.
3 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions
to configure the device(s).
NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary infrared
(IR) remote control in your region or country. Be careful not to cover the
infrared sensor at the top of the tablet when you use the QuickRemote
function. This function may not be supported depending on the model,
the manufacturer or service company.

Using QuickRemote
1 Open QuickRemote
and choose the room where you configured the
remote.
2 Select the remote you want by tapping its type/name on the QuickRemote
bar along the left side of the screen.
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3 Tap the buttons on the displayed remote.
NOTE: When adding the TV remote control, QuickRemote can use the
INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring
the INPUT button, the TV input source can be changed. To reset the
TV input source, tap the INPUT button on QuickRemote several times
(depending on the number of devices connected to the TV).

QuickRemote options
To access the QuickRemote options menu, tap the Menu icon
the desired option.

to select

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

Clock
Setting your alarm
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Clock
>
.
2 Set the desired alarm time.
3 Set Repeat, Snooze duration, Alarm with vibration, Alarm sound, Alarm
volume, Auto app starter, Puzzle lock and Memo.
4 Touch Save.
NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the Menu
icon
and select Settings.
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Calculator
Using your calculator
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Calculator
2 Tap the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, tap the function you want to perform
( ,
,
or
) followed by
.

.

NOTE:
• For more complex calculations, touch the Menu icon , select
Scientific calculator, then choose the desired function.
• To view the calculation history, tap Menu icon
> Calculation history.

Calendar
Events from each account you’ve added to your tablet and configured to
synchronize calendars is displayed in your Calendar.

Adding an event to your calendar
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Calendar
.
2 Tap the menu at the top left corner to change the calendar view (Day,
Week, Month, Year, Agenda).
3 Tap the date you wish to add an event to and tap
.
4 Touch the Event name field and enter the event name.
5 Touch the Location field and enter the location. Check the date and enter
the time you wish your event to start and finish.
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6 If you wish to add a note to your event, touch the Description field and
enter the details.
7 If you wish to repeat the alarm, set REPEAT and set REMINDERS, if
necessary.
8 Touch Save to save the event in the calendar.
NOTE: Touch and hold a spot on the calendar to quickly save a calendar
event on that date. Simply enter the event name and time, then tap Save.
You can tap Details and enter more information, or update the event with
additional details later.

To change your calendar view
No matter where you’re in the Calendar app, you can easily switch calendar
views. Simply tap in the upper left corner of the title bar, or on the left
side of the screen swipe your finger from left to right to display a menu of
calendar views. Tap Day, Week, Month, Year, or Agenda.

Tasks
The Tasks app can be synchronized with your MS Exchange account. You
can create and manage your tasks using your tablet or from MS Outlook or
MS Office Outlook Web Access.
1 From the Home screen, tap Apps
> Tasks
.
2 Tap the Add task icon
(in the upper-right corner of the screen).
3 Enter the Subject, START DATE, DUE DATE, DESCRIPTION, REPEAT and
REMINDER as necessary.
4 Tap Save.
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File Manager
The File Manager application allows you to manage files in your internal/
external storage.
File Manager makes it easy to view and manage your files. Simply tap a file
type (All files, Music files, Image files, Video files, Document files, or Cloud
files), then tap on the necessary folders to find your files.

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

> Apps tab > File Manager

.

File Manager Options
Open the File Manager app > All files > Internal storage to access to the
following options (at the top of the screen):
Allows you to open File Manager in a QSlide window.
Allows you to search for your files or information.
Allows you to create a new folder.
Allows you to move files and folders to another location.
Allows you to copy files and folders to another location.
Allows you to delete files and folders.
Allows you to access more options.
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Voice Recorder
Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice
• From the Home screen, tap Apps

> Apps tab > Voice Recorder

.

Touch to select where to
save your recording.

Touch to begin recording.

Touch to view a list of your
recordings.

Touch to end the
recording.

NOTE: The available recording time may differ from actual recording
time.

Managing your Voice memos
From the Voice Recorder list screen:
• Tap the Share icon
to share the voice memo using the available
choices.
• Tap the Delete icon
to select the voice memo(s) you want to delete.
• Touch and hold a voice memo to open a context memo to select Share,
Delete, Rename, Trim, or Details.
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POLARIS Office 5
POLARIS Office 5 is a professional mobile office solution that lets users
conveniently view various types of office documents, including Word, Excel
and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.
To create a new document
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > POLARIS Office 5
.
2 Register your email address on the Registration page.
NOTE: You can tap Skip to ignore the registration information.
3 Tap
to start a new document.
4 Tap a document type from the drop-down list, then choose a template.
5 Enter contents in the document using the tools at the top of the screen
and the on-screen keyboard.
6 When you're done working on the document, tap
(in the top left corner
of the screen), then tap Save (or Save as to enter a new document name)
to save.
7 Enter the document name and touch Save.
To view and edit a document on your device
You can now easily view and edit a wide variety of file types, including
Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices.
1 Open POLARIS Office 5 and search for a document.
2 Touch the document that you want to view or edit.
When viewing documents using POLARIS Office 5, the objects and layout
remain the same as in the original documents.
3 To edit the document, tap
.
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Google+
Use the Google+ app to stay connected with people via Google’s social
network service.
From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Google
> Google+
.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.

LG SmartWorld
LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes,
games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Tablet
1 Tap
> Apps
> Apps tab > tap the
icon to access
LG SmartWorld.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed
up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
3 Download the content you want.
• LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.
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NOTE: What if there is no
icon?
1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com)
and select your Country/Language.
2 Download the LG SmartWorld App.
3 Run and install the downloaded file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the
icon.
Special benefit only in LG SmartWorld
1 Decorate your own style on your tablet by personalizing it with Home
themes, keyboard themes, and fonts provided on LG SmartWorld.
(However, this service is available only to specific devices. Please check
the LG SmartWorld website to check availability).
2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotions that are
consistently provided.
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The Web
Internet
Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color
world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on
your tablet wherever you are and whatever you enjoy.
From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Internet
.
Tap to run QSlide.
Tap to go back one page.
Tap to go forward one page, to the page you connected to after the
current one. This is the opposite of what happens when you touch
the Back Key
, which takes you to the previous page.
Tap to refresh or stop the current page.
Tap to go to the Home page.
Tap to access your bookmarks.
Touch to access more options.

Opening a page
• To open a new page, tap
at the top of the browser.
• To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to view the
page.
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Bookmarks
To open a bookmarked web page, tap
one.

on the browser toolbar and select

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

Using Reader mode
Your tablet can display simplified web pages for easier reading.
View news or blog posts and other article pages easily with no distractions –
with Reader mode, you can read a clutter-free page.
Tap
on the URL web address bar to activate Reader mode.

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

Download files
Use the Downloads app to see what files have been downloaded.
From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Downloads
.

Chrome
Use Chrome to search for information and browse web pages.
From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Chrome
.
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NOTE: This application may not be available, depending on your region
and service provider.

Viewing web pages
Tap the address field (at the top of the screen), enter a web address or
search criteria, and tap
on the keyboard.

Opening a page
• To go to a new page, tap
at the top of the browser.
• To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to select the
page.

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

Syncing with other devices
Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when
you are logged in with the same Google account.
To view open tabs on other devices, tap the Menu icon
> Recent tabs.
You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a
web page to open.
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Adding and viewing bookmarks
To add bookmarks, tap
in the URL bar.
To open a bookmarked web page, tap the Menu icon
select the desired page.

> Bookmarks and

Chrome Options menu
Tap the Menu icon
to access the following options.
• New tab – Tap to open a new web page tab.
• New incognito tab – Tap to open a new incognito tab.
• Bookmarks – Displays your bookmarked web pages.
• Recent tabs – Displays your open web pages on other devices.
• History – Displays your browsing data (web pages you've visited).
• Share... – Allows you to share the web page.
• Print... – Tap to print the web page. Choose to automatically find a printer
on your network, or manually enter one to use.
• Find in page – Allows you to search for text on the current web page.
• Add to home screen – Allows you to add a shortcut to the current page on
your Home screen.
• Request desktop site – Checkmark to access the desktop site when you
view web pages on your tablet.
• Settings – Allows you to change the settings specific to the Chrome app.
• Help & feedback – Displays information about using the Chrome app on
your tablet and allows you to provide feedback to Chrome developers.
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Settings
Access the Settings menu
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
OR
From the Home screen, touch and hold the Recent Apps Key
System settings.
2 Select a setting category and set the desired option.

.
>

WIRELESS NETWORKS
Wi-Fi
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
A list of all available Wi-Fi networks will be displayed. Tap one to connect to
it.
NOTE: Tap Search to scan for available Wi-Fi networks.
Tap the Menu icon
in the Wi-Fi menu to access the following options.
Add Wi-Fi – Allows you to manually enter a new Wi-Fi network.
Saved Wi-Fi – Allows you to forget saved Wi-Fi network.
Advanced Wi-Fi – Accesses the advanced Wi-Fi settings.
Interactive tutorial – Displays some useful tutorials for the Wi-Fi function.
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TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you
may need to enter the MAC address of your tablet in the router.
You can find the MAC address in the following user interface: From the
Home screen, tap Apps
> Settings
> Wi-Fi > Menu icon
>
Advanced Wi-Fi > MAC address.

Bluetooth
Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth. Turning
Bluetooth on allows you to pair and connect to other Bluetooth devices.
Tap the Menu icon
in the Bluetooth menu to access the following options.
Edit tablet name – Changes your tablet name for easy identification when
pairing and connecting. Enter your new tablet name, then tap Save.
Visibility timeout – Sets the amount of time other Bluetooth devices can
see your tablet for pairing and connection. Choose from 2 min, 5 min, 1 h,
and Never time out.
Received files – Displays a list of your Bluetooth received files.
Interactive tutorial – Displays some useful tutorials about Bluetooth features.
Help - Information about bluetooth connectivilty.

Mobile data
Displays the data usage during the chosen periods of time. Tap an app from
the list to view the app's data usage.
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Share & connect
Allows you to configure various options for sharing data and connecting with
other devices.
SmartShare Beam – Allows you to receive multimedia content from LG
phones or tablets.
NOTE: You must enable Wi-Fi to activate SmartShare Beam.
Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.
Miracast – You can mirror phone screen and sound onto LG Miracast dongle
or TV wirelessly.
NOTE: To start the Miracast feature quickly, tap the Miracast icon in
the Notification Panel. While mirroring, Mobile Hotspot cannot be used
simultaneously.
LG PC Suite – Allows you to use LG PC Suite to transfer music and images
between a computer and your tablet.

Tethering & networks
Allows you to connect other devices to tablet to use the Internet or set the
networks settings.
USB tethering – Allows you to turn on USB tethering and connect other
devices to share your data.
Wi-Fi hotspot – Allows you to turn on Wi-Fi hotspot and connect other
devices to phone via Wi-Fi.
Bluetooth tethering – Allows you to turn on Bluetooth tethering and connect
other devices to tablet via bluetooth.
Help – Allows you to know the informations of the USB tethering, Wi-Fi
hotspot and Bluetooth tethering.
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Airplane mode – Allows you to turn off all wireless connections such as Wi-Fi
and Bluetooth.
Mobile networks – Allows you to set whether to enable or disable data
access on your tablet.
VPN – Allows you to set up and manage Virtual Private Networks(VPNs).

DEVICE
Sound
Sound profile – Allows you to set the sound profile to Sound, Vibrate only or
Do not disturb.
Volume – Manage the volume for Notification sound, Touch feedback &
system, and Music, video, games & other media.
Vibration strength – Allows you to set the vibrate strength for calls,
notifications, and touch feedback.
Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.
Do not disturb – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions
from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when
Priority only is set.
Lock screen – Allows you to choose if you want to show or hide notifications
on the lock screen.
Apps – Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps
to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.
Touch sound – Allows you to set your tablet to play a sound when you touch
buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.
Screen lock sound – Allows you to set your tablet to play a sound when
locking and unlocking the screen.
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Vibrate on tap – Allows you to set the vibration feedback when the tablet
screen is touched.

Display
Home screen
Theme – Sets the screen theme for your device.
Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens.
Allow Home screen looping – Checkmark to set the Home screens to
scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite
direction when you reach one end.
Home backup & restore – Allows you to backup and restore app and
widget configurations and themes.
Help – Displays information about the Home screen.
Lock screen
Select screen lock – Set a screen lock type to secure your tablet.
NOTE: After upgrading to Lollipop OS, your screen lock may not be
available except for Pattern, PIN and Password.
In this case, go to Apps
> Settings
> Security > Clear
credentials to delete the security certificates, and then, set up a screen
lock.
Be careful when you clear credentials because all the security
certificates you have installed will be deleted.
Smart Lock – Sets to keep your tablet 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.
Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.
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Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or
Wallpaper gallery.
Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.
Owner info – Allows you to enter contact info to be displayed on the Lock
screen in case the tablet is lost.
Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically
locks after the screen has timed-out.
Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen
when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security
lock timer setting.
Brightness – Adjust the screen brightness. Touch Night brightness to set the
brightness to 0% automatically between the hours of 12:00 am - 6:00 am.
Screen timeout – Set the time delay before the screen automatically turns
off.
Screen-off effect – Sets the screen-off effect used when the screen turns
off.
Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate
the tablet.
Daydream – Tap the Daydream switch
to toggle it On or Off. On allows
the set screen saver to be displayed when the tablet is sleeping while docked
and/or charging. Choose from Clock and Google Photos.
NOTE: Charging might be slow while the screen saver is on.
Font type – Change the type of display font.
Font size – Change the size of the display font.
Smart screen – Keeps the screen on when the device detects your face.

93

Home touch buttons – Allows you to set which Home touch buttons are
displayed and their position on the bar. You can also select the color and the
background.
Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt
and speed of the sensor.

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

Battery
BATTERY INFORMATION – See how much battery power is used for device
activities. The battery level displays in a percentage. The remaining time of
use is also displayed.
Battery usage – Displays battery usage.
Battery percentage on status bar – Displays the battery percentage on the
Status Bar.
Battery saver – Manage the battery for the power saving items. Tap the
switch
to turn this feature on. Tap Battery saver for the following
options.
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• TURN BATTERY SAVER ON: Set the battery level at which you want
Battery saver to turn on. Choose from Immediately, 5% battery and 15%
battery.
Help – Touch to access some tips for Power saver.

Smart cleaning
You can manage the unused apps, saved files or temporary internet files.

Apps
Display the list of applications such as currently running or downloaded.
Swipe left and right to view one of the three tabs across the top of the
screen to view detailed information for DOWNLOADED, ON SD CARD,
RUNNING, and ALL applications.
Tap an entry to view more information, tap Force stop (or Stop), then OK to
stop it from running.

Default message app
You can choose the default message app.

Dual window
Split view – Allows the device to automatically open Dual window when you
tap a link on the full screen or tap an e-mail attachment (images only).
Help – Displays help information about using the Dual window feature.

PERSONAL
Cloud
Tap Add account to add a cloud account. You access your cloud accounts
from this menu. Tap the Menu icon
to upload files.
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Users
This menu displays the current users you've created.
Add users when tablet locked – Allows you to add a new user when your
tablet is locked.
Add user – Allows you to add new account for the tablet and use the Multiuser feature.

Location
Mode
• High accuracy (GPS and networks) – Use GPS and Wi-Fi networks to
estimate location.
• Battery saving (Networks only) – Use  Wi-Fi networks and mobile
networks to estimate location.
• Device sensors only (GPS only) – Use GPS to pinpoint your location.
RECENT LOCATION REQUEST – Displays apps that have recently requested
your location information.
Camera – Allows the device to tag photos and videos with their locations.
Google Location Reporting – Allows you to view your Google location
settings.

Security
Encrypt tablet – Allows you to encrypt data on the tablet for security. You will
be required to enter a PIN or password to decrypt your tablet each time you
power it on.
Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt data on the MicroSD for
security.
Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the MicroUSIM card PIN.
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Password typing visible – Shows the last character of the hidden password
as you type.
Tablet administrators – View or deactivate tablet administrators.
Unknown sources – Allows installation of apps from non-Play Store
applications.
Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause
harm.
Storage type – Displays the storage type for certificates.
Trusted credentials – Displays trusted CA certificates.
Install from storage – Choose to install encrypted certificates.
Clear credentials – Remove all certificates.
Trust agents – View or deactivate Trust agents.
Screen pin – This feature allows you to lock your device so that the current
user can only access the pinned app. This is useful for users with children.
App usage access – Allows to view usage info of apps.

Accounts & sync
Permits applications to synchronize data in the background, whether or
not you are actively working in them. Deactivating Auto-sync data can save
battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Language & input
Use the Language & input settings to select the language for the text on
your tablet and to configure the on-screen keyboard, including words you've
added to its dictionary.
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Backup & reset
Back up my data – Set to backup your settings and application data to the
Google server.
Backup account – Set the account to which you want to backup data to.
Automatic restore – Set to restore your settings and application data when
the applications are reinstalled on your device.
LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in
the event of data loss or replacement.
• Copy & receive data – Allows you to transfer data such as contacts,
photos, and music between devices.
• Backup and restore – Allows you to make keeping data safe.
Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and
delete all your data. If you reset the tablet this way, you are prompted to
re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM
Shortcut key
Allows you to turn the Shortcut keys on and off.

Date & time
Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also
use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining
the current time from the mobile network.

Accessibility
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have
installed on your tablet.
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NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.
TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people
with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the TalkBack switch
at the top right corner of the screen to turn it on. Tap Settings at the
bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.
Font size – Checkmark to adjustment the size of the text.
Invert colors – Checkmark to invert the colors of the screen and content.
Color adjustment – Sets to view the screen with greater color contrast. Tap
the switch
to turn it on. Then tap the screen and drag across the
screen in any direction until you see the color contrast you want to use.
Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
Screen shade – Dims the screen's backlight.
Accessibility shortcut – Activate this feature to allow you to quickly enable
accessibility features.
Text-to-speech output – Sets the text-to-speech preferred engine and
speech rate setting. Also plays a short demonstration of speech synthesis.
The default language status is also displayed.
Audio type – Sets the audio type. Choose Mono or Stereo.
Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to
set it.
Turn off all sounds – Turns off all sounds.
Captions – Allows to customize caption settings for those with hearing
impairments. Tap the switch
to turn this feature on. Set the language,
Font size, and caption style options as desired.
Touch feedback time – Sets the touch and feedback time. Choose from
Short, Medium, and Long.
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Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.
Screen timeout – Sets the amount of time before the screen turns off.
Touch control areas – Tap the switch
to turn this feature on. Allows you
to limit the touch control to selected areas of the screen. Press the Volume
Down Key and Home Key
at the same time to activate and deactivate
the feature.
Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen
depending on the device orientation (portrait or landscape).
Password voice confirmation – Checkmark to have voice confirmation of
characters when inputting passwords.
Accessibility settings shortcut – Sets quick and easy access to selected
features when you triple-tap the Home Key.
One-touch input – Each finger touch enters a letter/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.

Quick Cover
Activate this menu to turn the screen on or off automatically when using the
Quick Cover.

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

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

LG tablet software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to update the firmware of your tablet to the newer
version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This
feature is only available if and when LG makes the newer version of the
firmware available for your device. First, you can check the software version
on your tablet:
From the Home screen, tap Apps
> Settings
> About tablet >
Software info.
To perform the tablet software update, from the Home screen, tap Apps
> Settings
> About tablet > Update Center > Software Update > Check
now for update.
NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only
for selected models at its own discretion and does not guarantee the
availability of the newer version of the firmware for all tablet models.
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NOTE: Your personal data—including information about your Google
account and any other accounts, your system/application data and
settings, any downloaded applications and your DRM licence —might
be lost in the process of updating your device's software. Therefore,
LG recommends that you back up your personal data before updating
your tablet's software. LG does not take responsibility for any loss of
personal data.
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Accessories
These accessories are available for use with the your tablet. (Items described
below may be optional.)
Travel adaptor

USB cable

Quick Start Guide

NOTE:
• Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your
warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter when using your
tablet. Some problems require you to call your service provider, but most are
easy to fix yourself.
Message
No
applications
can be set

Charging
error

Impossible
to receive /
send photos

108

Possible causes

Possible corrective measures

Not supported by
service provider or
registration required.

Contact your service provider.

Battery is not charged.

Charge battery.

Outside temperature is
too hot or cold.

Make sure tablet is charging
at a normal temperature.

Contact problem

Check the charger and its
connection to the tablet.

No voltage

Plug the charger into a
different socket.

Charger defective

Replace the charger.

Wrong charger

Use only original LG
accessories.

Memory full

Delete some images from
your tablet.

Message
Files do not
open

No sound

Possible causes

Possible corrective measures

Unsupported file
format

Check the supported file
formats.

Vibration mode

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

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