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้ ี้
เกีย
่ วก ับคูม
่ อ
ื ผูใ้ ชน

ไทย

ขอขอบคุณทีเ่ ลือกสินค ้าของ LG ชิน้ นี้ โปรดอ่านคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้นีอ
้ ย่างละเอียด
ก่อนใช ้อุปกรณ์เป็ นครัง้ แรกเพือ
่ การใช ้งานทีป
่ ลอดภัยและถูกต ้อง
• ใช ้อุปกรณ์เสริมของแท ้ของ LG เสมอ อุปกรณ์ทใี่ ห ้มาพร ้อมกันได ้รับการ
ออกแบบมาสำ�หรับอุปกรณ์นเี้ ท่านัน
้ และอาจใช ้ไม่ได ้กับอุปกรณ์อน
ื่ ๆ
• อุปกรณ์นไี้ ม่เหมาะสำ�หรับบุคคลทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสายตาเนือ
่ งจาก
ใช ้แป้ นพิมพ์แบบสัมผัส
• คำ�อธิบายต่าง ๆ อ ้างอิงจากการตัง้ ค่าเริม่ ต ้นของอุปกรณ์
• แอพเริม่ ต ้นทีม
่ ากับเครือ
่ งอาจมีการอัพเดต และอาจมีการยกเลิกการ
สนับสนุนของแอพเหล่านีโ้ ดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อสงสัย
เกีย่ วกับแอปทีต
่ ด
ิ มากับเครือ
่ ง โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG สำ�หรับแอพที่
ผู ้ใช ้ติดตัง้ โปรดติดต่อผู ้ให ้บริการทีเ่ กีย่ วข ้อง
• การปรับแต่งระบบปฏิบต
ั กิ ารของอุปกรณ์ หรือการติดตัง้ ซอฟต์แวร์จาก
แหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่เป็ นทางการอาจทำ�ให ้เครือ
่ งชำ�รุดเสียหาย และทำ�ให ้
ข ้อมูลเสียหายหรือสูญหายได ้ การทำ�เช่นนัน
้ จะถือเป็ นการละเมิดข ้อ
ตกลงสิทธิการใช ้งานของ LG และทำ�ให ้ประกันเป็ นโมฆะ
• เนือ
้ หาและภาพประกอบบางอย่างอาจแตกต่างจากอุปกรณ์ของคุณ ขึน้
ั ซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชน
ั ของระบบปฏิบต
อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่ ผู ้ให ้บริการ เวอร์ชน
ั ิ
การ และอาจมีการเปลีย่ นแปลงได ้โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
้ หลัง รูปภาพ และสือ่ อืน
่ ๆ ทีม
่ าพร ้อมกับเครือ
่ ง
• ซอฟต์แวร์ เสียง ภาพพืน
สามารถใช ้ได ้แบบจำ�กัด หากคุณดึงข ้อมูลและใช ้รายการเหล่านีเ้ พือ
่
ประโยชน์ทางการค ้าหรือเพือ
่ จุดประสงค์อน
ื่ ๆ อาจถือเป็ นการละเมิด
กฎหมายลิขสิทธิ์ ในฐานะผู ้ใช ้ คุณต ้องรับผิดชอบการใช ้สือ่ อย่างผิด
กฎหมายแต่เพียงผู ้เดียว
• ทัง้ นี้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม่ เติมจากการใช ้บริการเครือข่าย เช่น การรับส่ง
ข ้อความ การอัพโหลด การดาวน์โหลด การซิงค์อต
ั โนมัต ิ และบริการ
่ งั ้ เพือ
่ หลีกเลีย่ งค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่จำ�เป็ น เลือกแผนการ
ค ้นหาตำ�แหน่งทีต
ใช ้งานทีเ่ หมาะกับความต ้องของคุณ ติดต่อผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณ
เพือ
่ ดูรายละเอียดเพิม่ เติม
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คำ�แนะนำ�เพือ
่ ความปลอดภ ัยและการ
ิ ธิภาพ
ใชง้ านอย่างมีประสท

โปรดอ่านคำ�แนะนำ �เบือ
้ งต ้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ�แนะนำ �เหล่านีอ
้ าจทำ�
ให ้เกิดอันตรายหรือ ผิดกฎหมาย
่ งมือซอฟต์แวร์ทอ
ี่ ยูใ่ นอุปกรณ์ของคุณจะเก็บ
ในกรณีทเี่ กิดความผิดพลาด เครือ
รวบรวมบันทึกความผิ ดพลาด เครือ
่ งมือนีร้ วบรวมเฉพาะข ้อมูลเกีย่ วกับความ
ผิดพลาด เช่น ความแรงของสัญญาณ ตำ�แหน่ง ID เซลล์ในกรณีสายหลุด
่ ช่วยในการตรวจสอบสาเหตุ
และแอปพลิเคชันทีโ่ หลด บันทึกจะถูกใช ้เพือ
ของความผิดพลาดเท่านัน
้ บันทึกเหล่านีจ้ ะถูกเข ้ารหัสและสามารถเข ้าถึงได ้โดย
่
ศูนย์บริการ 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)
อุปกรณ์ได ้รับการออกแบบตรงตามข ้อกำ�หนดด ้านความปลอดภัยในการใช ้งาน
ทีเ่ กีย่ วกับการรับ พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ ข ้อกำ�หนดนีใ้ ช ้หลักเกณฑ์ทางวิทยา
่ ไว ้ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ความปลอดภัยของทุกคน
ศาสตร์ทรี่ วมถึงการกำ�หนดค่าเผือ
โดยไม่ขนึ้ กับอายุและสุขภาพ
่ ความถีว่ ท
ิ ยุใช ้หน่วยวัดทีเ่ รียกว่า
• ข ้อกำ�หนดเกีย่ วกับการรับพลังงานคลืน
Specific Absorption Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR ได ้กระทำ�ด ้วย
ี ารทีไ่ ด ้มาตรฐาน โดยให ้เครือ
่ งโทรศัพท์สง่ สัญญาณทีแ
่ รงทีส
่ ด
ุ
การใช ้วิธก
และมีการรับรองขนาดสัญญาณแล ้ว โดยการส่งสัญญาณดังกล่าว
่ โี่ ทรศัพท์ใช ้อยู่
ได ้กระทำ�ใน ทุกย่านความถีท
• แม ้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุน
่ จะแตกต่างกันบ ้าง
แต่ทก
ุ รุน
่ จะได ้รับการออกแบบ ให ้อยูภ
่ ายในข ้อกำ�หนดการรับพลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
่ นะนำ �โดย International Commission on
• ข ้อจำ�กัด SAR ทีแ
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก.
โดยเฉลีย่ ตามเนือ
้ เยือ
่ ของร่างกายทีห
่ นัก 10 กรัม
่ นี้ ซึง่ ทำ�การทดสอบขณะถือแนบกับหูคอ
ื
• ค่า SAR สูงสุดสำ�หรับรุน
่ พกพาไว ้กับตัวคือ 1.300 วัตต์/กก.
0.254 วัตต์/กก. (10 กรัม) และเมือ
(10 กรัม)
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• โทรศัพท์นต
ี้ รงตามมาตรฐานการดูดกลืนสัญญาณคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF)
เมือ
่ ใช ้งานตามปกติโด ยถือแนบกับหู หรือขณะวางห่างจากร่างกายอย่าง
่ ใช ้กล่องโทรศัพท์สำ�หรับพก พา คลิปยึดเข็มขัดหรือทีใ่ ส่
น ้อย 5 มม. เมือ
โทรศัพท์ เพือ
่ การใช ้งานแบบพกติดตัว อุปกรณ์เหล่านัน
้ ไม่ควรเป็ น โลหะ
่ า่ งจากร่างกายอย่างน ้อย 5 มม. โทรศัพท์เครือ
่ งนี้
และควรให ้โทรศัพท์อยูห
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสำ�หรับการส่งไฟล์ข ้อมูลหรือ
ต ้องมีการเชือ่ ม ต่อเครือข่ายทีม
ข ้อความ ในบางครัง้ การส่งไฟล์ข ้อมูลหรือกา รส่งข ้อความอาจล่าช ้าจนกว่า
ั ต
ิ ามคำ�แนะนำ �
จะเชือ่ มต่อเครือข่ายได ้ ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ปฏิบต
เกีย่ วกับระยะห่างดังกล่าวข ้างต ้น จนกว่าจะส่งข ้อมูลเสร็จสิน้

การดูแลและการบำ�รุงร ักษาผลิตภ ัณฑ์

• ใช ้อุปกรณ์เสริมทีแ
่ ถมมาให ้ในกล่องซึง่ ได ้รับการรับรองจาก LG เท่านัน
้ LG
ไม่รับประกันความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆ ทีเ่ กิดจากการใช ้อุปกรณ์
เสริมของบุคคลที่ 3
้ หาและภาพประกอบบางอย่างอาจต่างจากอุปกรณ์ของคุณได ้โดย
• เนือ
ไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
่ งโทรศัพท์ ควรนำ �ไปให ้ช่างเทคนิคผู ้มี
• อย่าถอดแยกชิน้ ส่วนของเครือ
ความรู ้เมือ
่ จำ�เป็ นต ้องมีการ ตรวจซ่อม
• การซ่อมแซมภายใต ้การรับประกันเป็ นการตัดสินใจของ LG ซึง่ อาจรวมถึง
่ รับสภาพ
การเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือ แผงวงจรทีเ่ ป็ นของใหม่หรือของทีป
ู เปลีย่ น
โดยมีประสิทธิภาพในการทำ�งานเทียบเท่าชิน้ ส่วน ทีถ่ ก
• ควรวางให ้ห่างจากอุปกรณ์เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า เช่น ทีว ี วิทยุ
และเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
่ งไว ้ห่างจากแหล่งความร ้อน เช่น เครือ
่ งระบายความร ้อน
• ควรตัง้ เครือ
หรือเตาประกอบอาหาร
• อย่าทำ�ตก
่ สะเทือนหรือการกระแทก
• อย่านำ �เครือ
่ งนีไ้ ว ้ในทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารสัน
• ปิ ดอุปกรณ์ในบริเวณทีม
่ ข
ี ้อกำ�หนดพิเศษว่าห ้ามใช ้ ตัวอย่างเช่น
ห ้ามใช ้อุปกรณ์ในโรงพยาบาล เนือ
่ งจากอาจมีผลต่อการทำ�งานของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทไี่ วต่อสัญญาณรบกวน
• อย่าสัมผัสอุปกรณ์ด ้วยมือเปี ยก ขณะกำ�ลังชาร์จแบตเตอรี่
เพราะอาจถูกไฟฟ้ าดูดและอาจทำ� ให ้อุปกรณ์เสียหายได ้
• ห ้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล ้วัตถุไวไฟ เนือ
่ งจากโทรศัพท์อาจร ้อนและ
ทำ�ให ้ติดไฟ ซึง่ อาจทำ�ให ้เกิด เพลิงไหม ้
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• ใช ้ผ ้าแห ้งเช็ดทำ�ความสะอาดภายนอกเครือ
่ งโทรศัพท์ (อย่าใช ้สารละลาย
เช่น เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จอุปกรณ์โดยวางไว ้บนพืน
้ ผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จอุปกรณ์ในบริเวณทีม
่ ก
ี ารถ่ายเทอากาศดี
• อย่านำ �เครือ
่ งนีไ้ ว ้ในทีท
่ ม
ี่ ฝ
ี นหรื
ุ่
อควันมากเกินไป
• อย่าวางอุปกรณ์ใกล ้บัตรเครดิตหรือบัตรโดยสารทีม
่ แ
ี ถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทำ�ความเสียหายต่อ ข ้อมูลในแถบแม่เหล็กได ้
• อย่าเคาะหน ้าจอด ้วยวัตถุมค
ี ม เพราะอาจทำ�ให ้อุปกรณ์เสียหายได ้
ั ผัสกับของเหลวหรือความชืน
้
• อย่าให ้อุปกรณ์สม
• ใช ้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด ้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต ้องเสาอากาศโดยไม่จำ�เป็ น
• ห ้ามใช ้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือซ่อมแซมแก ้วทีแ
่ ตก มีรอยแตก
หรือร ้าว ความเสียหายของ หน ้าจอแก ้วเกิดขึน้ จากการใช ้งานโดยไม่ได ้รับ
อนุญาตหรือไม่ถก
ู ต ้องจะไม่ครอบคลุมภายใต ้การ รับประกัน
• อุปกรณ์ของคุณเป็ นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ซงึ่ จะสร ้างความร ้อนขึน้ ในระหว่าง
การใช ้งานตามปกติ การสัมผัสกับผิวโดยตรงเป็ นระยะเวลานานโดยไม่ม ี
การระบายอากาศหรือมีไม่เพียงพออาจทำ� ให ้รู ้สึกไม่สบายหรือเกิดแผล
่ ถือแท็บเล็ตในระหว่าง
ไหม ้เล็กน ้อยได ้ ดังนัน
้ ผู ้ใช ้ต ้องระมัดระวังเมือ
หรือทันทีหลังจากการใช ้งาน
่ ให ้เครือ
่ งแห ้งสนิท
• หากอุปกรณ์ของคุณเปี ยกน�้ำ ให ้ถอดปลั๊กทันทีเพือ
ห ้ามทำ�ให ้อุปกรณ์แ ห ้งเร็วขึน้ โดยใช ้แหล่งความร ้อนภายนอก เช่น เตาอบ
เตาไมโครเวฟ หรือเครือ
่ งเป่ าผม
้ำ
ย่ นสีของฉลากผลิตภัณฑ์ในอุปกรณ์
• ของเหลวในอุปกรณ์ทเี่ ปี ยกน�จะเปลี
ของคุณ ความเสียหา ยของอุปกรณ์ทเี่ ป็ นผลมาจากการสัมผัสกับของเหลว
จะไม่ได ้รับครอบคลุมภายใต ้การรับประกัน
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ิ ธิภาพของอุปกรณ์
การทำ�งานอย่างมีประสท
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส ์

อุปกรณ์ทก
ุ เครือ
่ งอาจรับคลืน
่ รบกวนได ้ ซึง่ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งาน
• ห ้ามใช ้อุปกรณ์ใกล ้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได ้รับอนุญาตก่อนโปรด
ปรึกษาแพทย์เพือ
่ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำ�งานอุปกรณ์
การแพทย์ของคุณหรือไม่
่ งควบคุมจังหวะการเต ้นของหัวใจแนะนำ �ว่าควรเว ้นระยะห่าง
• ผู ้ผลิตเครือ
ระหว่างอุปกรณ์อน
ื่ และเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต ้นของหัวใจอย่างน ้อย
่ หลีกเลีย่ งการรบกวนทีอ
่ าจเกิดกับเครือ
่ งควบคุมจังหวะการเต ้น
15 ซม. เพือ
ของหัวใจ
ี้ าจทำ�ให ้เกิดแสงจ ้าหรือกะพริบ
• อุปกรณ์นอ
• อุปกรณ์อาจก่อใหเ้กดิ สัญญาณคลืน
่ รบกวนกับเครือ
่ งช่วยฟั งได ้
• ดังนัน
้ โทรทัศน์ วิทยุ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได ้รับการรบกวน
บ ้างเล็กน ้อย
• ใช ้อุปกรณ์ของคุณในช่วงอุณหภูม ิ 0 ºC และ 40 ºC หากเป็ นไปได ้
การปล่อยให ้อุปกรณ์อยูใ่ น อุณหภูมเิ ย็นจัดหรือร ้อนจัดอาจทำ�ให ้เกิดความ
เสียหาย ทำ�งานผิดพลาด หรือระเบิดได ้

ความปลอดภ ัยบนท้องถนน

ตรวจสอบกฎหมายและข ้อกำ�หนดว่าด ้วยเรือ
่ งการใช ้อุปกรณ์ในพืน
้ ทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ
ขับขีย่ านพาหนะ
ื ถือในขณะขับรถ
• ห ้ามใช ้อุปกรณ์มอ
• มีสมาธิในการขับขีด
่ ้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่
• ขับเข ้าข ้างทาง แล ้วจอดรถก่อนโทรออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทำ�ให ้จำ�เป็ นต ้องดำ�เนิน การดังกล่าว
• พลังงานคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด
ิ รถยนต์ อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัย เป็ นต ้น
ในรถของคุณ เช่น วิทยุตด
• หากรถของคุณติดตัง้ ถุงลมนิรภัย ห ้ามติดตัง้ อุปกรณ์พกพาแบบไร ้สายซึง่ ขัด
ขวางการทำ�งานของ ถุงลม ซึง่ อาจทำ�ให ้ถุงลมไม่ทำ�งาน หรืออาจทำ�ให ้คุณ
ได ้รับบาดเจ็บรุนแรงเนือ
่ งจากการทำ�งา นผิดปกติของถุงลมนิรภัยได ้
• หากคุณกำ�ลังฟั งเพลงในขณะอยูข
่ ้างนอก โปรดตรวจดูวา่ ระดับเสียงอยูท
่ ี่
ระดับทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ให ้คุณยังสามารถได ้ยินเสียงจากรอบข ้างได ้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ อยูข
่ ้างถนน
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หลีกเลีย
่ งการทำ�ลายความสามารถในการได้ยน
ิ
เพือ
่ ป้ องกันการทำ�ลายความสามารถในการได ้ยินที่ อาจเกิดขึน้ ได ้
ห ้ามฟั งเสียงทีด
่ งั มากเป็ นเวลานาน

ความสามารถในการได ้ยินอาจถูกทำ�ลายได ้หากคุณฟั งเสียงดังเป็ นระยะ
เวลานาน ดังนัน
้ เราขอแน ะนำ �ว่า คุณไม่ควรเปิ ดหรือปิ ดหูฟังใกล ้กับหูของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรตัง้ ระดับเสียงเพลงและระดับ เสียงสายสนทนาไว ้ในระดับ
ทีเ่ หมาะสม
่ ใช ้หูฟัง ให ้ลดระดับเสียงลงหากคุณไม่ได ้ยินเสียงพูดของคนข ้างๆ
• เมือ
หรือคนข ้างๆ คุณได ้ยินสิง่ ทีค
่ ณ
ุ กำ�ลังฟั ง
• แรงดันเสียงทีม
่ ากเกินไปจากหูฟัง และชุดหูฟังสามารถทำ�ให ้สูญเสียการ
ได ้ยินได ้

สว่ นทีเ่ ป็นแก้ว

อุปกรณ์ของคุณมีชนิ้ ส่วนบางอย่างทีผ
่ ลิตมาจากกระจก กระจกนีส
้ ามารถแตกได ้
หากอุปกรณ์ของ คุณหล่นลงบนพืน
้ ผิวทีแ
่ ข็ง หรือถูกกระแทกอย่างแรง
้ ตก อย่าสัมผัส หรือพยายามดึงออก
หรือถูกกระแทก หากส่วนทีเ่ ป็ นแก ้วนีแ
่ งจนกว่าผู ้ให ้บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาตจะทำ�การเปลีย่ น
โปรดหยุดใช ้เครือ
ส่วนทีเ่ ป็ นกระจกให ้ใหม่

บริเวณทีท
่ �ำ ให้เกิดระเบิดได้

ห ้ามใช ้อุปกรณ์ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารดำ�เนินการระเบิดอยู่ ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อห ้ามอย่าง
เคร่งครัด และทำ�ตา มข ้อกำ�หนดหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

บริเวณทีอ
่ าจเกิดการระเบิดได้

• ห ้ามใช ้อุปกรณ์ใกล ้จุดเติมน�มั
้ำ นเชือ้ เพลิง
• ห ้ามใช ้ใกล ้น�มั
้ำ นเชือ้ เพลิงหรือสารเคมี
• ห ้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย
หรือระเบิดได ้ในห ้องโดยสารของรถ ซึง่ คุณใช ้เก็บอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม
ต่างๆ ของคุณ
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บนเครือ
่ งบิน

อุปกรณ์ไร ้สายสามารถก่อให ้เกิดคลืน
่ รบกวนต่อเครือ
่ งบินได ้
• ปิ ดอุปกรณ์ของคุณก่อนขึน้ เครือ
่ งบินเสมอ
• อย่าใช ้โทรศัพท์บนเครือ
่ งบินก่อนได ้รับการอนุญาตจากพนักงานประจำ�เครือ
่ ง

เด็ก

เก็บอุปกรณ์ในทีป
่ ลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทัง้ เก็บชิน้ ส่วนขนาดเล็กซึง่
อาจทำ�อันตรายหาก เด็กนำ �ใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช ้กับเครือข่ายมือถือบางเครือข่ายได ้ ดังนัน
้
คุณไม่ควรพึง่ พาอุปกร ณ์นเี้ พียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให ้ตรวจสอบกับ
ผู ้ให ้บริการในพืน
้ ทีข
่ องคุณ

ข้อมูลเกีย
่ วก ับแบตเตอรีแ
่ ละการดูแลร ักษา

• คุณไม่จำ�เป็ นต ้องคายประจุแบตเตอรีอ
่ อกจนหมดก่อนเริม่ การชาร์จ
แบตเตอรีน
่ ต
ี้ า่ งจากแบตเต อรีอ
่ น
ื่ เนือ
่ งจากไม่ม ี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ งึ ไม่ด ้อยลง
• ใช ้เฉพาะแบตเตอรีแ
่ ละเครือ
่ งชาร์จของ LG เท่านัน
้
เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีข
่ อง LG ได ้รับกาออกแบบมาเพือ
่ ยืดอายุการใช ้งาน
ของแบตเตอรีใ่ ห ้นานทีส
่ ด
ุ
่ ด
ั วงจร
• อย่าถอดชิน้ ส่วนหรือทำ�ให ้แบตเตอรีล
• รักษาความสะอาดหน ้าสัมผัสโลหะของแบตเตอรี่
• เปลีย่ นแบตเตอรีก
่ ้อนใหม่ทน
ั ที เมือ
่ ประสิทธิภาพการใช ้งานลดตํา่ ลงจนถึง
ระดับทีไ่ ม่อาจใช ้งานต่อ ได ้ แบตเตอรีน
่ ส
ี้ ามารถชาร์จใหม่ได ้หลายร ้อยครัง้
ก่อนทีจ่ ะต ้องเปลีย่ นก ้อนใหม่
่ เพิม่ เวลาการ
• ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่อกี ครัง้ หากไม่ได ้ใช ้เป็ นเวลานานเพือ
ใช ้งาน
่ งชาร์จแบตเตอรีโ่ ดนแสงแดดโดยตรง หรือใช ้ในสภาพทีม
่ ี
• อย่าให ้เครือ
้ สูง เช่น ในห ้องน�้ำ
ความชืน
• อย่าวางแบตเตอรีท
่ งิ้ ไว ้ในสภาพอากาศทีร่ ้อนหรือเย็น เนือ
่ งจาก
่ าจ ด ้อยลง
ประสิทธิภาพของแบตเตอรีอ
• หากมีการใส่แบตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง อาจทำ�ให ้เกิดการระเบิดได ้
่ ใี่ ช ้แล ้ว
ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ�แนะนำ �ในการทิง้ แบตเตอรีท

��������������������������������������������������������

10

• หากคุณต ้องการเปลีย่ นแบตเตอรี่ โปรดนำ �ไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทน
่ ด
ุ เพือ
่
จำ�หน่ายทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ จาก LG Electronics ทีใ่ กล ้ทีส
ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต ้าเสียบบนผนังทุกครัง้ หลังจากอุปกรณ์
ชาร์จเต็มแล ้วเพือ
่ ลดการ ใช ้พลังงานสิน้ เปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช ้งานแบตเตอรีจ่ ะขึน้ อยูก
่ บ
ั การกำ�หนดค่าเครือข่าย,
การตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช ้, แบตเตอรี่ และสภาพแวดล ้อม
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มวี ต
ั ถุทม
ี่ ข
ี อบแหลมคม เช่น ฟั นหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ ซึง่ อาจก่อให ้เกิดไฟไหม ้ได ้

การร ักษาความปลอดภ ัยข้อมูลสว่ นบุคคล

• โปรดปกป้ องข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพือ
่ ป้ องกันการรั่วไหลหรือการใช ้งาน
ข ้อมูลอ่อนไหวอย่างไม่เหมาะสม
• โปรดสำ�รองข ้อมูลสำ�คัญเป็ นประจำ�ในระหว่างการใช ้งานอุปกรณ์ LG
ไม่มส
ี ว่ นรับผิดชอบต่อการสูญเสียข ้อมูลใดๆ ทัง้ สิน้
• โปรดสำ�รองข ้อมูลทัง้ หมดและรีเซ็ตอุปกรณ์เมือ
่ เลิกใช ้อุปกรณ์เพือ
่ ป้ องกัน
การนำ �ข ้อมูลอ่อนไหวไปใช ้งานย่างไม่เหมาะสม
• อ่านหน ้าจอสิทธิก์ ารเข ้าใช ้งานอย่างละเอียดขณะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ั ต่างๆ หรือเข ้าถึง
• โปรดระมัดระวังในการใช ้งานแอปพลิเคชันทีเ่ ข ้าถึงฟั งก์ชน
ข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
• ตรวจสอบบัญชีสว่ นตัวของคุณอย่างสมํา่ เสมอ หากคุณพบสัญญาณการใช ้
ข ้อมูลของคุณอย่างไม่เหมาะสม โปรดร ้องขอให ้ผู ้ให ้บริการของคุณลบหรือ
เปลีย่ นแปลงข ้อมูลบัญชีของคุณ
• หากอุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย ให ้เปลีย่ นรหัสผ่านบัญชีของคุณ
เพือ
่ ป้ องกันข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
• ห ้ามใช ้แอปพลิเคชันจากแหล่งทีม
่ าทีไ่ ม่รู ้จักเด็ดขาด
ประกาศสำ�หร ับการเปลีย
่ นแบตเตอรี่
• เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ ห ้ามถอดแบตเตอรีท
่ อ
ี่ ยูใ่ นผลิตภัณฑ์
หากคุณต ้องการเปลีย่ นแบตเตอรี่ โปรดนำ �ไปทีจ่ ด
ุ บริการหรือตัวแทน
จำ�หน่ายทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ จาก LG Electronics ทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ เพือ
่
ขอความช่วยเหลือ
• แบตเตอรี่ Li-Ion เป็ นส่วนประกอบทีอ
่ น
ั ตรายซึง่ อาจทำ�ให ้ได ้รับ
บาดเจ็บได ้
• การเปลีย่ นแบตเตอรีโ่ ดยช่างทีไ่ ม่มค
ี วามรู ้อาจทำ�ให ้อุปกรณ์ของคุณ
เสียหายไปด ้วย

��������������������������������������������������������
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01
คุณสมบ ัติท ี่
ออกแบบด้วย
ตนเอง

คุณสมบ ัติบ ันทึกวิดโี อ
กล้องมุมกว้าง

คุณสามารถถ่ายภาพและบันทึกวิดโี อโดยใช ้ระยะมุมมองทีก
่ ว ้างกว่ามุมมอง
จริงๆ ทีส
่ ายตาคุณเห็นโดยใช ้กล ้องมุมกว ้างทีด
่ ้านหน ้าและด ้านหลัง
จากนัน
้ แตะ
/
หรือ
/
เพือ
่ สลับระหว่างมุม
แตะที่
มาตรฐานและมุมกว ้าง

มุมมาตรฐาน

มุมกวาง

มุมมาตรฐาน

กลองหนา

มุมกวาง

กลองหลัง

• ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ กำ�ลังเริม่ ใช ้กล ้อง

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อกแบบด ้วยตนเอง
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การถ่ายภาพทีต
่ รงก ัน

เชือ่ มโยงรูปภาพหรือวิดโี อสองไฟล์เข ้าด ้วยกันแล ้วบันทึกเป็ นหน่วยเนือ
้ หา
เดียวกัน
จากนัน
้ แตะที่ โหมด
1 แตะที่
2 หากต ้องการถ่ายภาพ ให ้แตะที่ หากต ้องการบันทึกวิดโี อ ให ้แตะ
ที่
•
•
•

: บันทึกสองหน ้าจอทีแ
่ ยกกันพร ้อมกัน
: บันทึกสองหน ้าจอทีแ
่ ยกกันครัง้ ละหนึง่ หน ้าจอ
: นำ �เข ้าภาพถ่าย วิดโี อ หรือรูปภาพก่อนหน ้าเพือ
่ สร ้างการถ่ายรูป
ทีต
่ รงกัน
: หมุนภาพถ่ายหรือรูปภาพทีน
่ ำ �เข ้า
•
: เปลีย่ นแปลงลำ�ดับของภาพถ่ายหรือรูปภาพทีน
่ ำ �เข ้า
•

3 แตะที่

เพือ
่ บันทึก (หากจำ�เป็ น)

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อกแบบด ้วยตนเอง
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การถ่ายภาพแบบรวดเร็ว

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อแล ้วดูตวั อย่างได ้ทันที

1 แตะที่
2 แตะที่

จากนัน
้ แตะที่ โหมด
เพือ
่ ถ่ายภาพ หากต ้องการบันทึกวิดโี อ ให ้แตะที่

ถ่ายภาพแบบกำ�หนดแนว

คุณสามารถใช ้รูปภาพเพือ
่ นำ �ทางการถ่ายภาพทีม
่ อ
ี งค์ประกอบแบบเดียวกัน
ได ้ ทุกภาพในแกลอรีส
่ ามารถใช ้เป็ นภาพนำ �ทางได ้
จากนัน
้ แตะที่ โหมด
1 แตะที่
2 วางวัตถุทตี่ ้องการบนรูปภาพนำ �ทางโปร่งแสง จากนัน้ แตะที่
• ใช ้แถบเลือ
่ นเพือ
่ ควบคุมความโปร่งใสของพืน
้ หลัง

การถ่ายภาพกริด

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อ 4 ฉากทีแ
่ ตกต่างกันในครัง้ เดียวและ
บันทึกเป็ นเนือ
้ หาเดียวกัน

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อกแบบด ้วยตนเอง
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ถ่ายภาพหรือวิดโี อความยาว 3 วินาทีตอ
่ เนือ
่ งกันและบันทึกเป็ นไฟล์
เดียวกัน

1 แตะที่
2 แตะที่
3 แตะที่

จากนัน
้ แตะที่ โหมด
เพือ
่ ถ่ายภาพ หากต ้องการบันทึกวิดโี อ ให ้แตะที่
เพือ
่ บันทึก

• แตะทีภ
่ าพหรือวิดโี อทีถ่ า่ ยก่อนหน ้าเพือ
่ ถ่ายใหม่อกี ครัง้

โฟก ัสติดตามว ัตถุในขณะใชง้ านกล้อง

คุณสามารถติดตามและรักษาโฟกัสทีว่ ต
ั ถุได ้ในระหว่างถ่ายภาพหรือบันทึก
วิดโี อ
จากนัน
้ แตะที่
โฟก ัสติดตามว ัตถุ
1 แตะที่
2 ก่อนบันทึกวิดโี อหรือถ่ายภาพ ให ้แตะเบาๆ ทีห่ น ้าจอเพือ่ เลือกวัตถุที่
ต ้องการโฟกัส

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อกแบบด ้วยตนเอง
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3 ถ่ายภาพหรือเริม่ บันทึกวิดโี อของคุณ
• ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ กำ�ลังเริม่ ใช ้กล ้อง
• หากต ้องการใช ้งานคุณสมบัตนิ ี้ ให ้เลือกกล ้องมาตรฐาน ( ) ในการ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อ
• คุณสมบัตนิ จี้ ะไม่สามารถใช ้งานได ้เมือ
่ คุณใช ้งานกล ้องหน ้าหรือกล ้อง
มุมกว ้าง
• คุณสมบัตนิ ไี้ ม่สามารถใช ้งานได ้ในกรณีดงั ต่อไปนี:้
-- ข ้อจำ�กัดขนาดวิดโี อ: ตัง้ ค่าความละเอียดไว ้ที่ UHD 16:9
-- ข ้อจำ�กัด FPS: ตัง้ ค่า FPS ไว ้ที่ 60 FPS

่ั
ถ่ายแบบไม่สน

ั่ ระหว่างบันทึกภาพเพือ
คุณสามารถใช ้คุณสมบัตถิ า่ ยแบบไม่สน
่ ลดอาการ
เบลอระหว่างบันทึกวิดโี อ
่ั
จากนัน
้ แตะที่
ถ่ายแบบไม่สน
แตะที่
• ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ กำ�ลังเริม่ ใช ้กล ้อง
• คุณสมบัตนิ ใี้ ช ้งานได ้ในโหมดเฉพาะเท่านัน
้

การบ ันทึกวิดโี อ Hi-Fi

คุณสามารถบันทึกวิดโี อคุณภาพสูงได ้พร ้อมกับเสียงแบบ Hi-Fi
จากนัน
้ แตะที่ โหมด กำ�หนดเอง ( )
แตะที่

Hi-Fi

• ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ กำ�ลังเริม่ ใช ้กล ้อง
• สามารถเล่นวิดโี อ Hi-Fi ในเฉพาะในแอปทีร่ องรับ Hi-Fi เท่านัน
้

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อกแบบด ้วยตนเอง
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ม้วนกล้อง

คุณสามารถดูภาพถ่ายและวีดโี อทีถ่ า่ ยไว ้ได ้ทีห
่ น ้าจอพรีววิ กล ้อง
จากนัน
้ แตะที่
ม้วนกล้อง
แตะที่
• เมือ
่ คุณกำ�ลังถ่ายภาพหรือบันทึกวีดโี อ คุณก็สามารถดูภาพขนาดย่อของ
ภาพถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกไว ้แล ้วได ้ตามด ้านข ้างหน ้าจอ
• เลือ
่ นรายการภาพขนาดย่อขึน้ หรือลงเพือ
่ ค ้นภาพถ่ายและวีดโี อ
• แตะทีภ
่ าพขนาดย่อเพือ
่ ดูภาพถ่ายหรือวีดโี อบนหน ้าจอกล ้อง
• แตะทีภ
่ าพขนาดย่ออีกครัง้ เพือ
่ กลับไปยังช่องมองภาพของกล ้อง

• คุณสมบัตนิ จี้ ะไม่รองรับหากคุณถ่ายภาพหรือบันทึกวีดโี อในอัตราส่วน
18:9
• คุณสมบัตนิ ใี้ ช ้งานได ้ในโหมดกล ้องอัตโนมัตเิ ท่านัน
้

คุณสมบ ัติแกลเลอรี่
ปุ่มลอย

คุณสามารถใช ้ปุ่ มลอยทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอแอป Gallery ในโหมดแนว
นอน

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อกแบบด ้วยตนเอง
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• หลังจากลากปุ่ ม
่ น ้าจอโฮม
สูห

• คุณสามารถลากปุ่ ม
ต ้องการ

ขึน้ ด ้านบน ให ้ปล่อยเมือ
่ คุณไปถึงปุ่ ม

เพือ
่ กลับ

ไปทางซ ้ายหรือขวาเพือ
่ ย ้ายปุ่ มลอยได ้ตาม

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อกแบบด ้วยตนเอง
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้ หาทีเ่ กีย
เนือ
่ วข้อง

คุณสามารถแก ้ไขและปรับแต่งเนือ
้ หาทีเ่ กีย่ วข ้องได ้ในแกลเลอรี่

1 ขณะทีด่ ภู าพถ่าย ให ้แตะที่
่ ค
ี่ ณ
ุ ถ่ายภาพปรากฏขึน้ ให ้สัมผัส
2 เมือ่ ไอคอนทีแ่ สดงวันทีห่ รือสถานทีท
หน ้าจอนัน
้

• คุณสามารถดูภาพถ่ายตามวันทีห
่ รือสถานทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ เลือกได ้

• แตะที่

เพือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกเพิม่ เติม

การสร้าง GIF
คุณสามารถสร ้างไฟล์ GIF ได ้จากแกลอรี่
สร้าง GIF
1 ขณะทีด่ อู ลั บัม้ แตะที่
เลื
อ
กภาพถ่
า
ยและวี
ด
โ
ี
อที
ต
่
้องการใช ้สร ้างไฟล์ GIF จากนัน
้ แตะที่ ถ ัด
2
ไป
• คุณสามารถเพิม่ รูปภาพและปรับความเร็ว อัตราส่วนหน ้าจอ และ
ลำ�ดับไฟล์ GIF ได ้

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อกแบบด ้วยตนเอง
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3 แตะที่ บ ันทึก
• คุณสามารถใช ้รูปภาพได ้สูงสุด 100 รูปในการสร ้างไฟล์ GIF

การสร้างภาพต ัดแปะ
คุณสามารถสร ้างภาพตัดแปะจากเนือ
้ หาทีเ่ กีย่ วข ้องได ้
รวมภาพ
1 ขณะทีด่ อู ลั บัม้ แตะที่
2 เลือกรูปภาพและวีดโี อทีต่ ้องการเพิม่ ลงในภาพตัดแปะ จากนัน้ แตะที่
ถ ัดไป
• เลือกเค ้าโครงทีต
่ ้องการจากด ้านล่างของหน ้าจอ

3 แตะที่ สร้าง
• คุณสามารถใช ้รูปภาพได ้สูงสุด 9 รูปในการภาพตัดแปะ

คุณสมบัตท
ิ อ
ี่ อกแบบด ้วยตนเอง
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้ หาทีเ่ กีย
สร้างวิดโี อจากเนือ
่ วข้อง
คุณสามารถรวบรวมเนือ
้ หาทีเ่ กีย่ วข ้องเพือ
่ สร ้างคลิปวิดโี อโดยแตะที่ บน
วิดโี อทีแ
่ สดงวันทีห
่ รือสถานที่
เลือกธีมและเพลงพืน
้ หลัง ปรับเอฟเฟ็ กต์คำ�บรรยายและจัดเรียงหรือเพิม่ วัน
ทีแ
่ ละลายเซ็นของคุณ จากนัน
้ แตะที่ บ ันทึก
: เลือกธีมวิดโี อ
•
่ ดาวน์โหลดธีม
-- แตะที่ เพือ
้ หลังหรือปรับเวลาการเล่น
• : เพิม่ เพลงพืน
่ เลือกไฟล์มาเป็ นเพลงพืน
้ หลัง
-- แตะที่ เพือ
่ ดาวน์โหลดไฟล์มาเป็ นเพลงพืน
้ หลัง
-- แตะที่ เพือ
่ ปรับระดับเสียงเพลงพืน
้ หลังและเสียงวิดโี อต ้นฉบับ
-- แตะที่ เพือ
: เปลีย่ นลักษณะรูปแบบตัวอักษร
•
่ ดาวน์โหลดแบบอักษร
-- แตะที่ เพือ
: เปลีย่ นแปลงลำ�ดับของไฟล์ทจี่ ะเล่นเป็ นวิดโี อ
•
่ เพิม่ ไฟล์
-- แตะที่ เพือ
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• ดาวน์โหลดแอป VASSET จาก Play Store เพือ
่ เพิม่ ธีมวิดโี อ ดนตรีพน
ื้
หลัง หรือลักษณะแบบตัวอักษร
หากคุณใช ้ข ้อมูลโทรศัพท์มอ
ื ถือโดยไม่ได ้เชือ่ มต่อ Wi-Fi คุณอาจถูก
เรียกเก็บค่าใช ้บริการข ้อมูลได ้

การสร้างภาพยนตร์

คุณสามารถสร ้างภาพยนตร์ใหม่โดยใส่รป
ู ภาพและวิดโี อเข ้าด ้วยกัน
จากนัน
้ แตะที่
สร้าง ภาพยนตร์
1 แตะที่
เลื
อ
กรู
ป
ภาพหรื
อ
วี
ด
โ
ี
อที
ต
่
้องการสำ
�
หรับภาพยนตร์ของคุณ แล ้วแตะที่
2
ถ ัดไป

3 แก ้ไขรูปภาพและวิดโี อทีเ่ ลือก จากนัน้ แตะที่ บ ันทึก
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การลบไฟล์
คุณสามารถเลือกรูปภาพและวิดโี อทีจ่ ะลบออกจากวิดโี อของคุณโดยแตะที่
ทีม
่ ม
ุ บนขวาของภาพขนาดย่อ
การเพิม
่ ไฟล์
่ ้านล่างของ
คุณสามารถเลือกรูปภาพหรือวิดโี อทีจ่ ะเพิม่ โดยแตะที่ ทีด
หน ้าจอ คุณยังสามารถเลือกรูปภาพหรือวีดโี อทีค
่ ณ
ุ ได ้เพิม่ ไว ้ก่อนหน ้านีไ้ ด ้
• แตะไฟล์ค ้างไว ้ จากนัน
้ แตะไฟล์อน
ื่ เพือ
่ เลือกหลายไฟล์

การจ ัดเรียงไฟล์
หากต ้องการจัดเรียงรูปภาพและวิดโี อ สัมผัสทีไ่ ฟล์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการย ้ายค ้างไว ้
จากนัน
้ ลากไฟล์ไปยังตำ�แหน่งทีต
่ ้องการ
การเพิม
่ เอฟเฟ็กต์ไฟล์
่ เพิม่ ธีมหรือเพลงพืน
้ หลัง และเปลีย่ นแบบอักษร
แตะที่ เพือ
การรีเซ็ ตการแก้ไขภาพยนตร์
คุณสามารถรีเซ็ตการแก ้ไขทีไ่ ด ้ทำ�กับภาพยนตร์ (เช่น เวลาการเล่น) โดย
แตะที่
การดูต ัวอย่างไฟล์
ตรวจสอบวิดโี อใหม่ของคุณก่อนทำ�การบันทึก โดยแตะที่
สุดเวลาการเล่น ไฟล์ถด
ั ไปจะเล่นต่อโดยอัตโนมัต ิ

หลังจากสิน้

• คุณสามารถใช ้รูปภาพหรือวิดโี อได ้สูงสุด 50 รายการในการสร ้างวิดโี อ
• เวลาการเล่นทีเ่ ป็ นค่าเริม่ ต ้นสำ�หรับรูปภาพคือ 3 นาที และไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงได ้ ความยาววิดโี อสามารถตัดให ้สัน้ ลงทีส
่ ด
ุ คือ 1 วินาที
• คุณสมบัตนิ อ
ี้ าจไม่รองรับรูปแบบไฟล์รป
ู ภาพหรือวิดโี อบางประเภท
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การสร้าง GIF

คุณสามารถสร ้างไฟล์ GIF ได ้อย่างง่ายดายโดยใช ้วีดโี อทีบ
่ น
ั ทึกไว ้แล ้ว

1 แตะที่ ทีจ่ ดุ เริม่ ต ้นทีต่ ้องการขณะรับชมวิดโี อ
ุ ต ้องการสร ้าง
2 เลือกความยาว GIF ตามทีค่ ณ

• GIF จะถูกสร ้างขึน้ ตามความยาวทีเ่ ลือกโดยเริม่ นับจากเวลาปั จจุบน
ั
• สำ�หรับวีดโี อทีย่ าวน ้อยกว่า 5 วินาที ระบบจะสร ้างรูปภาพ GIF ต่อจน
ครบ 5 วินาทีโดยอัตโนมัต ิ
• คุณสามารถใช ้คุณสมบัตนิ เี้ พือ
่ ความสร ้างสรรค์เท่านัน
้ หากการใช ้งาน
คุณสมบัตนิ เี้ กีย่ วข ้องกับการละเมิดสิทธิข
์ องบุคคลอืน
่ เช่น ลิขสิทธิ์ การ
่ วามรับผิดทางแพ่ง ทาง
หมิน
่ ประมาทหรือข ้อความโจมตี อาจนำ �ไปสูค
อาญา หรือทางปกครอง และ/หรือการลงโทษภายใต ้กฎหมายทีบ
่ งั คับ
ใช ้ คุณไม่ควรคัดลอก ทำ�ซ�้ำ เผยแพร่ หรือใช ้งานวัตถุทม
ี่ ล
ี ขิ สิทธิใ์ นทาง
ิ ธิห
ทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย โดยไม่ได ้รับอนุญาตจากเจ ้าของผลงานทีม
่ ส
ี ท
์ รือผู ้ถือ
ครองลิขสิทธิ์ LG Electronics ขอปฏิเสธการรับรองทัง้ โดยเปิ ดเผยและ
โดยนัย รวมถึงการรับผิดทีเ่ กีย่ วข ้องกับการกระทำ�นัน
้ อย่างมากทีส
่ ด
ุ เท่าที่
กฎหมายจะอนุญาต
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ี ง
คุณสมบ ัติบ ันทึกเสย

เครือ
่ งบันทึกเสียงแบบ HD ทำ�ให ้คุณสามารถปรับตัง้ ค่าเสียงด ้วยตนเอง
คุณจึงสามารถบันทึกเสียงได ้ตามสภาพแวดล ้อมของคุณ
โหมดการบ ันทึกเสียง
คุณสามารถบันทึกไฟล์เสียงความคมชัดสูงได ้โดยเลือกและปรับตัง้ ค่าโหมด
เสียงทีต
่ ้องการให ้เหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมของการบันทึกเสียง
สำ�ค ัญ HD Audio Recorder
แตะที่
ปกติ

คุณสามารถบันทึกเสียงโดยไม่ต ้องตัง้ ค่าเพิม่ เติม
คอนเสิรต
์

คุณสามารถบันทึกเสียงในคอนเสิรต
์ หรืองานดนตรีอน
ื่ ๆ ได ้
กำ�หนดเอง

คุณสามารถกำ�หนดการตัง้ ค่าเสียงทีบ
่ น
ั ทึกได ้ตามความต ้องการ
โหมดสตูดโิ อ
ในโหมดสตูดโิ อ คุณจะสามารถเล่นไฟล์เสียงหรือเพลงแล ้วบันทึกเสียง
้ำ
ครัง้ และ
ของคุณไปพร ้อมกัน สร ้างคอร์ดโดยการบันทึกเสียงคุณซ�หลายๆ
บันทึกข ้อคิดเห็นไปทีไ่ ฟล์เสียงต ้นฉบับของผู ้นำ �เสนอหรือผู ้พูดได ้

1
2
3
4
5

แตะที่

สำ�ค ัญ

HD Audio Recorder

กำ�หนดเอง

แตะที่
เลือกไฟล์เสียงทีต
่ ้องการใช ้เป็ นเพลงพืน
้ หลัง
แตะที่

เพือ
่ บันทึกเสียง

แตะที่

เพือ
่ บันทึกไฟล์เสียงทีบ
่ น
ั ทึกไว ้

• สามารถเล่นเพลงพืน
้ หลังได ้ผ่านหูฟังเท่านัน
้ โปรดเสียบหูฟังก่อนใช ้งาน
คุณสมบัตนิ ี้
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คุณบ ัติอน
ื่ ๆ ทีม
่ ป
ี ระโยชน์ของแอป HD Audio Recorder
GAIN

คุณสามารถปรับความไวของเสียงทีบ
่ น
ั ทึกด ้วยไมโครโฟนได ้
ยิง่ ตัง้ ค่า GAIN สูงเท่าใด การบันทึกเสียงก็ยงิ่ มีความไวมากขึน้ เท่านัน
้
LCF

คุณสามารถกรองเสียงรบกวนความถีต
่ �่ำ ต่างๆ เช่น เสียงต่�ำ ของเครือ
่ งปรับ
อากาศได ้
ยิง่ ตัง้ ค่า LCF (ตัวกรองความถีต
่ �่ำ ) สูงเท่าใด การกรองเสียงรบกวนความถี่
สูงก็ยงิ่ ดีขนึ้ เท่านัน
้
LMT

สามารถป้ องกันการคลิปปิ้ งของเสียงทีบ
่ น
ั ทึกได ้ ยิง่ ตัง้ ค่า LMT (ลิมเิ ตอร์)
สูงเท่าใด เสียงความถีต
่ �่ำ ก็จะไม่เกิดการคลิปปิ้ งมากขึน้ เท่านัน
้
• หากต ้องการเปลีย่ นการตัง้ ค่าเพิม่ เติม ให ้แตะที่
ตงค่
ั้ า จากนัน
้ ปรับ
แต่งประเภทไฟล์ ความลึกของบิต อัตราแซมปลิง และการตัง้ ค่าอืน
่ ๆ
• เมือ
่ คุณเลือกโหมดจากคอนเสิรต
์ และกำ�หนดเอง
จะปรากฏขึน้ แตะที่
จากนัน
้ เลือกไมโครโฟนทีต
่ ้องการใช ้งาน
• คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงได ้ในขณะบันทึกเสียงได ้ด ้วยหูฟังที่
เชือ่ มต่อไว ้แล ้ว ระหว่างบันทึกเสียงในโหมดสตูดโิ อ คุณสมบัตต
ิ รวจสอบ
เสียงจะไม่สามารถใช ้งานได ้ คุณจะได ้ยินเฉพาะเสียงเพลงพืน
้ หลังเท่านัน
้
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การจดจำ�ลายนิว้ มือ
ภาพรวมการจดจำ�ลายนิว้ มือ

คุณต ้องบันทึกข ้อมูลลายนิว้ มือของคุณไว ้ในอุปกรณ์กอ
่ นเป็ นอันดับแรกก่อน
ั การจดจำ�ลายนิว้ มือ
เริม่ ใชฟั งก์ชน
ั การจดจำ�ลายนิว้ มือในกรณีตอ
คุณสามารถใช ้ฟั งก์ชน
่ ไปนี:้
• หากต ้องการปลดล็อคหน ้าจอ
• หากต ้องการดูเนือ
้ หาทีล
่ ็อคไว ้ในแกลเลอรี่ หรือ QuickMemo+
• ให ้ยืนยันการซือ้ ด ้วยการเข ้าส่ระบบแอปหรือระบุตวั ตนของคุณด ้วยลาย
นิว้ มือ
• คุณสามารถใช ้ลายนิว้ มือของคุณเพือ
่ การระบุตวั ผู ้ใช ้บนอุปกรณ์ได ้ ทัง้ นี้
ระบบอาจตรวจจับลายนิว้ มือทีค
่ ล ้ายกันมากจากผู ้ใช ้แต่ละรายว่าเป็ นลาย
นิว้ มือเดียวกัน
• หากอุปกรณ์ไม่สามารถตรวจลายนิว้ มือของคุณได ้ หรือคุณลืมข ้อมูล
เฉพาะทีส
่ ำ�คัญต่อการลงทะเบียน ให ้ไปทีศ
่ น
ู ย์บริการลูกค ้า LG ทีใ่ กล ้
ทีส
่ ด
ุ พร ้อมนำ �อุปกรณ์และบัตรประจำ�ตัวประชาชนของคุณไปด ้วย

ข้อควรระว ังสำ�หร ับการจดจำ�ลายนิว้ มือ
ความแม่นยำ�ของระบบจดจำ�ลายนิว้ มืออาจลดลงเนือ
่ งจากเหตุผลต่างๆ หาก
ต ้องการเพิม่ ระดับความแม่นยำ�ของระบบจดจำ�ให ้ได ้มากทีส
่ ด
ุ โปรดตรวจ
สอบรายละเอียดต่อไปนีก
้ อ
่ นทำ�การใช ้งานอุปกรณ์
• ปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อคของอุปกรณ์มเี ซ็นเซอร์ตรวจลายนิว้ มือ โปรดแน่ใจว่า
ปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อกไม่ได ้รับความเสียหายจากวัตถุทเี่ ป็ นโลหะ เช่น เหรียญ
หรือกุญแจ
• ในกรณีทม
ี่ น
ี �้ำ ฝุ่ นผง หรือสารแปลกปลอมอืน
่ อยูบ
่ นปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อคหรือ
นิว้ ของคุณ ระบบการบันทึกข ้อมูลหรือการจดจำ�ลายนิว้ มืออาจไม่ทำ�งาน
โปรดล ้างทำ�ความสะอาดและเช็ดนิว้ ของคุณให ้แห ้งก่อนดำ�เนินการระบบ
จดจำ�ลายนิว้ มือ
• ระบบอาจไม่สามารถจดจำ�ลายนิว้ มือได ้อย่างถูกต ้อง หากนิว้ ของคุณมี
แผลเป็ นหรือผิวหนังย่นเนือ
่ งจากแช่อยูใ่ นน�้ำ
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• หากคุณงอนิว้ หรือใช ้เพียงปลายนิว้ ระบบอาจไม่สามารถจดจำ�ลายนิว้ มือ
ของคุณได ้ โปรดแน่ใจว่านิว้ มือคุณปิ ดพืน
้ ผิวทัง้ หมดของปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อก
• ใช ้นิว้ แสกนเพียงนิว้ เดียวเท่านัน
้ สำ�หรับการบันทึกข ้อมูลแต่ละครัง้ การ
ใช ้นิว้ แสกนหลายนิว้ อาจมีผลต่อการบันทึกข ้อมูลและการจดจำ�ลายนิว้
มือของเครือ
่ ง
• อุปกรณ์นอ
ี้ าจทำ�ให ้เกิดไฟฟ้ าสถิต หากอากาศโดยรอบแห ้ง หากอากาศ
โดยรอบแห ้ง หลีกเลีย่ งการสแกนลายนิว้ มือหรือสัมผัสกับวัตถุโลหะ เช่น
เหรียญหรือกุญแจ ก่อนทีจ่ ะสแกนลายนิว้ มือเพือ
่ ขจัดไฟฟ้ าสถิตออกจาก
ร่างกาย

การบ ันทึกข้อมูลลายนิว้ มือ

คุณสามารถบันทึกข ้อมูลและจัดเก็บลายนิว้ มือของคุณไว ้ในเครือ
่ งเพือ
่ ใช ้ใน
การระบุตวั ตนด ้วยลายนิว้ มือ

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป
ลายนิว้ มือ

ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ

• ต ้องตัง้ ค่าการล็อคหน ้าจอก่อนเพือ
่ ให ้สามารถใช ้คุณสมบัตนิ ไี้ ด ้
• หากไม่เปิ ดใช ้งานล็อคหน ้าจอ ให ้กำ�หนดค่าล็อคหน ้าจอตามคำ�แนะนำ �ที่
ปรากฏบนหน ้าจอ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ตัง้ ค่าการล็อคหน ้าจอ

2 ระบุตำ�แหน่งทีต่ งั ้ ของปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อกทีด่ ้านหลังของอุปกรณ์ จากนัน้
ค่อยๆ วางนิว้ หนึง่ นิว้ ลงบนปุ่ ม เพือ
่ ทำ�การบันทึกข ้อมูลลายนิว้ มือ

• ค่อยๆ กดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อก เพือ
่ ให ้เซ็นเซอร์สามารถจดจำ�ลายนิว้ มือของ
ั การล็อกหน ้าจออาจเปิ ด
คุณได ้ หากคุณกดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อกแรงๆ ฟั งก์ชน
ใช ้งานหรือหน ้าจออาจปิ ด
• ตรวจดูให ้แน่ใจว่า ปลายนิว้ มือของคุณปกคลุมพืน
้ ผิวทัง้ หมดของปุ่ มเปิ ด
ปิ ด/ล็อก

คุณสมบัตท
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3 ปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ �บนหน ้าจอ

้ำ
อยๆ เลือ
่ นนิว้ ของคุณทีละ
• ทำ�ขัน้ ตอนการสแกนลายนิว้ มือซ�โดยค่
น ้อยจนกระทัง่ บันทึกข ้อมูลลายนิว้ มือเสร็จสิน้

4 เมือ่ การบันทึกข ้อมูลลายนิว้ มือเสร็จสิน้ แตะที่ ตกลง

• แตะที่ เพิม
่ ต่อ เพือ
่ บันทึกข ้อมูลลายนิว้ มืออืน
่ หากคุณบันทึกข ้อมูล
ลายนิว้ มือเพียงรายการเดียวเท่านัน
้ และนิว้ ทีใ่ ช ้ไม่อยูใ่ นสภาพทีด
่ ี
เพียงพอ ระบบการจดจำ�ลายนิว้ มืออาจทำ�งานได ้ไม่ดเี ท่าทีค
่ วร เพือ
่
ใช ้เป็ นมาตรการป้ องกันไม่ให ้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ โปรดบันทึกข ้อมูล
ลายนิว้ มือไว ้หลายรายการ

การจ ัดการลายนิว้ มือ

คุณสามารถแก ้ไขหรือลบลายนิว้ มือทีท
่ ำ�การบันทึกข ้อมูลไว ้ได ้

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป
ลายนิว้ มือ

ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ

2 ปลดล็อกตามวิธลี ็อกทีก่ ำ�หนดไว ้
3 จากรายการลายนิว้ มือ โปรดแตะทีล่ ายนิว้ มืออันใดอันหนึง่ เพือ่ ตัง้ ชือ่ ใหม่
หากต ้องการลบ แตะที่

คุณสมบัตท
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การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิว้ มือ

คุณสามารถปลดล็อกหน ้าจอหรือดูเนือ
้ หาทืล
่ ็อกโดยใช ้ลายนิว้ มือของคุณ
ั ทีต
เปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
่ ้องการ

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป
ลายนิว้ มือ

ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ

2 ปลดล็อกตามวิธลี ็อกทีก่ ำ�หนดไว ้
3 บนหน ้าจอการตัง้ ค่าลายนิว้ มือ ให ้เปิ ดใช ้งานฟั งก์ชนั ทีต่ ้องการ

• หน้าจอล็อค: ปลดล็อกหน ้าจอด ้วยลายนิว้ มือ
• ล็อคคอนเทนท์: ปลดล็อกเนือ
้ หาด ้วยลายนิว้ มือ ก่อนตัง้ ค่านี้ โปรด
แน่ใจว่ามีการตัง้ ค่าล็อกเนือ
้ หาไว ้

ต ัวอย่างใบหน้า
ภาพรวมต ัวอย่างใบหน้า

คุณสามารถปลดล็อคหน ้าจอโดยใช ้ข ้อมูลใบหน ้าทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ได ้
• คุณสมบัตนิ อ
ี้ าจมีความเสีย่ งด ้านความปลอดภัยมากกว่าการล็อคหน ้าจอ
แบบอืน
่ ๆ เช่น Knock Code, รูปแบบ, PIN และรหัสผ่าน
• หน ้าจออาจปลดล็อคได ้โดยใช ้ใบหน ้าทีค
่ ล ้ายกันหรือรูปทีม
่ ห
ี น ้าของคุณ
อยู่
• ข ้อมูลการจดจำ�ใบหน ้าได ้ถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในอุปกรณ์ของคุณ
• เมือ
่ เลือกใช ้การจดจำ�ใบหน ้าสำ�หรับล็อกหน ้าจอ คุณจะต ้องกรอก Knock
Code รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านทีไ่ ด ้ใช ้ในการลงทะเบียนใบหน ้า โดยไม่
ใช ้การจดจำ�ใบหน ้าโดยตรงหลังจากเปิ ดอุปกรณ์ ดังนัน
้ ควรระวังไม่ให ้ลืม
ข ้อมูลเฉพาะทีส
่ ำ�คัญ
• หากอุปกรณ์ไม่สามารถตรวจลายนิว้ มือของคุณได ้ หรือคุณลืมข ้อมูล
เฉพาะทีส
่ ำ�คัญต่อการลงทะเบียน ให ้ไปทีศ
่ น
ู ย์บริการลูกค ้า LG ทีใ่ กล ้
ทีส
่ ด
ุ พร ้อมนำ �อุปกรณ์และบัตรประจำ�ตัวประชาชนของคุณไปด ้วย
• เพือ
่ เป็ นการประหยัดพลังงาน คุณสมบัตต
ิ วั อย่างใบหน ้าจะไม่ทำ�งานเมือ
่
ระดับแบตเตอรีเ่ หลือน ้อยกว่า 5 %

คุณสมบัตท
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ข้อควรระว ังสำ�หร ับต ัวอย่างใบหน้า
ความแม่นยำ�ของตัวอย่างใบหน ้าอาจลดลงได ้ในกรณีตอ
่ ไปนี้ หากต ้องการ
เพิม่ ระดับความแม่นยำ�ของระบบจดจำ� โปรดตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้
ก่อนทำ�การใช ้งานอุปกรณ์
• เมือ
่ ใบหน ้าของคุณถูกบดบังด ้วยหมวก แว่นตา หรือหน ้ากาก หรือใบหน ้า
ของคุณแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากเนือ
่ งจากการแต่งหน ้าจัดหรือ
หนวดเครา
• เมือ
่ มีรอยนิว้ มือหรือวัตถุแปลกปลอมบนเลนส์กล ้อง หรืออุปกรณ์ของคุณ
ไม่สามารถตรวจจับใบหน ้าของคุณได ้เนือ
่ งจากแสงทีส
่ ว่างหรือมืดเกินไป

การลงทะเบียนข้อมูลใบหน้า

กรุณาลงทะเบียนข ้อมูลใบหน ้าในอุปกรณ์ของคุณก่อนใช ้คุณสมบัตต
ิ วั อย่าง
ใบหน ้า

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ
ต ัวอย่างใบหน้า

• เพือ
่ ในการใช ้คุณสมบัตนิ ี้ การล็อคหน ้าจอจะต ้องตัง้ ค่าด ้วย Knock Code,
รูปแบบ, PIN หรือรหัสผ่าน
• หากไม่ได ้ตัง้ ค่าการล็อคหน ้าจอเอาไว ้ ให ้ลงทะเบียนข ้อมูลตามคำ�แนะนำ �
ทีป
่ รากฏบนหน ้าจอ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ตัง้ ค่าการล็อคหน ้าจอ

2 ชูอปุ กรณ์ขนึ้ ให ้ตรงกับดวงตาของคุณ
3 ลงทะเบียนใบหน ้าของคุณโดยทำ�ตามคำ�แนะนำ �บนหน ้าจอ

• ลงทะเบียนใบหน ้าในห ้องทีแ
่ สงไม่สว่างหรือมืดเกินไป
• จัดตำ�แหน่งทัง้ ใบหน ้าของคุณตามคำ�แนะนำ �บนหน ้าจอ จากนัน
้ ปรับ
โดยการขยับขึน้ ลง ซ ้าย หรือขวาช ้าๆ

4 เมือ่ การลงทะเบียนใบหน ้าเสร็จสิน้ แตะที่ ตกลง

คุณสมบัตท
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การปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้า

คุณสามารถปลดล็อคหน ้าจอด ้วยใบหน ้าของคุณแทนการใช ้ Knock Code,
รูปแบบ, PIN หรือรหัสผ่านได ้

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ
เลือกการล็อคหน้าจอ

ี ก
ี่ ำ�หนดไว ้
2 ปลดล็อกตามวิธท
้
แตะที
่
ยอมให้
ใ
ช
ต
ัวอย่างใบหน้า
3
หน ้าจอโดยใช ้การจดจำ�ใบหน ้า

เพือ
่ ให ้คุณสามารถปลดล็อค

การปร ับปรุงต ัวอย่างใบหน้า
คุณสามารถเพิม่ ข ้อมูลใบหน ้าให ้มีเงือ
่ นไขทีห
่ ลากหลายเพือ
่ ปรับปรุง
ตัวอย่างใบหน ้า

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

2
3
4
5

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ
ต ัวอย่างใบหน้า

ปลดล็อกตามวิธท
ี ก
ี่ ำ�หนดไว ้
เลือก ปร ับปรุงระบบจำ�แนกใบหน้า
ลงทะเบียนใบหน ้าโดยทำ�ตามคำ�แนะนำ �บนหน ้าจอ
เมือ
่ การลงทะเบียนใบหน ้าเสร็จสิน้ แตะที่ ตกลง

การลบข้อมูลใบหน้า
คุณสามารถลบข ้อมูลใบหน ้าทีไ่ ด ้ลงทะเบียนไว ้และลงทะเบียนใหม่อกี ครัง้
หากตัวอย่างใบหน ้าทำ�งานไม่แม่นยำ�

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ
ต ัวอย่างใบหน้า

ี ก
ี่ ำ�หนดไว ้
2 ปลดล็อกตามวิธท
3 เลือก ลบต ัวอย่างใบหน้า เพือ่ ลบข ้อมูลใบหน ้า

คุณสมบัตท
ิ อ
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ปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าเมือ
่ หน้าจอปิ ด
ในขณะทีห
่ น ้าจออุปกรณ์ของคุณปิ ดอยู่ ชูอป
ุ กรณ์ของคุณขึน้ และมองทีห
่ น ้า
จอ อุปกรณ์จะสามารถจับใบหน ้าของคุณได ้ และหน ้าจอจะปลดล็อก
ในการปิ ดการใช ้งานฟี เจอร์นี้ ให ้ทำ�ตามคำ�แนะนำ �ด ้านล่าง

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ
ต ัวอย่างใบหน้า

ี ก
ี่ ำ�หนดไว ้
2 ปลดล็อกตามวิธท
้ ัวอย่างใบหน้าตอนปิ ดหน้าจออยู่
ลาก
อนุ
ญ
าตให้
ป
ลดล็อคโดยใชต
3
เพือ
่ ปิ ดการใช ้งานคุณสมบัตนิ ี้
• คุณสมบัตต
ิ วั อย่างใบหน ้าจะใช ้ได ้ต่อเมือ
่ หน ้าจอล็อคอยูเ่ ท่านัน
้

ปลดล็อคหน้าจอด้วยต ัวอย่างใบหน้า จากนนปั
ั้ ดหน้าจอ
คุณสามารถปลดล็อคหน ้าจอโดยใช ้ตัวอย่างใบหน ้าในขณะทีห
่ น ้าจอ
อุปกรณ์ของคุณปิ ดอยู่ จากนัน
้ ปั ดหน ้าจอ

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ
ต ัวอย่างใบหน้า

ี ก
ี่ ำ�หนดไว ้
2 ปลดล็อกตามวิธท
3 ลาก กวาดเพือ่ ปลดล็อคหล ังจากระบบจำ�แนกใบหน้าได้แล้ว
เพือ
่ เปิ ดการใช ้งานฟี เจอร์นี้

การเพิม
่ ประสิทธิภาพต ัวอย่างใบหน้า
คุณสามารถป้ องกันไม่ให ้อุปกรณ์ของคุณถูกปลดล็อกได ้จากรูปภาพ รูปถ่าย
หรือวิดโี อ

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ
ต ัวอย่างใบหน้า

ี ก
ี่ ำ�หนดไว ้
2 ปลดล็อกตามวิธท
ั้ ง
3 ลาก ต ัวอย่างใบหน้า ขนสู

เพือ
่ เปิ ดใช ้งานคุณสมบัตนิ ี้

• ความเร็วของระบบตัวอย่างใบหน ้าอาจลดลงเมือ
่ คุณเปิ ดใช ้งานคุณสมบัต ิ
นี้

คุณสมบัตท
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คุณสมบ ัติการทำ�งานหลายหน้าที่
หลายหน้าต่าง

คุณสามารถใช ้งาน 2 แอปได ้พร ้อมๆ กันโดยการแยกหน ้าจอออกเป็ นหลาย
หน ้าต่าง

1 แตะที่

จากปุ่ มสัมผัสหน ้าจอโฮม
• แอปทีใ่ ช ้งานล่าสุดจะปรากฏขึน้

2 แตะที่

บริเวณด ้านบนของแอปทีต
่ ้องการเพือ
่ ใช ้งานคุณสมบัตห
ิ ลาย
หน ้าต่าง
• แอปทีเ่ ลือกจะปรากฏอยูท
่ ค
ี่ รึง่ บนของหน ้าจอ
หรืออีกวิธห
ี นึง่ คือ

1 สัมผัสค ้างไว ้ที่

ขณะกำ�ลังใช ้งานแอป
้งานล่
• แอปทีใ่ ช
าสุดจะปรากฏเป็ นหน ้าจอทีแ
่ ยกออกมา

2 แตะที่

บริเวณด ้านบนของแอปทีต
่ ้องการเพือ
่ ใช ้งานคุณสมบัตห
ิ ลาย
หน ้าต่าง
• แอปทีเ่ ลือกจะปรากฏอยูท
่ ค
ี่ รึง่ บนของหน ้าจอ
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• สัมผัส
บนปุ่ มสัมผัสหน ้าจอโฮมค ้างไว ้เพือ
่ ปิ ดการใช ้งานคุณสมบัต ิ
หลายหน ้าต่าง
• ลาก
ทีก
่ ลางหน ้าจอ เพือ
่ ปรับขนาดการแบ่งจอ
• แอปของ LG บางแอปอาจไม่รองรับคุณสมบัตห
ิ ลายหน ้าต่าง รวมถึงแอป
ทีด
่ าวน์โหลดมาจาก Play Store ด ้วย

หน้าจอภาพรวม

หน ้าจอภาพรวมจะแสดงตัวอย่างแอปทีใ่ ช ้งานล่าสุดของคุณ
บนหน ้าจอโฮม จาก
หากต ้องการดูรายการแอปทีใ่ ช ้งานล่าสุด ให ้แตะที่
นัน
้ แตะทีแ
่ อปทีป
่ รากฏ
• สัมผัสและกดแอปค ้างไว ้ แล ้วลากไปทีด
่ ้านบนสุดของหน ้าจอเพือ
่ เริม่ ต ้น
ทีด
่ ้านบนของ
แอปด ้วยคุณสมบัตห
ิ ลายหน ้าจอ คุณยังสามารถแตะ
แต่ละแอพ

เปิ ดหน้าจอตลอด

คุณสามารถดูวน
ั ที่ เวลา หรือลายเซ็น ในขณะทีห
่ น ้าจอหลักปิ ดอยูไ่ ด ้
ตงค่
ั้ า หน้าจอ Always-on display
1 แตะที่
ุ ต ้องการให ้แสดง
2 แตะที่ เนือ้ หา และเลือกรายการทีค่ ณ

• เมือ
่ เลือกลายเซ็นแล ้ว ให ้เขียนประโยคทีต
่ ้องการ
• แตะที่ ไทม์เอาท์รายว ันเพือ
่ กำ�หนดช่วงเวลาทีไ่ ม่ต ้องการเปิ ดใช ้งาน
คุณสมบัต ิ Always-on Display
้ เพือ
• แตะที่ จอภาพทีส
่ ว่างขึน
่ เพิม่ ความสว่างให ้กับคุณสมบัต ิ
Always-on Display
ั Always-on
• แบตเตอรีอ
่ าจลดลงอย่างรวดเร็วขณะทีค
่ ณ
ุ ใช ้ฟั งก์ชน
display ปิ ดคุณสมบัตนิ เี้ พือ
่ ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

คุณสมบัตท
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หมายเหตุเกีย
่ วก ับคุณสมบ ัติการก ันน้�ำ

ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ามารถป้ องกันน�และฝุ่
้ำ
นตามมาตรฐาน Ingress Protection
ที่ IP68
ผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านการทดสอบในสภาพแวดล ้อมแบบควบคุม และได ้
รับการพิสจู น์วา่ สามารถกันน�และฝุ่
้ำ
นได ้ในบางกรณี (เป็ นไปตามมาตรฐาน
IP68 ตามทีอ
่ ธิบายไว ้ในมาตรฐานสากล IEC 60529 - ระดับการป้ องกัน
ของตัวเครือ
่ ง [IP Code]; สภาวะของการทดสอบ: 15-35 ºC 86-106kPa
1.5 เมตร เป็ นเวลา 30 นาที) อย่าให ้อุปกรณ์อยูใ่ นสภาวะทีน
่ อกเหนือจาก
สภาวะการทดสอบ ผลทีไ่ ด ้อาจต่างกันตามสภาพการใช ้งานจริง
คำ�เตือน
ในสภาวะนอกเหนือจากสภาวะการทดสอบของ LGE สำ�หรับมาตรฐาน IP68
(ตามทีร่ ะบุในคูม
่ อ
ื ฉบับนี)้ ตัวบ่งบอกความเสียหายจากของเหลวภายใน
เครือ
่ งจะมีสเี ปลีย่ นไป โปรดทราบว่าความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดจากสาเหตุดงั
ิ ธิร์ ับการซ่อมฟรีภายใต ้การประกัน
กล่าวทำ�ให ้คุณไม่มส
ี ท
้งานผลิ
้ สูง
หลีกเลีย่ งการใช
ตภัณฑ์ในสภาพแวดล ้อมทีม
่ ฝ
ี นหรื
ุ่
อความชืน
ห ้ามใช ้ผลิตภัณฑ์ในสิง่ แวดล ้อมต่อไปนี้
ห ้ามแช่ผลิตภัณฑ์ในเคมีเหลวใดๆ (สบู่ ฯลฯ) นอกจากน�้ำ
ห ้ามแช่ผลิตภัณฑ์ในน�เกลื
้ำ
อ รวมถึงน�ทะเล
้ำ
ห ้ามแช่ผลิตภัณฑ์ในน�พุ
้ำ ร ้อน
ห ้ามว่ายน�โดยพกพาอุ
้ำ
ปกรณ์นี้
ห ้ามวางผลิตภัณฑ์บนพืน
้ ทราย (เช่น ทีช
่ ายหาด) หรือโคลนโดยตรง
ห ้ามแช่ผลิตภัณฑ์ในน�ที
้ำ ล
่ กึ กว่า 1.5 เมตร โดยประมาณ
ห ้ามแช่ผลิตภัณฑ์ในน�นานเกิ
้ำ
น 30 นาที
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• หากผลิตภัณฑ์ของคุณเปี ยก ให ้เช็ดไมโครโฟน ลำ�โพง และช่องเสียบ
สเตอริโอด ้วยผ ้าแห ้งก่อนใช ้งาน
• หากผลิตภัณฑ์หรือมือของคุณเปี ยก ให ้เช็ดให ้แห ้งก่อนใช ้งานผลิตภัณฑ์
• ห ้ามใช ้ผลิตภัณฑ์ในทีท
่ อ
ี่ าจถูกฉีดด ้วยน�แรงดั
้ำ
นสูง (เช่น ใกล ้ก๊อกน�้ำ
หรือฝั กบัว) หรือแช่ไว ้ใต ้น�เป็
้ำ นเวลานาน เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์ไม่ได ้ถูก
ออกแบบให ้ทนต่อน�ที
้ำ ม
่ แ
ี รงดันสูง
่ สะเทือน ห ้ามทำ�ผลิตภัณฑ์ตกหล่น หรือ
• ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่ทนต่อการสัน
ทำ�ให ้สะเทือน การกระทำ�ดังกล่าวอาจทำ�ให ้เครือ
่ งเสียหาย หรือผิดรูป
เป็ นเหตุให ้น�รั
้ำ ่วซึมได ้
• ผลิตภัณฑ์อาจสูญเสียคุณสมบัตกิ ารกันน�และฝุ่
้ำ
นหากได ้รับความเสีย
หายจากการตกหล่นหรือกระแทก
• หากผลิตภัณฑ์เปี ยก ให ้เช็ดให ้แห ้งด ้วยผ ้าทีอ
่ อ
่ นนุ่มอย่างทัว่ ถึง
• จอสัมผัสและคุณสมบัตอิ น
ื่ ๆ อาจทำ�งานบกพร่อง หารใช ้งานขณะเครือ
่ ง
เปี ยก
• ผลิตภัณฑ์ของคุณจะกันน�ได
้ำ ้เมือ
่ เสียบถาดซิมการ์ด/การ์ดหน่วยความ
่ งอย่างถูกต ้องแล ้วเท่านัน
้
จำ�ไว ้ในตัวเครือ
• อย่าถอดหรือใส่ถาดซิมการ์ด/การ์ดหน่วยความจำ�ขณะทีเ่ ครือ
่ งเปี ยกหรือ
้ ขณะเปิ ดถาดซิมการ์ด/การ์ด
แช่อยูใ่ นน�้ำ การแช่เครือ
่ งในน�หรื
้ำ อความชืน
่ งเสียหาย
หน่วยความจำ�อาจทำ�ให ้เครือ
• ถาดซิมการ์ด/การ์ดหน่วยความจำ�มีสว่ นทีเ่ ป็ นยาง [หีบห่อ] เพือ
่ ช่วย
้ ไม่ให ้เข ้าตัวเครือ
ป้ องกันฝุ่ น น�้ำ หรือความชืน
่ ง อย่าทำ�ให ้ยางได ้รับความ
้ เข ้าเครือ
่ ง
เสียหาย [packing] เนือ
่ งจากอาจทำ�ให ้ฝุ่ น น�้ำ หรือความชืน
และทำ�ให ้เกิดความเสียหาย
• การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ�แนะนำ �อาจทำ�ให ้เครือ
่ งหมดประกัน
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02
ั น
้ ฐาน
ฟังก์ชนพื

สว่ นประกอบผลิตภ ัณฑ์และอุปกรณ์เสริม
รายการต่อไปนีจ้ ะถูกรวมอยูใ่ นอุปกรณ์ของคุณ
• อุปกรณ์
• ชุดหูฟังสเตอริโอ
• สายเคเบิล USB

• อุปกรณ์ชาร์จ
• คูม
่ อ
ื การเริม่ ใช ้งานแบบรวดเร็ว
• สลักปลดการ์ด

• อุปกรณ์ทม
ี่ ก
ี ารพูดถึงด ้านบนอาจเป็ นเพียงตัวเลือกเพิม่ เติม
• อุปกรณ์ทใี่ ห ้มากับเครือ
่ งและอุปกรณ์เสริมใด ๆ ทีใ่ ช ้งานได ้อาจแตกต่าง
กัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าคหรือผู ้ให ้บริการ
• ใช ้อุปกรณ์เสริมแท ้ของ LG Electronics เสมอ การใช ้อุปกรณ์เสริมของ
ผู ้ผลิตรายอืน
่ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการโทรของอุปกรณ์ของคุณ
หรือทำ�ให ้อุปกรณ์ทำ�งานบกพร่อง การดำ�เนินการนีอ
้ าจไม่ได ้รับความ
คุ ้มครองภายใต ้การบริการซ่อมแซมของ LG
• ชิน้ ส่วนบางชิน้ ของอุปกรณ์ของคุณผลิตจากกระจกนิรภัย หากคุณทำ�
อุปกรณ์ตกลงบนพืน
้ ผิวแข็งหรือได ้รับการกระแทกแรงๆ อาจทำ�ให ้กระจก
นิรภัยเสียหายได ้ หากเกิดเหตุเช่นนีข
้ นึ้ ให ้หยุดใช ้อุปกรณ์ทน
ั ทีแล ้วติดต่อ
ศูนย์บริการลูกค ้า LG
• หากได ้รับอุปกรณ์พน
ื้ ฐานไม่ครบตามรายการนี้ โปรดติดต่อตัวแทน
จำ�หน่ายทีค
่ ณ
ุ ซือ้ อุปกรณ์มา
• หากต ้องการซือ้ อุปกรณ์เพิม่ เติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค ้า LG
• อุปกรณ์บางชิน้ ในกล่องผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่แจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้า
• รูปลักษณ์และข ้อมูลจำ�เพาะของอุปกรณ์อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่
แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
• ข ้อมูลจำ�เพาะของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไป ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีแ
่ ละผู ้
ให ้บริการเครือข่าย
• โปรดนำ �ฟิ ลม
์ ป้ องกันออกจากเซ็นเซอร์ลายนิว้ มือก่อนใช ้งานคุณลักษณะ
จดจำ�ลายนิว้ มือ

ฟั งก์ชน
ั พืน
้ ฐาน
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ิ้ สว่ น
ภาพรวมชน
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์/เซ็นเซอร์
วัดสภาพแสงโดยรอบ
เลนส์ของกล้องหน้า
ปุ่มปรับระดับเสียง (+/-)

หูฟัง
ช่องเสียบชุดหูฟังสเตอริโอ

ถาดใส่นาโนซิม/
การ์ดหน่วยความจำ
หน้าจอสัมผัส

ที่ชาร์จ/พอร์ต USB
ไมโครโฟน
เลนสของกลองหลัง
(แบบมุมกวาง)
ปุมเปดปด/ล็อค
เซ็นเซอรตรวจลายนิ้วมือ

แฟลช
เลนสของกลองหลัง
(มาตรฐาน)

พื้นที่รับสัญญาณ NFC

ลำโพง
ฟั งก์ชน
ั พืน
้ ฐาน

ไมโครโฟน
41

ห้ามย้ายฝาหล ังออก
อุปกรณ์นม
ี้ แ
ี บตเตอรีช
่ นิดทีไ่ ม่สามารถถอดได ้ ห ้ามย ้ายฝาหลังออก การทำ�
เช่นนัน
้ อาจสร ้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับแบตเตอรี ซึง่ อาจทำ�ให ้เกิด
ความร ้อนสูงเกินไปและการบาดเจ็บ

• พร็อกซิมต
ิ เี้ ซนเซอร์/เซ็นเซอร์วด
ั สภาพแสงโดยรอบ
-- พร็อกซิมต
ิ เี้ ซนเซอร์: ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ เซนเซอร์จับ
ั การสัมผัสเมือ
ระยะจะปิ ดหน ้าจอและปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
่ อุปกรณ์อยูใ่ กล ้
ั การสัมผัสอีก
กับร่างกายมนุษย์ โดยระบบจะเปิ ดหน ้าจอและฟั งก์ชน
ครัง้ เมือ
่ อุปกรณ์อยูห
่ า่ งออกมาในระยะทีก
่ ำ�หนดไว ้
-- เซ็นเซอร์วด
ั สภาพแสงโดยรอบ เซ็นเซอร์วด
ั สภาพแสงโดยรอบทำ�
หน ้าทีว่ เิ คราะห์ความเข ้มของแสงโดยรอบเมือ
่ เปิ ดใช ้งานโหมดการ
ควบคุมความสว่างอัตโนมัต ิ
• ปุ่ มปรับระดับเสียง
-- ปรับระดับเสียงริงโทน เสียงพูดคุยระหว่างการโทร หรือเสียงแจ ้งเตือน
-- ขณะใช ้งานกล ้อง กดปุ่ มปรับระดับเสียงเบา ๆ เพือ
่ ทำ�การถ่ายภาพ
หากต ้องการถ่ายภาพติดต่อกันหลายภาพ ให ้กดปุ่ มปรับระดับเสียงค ้าง
ไว ้
่ เปิ ดใช ้งานแอป กล ้อง เมือ
่ หน ้า
-- กดปุ่ มลดระดับเสียง (-) สองครัง้ เพือ
จอล็อคหรือปิ ดอยู่ กดปุ่ มเพิม่ ระดับเสียง (+) สองครัง้ เพือ
่ เรียกใช ้งาน
Capture+
• ปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อก (เซ็นเซอร์ตรวจลายนิว้ มือ)
-- กดปุ่ มเพียงครูห
่ นึง่ แล ้วปล่อย เมือ
่ คุณต ้องการเปิ ดหรือปิ ดหน ้าจอ
-- กดปุ่ มค ้างไว ้ หากคุณต ้องการเลือกตัวเลือกการควบคุมการเปิ ดปิ ด
เครือ
่ ง
-- เปิ ดใช ้งานคุณสมบัตจิ ดจำ�ลายนิว้ มือเพือ
่ ทำ�การปลดล็อคหน ้าจออย่าง
ง่าย ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ภาพรวมการจดจำ�ลายนิว้ มือ

ฟั งก์ชน
ั พืน
้ ฐาน
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• อุปกรณ์ของคุณใช ้แบตเตอรีใ่ นตัวแบบชาร์จใหม่ได ้ เพือ
่ ความปลอดภัย
ของคุณ ห ้ามถอดแบตเตอรีข
่ องตัวเครือ
่ ง
ั บางอย่างอาจถูกจำ�กัดการเข ้าใช ้งาน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก
• ฟั งก์ชน
่ บ
ั ข ้อมูลจำ�เพาะ
ของอุปกรณ์
• ทีด
่ ้านหลังของอุปกรณ์มจี ด
ุ รับสัญญาณ NFC ติดตัง้ อยู่ โปรดระมัดระวัง
ขณะจับถืออุปกรณ์เพือ
่ หลีกเลีย่ งความเสียหายหรือการปิ ดบังจุดรับ
สัญญาณ NFC
• อย่าวางวัตถุทห
ี่ นักหรือนั่งทับตัวเครือ
่ ง มิฉะนัน
้ คุณสมบัตขิ องหน ้าจอ
สัมผัสอาจชำ�รุดเสียหายได ้
• ฟิ ลม
์ กันรอยหรืออุปกรณ์เสริมอืน
่ ๆ อาจรบกวนการทำ�งานของพร็อกซิมต
ิ ี้
เซนเซอร์
้ หน ้าจอสัมผัสหรือปุ่ มต่างๆ
• หากตัวเครือ
่ งเปี ยกหรือถูกใช ้งานในทีเ่ ปี ยกชืน
อาจไม่ทำ�งานอย่างถูกต ้อง

ถืออุปกรณ์ให ้ถูกต ้องตามทีแ
่ สดงด ้านล่าง หากคุณบังรูไมโครโฟนด ้วยมือ
ั เจนใน
นิว้ มือ หรือเคสป้ องกันในขณะทีใ่ ช ้อุปกรณ์ เสียงของคุณอาจไม่ชด
ระหว่างการโทร

ตัวอยางที่ดี

ไมโครโฟน

ฟั งก์ชน
ั พืน
้ ฐาน

ตัวอยางที่ไมดี

หามบังไมโครโฟน
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เปิ ดหรือปิ ดเครือ
่ ง
เปิ ดเครือ
่ ง

ในตอนทีเ่ ครือ
่ งปิ ดอยู่ กดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อกค ้างไว ้
• เมือ
่ เปิ ดใช ้งานอุปกรณ์เป็ นครัง้ แรก ระบบจะแสดงการกำ�หนดค่าเริม่ ต ้น
่ งครัง้ แรกของสมาร์ทโฟนอาจนานกว่าปกติ
เวลาทีใ่ ช ้ในการบูตเครือ

ปิ ดเครือ
่ ง

กดปุ่ ม เปิ ดปิ ด/ล็อค ค ้างไว ้ จากนัน
้ เลือก ปิ ดเครือ
่ ง

การรีสตาร์ทอุปกรณ์

หากอุปกรณ์ทำ�งานไม่ปกติหรือไม่มก
ี ารตอบสนอง ให ้รีสตาร์ทเครือ
่ งโดย
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ�แนะนำ �ด ้านล่างนี้

1 กดปุ่ ม เปิ ดปิ ด/ล็อค และปุ่ ม ลดระดับเสียง (-) ค ้างไว ้พร ้อมกันจนเครือ่ ง
ปิ ด

2 ปล่อยปุ่ ม เมือ่ อุปกรณ์รสี ตาร์ทแล ้ว
ต ัวเลือกการควบคุมการเปิ ดปิ ด

กดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อคค ้างไว ้ จากนัน
้ เลือกตัวเลือก
• ปิ ดเครือ
่ ง: ปิ ดอุปกรณ์
• ปิ ดและรีสตาร์ท: ปิ ดและเปิ ดเครือ
่ งใหม่
ั เกียวกับการโทรคมนาคม รวมถึง
• เปิ ดโหมดเครือ
่ งบิน: บล็อกฟั งก์ชน
ั
การโทรเข ้า-ออก การรับส่งข ้อความ และการท่องอินเตอร์เน็ ต ฟั งก์ชน
อืน
่ ๆ จะยังคงใช ้งานได ้ตามปกติ

ฟั งก์ชน
ั พืน
้ ฐาน
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การติดตงั้ SIM การ์ด

ใส่ซมิ (Subscriber Identity Module) การ์ดทีไ่ ด ้รับจากผู ้ให ้บริการของคุณ
เพือ
่ เริม่ ต ้นใช ้งานอุปกรณ์
• โปรดใช ้สลักปลดการ์ดอย่างระมัดระวังเนือ
่ งจากมีขอบทีค
่ ม
• เพือ
่ ให ้คุณสมบัตกิ น
ั น�และกั
้ำ
นฝุ่ นทำ�งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต ้อง
เสียบถาดการ์ดเข ้าไปในตัวเครือ
่ งอย่างถูกต ้อง

1 เสียบสลักปลดการ์ดทีร่ ตู รงช่องใส่การ์ด

2 ดึงช่องใส่การ์ดออกมา

ฟั งก์ชน
ั พืน
้ ฐาน
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3 ใส่ SIM การ์ดลงในถาดโดยให ้ด ้านทีม่ สี ที องคว่�ำ ลง

ใส่ SIM การ์ดหลักลงในถาด SIM การ์ด 1 และ SIM การ์ดรองลงในถาด
SIM การ์ด 2
• ถาด SIM การ์ด 2 ยังทำ�หน ้าทีเ่ ป็ นถาดสำ�หรับการ์ดหน่วยความจำ�อีกด ้วย
อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใส่ทงั ้ SIM การ์ดและการ์ดหน่วยความจำ� 
(ไม่บงั คับ) พร ้อมกันได ้

4 ดันช่องใส่การ์ดให ้กลับเข ้าช่องเสียบ

• อุปกรณ์นรี้ องรับการใช ้งานการ์ด Nano SIM
• เพือ
่ การใช ้งานทีร่ าบรืน
่ เราขอแนะนำ �ให ้ใช ้อุปกรณ์นก
ี้ บ
ั ซิมการ์ดทีถ่ ก
ู
ประเภท ใช ้ SIM การ์ดทีผ
่ ลิตจากโรงงานและจัดหาโดยผู ้ให ้บริการเครือ
ข่ายเสมอ
• หากคุณเสียบถาดการ์ดทีเ่ ปี ยกอยูเ่ ข ้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ของคุณอาจ
ได ้รับความเสียหายได ้ ตรวจดูให ้แน่ใจว่าถาดการ์ดแห ้งอยูเ่ สมอ

ฟั งก์ชน
ั พืน
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้ ม
ิ การ์ด
ข้อควรระว ังขณะใชซ
• โปรดรักษา SIM การ์ดของคุณไม่ให ้สูญหาย LG จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายและปั ญหาอืน
่ ใดทีเ่ กิดจากการสูญหายหรือการเคลือ
่ นย ้าย
SIM การ์ด
• โปรดระวังไม่ให ้เกิดความเสียหายต่อ SIM การ์ดระหว่างการใส่หรือ
การนำ �การ์ดออก

่ าร์ดหน่วยความจำ�
การใสก

ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ลงในอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์รองรับได ้สูงสุดถึงการ์ด microSD ขนาด 2 TB การ์ดหน่วยความจำ�
บางชิน้ อาจไม่สามารถใบ ้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได ้ ขึน้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ปลิตและ
ประเภทของการ์ดหน่วยความจำ�

1 เสียบสลักปลดการ์ดทีร่ ตู รงช่องใส่การ์ด
2 ดึงช่องใส่การ์ดออกมา
3 ใส่การ์ดหน่วยความจำ�ลงในถาดโดยให ้ด ้านทีม่ สี ที องคว่�ำ ลง

การดหน�วยความจำ
SIM การด

4 ดันช่องให ้กลับเข ้าที่
• การ์ดหน่วยความจำ�บางชนิดอาจไม่สามารถใช ้กับอุปกรณ์ได ้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ หากคุณใช ้การ์ดทีเ่ ข ้ากันไม่ได ้ อุปกรณ์หรือการ์ดหน่วย
ความจำ�อาจเกิดความเสียหาย หรือข ้อมูลทีเ่ ก็บไว ้ในการ์ดอาจเกิดความ
เสียหายได ้
• การเขียนและลบข ้อมูลบ่อยครัง้ อาจทำ�ให ้อายุการใช ้งานของการ์ดหน่วย
ความจำ�สัน้ ลง
ฟั งก์ชน
ั พืน
้ ฐาน
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การถอดการ์ดหน่วยความจำ�ออก

ยกเลิกการเชือ่ มต่อการ์ดหน่วยความจำ�ก่อนทีจ่ ะถอดออกเพือ
่ ความ
ปลอดภัย
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ทีเ่ ก็บข้อมูล
1 แตะที่
เสี
ย
บสลั
ก
ปลดการ์
ดทีร่ ต
ู รงช่องใส่การ์ด
2
3 ดึงถาดออกแล ้วถอดการ์ดหน่วยความจำ�ออก
• อย่าถอดการ์ดหน่วยความจำ�ออกในขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์กำ�ลังถ่ายโอนหรือเข ้า
ถึงข ้อมูล การทำ�เช่นนีอ
้ าจทำ�ให ้ข ้อมูลสูญหายหรือเสียหายได ้ หรืออาจ
ก่อให ้เกิดความเสียหายแก่การ์ดหน่วยความจำ�หรืออุปกรณ์ได ้ LG จะไม่
รับผิดชอบต่อความสูญเสียทีเ่ กิดจากการใช ้งานการ์ดหน่วยความจำ�ผิดวิธ ี
ซึง่ รวมไปถึงการสูญเสียข ้อมูลด ้วย

แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรีใ่ ห ้เต็มก่อนใช ้งาน
ชาร์จอุปกรณ์ด ้วยสายเคเบิล USB Type-C

สายชารจ
ปลายทาง

สายเคเบิล USB Type-C
พอรต USB Type-C

ฟั งก์ชน
ั พืน
้ ฐาน

48

้ อยู่ อาจก่อให ้เกิดไฟ
• ห ้ามชาร์จในขณะทีเ่ ครือ
่ งหรือสายชาร์จเปี ยกหรือชืน
ไหม ้ ไฟช็อต การบาดเจ็บหรืออาจทำ�ให ้เครือ
่ งชำ�รุดได ้
• ใช ้สายเคเบิล USB ทีม
่ าพร ้อมกับอุปกรณ์ของคุณ
• ตรวจดูให ้แน่ใจว่าใช ้ทีช
่ าร์จและสายชาร์จที่ LG รับรอง การชาร์จ
แบตเตอรีด
่ ้วยอุปกรณ์ชาร์จของผู ้ผลิตอืน
่ อาจทำ�ให ้แบตเตอรีร่ ะเบิด หรือ
อาจทำ�ให ้เครือ
่ งชำ�รุดเสียหาย
• อุปกรณ์ของคุณใช ้แบตเตอรีใ่ นตัวแบบชาร์จใหม่ได ้ เพือ
่ ความปลอดภัย
ของคุณ ห ้ามถอดแบตเตอรีข
่ องตัวเครือ
่ ง
• การใช ้อุปกรณ์ขณะทีก
่ ำ�ลังชาร์จอยูอ
่ าจทำ�ให ้เกิดไฟฟ้ าช็อคได ้ หาก
ต ้องการใช ้อุปกรณ์ ให ้หยุดชาร์จเครือ
่ งก่อน
• ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต ้ารับไฟฟ้ า หลังจากเครือ
่ งชาร์จไฟจนเต็ม
แล ้ว เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้ใช ้ไฟโดยไม่จำ�เป็ น
• แถมอะแดปเตอร์ชาร์จทีส
่ นับสนุนการชาร์จแบบเร็วมาพร ้อมกับผลิตภัณฑ์
• คุณสมบัตกิ ารชาร์จแบบด่วนอาจไม่ทำ�งานหากใช ้งานอะแดปเตอร์สำ�หรับ
การชาร์จแบบด่วนตัวอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่อะแดปเตอร์ของแท ้ทีม
่ ากับผลิตภัณฑ์นี้
• การชาร์จแบตเตอรีอ
่ กี วิธห
ี นึง่ คือการเชือ่ มต่อสายเคเบิล USB ระหว่าง
อุปกรณ์กบ
ั คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแลปท็อป วิธน
ี อ
ี้ าจใช ้เวลานานกว่า
การชาร์จแบบเสียบอะแดปเตอร์เข ้ากับเต ้าเสียบบนผนัง
• อย่าชาร์จแบตเตอรีโ่ ดยใช ้ USB ฮับทีไ่ ม่สามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ า
ทีต
่ ้องการได ้ เนือ
่ งจากการชาร์จอาจล ้มเหลวหรือหยุดโดยไม่ตงั ้ ใจ

้ ป
ข้อควรระว ังเมือ
่ ใชอ
ุ กรณ์
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าใช ้สายเคเบิล USB ทีม
่ ใี ห ้ ห ้ามใช ้สายเคเบิล USB
หรือเครือ
่ งชาร์จของผู ้ผลิตรายอืน
่ กับอุปกรณ์ของคุณ การรับประักน
ั ภาย
ใต ้เงือ
่ นไขของ LG ไม่ครอบคลุมถึงการใช ้งานอุปกรณ์เสริมจากผู ้ผลิต
รายอืน
่
• หากไม่ทำ�ตามคำ�แนะนำ �ในคูม
่ อ
ื การใช ้นี้ และใช ้งานอย่างเหมาะสม
เครือ
่ งอาจชำ�รุดเสียหายได ้

ฟั งก์ชน
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้ บตเตอรีอ
ิ ธิภาพ
การใชแ
่ ย่างมีประสท

ั
อายุการใช ้งานของแบตเตอรีอ
่ าจสัน้ ลง หากคุณปล่อยให ้แอพและฟั งก์ชน
หลายรายการทำ�งานอย่างต่อเนือ
่ งพร ้อมกันเป็ นเวลานาน
ยกเลิกการดำ�เนินการเบือ
้ งหลังเพือ
่ เพิม่ อายุการใช ้งานแบตเตอรี่
้พลั
หากต ้องการลดการใช งงานแบตเตอรีใ่ ห ้อยูใ่ นระดับต่�ำ สุด โปรดทำ�ตาม
เคล็ดลับต่อไปนี:้
ั บลูทธ
่ ไม่ได ้ใช ้งาน
• ปิ ดฟั งก์ชน
ู ® หรือเครือข่าย Wi-Fi เมือ
• ตัง้ ค่าการหมดเวลาหน ้าจอให ้สัน้ ทีส
่ ด
ุ เท่าทีเ่ ป็ นไปได ้
• ลดความสว่างหน ้าจอ
• ตัง้ ค่าการล็อกหน ้าจอเมือ
่ ไม่ได ้ใช ้อุปกรณ์
• ตรวจสอบระดับแบตเตอรีใ่ นขณะใช ้งานแอปทีด
่ าวน์โหลดมา

ั ัส
หน้าจอสมผ

คุณสามารถเรียนรู ้วิธก
ี ารควบคุมอุปกรณ์ของคุณได ้โดยการใช ้ท่าทางบน
หน ้าจอสัมผัส
การแตะ
ใช ้ปลายนิว้ แตะหน ้าจอเบาๆ เพือ
่ เลือกหรือเรียกใช ้งานแอพหรือตัวเลือก

ฟั งก์ชน
ั พืน
้ ฐาน

50

การแตะค้าง
สัมผัสและกดค ้างเป็ นเวลาหลายวินาทีเพือ
่ แสดงเมนูตวั เลือกทีส
่ ามารถ
ดำ�เนินการได ้

การแตะสองครงั้
แตะหน ้าจอเร็วๆ สองครัง้ เพือ
่ ย่อหรือขยายบนหน ้าเว็บหรือแผนที่

การลาก
สัมผัสรายการหนึง่ รายการ เช่น แอปหรือวิดเจ็ต ค ้างไว ้ จากนัน
้ เลือ
่ นนิว้ ของ
คุณไปบริเวณอืน
่ โดยควบคุมการเคลือ
่ นไหวของนิว้ ไว ้ คุณสามารถใช ้รูป
แบบนีเ้ พือ
่ ย ้ายรายการต่างๆ

ฟั งก์ชน
ั พืน
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การปัด
ใช ้นิว้ สัมผัสทีห
่ น ้าจอแล ้วเลือ
่ นอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุดชะงัก คุณสามารถ
ใช ้รูปแบบท่าทางนีเ้ พือ
่ เลือ
่ นผ่านรายการ หน ้าเว็บ ภาพถ่าย หน ้าจอ ฯลฯ

การหุบและกางนิว้
หุบสองนิว้ เข ้าหากันเพือ
่ ย่อ เช่น ทำ�บนรูปภาพหรือแผนที่ หากต ้องการ
ขยาย ให ้กางนิว้ ออกจากกัน

• ระวังอย่าให ้หน ้าจอสัมผัสถูกกระแทก อาจทำ�ให ้เซ็นเซอร์จับการสัมผัส
ชำ�รุดเสียหาย

ฟั งก์ชน
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• หน ้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ�งาน หากใช ้งานเครือ
่ งใกล ้กับวัสดุทเี่ ป็ นแม่เหล็ก
โลหะ หรือวัสดุนำ�ไฟฟ้ า
• หากคุณใช ้อุปกรณ์ในสภาพทีม
่ แ
ี สงจ ้า เช่น สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
คุณอาจมองไม่เห็นรายการต่างๆ บนหน ้าจอ ขึน้ อยูก
่ บ
ั ตำ�แหน่งทีค
่ ณ
ุ อยู่
ใช ้งานเครือ
่ งในบริเวณทีม
่ รี ม
่ เงา หรือในทีท
่ แ
ี่ สงไม่สว่างจนเกินไป และ
สว่างพออ่านหนังสือได ้
• อย่ากดหรือกระแทกหน ้าจออย่างรุนแรง
• ใช ้ปลายนิว้ แตะเบาๆ บนตัวเลือกทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
• การควบคุมด ้วยระบบสัมผัสอาจไม่ทำ�งานอย่างถูกต ้อง หากคุณใส่ถงุ มือ
หรือใช ้ปลายเล็บ
• การควบคุมด ้วยระบบสัมผัสอาจไม่ทำ�งานอย่างถูกต ้อง หากหน ้าจอเปี ยก
้
หรือชืน
• หน ้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ�งานอย่างเหมาะสม หากติดฟิ ลม
์ กันรอยหรือติด
อุปกรณ์เสริมทีซ
่ อื้ จากร ้านค ้าบุคคลทีส
่ ามเข ้ากับเครือ
่ ง
• การแสดงภาพนิง่ เป็ นระยะเวลานานอาจทำ�ให ้เกิดภาพค ้างหรือจอไหม ้
ภายในได ้ ควรปิ ดหน ้าจอหรือหลีกเลีย่ งการแสดงภาพเดิมทิง้ ไว ้กันเป็ น
เวลานานเมือ
่ คุณไม่ได ้ใช ้งานอุปกรณ์

หน้าจอโฮม
ภาพรวมหน้าจอโฮม

ั และแอพต่างๆ บนอุปกรณ์
หน ้าจอโฮมคือจุดเริม่ ต ้นการเข ้าใช ้งานฟั งก์ชน
่ ไปยังหน ้าจอโฮมโดยตรง
ของคุณ แตะที่ บนหน ้าจอใดๆ เพือ
คุณสามารถจัดการแอพและวิดเจ็ตทัง้ หมดบนหน ้าจอโฮมได ้ ปั ดหน ้าจอไป
ทางซ ้ายหรือขวาเพือ
่ ดูแอพทัง้ หมดทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้ในพริบตาเดียว
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เค้าโครงหน้าจอโฮม

คุณสามารถดูแอพทัง้ หมด และจัดระเบียบวิดเจ็ตและโฟลเดอร์ตา่ ง ๆ ทีอ
่ ยู่
บนหน ้าจอโฮมได ้

แถบสถานะ
วิดเจ็ตสภาพอากาศ
วิดเจ็ตค้นหา Google

โฟลเดอร์

ปุ่มสัมผัสบนหน้าจอโฮม

ไอคอนหน้า
พื้นที่การเข้าใช้งานด่วน

• หน ้าจอโฮมอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั นโยบายของผู ้ผลิต การตัง้ ค่าของผู ้
ั่ ของซอฟต์แวร์ หรือผู ้ให ้บริการ
ใช ้ เวอร์ชน

• แถบสถานะ: ดูไอคอนสถานะ เวลา และระดับแบตเตอรี่
• วิดเจ็ตสภาพอากาศ: ดูข ้อมูลสภาพอากาศและเวลาของพืน
้ ทีท
่ รี่ ะบุ
• วิดเจ็ตค้นหา Google: ดำ�เนินการค ้นหา Google โดยการป้ อนคำ�หลัก
ด ้วยการพูดหรือเขียน
• โฟลเดอร์: สร ้างโฟลเดอร์เพือ
่ จัดกลุม
่ แอพต่างๆ ตามทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
• ไอคอนหน้า: แสดงจำ�นวนโฮมสกรีนทัง้ หมด แตะทีไ่ อคอนหน ้าที่
ต ้องการเพือ
่ ไปยังหน ้าทีเ่ ลือก ไอคอนข ้องหน ้าปั จจุบน
ั จะถูกเน ้น
้ ทีก
• พืน
่ ารเข้าใชง้ านด่วน: ตรึงแอพทีใ่ ช ้งานหลักไว ้ทีด
่ ้านล่างของหน ้า
จอ เพือ
่ ให ้เข ้าถึงได ้จากทุกหน ้าของหน ้าจอโฮม

ฟั งก์ชน
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ั ัส
• ปุ่มโฮมแบบสมผ
่ น ้าจอก่อนหน ้า ปิ ดแป้ นพิมพ์หรือหน ้าต่างป๊ อปอัพ
-- : ย ้อนกลับไปทีห
่ ไปยังหน ้าจอโฮม หากต ้องการเปิ ดใช ้งาน Google ให ้
-- : แตะเพือ
สัมผัสค ้างไว ้
่ ดูรายการแอปทีใ่ ช ้เมือ
่ ไม่นานมานีห
้ รือเรียกใช ้แอปจาก
-- : แตะเพือ
รายการดังกล่าว หากต ้องการลบแอปทีใ่ ช ้งานล่าสุดทัง้ หมด ให ้แตะที่
ั้
ในการใช ้ 2 แอพพร ้อมกันด ้วยคุณสมบัตห
ิ ลายหน ้าต่าง
ล้างทงหมด
ให ้แตะปุ่ มค ้างไว ้ขณะใช ้แอพ
: เลือกว่าคุณจะใช ้ซิมการ์ดใด แตะค ้างไว ้เพือ
่ กำ�หนดค่าการตัง้
-ค่าซิมการ์ดคู่

ั ัสบนหน้าจอโฮม
การแก้ไขปุ่มสมผ

ั ทีใ่ ช ้งานบ่อย
คุณสามารถจัดเรียงปุ่ มสัมผัสบนหน ้าจอโฮม หรือเพิม่ ฟั งก์ชน
เป็ นปุ่ มสัมผัสบนพืน
้ ทีห
่ น ้าจอโฮมได ้
ั ัสหน้าจอโฮม จ ัดเรียงปุ่ม และ
ตงค่
ั้ า หน้าจอ ปุ่มสมผ
แตะที่
ปรับแต่งการตัง้ ค่า
ั หลายอย่าง รวมทัง้ Qslide, การแจ ้งเตือน และ Capture+
• มีฟังก์ชน
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ไอคอนสถานะ

ิ
เมือ
่ มีการแจ ้งเตือนข ้อความทีย่ งั ไม่ได ้อ่าน เหตุการณ์ในปฏิทน
ิ หรือนาฬกา
ปลุก แถบสถานะจะแสดงไอคอนแจ ้งเตือนทีเ่ กีย่ วข ้อง ตรวจสอบสถานะ
ของอุปกรณ์โดยการดูไอคอนการแจ ้งเตือนทีป
่ รากฏขึน้ ในแถบสถานะ
ั ญาณ
ไม่มส
ี ญ
กำ�ลังส่งข ้อมูลผ่านเครือข่าย
ิ
ตัง้ นาฬกาปลุ
กแล ้ว
่ เปิ ดอยู่
โหมดสัน
Bluetooth เปิ ดอยู่
เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ผา่ น USB แล ้ว
ระดับแบตเตอรี่
เปิ ดโหมดเครือ
่ งบิน
สายทีไ่ ม่ได ้รับ
เชือ่ มต่อ Wi-Fi แล ้ว
โหมดปิ ดเสียงเปิ ดอยู่
GPS เปิ ดอยู่
ฮอตสปอตเปิ ดอยู่
ไม่ม ี SIM การ์ด
โหมดอ่าน/เขียนแบบ P2P ด ้วย NFC เปิ ดอยู่
• ไอคอนเหล่านีบ
้ างรายการอาจมีรป
ู ลักษณ์แตกต่างจากนี้ หรือไม่ปรากฏ
เลย ขึน้ อยูก
่ บ
ั สถานะของอุปกรณ์ โปรดอ ้างอิงไอคอนต่างๆ ตามสภาพ
แวดล ้อมและพืน
้ ทีจ่ ริงทีค
่ ณ
ุ กำ�ลังใช ้งานอยูแ
่ ละตามผู ้ให ้บริการเครือข่าย
ของคุณ
• ไอคอนทีแ
่ สดงอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีแ
่ ละผู ้ให ้บริการ
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แผงการแจ้งเตือน

คุณสามารถเปิ ดแผงการแจ ้งเตือนได ้โดยการลากแถบสถานะลงด ้านล่างบน
หน ้าจอหลัก
• หากต ้องการเปิ ดรายการไอคอนการเข ้าใช ้งานด่วน ให ้ลากแผงการแจ ้ง
เตือนลงด ้านล่างหรือแตะที่
• หากต ้องการจัดเรียง หรือลบไอคอน ให ้แตะที่ แก้ไข
ั ที่
• หากคุณแตะทีไ่ อคอนดังกล่าวค ้างไว ้ หน ้าจอการตัง้ ค่าสำ�หรับฟั งก์ชน
เกีย่ วข ้องจะปรากฏขึน้

แกไข

• คุณสามารถใช ้งานแผงการแจ ้งเตือนได ้แม ้ว่าหน ้าจอจะล็อคอยู่ ลากแผง
การแจ ้งเตือนในขณะทีห
่ น ้าจอล็อคอยูเ่ พือ
่ เข ้าใช ้งานคุณสมบัตท
ิ ต
ี่ ้องการ
ได ้อย่างรวดเร็ว
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การสล ับการวางแนวของหน้าจอ

คุณสามารถกำ�หนดการวางแนวหน ้าจอเป็ นสลับอัตโนมัตโิ ดยขึน้ อยูก
่ บ
ั
ทิศทางทางกายภาพของอุปกรณ์
บนแผงการแจ ้งเตือน แตะที่ หมุนจอ จากรายการไอคอนการเข ้าใช ้งานด่วน
ตงค่
ั้ า หน้าจอ และใช ้งาน หมุนจออ ัตโนม ัติ
หรือแตะที่

การแก้ไขหน้าจอโฮม

บนหน ้าจอโฮม แตะตรงพืน
้ ทีว่ า่ งค ้างไว ้ จากนัน
้ เลือกการกระทำ�ทีต
่ ้องการ
จากด ้านล่าง
• หากต ้องการจัดเรียงลำ�ดับหน ้าของหน ้าจอโฮมใหม่ ให ้แตะหน ้าที่
ต ้องการค ้างไว ้ จากนัน
้ ลากไปยังตำ�แหน่งอืน
่
• หากต ้องการเพิม่ วิดเจ็ตไปทีห
่ น ้าจอโฮม ให ้สัมผัสและกดค ้างพืน
้ ทีว่ า่ ง
บนหน ้าจอโฮม จากนัน
้ เลือก วิดเจ็ต
• หากต ้องการเปลีย่ นธีมให ้สัมผัสและกดค ้างพืน
้ ทีว่ า่ งบนหน ้าจอโฮม จาก
นัน
้ เลือก ธีม
ตงค่
ั้ า หน้าจอ ธีม จากนัน
้ เลือกธีมที่
คุณยังสามารถแตะที่
ต ้องการใช ้กับอุปกรณ์
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• หากต ้องการกำ�หนดการตัง้ ค่าหน ้าจอโฮม ให ้สัมผัสและกดค ้างพืน
้ ทีว่ า่ ง
บนหน ้าจอโฮม จากนัน
้ เลือก ตงค่
ั้ าหน้าจอโฮม ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
การตัง้ ค่าหน ้าจอโฮม
• หากต ้องการดูหรือติดตัง้ แอปทีย่ กเลิกการติดตัง้ ไปแล ้วอีกครัง้ ให ้สัมผัส
พืน
้ ทีว่ า่ งบนหน ้าจอโฮมค ้างไว ้ จากนัน
้ เลือก ล้างถ ังขยะ ดูรายละเอียด
เพิม่ เติมที่ ล ้างถังขยะ
• หากต ้องการเปลีย่ นหน ้าจอเริม่ ต ้น ให ้สัมผัสพืน
้ ทีว่ า่ งบนหน ้าจอโฮมค ้าง
จากนัน
้ แตะหน ้าจออีก
ไว ้ แล ้วเลือ
่ นไปยังหน ้าจอทีต
่ ้องการ แตะที่
หนึง่ ครัง้

หน้าจอเริ่มต้น
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้ หล ัง
การดูธม
ี พืน

คุณสามารถดูภาพพืน
้ หลังโดยการซ่อนแอปและวิดเจ็ตบนหน ้าจอโฮม
เท่านัน
้
กางสองนิว้ ออกบนหน ้าจอโฮม
• หากต ้องการกลับไปทีห
่ น ้าจอเดิมทีแ
่ สดงแอปและวิดเจ็ต ให ้หุบนิว้
เข ้าหากันบนหน ้าจอโฮม หรือแตะที่

การย้ายแอพบนหน้าจอโฮม

บนหน ้าจอโฮม แตะแอพค ้างไว ้ จากนัน
้ ลากไปยังตำ�แหน่งอืน
่
• หากต ้องการเก็บแอพทีใ่ ช ้งานบ่อยไว ้ทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอโฮม แตะ
แอพค ้างไว ้ จากนัน
้ ลากไปยังพืน
้ ทีก
่ ารเข ้าใช ้งานด่วนทีด
่ ้านล่าง
• หากต ้องการนำ �ไอคอนออกจากพืน
้ ทีก
่ ารเข ้าใช ้งานด่วน ลากไอคอนดัง
กล่าวไปยังหน ้าจอโฮม
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การใชโ้ ฟลเดอร์จากหน้าจอโฮม
การสร้างโฟลเดอร์
บนหน ้าจอโฮม แตะแอพค ้างไว ้ จากนัน
้ ลากไปวางทับแอพอืน
่
• ระบบจะสร ้างโฟลเดอร์ใหม่ขนึ้ และแอพดังกล่าวจะถูกเพิม่ ไปยัง
โฟลเดอร์นัน
้
การแก้ไขโฟลเดอร์
บนหน ้าจอโฮม แตะโฟลเดอร์และกระทำ�การหนึง่ ใดต่อไปนี้
• หากต ้องการแก ้ไขชือ่ และสีของโฟลเดอร์ แตะทีช
่ อื่ โฟลเดอร์
• หากต ้องการเพิม่ แอป ให ้สัมผัสและกดค ้างทีแ
่ อป จากนัน
้ ลากไปวาง
เหนือโฟลเดอร์และปล่อย
• หากต ้องการนำ �แอพออกจากโฟลเดอร์ แตะแอพค ้างไว ้ และลากออก
มานอกโฟลเดอร์ ถ ้าแอพทีถ่ อนการติดตัง้ นัน
้ เป็ นแอพเดียวทีเ่ หลืออยูใ่ น
โฟลเดอร์ โฟลเดอร์นัน
้ จะถูกลบโดยอัตโนมัต ิ
• คุณยังสามารถเพิม่ หรือลบแอปหลังการแตะ ในโฟลเดอร์ได ้อีกด ้วย
• คุณไม่สามารถเปลีย่ นสีของโฟลเดอร์ขณะใช ้งานธีมทีไ่ ด ้ดาวน์โหลดมา

การตงค่
ั้ าหน้าจอโฮม

คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าหน ้าจอโฮมได ้
ตงค่
ั้ า หน้าจอ หน้าจอหล ัก
1 แตะที่
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• เลือกหน้าจอโฮม: เลือกโหมดหน ้าจอโฮม
้ หล ัง: เปลีย่ นวอลเปเปอร์พน
• พืน
ื้ หลังหน ้าจอโฮม
• การเคลือ
่ นไหวของวอลเปเปอร์: ทำ�ให ้วอลเปเปอร์เคลือ
่ นไหวเมือ
่
คุณขยับโทรศัพท์ รวมทัง้ ไลฟ์ วอลเปเปอร์และแบบหลายหน ้าจอ
• เอฟเฟกต์หน้าจอ: เลือกเอฟเฟ็ กต์ทจี่ ะใช ้เมือ
่ เลือ
่ นไปยังหน ้าต่างๆ
ของหน ้าจอโฮม
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• รูปทรงไอคอน: เลือกว่าคุณต ้องการให ้ไอคอนเป็ นแบบเหลีย่ มหรือ
แบบมน
• จ ัดเรียงแอปฯตาม: ตัง้ ค่าการเรียงแอพบนหน ้าจอโฮม
• กริด: เปลีย่ นโหมดการจัดเรียงแอพสำ�หรับหน ้าจอโฮม
• ซ่อนแอป: เลือกแอปทีค
่ ณ
ุ ต ้องการซ่อมจากหน ้าจอโฮม
• ยอมให้วนลูปหน้าจอโฮม: เปิ ดใช ้เพือ
่ ให ้หน ้าจอโฮมสามารถเลือ
่ น
ได ้อย่างต่อเนือ
่ ง (วนกลับไปยังหน ้าจอแรกหลังจากหน ้าจอสุดท ้าย)
• Smart Bulletin: ใช ้หน ้าจอโฮมเพือ
่ ดูข ้อมูลทีป
่ รับแต่งตามความ
ต ้องการของคุณ
• ค้นหา: ค ้นหาโดยเลือ
่ นลงบนหน ้าจอโฮม

การล็อกหน้าจอ
ภาพรวมการล็อกหน้าจอ

หน ้าจอของอุปกรณ์ของคุณจะปิ ดและล็อคอัตโนมัต ิ หากคุณกดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด/
ล็อค หรือปล่อยเครือ
่ งไว ้โดยไม่ใช ้งานเป็ นระยะเวลาหนึง่
หากคุณกดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อกโดยไม่ได ้ตัง้ ค่าการล็อกหน ้าจอ หน ้าจอโฮมจะ
ปรากฏขึน้ ทันที
เพือ
่ รับรองความปลอดภัยและป้ องกันไม่ให ้มีการใช ้เครือ
่ งโดยไม่ได ้รับ
อนุญาต โปรดตัง้ ค่าการล็อกหน ้าจอ
• การล็อคหน ้าจอจะช่วยป้ องกันการป้ อนข ้อมูลสัมผัสทีไ่ ม่จำ�เป็ นบนหน ้า
จออุปกรณ์ และลดการใช ้พลังงานแบตเตอรี่ เราขอแนะนำ �ให ้คุณเปิ ดใช ้
งานการล็อกหน ้าจอ เมือ
่ ไม่ได ้ใช ้งานอุปกรณ์
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ตงค่
ั้ าการล็อคหน้าจอ

มีตวั เลือกหลายอย่างทีใ่ ช ้งานได ้สำ�หรับการกำ�หนดค่าการตัง้ ค่าการล็อก
หน ้าจอ

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ
เลือกการล็อคหน้าจอ จากนัน
้ ให ้เลือกวิธท
ี ค
ี่ ณ
ุ ต ้องการ

2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้
•
•
•
•
•
•
•
•

ั การล็อกหน ้าจอ
ไม่ม:ี การปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
ปัด: ปั ดนิว้ บนหน ้าจอเพือ
่ ทำ�การปลดล็อค
Knock Code: แตะทีห
่ น ้าจอเป็ นรูปแบบเพือ
่ ปลดล็อคหน ้าจอ
้ : กำ�หนดรูปแบบในการลากนิว้ เพือ
ลากเสน
่ ทำ�การปลดล็อก
รห ัส PIN: ป้ อนรหัสผ่านตัวเลขเพือ
่ ปลดล็อกหน ้าจอ
รห ัสผ่าน: ป้ อนรหัสผ่านตัวอักษรและตัวเลขเพือ
่ ปลดล็อกหน ้าจอ
ลายนิว้ มือ: ปลดล็อคหน ้าจอด ้วยลายนิว้ มือของคุณ
้ ัวอย่างใบหน้า: ปลดล็อคหน ้าจอโดยอนุญาตให ้
ยอมให้ใชต
อุปกรณ์จดจำ�ใบหน ้าของคุณ
• หากคุณปลดล็อคอุปกรณ์อย่างไม่ถก
ู ต ้องครบ 5 ครัง้ หน ้าจอจะถูกบล็อ ก
เป็ นเวลา 30 วินาที

การตงค่
ั้ าการเริม
่ ต้นระบบอย่างปลอดภ ัย

เมือ
่ คุณเลือกรหัส Knock Code รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านเป็ นวิธล
ี ็อคหน ้า
จอ คุณจะสามารถกำ�หนดล็อคอุปกรณ์ของคุณเมือ
่ ทำ�การเปิ ดเครือ
่ งเพือ
่
รักษาความปลอดภัยข ้อมูลของคุณได ้
• คุณจะไม่สามารถใช ้คุณลักษณะทัง้ หมดได ้จนกว่าคุณจะปลดล็อค
อุปกรณ์ ยกเว ้นการโทรฉุกเฉิน
• หากคุณลืมรหัสผ่านเข ้ารหัส คุณจะไม่สามารถฟื้ นฟูข ้อมูลเข ้ารหัสและ
ข ้อมูลส่วนบุคคลได ้
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ข้อควรระว ังสำ�หร ับคุณสมบ ัติเริม
่ การทำ�งานอย่างปลอดภ ัย

• หากคุณลืมรหัสผ่านเข ้ารหัส คุณจะไม่สามารถฟื้ นฟูข ้อมูลเข ้ารหัสและ
ข ้อมูลส่วนบุคคลได ้
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าคุณเก็บรหัสผ่านสำ�หรับปลดล็อคหน ้าจอไว ้ต่างหาก
• หากคุณใส่รหัสผ่านสำ�หรับปลดล็อคหน ้าจอไม่ถก
ู ต ้องเกินจำ�นวนครัง้ ที่
กำ�หนด อุปกรณ์จะรีเซ็ตตัวเองโดยอัตโนมัต ิ ข ้อมูลเข ้ารหัสและข ้อมูล
ส่วนตัวของคุณจะถูกลบโดยอัตโนมัต ิ ซึง่ ข ้อมูลเหล่านีจ้ ะไม่สามารถกู ้
คืนได ้
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าคุณไม่ได ้ใส่รหัสผ่านสำ�หรับปลดล็อคหน ้าจอผิด
เกินจำ�นวนทีก
่ ำ�หนด
• เมือ
่ คุณเปิ ดอุปกรณ์หลังจากรีเซ็ต การเข ้ารหัสจะเริม่ ขึน้ หากคุณหยุด
การเข ้ารหัสตามอำ�เภอใจ ข ้อมูลของคุณอาจเกิดความเสียหายได ้ โปรด
รอจนการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์

เปิ ดหน้าจอ

คุณสามารถเปิ ดหรือปิ ดหน ้าจอได ้โดยการแตะทีห
่ น ้าจอสองครัง้
• ตัวเลือกนีม
้ ใี ห ้ใช ้กับหน ้าจอโฮมที่ LG ให ้ไว ้เท่านัน
้ ดังนัน
้ จึงอาจไม่
ทำ�งานอย่างถูกต ้องบนโปรแกรม Launcher ทีก
่ ำ�หนดเองหรือหน ้าจอโฮ
มอืน
่ ๆ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ โดยผู ้ใช ้
• เมือ
่ ต ้องการแตะหน ้าจอ ให ้ใช ้ปลายนิว้ ห ้ามใช ้เล็บเป็ นอันขาด
• หากต ้องการใช ้คุณสมบัต ิ KnockON โปรดตรวจดูวา่ พร็อกซิมต
ิ เี้ ซนเซอร์/
เซ็นเซอร์วด
ั แสงไม่ถก
ู บังด ้วยสติ๊ กเกอร์หรือวัสดุแปลกปลอมอืน
่ ๆ

การเปิ ดหน้าจอ
แตะตรงกลางหน ้าจอสองครัง้
• การแตะทีด
่ ้านบนหรือด ้านล่างของจออาจทำ�ให ้ระบบไม่สามารถจดจำ�คำ�
สัง่ สัมผัสได ้
การปิ ดหน้าจอ
แตะสองครัง้ ทีพ
่ น
ื้ ทีว่ า่ งบนหน ้าจอโฮมและหน ้าจอล็อค
หรือ แตะสองครัง้ ทีพ
่ น
ื้ ทีว่ า่ งบนแถบสถานะ
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รห ัส Knock Code

คุณสามารถปลดล็อกหน ้าจอโดยการสร ้างรหัส Knock Code ของตนเองได ้
เมือ
่ หน ้าจอล็อกอยู่ คุณจะสามารถเข ้าใช ้งานหน ้าจอโฮมได ้โดยตรง โดย
่ ำ�หนด
การแตะบนหน ้าจอตามลำ�ดับทีก
• คุณสามารถใช ้รหัส Knock Code ร่วมกันกับคุณสมบัต ิ KnockON ได ้
• โปรดใช ้ปลายนิว้ เมือ
่ ต ้องการแตะหน ้าจอ

การสร้างรห ัส Knock Code

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ
เลือกการล็อคหน้าจอ Knock Code

ุ ต ้องการเพือ
่ กำ�หนดรหัส Knock Code
2 แตะรูปสีเ่ หลีย่ มตามรูปแบบทีค่ ณ
้ แตะที่ ถ ัดไป
จากนัน

3 ป้ อนรหัส Knock Code ทีก่ ำ�หนดอีกครัง้ เพือ่ ยืนยัน จากนัน้ แตะที่ ยืนย ัน
การปลดล็อกหน้าจอด้วยรห ัส Knock Code
ปลดล็อกหน ้าจอโดยการใส่รหัส Knock Code ทีค
่ ณ
ุ ได ้กำ�หนดไว ้
คุณยังสามารถป้ อน Knock Code ของคุณบนหน ้าจอสัมผัสเมือ
่ หน ้าจอปิ ด
อยูไ่ ด ้อีกด ้วย
• หรือใส่รหัส Knock Code ขณะอยูใ่ นหน ้าจอล็อก
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การเข้ารห ัสการ์ดหน่วยความจำ�

คุณสามารถเข ้ารหัสและปกป้ องข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกในการ์ดหน่วยความจำ�ได ้
่ ง
ข ้อมูลทีเ่ ข ้ารหัสในการ์ดหน่วยความจำ�ไม่สามารถเข ้าถึงจากอุปกรณ์เครือ
อืน
่ ได ้

1 แตะที่

ปลอดภ ัย

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความ
การเข้ารห ัสและยืนย ันต ัวตน เข้ารห ัสการ์ด SD

2 อ่านภาพรวมบนหน ้าจอของการเข ้ารหัสการ์ดหน่วยความจำ� จากนัน้ แตะ
ที่ ทำ�ต่อ เพือ
่ ดำ�เนินการต่อ

3 เลือกตัวเลือก แล ้วแตะที่ เข้ารห ัสตอนนี้

• เข้ารห ัสไฟล์ใหม่: เข ้ารหัสเฉพาะข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกในการ์ดหน่วยความ
จำ�หลังจากการเข ้ารหัส
• การเข้ารห ัสเต็มรูปแบบ: เข ้ารหัสข ้อมูลทัง้ หมดทีบ
่ น
ั ทึกในการ์ด
หน่วยความจำ�
• ไม่รวมไฟล์มเี ดีย: เข ้ารหัสไฟล์ทงั ้ หมด ยกเว ้นไฟล์สอื่ เช่น เพลง
รูปภาพ และวีดโิ อ
• หากต ้องการเข ้ารหัสการ์ดหน่วยความจำ� โปรดแน่ใจว่าได ้ตัง้ ค่าการล็อก
หน ้าจอโดยใช ้ PIN หรือรหัสผ่าน
ั่ บางอย่างอาจไม่
• หลังจากเริม่ การเข ้ารหัสการ์ดหน่วยความจำ�แล ้ว ฟั งก์ชน
สามารถใช ้งานได ้
• หากอุปกรณ์ปิดอยูข
่ ณะทีร่ ะบบกำ�ลังเข ้ารหัส กระบวนการเข ้ารหัสจะล ้ม
เหลว และข ้อมูลบางอย่างอาจเสียหายได ้ ดังนัน
้ โปรดแน่ใจว่าได ้ตรวจ
สอบว่าระดับแบตเตอรีเ่ พียงพอหรือไม่กอ
่ นทีจ่ ะเริม่ ทำ�การเข ้ารหัส
• ไฟล์ทเี่ ข ้ารหัสจะสามารถเข ้าถึงได ้เฉพาะจากเครือ
่ งทีม
่ ก
ี ารเข ้ารหัสไฟล์
เท่านัน
้
• การ์ดหน่วยความจำ�ทีเ่ ข ้ารหัสจะไม่สามารถใช ้บนอุปกรณ์ LG อืน
่ ๆได ้ หาก
ต ้องการใช ้การ์ดหน่วยความจำ�ทีเ่ ข ้ารหัสบนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีอ
่ น
ื่ โปรด
ฟอร์แมตการ์ด
• คุณสามารถเปิ ดใช ้งานการเข ้ารหัสการ์ดหน่วยความจำ�ได ้ แม ้ในขณะทีไ่ ม่
ติดตัง้ การ์ดหน่วยความจำ�เข ้ากับอุปกรณ์ การ์ดหน่วยความจำ�ใดๆ ทีต
่ ด
ิ ตัง้
เข ้ามาหลังจากการเข ้ารหัส จะถูกเข ้ารหัสโดยอัตโนมัต ิ
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การถ่ายภาพหน้าจอ

คุณสามารถ่ายภาพหน ้าจอปั จจุบน
ั ทีค
่ ณ
ุ กำ�ลังดูอยูไ่ ด ้
ด้วยวิธล
ี ัด
กดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อกและปุ่ มลดระดับเสียง (-) พร ้อมกันค ้างไว ้อย่างน ้อยสอง
วินาที
• ภาพหน ้าจอสามารถดูได ้จากโฟลเดอร์ Screenshots ใน แกลเลอรี่
ด้วย Capture+
บนหน ้าจอทีค
่ ณ
ุ ต ้องการถ่ายภาพ ลากแถบสถานะลง จากนัน
้ แตะที่
• เมือ
่ หน ้าจอปิ ดหรือล็อกอยู่ คุณจะสามารถเข ้าใช ้งาน Capture+ โดย
ั นี้ ให ้แตะ
การกดปุ่ มเพิม่ ระดับเสียง (+) สองครัง้ หากต ้องการงานฟั งก์ชน
ที่
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป แล ้วเปิ ด ปุ่มช็ อตค ัต
• ดูรายละเอียดที่ การเขียนบันทึกลงในภาพถ่ายหน ้าจอ

การป้อนต ัวอ ักษร
้ ป้นพิมพ์อ ัจฉริยะ
การใชแ

คุณสามารถใช ้แป้ นพิมพ์อจั ฉริยะเพือ
่ ป้ อนและแก ้ไขข ้อความ
ด ้วยแป้ นพิมพ์อจั ฉริยะ คุณสามารถดูข ้อความไปพร ้อมกับพิมพ์โดยไม่
ั นีจ้ ะช่วยให ้คุณ
ต ้องสลับระหว่างหน ้าจอและแป้ นพิมพ์แบบดัง้ เดิม ฟั งก์ชน
สามารถค ้นหาและแก ้ไขจุดผิดพลาดได ้ง่ายดายขณะพิมพ์
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การเลือ
่ นเคอร์เซอร์
ด ้วยแป้ นพิมพ์อจั ฉริยะ คุณสามารถเลือ
่ นเคอร์เซอร์ไปยังตำ�แหน่งทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการได ้อย่างแม่นยำ� ขณะพิมพ์ข ้อความ ให ้สัมผัสและกดสเปซบาร์ค ้าง
้ ลากไปทางซ ้ายหรือขวา
จากนัน

• ตัวเลือกนีใ้ ช ้ได ้กับแป้ นพิมพ์ทม
ี่ เี ค ้าโครงแบบ QWERTY เท่านัน
้

ระบบเสนอแนะคำ�
แป้ นพิมพ์อจั ฉริยะจะทำ�การวิเคราะห์รป
ู แบบการใช ้งานของคุณโดยอัตโนมัต ิ
เพือ
่ เสนอแนะคำ�ทีค
่ ณ
ุ ใช ้บ่อยๆ ขณะพิมพ์ ยิง่ คุณใช ้อุปกรณ์นานเท่าใด การ
เสนอแนะก็จะยิง่ แม่นยำ�ขึน้
ป้ อนตัวอักษร แล ้วแตะคำ�ทีร่ ะบบเสนอแนะ หรือลากนิว้ เบาๆ ไปทางซ ้าย
หรือขวาของแป้ นพิมพ์ด ้านบน
• คำ�ทีเ่ ลือกจะถูกป้ อนลงไปโดยอัตโนมัต ิ คุณไม่จำ�เป็ นต ้องพิมพ์เองทุก
ตัวอักษร
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การเปลีย
่ นเค้าโครงแป้นพิมพ์ QWERTY

คุณสามารถเพิม่ ลบ หรือจัดเรียงปุ่ มต่างๆ ในแถวด ้านล่างของแป้ นพิมพ์ได ้

1 แตะที่

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ภาษาและการป้อนข้อมูล แป้นพิมพ์
์ อร์ด LG ความสูงและรูปแบบแป้นพิมพ์ แป้น
บนหน้าจอ คียบ
พิมพ์แบบ QWERTY
บนแป้ นพิมพ์ จากนัน
้ แตะที่ ความสูงและเลย์เอาท์ของ
หรือแตะที่
คียบ
์ อร์ด รูปแบบ QWERTY

ุ่
้านล่าง จากนัน
้ ลากไปยังตำ�แหน่งอืน
่
2 แตะทีป่ มในแถวด

• ตัวเลือกนีใ้ ช ้ได ้กับแป้ นพิมพ์ทม
ี่ เี ค ้าโครงแบบ QWERTY, QWERTZ และ
AZERTY
ั นีอ
• ฟั งก์ชน
้ าจไม่รองรับในบางภาษา
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การปร ับแต่งความสูงของแป้นพิมพ์

คุณสามารถปรับแต่งความสูงของแป้ นพิมพ์ได ้เพือ
่ ความสะดวกขณะพิมพ์

1 แตะที่

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ภาษาและการป้อนข้อมูล แป้นพิมพ์
์ อร์ด LG ความสูงและรูปแบบแป้นพิมพ์
บนหน้าจอ คียบ
ความสูงของแป้นพิมพ์
บนแป้ นพิมพ์ จากนัน
้ แตะที่ ความสูงและเลย์เอาท์ของ
หรือแตะที่
์ อร์ด
คียบ
์ อร์ด ความสูงของคียบ

2 ปรับความสูงของแป้ นพิมพ์

การเลือกโหมดแป้นพิมพ์แนวนอน

คุณสามารถเลือกโหมดแป้ นพิมพ์แนวนอนได ้หลายวิธ ี

1 แตะที่

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ภาษาและการป้อนข้อมูล แป้นพิมพ์
์ อร์ด LG ความสูงและรูปแบบแป้นพิมพ์
บนหน้าจอ คียบ
ประเภทแป้นพิมพ์ในแนวนอน
บนแป้ นพิมพ์ จากนัน
้ แตะที่ ความสูงและเลย์เอาท์ของ
หรือแตะที่
์ อร์ดตามแนวนอน
คียบ
์ อร์ด ประเภทคียบ

2 เลือกโหมดแป้ นพิมพ์
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การแยกแป้นพิมพ์

คุณสามารถแยกแป้ นพิมพ์ออกครึง่ หนึง่ และวางแต่ละส่วนไว ้ในแต่ละด ้าน
ของหน ้าจอ เมือ
่ หน ้าจออยูใ่ นโหมดแนวนอน
หากต ้องการแยกคียบ
์ อร์ด ให ้หมุนอุปกรณ์ให ้อยูใ่ นแนวนอนแล ้วใช ้นิว้ มือ
สองนิว้ สัมผัสคียบ
์ อร์ดค ้างไว ้แล ้วแยกออกจากกัน หากต ้องการรวมคียบ
์ อร์ด
ให ้รวมโดยกดคียบ
์ อร์ดด ้วยนิว้ มือทัง้ สองแล ้วนำ �มาบรรจบกัน

โหมดใชง้ านมือเดียว

คุณสามารถเลือ
่ นแป้ นพิมพ์ไปด ้านหนึง่ ของหน ้าจอเพือ
่ ใช ้งานแป้ นพิมพ์ได ้
ด ้วยมือเดียว

1 แตะที่

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ภาษาและการป้อนข้อมูล แป้นพิมพ์
์ อร์ด LG ความสูงและรูปแบบแป้นพิมพ์ ใช ้
บนหน้าจอ คียบ
งานมือเดียว
บนแป้ นพิมพ์ จากนัน
้ แตะที่ ความสูงและเลย์เอาท์ของ
หรือแตะที่
คียบ
์ อร์ด ใชง้ านมือเดียว

2 กดปุ่ มลูกศรทีอ่ ยูถ่ ดั จากแป้ นพิมพ์เพือ่ เลือ่ นแป้ นพิมพ์ไปในทิศทางที่
ต ้องการ
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การเพิม
่ ภาษาของคียบ
์ อร์ด

คุณสามารถเพิม่ ภาษาสำ�หรับป้ อนของคียบ
์ อร์ดได ้

1 แตะที่

บนหน้าจอ

ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ภาษาและการป้อนข้อมูล
คียบ
์ อร์ด LG เลือกภาษา

แป้นพิมพ์

ุ ต ้องการเพิม่
2 เลือกทีวที คี่ ณ

ค ัดลอกและวาง

คุณสามารถตัดหรือคัดลอกข ้อความจากแอพ แล ้ววางข ้อความลงในแอพ
เดียวกันได ้ หรือคุณอาจเปิ ดใช ้งานแอพอืน
่ ๆ และวางข ้อความลงในแอพนัน
้
ุ ต ้องการคัดลอกหรือตัดค ้างไว ้
1 แตะรอบๆ ข ้อความทีค่ ณ
ลาก
/
เพื
อ
่
ระบุ
บ
ริ
เวณทีต
่ ้องการคัดลอกหรือตัด
2
3 เลือก ต ัด หรือ ค ัดลอก

• ข ้อความทีต
่ ด
ั หรือคัดลอกจะถูกเพิม่ ไปยังคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัต ิ

4 แตะทีห่ น ้าต่างการป้ อนตัวอักษรค ้างไว ้ จากนัน้ เลือก วาง
• หากไม่มรี ายการใดๆ ทีค
่ ด
ั ลอกหรือตัด ตัวเลือก วาง จะไม่ปรากฏ

ี งพูด
การป้อนต ัวอ ักษรโดยใชเ้ สย
บนแป้ นพิมพ์ แตะที่

ค ้างไว ้ จากนัน
้ เลือก

ั จดจำ�คำ�สัง่ เสียงได ้อย่างดีทส
• เพือ
่ ใช ้งานฟั งก์ชน
ี่ ด
ุ กรุณาพูดให ้ชัดเจน
• หากต ้องการป้ อนตัวอักษรโดยใช ้เสียงพูด โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณ
เชือ่ มต่อกับเครือข่ายอยู่
ั จดจำ�คำ�สัง่ เสียง แตะที่
• หากต ้องการเลือกภาษาสำ�หรับฟั งก์ชน
ภาษา หน ้าจอการจดจำ�คำ�สัง่ เสียง
ั นีอ
• ฟั งก์ชน
้ าจไม่รองรับหรือภาษาทีร่ องรับอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่
บริการ
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ถาดคลิป

หากคุณคัดลอกหรือตัดรูปภาพหรือข ้อความ เนือ
้ หาดังกล่าวจะถูกบันทึกไป
ยังถาดคลิปโดยอัตโนมัต ิ และสามารถนำ �ไปวางในทีใ่ ดเมือ
่ ใดก็ได ้

1 บนแป้ นพิมพ์ แตะที่

ค ้างไว ้ จากนัน
้ เลือก
หรือแตะหน ้าต่างการป้ อนตัวอักษรค ้างไว ้ แล ้วเลือก ถาดคลิป

2 เลือกและวางรายการจากถาดคลิป

• คุณสามารถบันทึกรายการต่างๆ ได ้สูงสุด 20 รายการบนถาดคลิป
่ ล็อกรายการทีบ
่ น
ั ทึกไว ้เพือ
่ จะได ้ไม่ลบรายการนัน
้ แม ้
• แตะที่ เพือ
เมือ
่ เกินจำ�นวนสูงสุดแล ้ว ระบบสามารถล็อกรายการต่างๆ ได ้สูงสุด
่ ็อกไว ้ ให ้ปลดล็อกรายการนัน
้
10 รายการ หากต ้องการลบรายการทีล
ก่อน
่ ลบรายการทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ในถาดคลิป
• แตะที่ เพือ
• ถาดคลิปอาจไม่รองรับในบางแอป

กำ�ล ังแบ่งปันคอนเทนท์
้ หาจากอุปกรณ์อน
เล่นเนือ
ื่

คุณสามารถดูรป
ู ภาพ เล่นวิดโี อ หรือฟั งเพลงทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนอุปกรณ์จากทีว ี
ได ้

1 เชือ่ มต่อทีวแี ละอุปกรณ์ของคุณเข ้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
2 ในขณะทีด่ รู ายการต่างๆ จากแอป แกลเลอรี่ หรือ เพลง ให ้แตะ
เล่นในอุปกรณ์อน
ื่

ุ ต ้องการเชือ่ มต่อ
3 เลือกทีวที คี่ ณ
• สำ�หรับการใช ้งานร่วมกับ Chromecast บริการ Google Play ควรได ้รับกา
รอัปเดตอยูเ่ สมอ
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้ หาจากอุปกรณ์ใกล้เคียง
การดูเนือ

คุณสามารถดูเนือ
้ หาจากอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น คอมพิวเตอร์, NAS หรืออุปกรณ์
เคลือ
่ นทีไ่ ด ้โดยใช ้แอปแกลเลอรี่ หรือ เพลง
่ มต่ออุปกรณ์
การเชือ
ั DLNA
เชือ่ มต่อทัง้ อุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่ ทีร่ องรับฟั งก์ชน
เข ้ากับเครือข่ายไร ้สายเดียวกัน
• ตรวจดูวา่ เปิ ดใช ้งานคุณสมบัตกิ ารแชร์ไฟล์ (DLNA) ในทัง้ อุปกรณ์ต ้นทาง
และอุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่อ

การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
คุณสามารถดูรายการของอุปกรณ์ DLNA ในเครือข่ายเดียวกันได ้โดยเลือก
เมนู อุปกรณ์ขา้ งเคียง ในแต่ละแอป
ดูเนือ
้ หาต่างๆ จากอุปกรณ์ใกล ้เคียงราวกับคุณใช ้อุปกรณ์เครือ
่ งดังกล่าวอยู่

การสง่ หรือร ับไฟล์

คุณสามารถแชร์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ LG เครือ
่ งอืน
่ หรือ
แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ได ้
การส่งไฟล์
จากแอพ แกลเลอรี,่ จ ัดการไฟล์ หรือ เพลง ให ้แตะ
จากนัน
้ เลือกอุปกรณ์ในรายการแชร์ไฟล์
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การร ับไฟล์
ลากแถบสถานะลงข ้างล่าง แล ้วแตะ แล ้วแตะ การแบ่งปันไฟล์
ตงค่
ั้ า
หากอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับคุณสมบัตกิ ารแชร์ไฟล์ ให ้แตะ
เครือข่าย การแบ่งปันไฟล์ SmartShare Beam
• ตรวจดูให ้อุปกรณ์ของคุณเชือ่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สายเดียวกันกับเครือ
่ งที่
ต ้องการถ่ายโอนไฟล์
• ตรวจดูวา่ เปิ ดใช ้งานคุณสมบัตกิ ารแชร์ไฟล์ในทัง้ อุปกรณ์ต ้นทางและ
อุปกรณ์ปลายทาง

การส่งไฟล์ไปย ังคอมพิวเตอร์
คุณสามารถส่งไฟล์ขนาดใหญ่ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได ้อย่างรวดเร็ว

1 ติดตัง้ LG Bridge บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 เปิ ด LG Bridge ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนัน้ ลงชือ่ เข ้าโดยใช ้บัญชี
LG ของคุณ

3 แตะที่

ตงค่
ั้ า เครือข่าย
วยบัญชี LG ของคุณ

LG AirDriveจากนัน
้ ให ้เข ้าสูร่ ะบบด ้

4 เลือกคอมพิวเตอร์ทอี่ ยูใ่ นรายการแชร์จากแอป แกลเลอรี่ จ ัดการไฟล์
และ เพลง

• คุณสามารถดาวน์โหลด LG Bridgeได ้จากเว็บไซต์ LG Electronics
(www.lg.com)
• หากคุณถ่ายโอนไฟล์จากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ในระหว่างทีไ่ ม่ได ้ใช ้
งาน LG Bridge ไฟล์จะถูกจัดเก็บไว ้เป็ นเวลา 7 วัน ทีท
่ เี่ ก็บข ้อมูลชัว่ คราว
ไฟล์ทถี่ ก
ู จัดเก็บไว ้ชัว่ คราวจะได ้รับการบันทึกลงคอมพิวเตอร์โดย
อัตโนมัตห
ิ ากคุณเรียกใช ้งาน LG Bridge ภายใน 7 วัน
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้ หาจากระบบคลาวด์ของคุณ
ดูเนือ

คุณสามารถดูเนือ
้ หาทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนบัญชีของระบบคลาวด์ของคุณได ้โดยตรง
โดยไม่ต ้องดาวน์โหลดลงเครือ
่ ง

1 จากแอพ แกลเลอรี่ เพลง หรือ จ ัดการไฟล์ แอพ เลือก
2 เลือกบัญชีระบบคลาวด์แล ้วลงชือ่ เข ้าใช ้
3 บันทึกหรือเล่นเนือ้ หาในระบบคลาวด์ของคุณ

คลาวด์

ห้ามรบกวน

คุณสามารถจำ�กัดหรือปิ ดเสียงการแจ ้งเตือนเพือ
่ ป้ องกันการรบกวนเป็ นเวลา
ตามกำ�หนดได ้
ตงค่
ั้ า เสียง ห้ามรบกวน
1 แตะที่
ุ ต ้องการ
2 แตะที่ โหมด แล ้วเลือกโหมดทีค่ ณ

• ทีม
่ ล
ี �ำ ด ับความสำ�ค ัญสูงเท่านน:
ั้ รับการแจ ้งเตือนแบบเปิ ดเสียง
่ สำ�หรับแอพทีเ่ ลือกไว ้เท่านัน
หรือสัน
้ แม ้ว่าจะเปิ ดโหมดทีม
่ ล
ี ำ�ดับ
ิ
ความสำ�คัญสูงเท่านัน
้ ไว ้ เสียงนาฬกาปลุ
กก็ยงั คงดังอยู่
่
• เงียบทงหมด:
ั้
ปิ ดทัง้ เสียงและการสัน
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03
แอพทีม
่ ี
ประโยชน์

การติดตงและถอนการติ
ั้
ดตงแอพ
ั้
การติดตงแอพ
ั้

เข ้าใช ้งานร ้านค ้าแอพเพือ
่ ค ้นหาและดาวน์โหลดแอพ
• คุณสามารถใช ้ SmartWorld Play Store หรือร ้านค ้าแอปทีจ่ ัดหาโดยผู ้
ให ้บริการเครือข่ายของคุณได ้
• ร ้านค ้าแอพบางร ้านอาจขอให ้คุณสร ้างบัญชีและเข ้าสูร่ ะบบ
• บางแอพอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
• หากคุณใช ้ข ้อมูลมือถือ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าใช ้บริการข ้อมูลได ้ ขึน้ อยู่
กับแผนอัตราค่าบริการของคุณ
• SmartWorld อาจไม่รองรับ ทัง้ นีข
้ นึ้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ให ้บริการเครือข่ายหรือพืน
้ ที่
บริการ

การถอนการติดตงแอพ
ั้

ถอนการติดตัง้ แอพต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ ไม่ได ้ใช ้งานอีกต่อไป ออกจากอุปกรณ์ของ
คุณ
การถอนการติดตงด้
ั้ วยรูปแบบท่าทางการแตะค้าง
บนหน ้าจอโฮม ให ้แตะแอปทีต
่ ้องการถอนการติดตัง้ ค ้างไว ้ จากนัน
้ ลากไป
ทับ ลบ บริเวณด ้านบนของหน ้าจอ
• หากแอพถูกถอนการติดตัง้ ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากนี้ คุณจะสามารถติด
ตัง้ ได ้ใหม่ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ล ้างถังขยะ
การถอนการติดตงโดยการใช
ั้
เ้ มนูการตงค่
ั้ า
การตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป แอปและการแจ้งเตือน, เลือกแอปแล ้ว
แตะ
แตะ ถอนการติดตงั้
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การถอนการติดตงแอพจากร้
ั้
านค้าแอพ
หากต ้องการถอนการติดตัง้ เข ้าถึงร ้านค ้าแอพทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดแอพดัง
กล่าว และทำ�การถอนการติดตัง้
• ผู ้ใช ้อาจไม่สามารถถอนการติดตัง้ บางแอพได ้

การติดตงและถอนการติ
ั้
ดตงแอประหว่
ั้
างการตงค่
ั้ า

เมือ
่ คุณเปิ ดอุปกรณ์เป็ นครัง้ แรก คุณสามารถดาวน์โหลดแอปทีแ
่ นะนำ �ได ้
คุณสามารถข ้ามไปยังขัน้ ตอนต่อไปได ้โดยไม่ต ้องติดตัง้ แอปเหล่านัน
้

ล้างถ ังขยะ

คุณสามารถดูแอพทีถ่ อนการติดตัง้ แล ้วบนหน ้าจอโฮม นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถติดตัง้ แอพทีถ่ อนการติดตัง้ ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากนีไ้ ด ้ใหม่อกี
ด ้วย

1 แตะที่

บริหารจ ัดการ ล้างถ ังขยะ
คุณยังสามารถสัมผัสพืน
้ ทีว่ า่ งบนหน ้าจอโฮมค ้างไว ้ จากนัน
้ แตะที่ ล้าง
ถ ังขยะ ได ้อีกด ้วย

2 เปิ ดใช ้งานฟั งก์ชนั ทีต่ ้องการ

• เรียกคืน: ติดตัง้ แอพทีเ่ ลือกใหม่
• : ลบแอพทีถ่ อนการติดตัง้ แล ้วออกจากอุปกรณ์อย่างถาวร
• แอพทีถ่ อนการติดตัง้ แล ้วจะถูกลบออกจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัตใิ น 24
ชัว่ โมงหลังจากทีถ่ อนการติดตัง้ แล ้ว หากคุณต ้องการติดตัง้ แอพทีถ่ อน
การติดตัง้ แล ้วใหม่ คุณต ้องดาวน์โหลดอีกครัง้ จากร ้านค ้าแอพ
• คุณสมบัตนิ จี้ ะถูกเปิ ดใช ้งานบนหน ้าจอโฮมเท่านัน
้ หากคุณถอนการติดตัง้
แอพขณะทีใ่ ช ้หน ้าจอ EasyHome หรือ Launcher อืน
่ อยู่ แอพดังกล่าว
จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ในทันทีอย่างถาวร
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ั
ทางล ัดของแอปพลิเคชน

บนหน ้าจอโฮม แตะไอคอนของแอป เช่น โทร ข ้อความ กล ้องถ่ายรูป แกล
เลอรี่ และตัง้ ค่า ค ้างไว ้เพือ
่ แสดงเมนูการเข ้าถึงด่วน ใช ้งานแอปได ้ง่ายขึน้
ผ่านทางลัดของแอปพลิเคชัน

• คุณสมบัตนิ ส
ี้ ามารถใช ้งานได ้ในบางแอปพลิเคชันเท่านัน
้
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ั
โทรศพท์
ี ง
การโทรด้วยเสย

ทำ�การโทรโดยใช ้วิธใี ดวิธห
ี นึง่ ทีใ่ ช ้ได ้ เช่น ป้ อนหมายเลขโทรศัพท์ด ้วย
ตนเอง และโทรจากรายการข ้อมูลติดต่อหรือรายการโทรล่าสุด
การโทรออกโดยการกดจากแป้นพิมพ์
โทร
1 แตะที่
ี ค
ี่ ณ
ุ ต ้องการ ดังนี:้
2 โทรออกโดยใช ้วิธท

• ป้ อนหมายเลขโทรศัพท์แล ้วแตะที่
• แตะหมายเลขโทรด่วนค ้างไว ้
• ค ้นหาผู ้ติดต่อด ้วยการแตะทีอ
่ ก
ั ษรแรกของชือ่ ผู ้ติดต่อในรายการ
ข ้อมูลติดต่อ จากนัน
้ แตะที่
• หากต ้องการป้ อน "+" ขณะโทรออกต่างประเทศ ให ้แตะเลข 0 ค ้างไว ้
• ดู กำ�ลังเพิม่ ข ้อมูลติดต่อ สำ�หรับรายละเอียดเกีย่ วกับวิธเี พิม่ เบอร์
โทรศัพท์ลงในรายการโทรด่วน

การโทรออกด้วยการกดจากรายการข้อมูลติดต่อ
่
รายชือ
1 แตะที่
จากรายการข
้อมู
ล
ติ
ด
ต่
อ
ให ้เลือกผู ้ติดต่อรายหนึง่ แล ้วแตะที่
2
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การร ับสาย

หากต ้องการรับสาย ให ้ลาก
บนหน ้าจอสายโทรเข ้า
• เมือ
่ เครือ
่ งเชือ่ มต่ออยูก
่ บ
ั ชุดหูฟังสเตอริโอ คุณจะสามารถโทรออกโดย
ใช ้ปุ่ ม โทร/วางสาย บนชุดหูฟังได ้
ตงั้
• หากต ้องการวางสายโทรศัพท์โดยไม่ต ้องปิ ดหน ้าจอ ให ้แตะที่
ค่า เครือข่าย โทร ร่วมก ัน ร ับสายหรือจบการสนทนา จาก
้ ่ม
นัน
้ เปิ ดการใช ้งาน จบการโทรโดยใชป
ุ Power

การปฏิเสธสายโทรเข้า

หากต ้องการปฏิเสธสายโทรเข ้า ให ้ลาก
ข ้ามหน ้าจอสายโทรเข ้า
• หากต ้องการส่งข ้อความปฏิเสธสายโทรเข ้า ให ้ลากตัวเลือกข ้อความ
ข ้ามหน ้าจอ
ปฏิเสธ
ตงั้
• หากต ้องการเพิม่ หรือแก ้ไขข ้อความปฏิเสธสายโทรเข ้า แตะที่
ค่า เครือข่าย โทร ร่วมก ัน บล็อกสายโทรเข้าและปฏิเสธร ับ
ข้อความ ปฏิเสธพร้อมส่งข้อความ
• เมือ
่ มีสายโทรเข ้า ให ้กดปุ่ มเพิม่ ระดับเสียง (+) ลดระดับเสียง (-) หรือ
่ หรือเพือ
ปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อคเพือ
่ ปิ ดเสียงริงโทนหรือการสัน
่ ถือสายค ้างไว ้

้ อปอยู่
ดูสายโทรเข้าในขณะทีใ่ ชแ

เมือ
่ มีสายโทรเข ้าในขณะทีใ่ ช ้แอปอยูจ่ ะมีการแจ ้งเตือนป็ อปอัพแสดงขึน้
ทีด
่ ้านบนของหน ้าจอ คุณสามารถรับสาย ปฏิเสธสาย หรือส่งข ้อความจาก
หน ้าจอป็ อปอัพได ้
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• แตะ
ตงค่
ั้ า เครือข่าย โทร ร่วมก ัน เพิม
่ เติม ป๊อปอ ัพ
สายโทรเข้า จากนัน
้ ให ้เลือกวิธก
ี ารทีค
่ ณ
ุ ต ้องการในการแสดงสายโทร
เข ้าในขณะทีก
่ ำ�ลังใช ้งานแอป

การดูสายทีไ่ ม่ได้ร ับ

หากมีสายทีไ่ ม่ได ้รับ แถบสถานะทีด
่ ้านบนสุดของหน ้าจอจะแสดง
สัญลักษณ์
หากต ้องการดูรายละเอียดของสายทีไ่ ม่ได ้รับ ให ้ลากแถบสถานะลงด ้านล่าง
บ ันทึกการโทร
หรือแตะที่

ั ส
ฟังก์ชนที
่ ามารถเข้าถึงได้ในระหว่างการโทร

ั ต่างๆ ได ้โดยแตะปุ่ มต่างๆ
ในระหว่างคุยสาย คุณสามารถเข ้าไปยังฟั งก์ชน
บนหน ้าจอ:
่ : ดูรายชือ่ ผู ้ติดต่อระหว่างการโทร
• รายชือ
• วางสาย: วางสาย
• แป้นหมายเลข: แสดงหรือซ่อนแป้ นหมายเลข
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ั ลำ�โพงโทรศัพท์
• ลำ�โพง: เปิ ดฟั งก์ชน
• ปิ ดเสียง: ปิ ดเสียงของคุณเพือ
่ ไม่ให ้ผู ้ทีอ
่ ยูป
่ ลายสายได ้ยินเสียงของคุณ
• Bluetooth: โอนสายโทรเข ้าไปยังอุปกรณ์บลูทธู ทีใ่ ช ้คูก
่ น
ั และเชือ่ ม
ต่อเรียบร ้อย
• : เข ้าถึงตัวเลือกการโทรเพิม่ เติม
• รายการการตัง้ ค่าทีม
่ ใี ห ้อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีห
่ รือผู ้ให ้บริการ

การโทรสามสาย

คุณสามารถโทรหาผู ้ติดต่ออีกรายหนึง่ ในระหว่างการโทรได ้
เพิม
่ การโทร
1 ในระหว่างการโทร ให ้แตะที่
2 ป้ อนหมายเลขโทรศัพท์แล ้วแตะที่

• สายการโทรทัง้ สองสายจะปรากฏขึน้ บนหน ้าจอในเวลาเดียวกัน และ
สายแรกจะถูกพักสายไว ้

3 หากต ้องการเริม่ ประชุมสาย ให ้แตะที่ รวมสาย
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำ�หรับการโทรแต่ละครัง้ โปรดปรึกษาผู ้
ให ้บริการเครือข่ายของคุณเพือ
่ หาข ้อมูลเพิม่ เติม

การดูบ ันทึกการโทร

หากต ้องการดูบน
ั ทึกการโทร ให ้แตะที่
บ ันทึกการโทร จากนัน
้
ัั อไปนี:้
คุณสามารถใช ้หนึง่ ในฟั งก์ชนต่
• หากต ้องการดูบน
ั ทึกการโทรแบบละเอียด ให ้เลือกผู ้ติดต่อรายหนึง่ หาก
ต ้องการโทรหาผู ้ติดต่อทีเ่ ลือก ให ้แตะที่
• หากต ้องการลบประวัตกิ ารโทร ให ้แตะที่
ลบ
• ระยะเวลาการโทรทีแ
่ สดงอาจแตกต่างจากค่าโทรทีเ่ รียกเก็บ โปรด
ปรึกษาผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณเพือ
่ หาข ้อมูลเพิม่ เติม
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การกำ�หนดค่าต ัวเลือกการโทร

คุณสามารถกำ�หนดค่าตัวเลือกการโทรได ้

1 แตะที่
2 แตะที่

โทร หรือ บ ันทึกการโทร

ตงค่
ั้ าการโทร จากนัน
้ กำ�หนดค่าตัวเลือกให ้เหมาะสมตาม
ความต ้องการของคุณ

การร ับสง่ ข้อความ
กำ�ล ังสง่ ข้อความ

คุณสามารถสร ้างและส่งข ้อความไปยังผู ้ติดต่อของคุณได ้โดยใช ้แอป
Messaging
• การส่งข ้อความไปต่างประเทศอาจมีคา่ ธรรมเนียมเพิม่ เติม โปรดปรึกษาผู ้
ให ้บริการเครือข่ายของคุณเพือ
่ หาข ้อมูลเพิม่ เติม

1 แตะที่
2 แตะที่
3 ระบุผู ้รับแล ้วเขียนข ้อความ

• หากต ้องการแนบไฟล์ ให ้แตะที่
• หากต ้องการเข ้าไปยังรายการเมนูเสริม ให ้แตะที่

4 แตะที่ ส่ง เพือ่ ส่งข ้อความดังกล่าว
การอ่านข้อความ

คุณสามารถดูข ้อความทีส
่ ง่ หากันและกันได ้ตามชือ่ ผู ้ติดต่อ

1 แตะที่
2 เลือกผู ้ติดต่อรายหนึง่ จากรายการข ้อความ
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การกำ�หนดค่าการตงค่
ั้ าการร ับสง่ ข้อความ

คุณสามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่าการรับส่งข ้อความให ้เหมาะสมตามความ
ต ้องการของคุณได ้

1 แตะที่
2 แตะที่

ตงค่
ั้ า จากรายการข ้อความ

กล้องถ่ายรูป
้ ล้อง
กำ�ล ังเริม
่ ใชก

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อเพือ
่ เก็บช่วงเวลาทีน
่ ่าจดจำ�เอาไว ้ได ้
แตะที่
•
•
•
•

ก่อนถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อ ให ้เช็ดเลนส์กล ้องด ้วยผ ้าไมโครไฟเบอร์
โปรดระมัดระวังอย่าทำ�ให ้เลนส์กล ้องเปื้ อนคราบนิว้ มือหรือสารอืน
่ ๆ
รูปภาพต่างๆ ทีอ
่ ยูใ่ นคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ฉบับนีอ
้ าจแตกต่างจากอุปกรณ์จริง
คุณสามารถดูหรือแก ้ไขรูปภาพและวิดโี อต่างๆ ได ้จาก แกลเลอรี่ ดูราย
ละเอียดเพิม่ เติมที่ ภาพรวมคลังภาพ
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การเปลีย
่ นโหมดกล้อง

คุณสามารถเลือกโหมดกล ้องทีเ่ หมาะกับสภาพแวดล ้อมได ้ เพือ
่ ให ้สามารถ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อได ้อย่างง่ายดายและสะดวก
โหมดจากนัน
้ เลือกโหมดทีต
่ ้องการ
แตะที่

โหมดอ ัตโนม ัติ

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อโดยเลือกโหมดกล ้องทีห
่ ลากหลายได ้
จากนัน
้ แตะที่ โหมด อ ัตโนม ัติ ( A )
1 แตะที่
2 หากต ้องการถ่ายภาพ ให ้แตะที่ หากต ้องการบันทึกวิดโี อ ให ้แตะ
ที่

สลับกล้องมุมกว้างแ
ละกล้องมาตรฐาน
เปิดหรือปิดแฟลช
สลับกล้องหน้าและก
ล้องหลัง
ใช้เอฟเฟกต์คัดกรอง
ภาพยนตร์
เลือกโหมดกล้อง

เปิดคลังภาพ
ถ่ายภาพ
บันทึกวิดิโอ

เปลี่ยนแปลงตัวเลือก
กล้อง
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การถ่ายรูป

1 เลือกโหมดกล ้อง จากนัน้ แตะบนวัตถุทตี่ ้องการถ่ายเพือ่ ให ้กล ้องโฟกัส
สิง่ นัน
้

2 แตะที่

เพือ
่ ถ่ายภาพ
• คุณยังสามารถกดปุ่ มลดระดับเสียง (-) หรือเพิม่ ระดับเสียง (+) เพือ
่
ถ่ายภาพได ้อีกด ้วย
• เมือ
่ หน ้าจอปิ ดหรือล็อกอยู่ ให ้เปิ ดกล ้องด ้วยการกดปุ่ มลดระดับเสียง (-)
สองครัง้ แตะที่
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ปุ่มช็ อตค ัต

การบ ันทึกวิดโิ อ

1 เลือกโหมดกล ้อง จากนัน้ แตะบนวัตถุทตี่ ้องการถ่ายเพือ่ ให ้กล ้องโฟกัส
สิง่ นัน
้

2

แตะที่
• หากต ้องการถ่ายภาพขณะทีบ
่ น
ั ทึกวิดโี อ ให ้แตะที่
• หากต ้องการหยุดบันทึกวิดโี อชัว่ คราว ให ้แตะที่ หากต ้องการ
บันทึกวิดโี อต่อ ให ้แตะที่

3 แตะที่

เพือ
่ สิน้ สุดการบันทึกวิดโี อ

การปร ับแต่งต ัวเลือกกล้องด้วยตนเอง
คุณสามารถปรับตัวเลือกกล ้องต่างๆ ด ้วยตนเองเพือ
่ ให ้เหมาะสมตามความ
ต ้องการของคุณได ้
แตะที่ บนหน ้าจอ
• ตัวเลือกทีม
่ ใี ห ้อาจต่างกันไป ขึน้ อยูก
่ บ
ั กล ้องทีเ่ ลือก (กล ้องหน ้าหรือ
กล ้องหลัง) และโหมดกล ้องทีเ่ ลือก
ขนาดรูปภาพ

เลือกค่าสัดส่วนภาพและขนาดสำ�หรับการถ่ายภาพ

ความละเอียดวิดโี อ

เลือกค่าความละเอียดและขนาดสำ�หรับการบันทึกวิดโี อ

ม้วนกล้อง

แสดงรูปภาพและวีดโี อล่าสุดด ้านข ้างของหน ้าจอ
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HDR

ี น
ั สดใส และใช ้เอฟเฟ็ กต์ชดเชยแสงเมือ
ได ้รูปภาพทีม
่ ส
ี ส
่
ั เหล่านีใ้ ช ้เทคโนโลยี High
ถ่ายภาพย ้อนแสง ฟั งก์ชน
Dynamic Range (HDR) ทีต
่ ด
ิ ตัง้ มากับกล ้อง

ตงเวลา
ั้

ตัง้ ตัวจับเวลาให ้ถ่ายภาพโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ครบระยะเวลา
หนึง่ แล ้ว

ั
ชีสชทเตอร์

ถ่ายภาพโดยใช ้การสัง่ การด ้วยเสียง

โฟก ัสติดตามว ัตถุ

เมือ
่ สัมผัสทีว่ ต
ั ถุ กล ้องจะถ่ายภาพโดยติดตามโฟกัสไปที่
วัตถุทก
ี่ ำ�ลังเคลือ
่ นที่
(สามารถใช ้งานได ้เมือ
่ ใช ้งานกล ้องมาตรฐานอยู)่

่ั
ถ่ายแบบไม่สน

ลดการพร่ามัวของภาพระหว่างบันทึกวิดโี อ

์ ก
เลนสถ
ู บดบ ัง

เตือนคุณเมือ
่ เลนส์มม
ุ กว ้างด ้านหลังถูกบดบัง

แท็กตำ�แหน่ง

บันทึกรูปภาพพร ้อมข ้อมูล GPS

กริด

แสดงเส ้นตารางบอกแนว เพือ
่ ให ้คุณสามารถถ่ายภาพ
หรือบันทึกวิดโี อตามเส ้นกำ�กับแนวตัง้ และแนวนอนได ้

เพิม
่ ลายเซ็ น

แสดงลายเซ็นส่วนตัวบนรูปภาพ

ทีเ่ ก็บข้อมูล

เลือกว่าจะจัดเก็บรูปภาพและวีดโี อไว ้ทีท
่ เี่ ก็บข ้อมูล
ภายในหรือในการ์ด SD
(สามารถใช ้งานได ้เมือ
่ มีการใส่การ์ดหน่วยความจำ�)

มุมมองแบบง่าย

ซ่อนเมนูทงั ้ หมดจากหน ้าจอกล ้อง

ช่วยเหลือ

ให ้การช่วยเหลือเกีย่ วกับเมนูกล ้องแต่ละเมนู

แอพทีม
่ ป
ี ระโยชน์

89

ต ัวเลือกเพิม
่ เติมของกล้องหน้า
ถ่ายเซลฟี

ถ่ายภาพเซลฟี่ โดยใช ้ทางเลือกระหว่าง การถ่ายรูปโดย
้ า่ ทางมือ และ ถ่ายอ ัตโนม ัติ
ใชท

ดูภาพโดยใชร้ ป
ู
แบบท่าทาง

ให ้คุณเข ้าชมภาพถ่ายหลังจากถ่ายได ้ทันที

บ ันทึกเป็นภาพ
พลิก

บันทึกเป็ นภาพพลิกหลังถ่ายเซลฟี

• เมือ
่ ใช ้กล ้องหน ้า คุณสามารถปรับฟิ ลเตอร์ เอฟเฟกต์แสง และโทนสีผวิ
ได ้

โหมดต่างๆ ของกล้อง
อาหาร

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อด ้วยแถบเลือ
่ นเพือ
่ ปรับสีและสมดุล
แสงได ้
จากนัน
้ แตะที่ โหมด
1 แตะที่
2 หากต ้องการถ่ายภาพ ให ้แตะที่

• ลากแถบเลือ
่ นสีบนหน ้าจอเพือ
่ ปรับโทนแสงสีขาว แล ้วเลือกสีทด
ี่ ี
ทีส
่ ด
ุ
่ ปรับสมดุลแสง
• หากมองไม่เห็นแถบเลือ
่ น ให ้แตะที่ เพือ
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ภาพยนตร์ท ันใจ

คุณสามารถบันทึกคลิปวิดโี อขนาดสัน้ และรวมไว ้เป็ นภาพยนตร์ขนาดสัน้ ยาว
60 วินาทีได ้

1 แตะที่
2 แตะที่

จากนัน
้ แตะที่ โหมด

• แตะทีไ่ อคอนหนึง่ ครัง้ เพือ
่ บันทึกคลิปวิดโี อยาวสามวินาที แตะไอคอน
ค ้างไว ้เพือ
่ สร ้างคลิปวิดโี อทีย่ าวขึน้ (ยาวสูงสุด: หนึง่ นาที)

ดูตัวอย่างคลิปที่เลือก

ลบคลิปที่เลือก

เล่นคลิปทั้งหมด
ไทม์ไลน์

บันทึกวิดีโอ
ลบคลิปทั้งหมด

3 แตะที่ บ ันทึก
เร่งความเร็ว (Time-lapse)

คุณสามารถถ่ายเฟรมต่อเนือ
่ งตามช่วงเวลาทีก
่ ำ�หนด เพือ
่ บันทึกการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างช ้าๆ แบบต่อเนือ
่ งกัน เช่น การเคลือ
่ นทีข
่ องเมฆ
การเคลือ
่ นไหวทีป
่ รากฏบนท ้องฟ้ า การจราจร และอืน
่ ๆ อีกมากมาย

1 แตะที่
2 แตะที่
3 แตะที่

จากนัน
้ แตะที่ โหมด
แล ้วบันทึกวิดโี อ
เพือ
่ สิน้ สุดการบันทึกวิดโี อ
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• ในการบันทึกแบบเหลือ
่ มเวลา (Time-lapse) เสียงพูดจะไม่ถก
ู บันทึกไว ้
ด ้วย

Slo-mo

คุณสามารถสร ้างวิดโี อเพือ
่ ความบันเทิงได ้โดยการเปลีย่ นความเร็วในการ
เคลือ
่ นทีข
่ องวัตถุในวิดโี อของคุณ คุณสมบัตนิ ช
ี้ ว่ ยให ้คุณสามารถบันทึก
วิดโี อในอัตราความเร็วทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ แล ้วเล่นในความเร็วมาตรฐาน เพือ
่ ให ้
วิดโี อปรากฏขึน้ แบบช ้าลง

1 แตะที่
2 แตะที่
3 แตะที่

จากนัน
้ แตะที่ โหมด
แล ้วบันทึกวิดโี อ
เพือ
่ สิน้ สุดการบันทึกวิดโี อ

แอพทีม
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ป็อปเอาท์

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อได ้โดยใช ้ทัง้ เลนส์มาตรฐานและเลนส์
มุมกว ้างของกล ้องคูท
่ ด
ี่ ้านหลังเครือ
่ ง เพือ
่ บันทึกฉากดังกล่าวราวกันว่าภาพ
ฉากนัน
้ อยูใ่ นเฟรม ภาพฉาพทีป
่ รากฏเป็ นหน ้าจอเล็กด ้านหน ้า จะถูกถ่าย
ด ้วยกล ้องมาตรฐาน และหน ้าจอทีป
่ รากฏในหน ้าจอใหญ่พน
ื้ หลัง จะถูกถ่าย
ด ้วยกล ้องมุมกว ้าง เปลีย่ นหน ้าจอแบบอักษรเป็ นรูปทรงอืน
่ หรือใช ้เอฟเฟ็ กต์
ต่างๆ เพือ
่ ถ่ายภาพหรือวิดโี อทีเ่ น ้นการแสดงอารมณ์
จากนัน
้ แตะที่ โหมด
1 แตะที่
แตะที
่
และเลื
อ
กเค
้าโครงทีต
่ ้องการ
2
3 เลือกเอฟเฟ็ กต์ทตี่ ้องการ:

• ฟิ ชอาย: ใส่เอฟเฟ็ กต์เลนส์นูนไปยังบริเวณทีถ่ า่ ยโดยกล ้องมุมกว ้าง
• ขาวดำ�: ใส่โทนสีเทาไปยังบริเวณทีถ่ า่ ยโดยกล ้องมุมกว ้าง
• Vignette: เพิม่ ความเข ้มของสีขอบของบริเวณทีถ่ า่ ยโดยกล ้องมุม
กว ้าง
• เลนสเ์ บลอ: ทำ�ให ้บริเวณทีถ่ า่ ยโดยกล ้องมุมกว ้างดูพร่ามัว

4 แตะที่

เพือ
่ ถ่ายภาพ หากต ้องการบันทึกวิดโี อ ให ้แตะที่
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360 พาโนรามา

คุณสามารถสร ้างภาพถ่ายแบบพาโนรามา 360° ได ้โดยค่อยๆ เลือ
่ นกล ้อง
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่

1 แตะที่
2 แตะที่

จากนัน
้ แตะที่ โหมด

จากนัน
้ เลือ
่ นกล ้องไปในทิศทางหนึง่ อย่างช ้าๆ
้ ำ�
• ขยับเครือ
่ งไปในทิศทางเดียวกันกับลูกศรในแนวชีน
• ภาพถ่ายแบบ 360 พาโนรามาจะได ้รับการบันทึกลงในแกลเลอรีโ่ ดย
อัตโนมัต ิ
จากนัน
้ ลากหน ้าจอขึน้ หรือลงจากแกลเลอรีเ่ พือ
่ ดู
• สัมผัสที่
ภาพถ่ายแบบ 360 พาโนรามาจากมุมทีห
่ ลากหลาย

3 แตะที่

เพือ
่ สิน้ สุดการถ่ายภาพแบบ 360 พาโนรามา

พาโนรามา (Panorama)

คุณสามารถถ่ายภาพแบบพาโนรามาได ้ด ้วยการเลือ
่ นกล ้องไปในทิศทาง
หนึง่ เพือ
่ ถ่ายภาพและเชือ่ มภาพต่อเนือ
่ งเข ้าด ้วยกันเป็ นมุมมองกว ้าง

1 แตะที่
2 แตะที่

จากนัน
้ แตะที่ โหมด

จากนัน
้ เลือ
่ นกล ้องไปในทิศทางหนึง่ อย่างช ้าๆ
้ ำ�
• ขยับเครือ
่ งไปในทิศทางเดียวกันกับลูกศรในแนวชีน

3 แตะที่

เพือ
่ สิน้ สุดการถ่ายภาพแบบพาโนรามา

แอพทีม
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ถ่ายต่อเนือ
่ ง (Burst shot)
คุณสามารถถ่ายภาพอย่างต่อเนือ
่ งเพือ
่ สร ้างภาพเคลือ
่ นไหวได ้
บนหน ้าจอโหมดอัตโนมัต ิ ให ้แตะที่ ค ้างไว ้
• ภาพแบบต่อเนือ
่ งจะถูกถ่ายด ้วยความเร็วสูงในระหว่างที่ ถูกกดอยู่
• เมือ
่ ตัง้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลเป็ นทีเ่ ก็บข ้อมูลภายใน คุณจะสามารถถ่ายภาพได ้ถึง
100 ภาพ เมือ
่ กำ�หนดให ้เก็บข ้อมูลลงในการ์ด SD คุณจะสามารถถ่ายภาพ
ได ้ถึง 30 ภาพ ติดต่อกัน
• คุณสมบัตนิ ใี้ ช ้งานได ้ในโหมดเฉพาะเท่านัน
้

โหมดกล้องถ่ายเอง

คุณสามารถสร ้างรูปภาพทีใ่ ห ้สัมผัสความเป็ นมืออาชีพโดยใช ้คุณสมบัตขิ น
ั้
สูงต่างๆ ได ้ ปรับโทนแสงสีขาว โฟกัส ความสว่าง ISO ความเร็วชัตเตอร์
และตัวเลือกอืน
่ ๆ
จากนัน
้ แตะที่ โหมด กำ�หนดเอง ( )
1 แตะที่
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่ากล ้องต่อไปนี:้

แอพทีม
่ ป
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ปรับโทนแสงสีขาว

รีเซ็ตการตั้งค่า
ปรับความเร็วชัตเตอร์

ปรับโฟกัส
ปรับความสว่าง

3 แตะที่

ปรับความไวแสง

เพือ
่ ถ่ายภาพ

การปร ับแต่งต ัวเลือกกล้องด้วยตนเอง
คุณสามารถปรับตัวเลือกกล ้องต่างๆ ด ้วยตนเองเพือ
่ ให ้เหมาะสมตามความ
ต ้องการของคุณได ้
แตะที่ บนหน ้าจอ
ขนาดรูปภาพ

เลือกค่าสัดส่วนภาพและขนาดสำ�หรับการถ่ายภาพ

ตงเวลา
ั้

ตัง้ ตัวจับเวลาให ้ถ่ายภาพโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ครบระยะเวลา
หนึง่ แล ้ว

ั
ชีสชทเตอร์

ถ่ายภาพโดยใช ้การสัง่ การด ้วยเสียง

โฟก ัสติดตาม
ว ัตถุ

เมือ
่ สัมผัสทีว่ ต
ั ถุ กล ้องจะถ่ายภาพโดยติดตามโฟกัสไปที่
วัตถุทก
ี่ ำ�ลังเคลือ
่ นที่
(สามารถใช ้งานได ้เมือ
่ ใช ้งานกล ้องมาตรฐานอยู)่

แท็กตำ�แหน่ง

บันทึกรูปภาพพร ้อมข ้อมูล GPS

คูม
่ อ
ื

แสดงเส ้นตารางบอกแนว เพือ
่ ให ้คุณสามารถถ่ายภาพตาม
เส ้นกำ�กับแนวตัง้ และแนวนอนได ้

บ ันทึกเป็น
RAW

รูปภาพจะถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ RAW เพือ
่ ให ้คุณ
สามารถปรับแต่งรูปภาพได ้ ไฟล์ DNG และ JPEG จะถูก
สร ้างขึน้ ในขณะถ่ายภาพ จากนัน
้ จะบันทึกเป็ นรูปภาพความ
ละเอียดสูงแบบไม่บบ
ี อัด

แอพทีม
่ ป
ี ระโยชน์

96

์ ก
เลนสถ
ู บดบ ัง

เตือนคุณเมือ
่ เลนส์มม
ุ กว ้างด ้านหลังถูกบดบัง

การลดเสียง
รบกวน

ลดเสียงรบกวนทีก
่ ารตัง้ ค่า ISO ระดับสูง

เพิม
่ ลายเซ็ น

แสดงลายเซ็นส่วนตัวบนรูปภาพ

ทีเ่ ก็บข้อมูล

เลือกว่าจะจัดเก็บรูปภาพและวีดโี อไว ้ทีท
่ เี่ ก็บข ้อมูลภายใน
หรือในการ์ด SD
่ มีการใส่การ์ดหน่วยความจำ�)
(สามารถใช ้งานได ้เมือ

ช่วยเหลือ

ให ้การช่วยเหลือเกีย่ วกับเมนูกล ้องแต่ละเมนู

โหมดถ่ายวิดโี อเอง

คุณสามารถบันทึกวิดโี อโดยใช ้คุณสมบัตท
ิ ห
ี่ ลากหลาย อย่างเช่น การ
ควบคุมสมดุลแสง, ปรับโฟกัส, ความสว่าง, ISO, ความเร็วชัตเตอร์ และ
อืน
่ ๆ อีกมากมาย
จากนัน
้ แตะที่ โหมด กำ�หนดเอง ( )
1 แตะที่
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่ากล ้อง

รีเซ็ตการตั้งคา
ปรับสมดุลเสียง
ปรับโทนแสงสีขาว
ปรับโฟกัส

3 แตะที่

ปรับความเร็วชัตเตอร
ปรับความไวแสง
ปรับความสวาง

เพือ
่ บันทึกวิดโี อ

การปร ับแต่งต ัวเลือกกล้องด้วยตนเอง
คุณสามารถปรับตัวเลือกกล ้องต่างๆ ด ้วยตนเองเพือ
่ ให ้เหมาะสมตามความ
ต ้องการของคุณได ้
แตะที่ บนหน ้าจอ
แอพทีม
่ ป
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ความละเอียด
วิดโี อ

เลือกค่าสัดส่วนภาพและขนาดสำ�หรับวิดโี อ

เฟรมเรท

เลือกค่าเฟรมเรทต่อวินาที

บิตเรท

เลือกคุณภาพภาพสำ�หรับวิดโี อ

Hi-Fi

บันทึกวิดโี อด ้วยเสียงคุณภาพระดับ Hi-Fi

ตงเวลา
ั้

ตัง้ ตัวจับเวลาให ้ถ่ายภาพโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ครบระยะเวลา
หนึง่ แล ้ว

่ั
ถ่ายแบบไม่สน

ลดการพร่ามัวของภาพระหว่างบันทึกวิดโี อ

์ ก
เลนสถ
ู บดบ ัง

เตือนคุณเมือ
่ เลนส์มม
ุ กว ้างด ้านหลังถูกบดบัง

โฟก ัสติดตาม
ว ัตถุ

เมือ
่ สัมผัสทีว่ ต
ั ถุ กล ้องจะถ่ายภาพโดยติดตามโฟกัสไปที่
วัตถุทก
ี่ ำ�ลังเคลือ
่ นที่
(สามารถใช ้งานได ้เมือ
่ ใช ้งานกล ้องมาตรฐานอยู)่

แท็กตำ�แหน่ง

บันทึกรูปภาพพร ้อมข ้อมูล GPS

กริด

แสดงเส ้นตารางบอกแนวเพือ
่ ให ้คุณสามารถบันทึกวิดโี อ
ตามเส ้นกำ�กับแนวตัง้ และแนวนอนได ้

ทีเ่ ก็บข้อมูล

เลือกว่าจะจัดเก็บรูปภาพและวีดโี อไว ้ทีท
่ เี่ ก็บข ้อมูลภายใน
หรือในการ์ด SD

ช่วยเหลือ

ให ้การช่วยเหลือเกีย่ วกับเมนูกล ้องแต่ละเมนู

คุณล ักษณะอืน
่ ๆ ทีม
่ ป
ี ระโยชน์ภายในแอปกล้อง
การเปิ ดร ับแสงอ ัตโนม ัติ/การล็อคโฟก ัสอ ัตโนม ัติ
คุณสามารถปรับระดับการเปิ ดรับแสงและตำ�แหน่งโฟกัสในปั จจุบน
ั ให ้เป็ นค่า
คงทีไ่ ด ้โดยสัมผัสหน ้าจอค ้างไว ้ในโหมดอัตโนมัต ิ เพือ
่ ปิ ดคุณลักษณะนี้ ให ้
แตะพืน
้ ทีว่ า่ งบนหน ้าจอ

แอพทีม
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• คุณสมบัตนิ ใี้ ช ้งานได ้ในโหมดเฉพาะเท่านัน
้

ระบบช่วยโฟก ัส
คุณสามารถปรับโฟกัสของวัตถุเป้ าหมายด ้วยคุณสมบัตช
ิ ว่ ยโฟกัส
เข ้าใช ้งานระบบช่วยโฟกัสได ้โดยแตะทีป
่ มปรั
ุ่
บเอง (MF) เมือ
่ เปิ ดใช ้งาน
ระบบช่วยโฟกัสแล ้ว วัตถุเป้ าหมายทีค
่ ณ
ุ โฟกัสจะปรากฏเป็ นสีเขียว ลากวง
ล ้อเลือ
่ นขึน้ และลงเพือ
่ โฟกัสยังพืน
้ ทีเ่ ป้ าหมาย จากนัน
้ จึงถ่ายภาพ
• คุณสมบัตนิ ส
ี้ ามารถใช ้งานได ้ในโหมดกล ้องถ่ายเองและโหมดถ่ายวิดโี อ
เองเท่านัน
้
• ปิ ดการใช ้งานคุณสมบัตนิ โี้ ดยแตะทีป
่ ม
ุ่ ระบบช่วยโฟก ัส อีกครัง้ หนึง่
• คุณสมบัตนิ จี้ ะไม่สามารถใช ้งานได ้ในขณะใช ้กล ้องมุมกว ้าง

แอพทีม
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การสล ับกล้อง
คุณสามารถสลับกล ้องหน ้าและกล ้องหลังเพือ
่ ให ้เหมาะกับสภาพแวดล ้อม
ของคุณได ้
หรือลากหน ้าจอในทิศทางใดๆ เพือ
่ สลับระหว่าง
บนหน ้าจอกล ้อง แตะ
กล ้องหน ้าและกล ้องหลัง

• ใช ้กล ้องหน ้าเพือ
่ ถ่ายเซลฟี่ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ถ่ายเซลฟี

ย่อหรือขยาย
คุณสามารถใช ้การย่อหรือขยายหน ้าจอกล ้องขณะทำ�การถ่ายภาพหรือ
บันทึกวิดโี อได ้
• บนหน ้าจอกล ้อง ให ้หุบหรือกางสองนิว้ ออกเพือ
่ ย่อหรือขยาย จากนัน
้ ใช ้
แถบเลือ
่ น +/- ทีป
่ รากฏ
ขึน้ หรือลง คุณสมบัตนิ ส
ี้ ามารถใช ้งานได ้ใน
• คุณยังสามารถลากปุ่ ม
โหมดอัตโนมัตแิ ละโหมดกล ้องถ่ายเองเท่านัน
้
• ไม่สามารถใช ้งานคุณสมบัตซ
ิ ม
ู ได ้ในระหว่างใช ้งานกล ้องหน ้าในโหมด
เซลฟี

แอพทีม
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ถ่ายเซลฟี

คุณสามารถใช ้กล ้องหน ้าเพือ
่ ดูใบหน ้าของคุณเองบนหน ้าจอและถ่ายเซล
ฟี่ ได ้
้ า่ ทางมือ
การถ่ายรูปโดยใชท
คุณสามารถถ่ายเซลฟี่ โดยใช ้รูปแบบท่าทางต่างๆ ได ้
แบมือของคุณให ้กล ้องหน ้า จากนัน
้ กำ�มือ
คุณยังสามารถกำ�มือจากนัน
้ แบมือออกต่อหน ้ากล ้องหน ้าได ้เช่นกัน
• กล ้องจะถ่ายภาพภายในสามวินาที

• เพือ
่ ใช ้งานคุณสมบัตนิ ี้ ให ้สลับไปใช ้โหมดกล ้องหน ้า จากนัน
้ แตะที่
้ า่ ทางมือ
ถ่ายเซลฟี การถ่ายรูปโดยใชท
• ตรวจดูให ้แน่ใจว่าฝ่ ามือและกำ�มือของคุณอยูใ่ นเส ้นกำ�กับ เพือ
่ ให ้กล ้อง
สามารถตรวจจับมือคุณได ้
• คุณสมบัตนิ อ
ี้ าจไม่สามารถใช ้งานได ้ขณะใช ้งานคุณสมบัตบ
ิ างอย่างของ
กล ้องอยู่
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ถ่ายอ ัตโนม ัติ
คุณสามารถใช ้คุณสมบัตกิ ารตรวจจับภาพเพือ
่ ถ่ายเซลฟี่ ได ้อย่างง่ายดาย
และสะดวกสบาย คุณสามารถตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ
่ ทีว่ า่ เมือ
่ คุณดูทห
ี่ น ้าจอ
กล ้องหน ้าจะตรวจจับใบหน ้าของคุณและถ่ายเซลฟี่ โดยอัตโนมัต ิ
• กรอบนำ �ทางสีขาวจะปรากฏเมือ
่ กล ้องหน ้าสามารถตรวจจับใบหน ้าของ
คุณได ้ หากวัตถุภายในกรอบนำ �ทางสีขาวหยุดการเคลือ
่ นไหว กรอบ
นำ �ทางจะเปลีย่ นเป็ นเหลือง จากนัน
้ กล ้องจะทำ�การถ่ายภาพ

• แตะที่
อัตโนมติั้

ถ่ายเซลฟี

ถ่ายอ ัตโนม ัติ เพือ
่ เปิ ดใช ้งานคุณสมบัตถิ า่ ย

ถ่ายเป็นจ ังหวะต่อเนือ
่ ง
คุณสามารถถ่ายเซลฟี่ โดยการเว ้นช่วงได ้
ขณะทีใ่ ช ้กล ้องหน ้า คุณสามารถแบมือของคุณต่อหน ้ากล ้อง จากนัน
้ กำ�มือ
สองครัง้ อย่างรวดเร็ว
่ าพโดยมีชว่ งระยะห่างระหว่างภาพหลังการ
• กล ้องจะทำ�การถ่ายภาพสีภ
นับถอยหลังสามวินาที

แอพทีม
่ ป
ี ระโยชน์

102

ดูภาพโดยใชร้ ป
ู แบบท่าทาง
หลังจากถ่ายภาพเซลฟี่ ด ้วยกล ้องหน ้าแล ้ว สามารถดูภาพพรีววิ ได ้ทันทีด ้วย
การถือหน ้าจอไว ้ใกล ้กับใบหน ้า

้ ม
• แตะที่
ดูภาพโดยใชม
ุ มองท่าทาง เพือ
่ เปิ ดใช ้งานคุณสมบัตด
ิ ู
ภาพโดยใช ้มุมมองท่าทาง
• ทัง้ นี้ จะมีภาพพรีววิ หนึง่ ภาพปรากฏขึน้ ทุกครัง้ ทีถ่ า่ ยภาพ
• หากคุณหมุนเครือ
่ งในระหว่างทีเ่ ครือ
่ งแสดงหน ้าจอพรีววิ หน ้าจอจะสลับ
เป็ นโหมดกล ้อง

บ ันทึกเป็นภาพพลิก
ก่อนทำ�การถ่ายภาพด ้วยกล ้องหน ้า ให ้แตะที่
ภาพจะถูกพลิกกลับด ้านในแนวนอน

บ ันทึกเป็นภาพพลิก

• ขณะใช ้งานกล ้องหน ้า คุณจะสามารถเปี่ ยนวิธก
ี ารถ่ายเซลฟี ได ้ในตัวเลือก
กล ้อง ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ การปรับแต่งตัวเลือกกล ้องด ้วยตนเอง
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ลายเซ็น:

คุณสามารถสร ้างภาพถ่ายแบบเฉพาะตัวได ้โดยใช ้ลายเซ็นของคุณ
จากนัน
้ แตะที่
เพิม
่ ลายเซ็ น
1 แตะที่
2 ป้ อนลายเซ็นตามต ้องการแล ้วแตะที่ เพิม่
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แบ่งปันด่วน

คุณสามารถแบ่งปั นรูปภาพหรือวิดโี อไปยังแอปทีค
่ ณ
ุ ต ้องการได ้ทันทีหลัง
จากถ่ายภาพ
จากนัน
้ ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อ
1 แตะที่
2 แตะทีไ่ อคอนแอปทีป่ รากฏบนหน ้าจอเพือ่ แบ่งปั นรูปภาพโดยใช ้แอ

ปนัน
้ ๆ
คุณยังสามารถปั ดไอคอนไปยังทิศทางตรงข ้ามเพือ
่ ดูแอปอืน
่ ๆ ทีค
่ ณ
ุ สา
มาารถใช ้เพือ
่ แบ่งปั นภาพถ่ายหรือวิดโี อของคุณได ้อีกด ้วย

ไอคอนแบงป
นดวน

• แอปทีแ
่ สดงโดยไอคอนการแบ่งปั นด่วน อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั
ประเภทและความถีข
่ องการเข ้าใช ้งานแอปทีต
่ ด
ิ ตัง้ บนอุปกรณ์ดงั กล่าว
• คุณสมบัตนิ ใี้ ช ้งานได ้ในโหมดเฉพาะเท่านัน
้

แอพทีม
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คล ังภาพ
ภาพรวมคล ังภาพ

คุณสามารถดูและจัดการภาพถ่ายหรือวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นเครือ
่ งของคุณได ้

1 แตะที่

• ภาพถ่ายและวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกไว ้จะแสดงตามแฟ้ ม

2

แตะโฟลเดอร์แล ้วเลือกไฟล์
• ดูไฟล์ทเี่ ลือกในโหมดเต็มหน ้าจอ
• ระหว่างดูภาพถ่าย ให ้ปั ดไปทางซ ้ายหรือขวาเพือ
่ ดูภาพก่อนหน ้าหรือ
ภาพถัดไป
• ระหว่างดูวด
ิ โี อ ให ้ปั ดไปทางซ ้ายหรือขวาเพือ
่ เล่นวิดโี อย ้อนหลังหรือ
ไปข ้างหน ้า
• เครือ
่ งอาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์บางประเภท ขึน้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ทต
ี่ ด
ิ
ตัง้ ไว ้
• บางไฟล์อาจเปิ ดไม่ได ้เพราะการเข ้ารหัส
• ไฟล์ทใี่ หญ่กว่าขนาดทีจ่ ำ�กัดอาจส่งผลให ้เกิดข ้อผิดพลาดได ้

การดูรป
ู ภาพ
เพิ�มหรือลบจาก
รายการโปรดของคุณ
กลับไปที่หนาจอ
กอนหนา
เขียนบันทึกลงใน
รูปภาพ
ดูเน�้อหาที่เกี่ยวของ
แกไขรูปภาพ

เริ�มใชงานกลอง
เขาถึงตัวเลือก
เพิ�มเติม
กลับไปที่หนาจอ
กอนหนา
ลบรูปภาพ
แชรรูปภาพ

• หากต ้องการแสดงรายการเมนู ให ้แตะหน ้าจอเบาๆ หากต ้องการซ่อน
รายการเมนู ให ้แตะหน ้าจออีกครัง้
แอพทีม
่ ป
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ปุ่มลอย
คุณสามารถใช ้ปุ่ มลอยเพือ
่ เข ้าชมแอปแกลเลอรีใ่ นโหมดแนวนอน ดูราย
ละเอียดเพิม่ เติมที่ ปุ่ มลอย
เขียนบ ันทึกช่วยจำ�บนภาพถ่าย

1 ขณะทีด่ ภู าพถ่าย แตะที่
2 เขียนบันทึกช่วยจำ�บนภาพถ่าย แล ้วแตะที่ บ ันทึก
• บันทึกช่วยจำ�จะปรากฏอยูใ่ นภาพถ่าย

• รูปภาพบางรูปอาจไม่รองรับคุณสมบัตบ
ิ น
ั ทึกแบบภาพ

้ หาทีเ่ กีย
เนือ
่ วข้อง
คุณสามารถแก ้ไขภาพถ่ายทีเ่ กีย่ วข ้องในแกลเลอรีไ่ ด ้
้ หาทีเ่ กีย่ วข ้อง
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ เนือ
การแก้ไขรูปภาพ

1 ขณะทีด่ ภู าพถ่าย แตะที่
2 ใช ้เอฟเฟ็ กต์และเครือ่ งมือต่างๆ เพือ่ แก ้ไขรูปภาพ
3 แตะที่ บ ันทึก เพือ่ บันทึกการเปลีย่ นแปลง

• การเปลีย่ นแปลงจะเขียนทับไฟล์ดงั ้ เดิม
• หากต ้องการบันทึกภาพทีแ
่ ก ้ไขเป็ นไฟล์แยกต่างหาก ให ้แตะที่
บ ันทึกสำ�เนา

แอพทีม
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การเล่นวิดโี อ

กรอวิดีโอยอนกลับ

เปดดวย QSlide
เขาถึงตัวเลือกเพิ�ม
เติม
กรอวิดีโอไปขางหนา

เลือกอัตราสวน
หนาจอ
การสรางไฟล GIF

ล็อกหรือปลดล็อก
หนาจอ
แกไขวิดีโอ

หยุดหรือเลนวิดีโอ

• หากต ้องการปรับระดับเสียง ให ้ลากนิว้ ขึน้ หรือลงทีด
่ ้านขวาของหน ้าจอ
วิดโี อ
• หากต ้องการปรับความสว่างของหน ้าจอ ให ้ลากด ้านซ ้ายของหน ้าจอขึน้
หรือลง

การแก้ไขวิดโี อ

1 ขณะทีด่ วู ดิ โี อ แตะที่
2 เลือกเอฟเฟ็ กต์และเครือ่ งมือแก ้ไขต่างๆ เพือ่ แก ้ไขวิดโี อ

ปรับความละเอียด
คืนการแกไข

สรางคลิปวิดีโอยาว
15 วินาที 30 วินาที
หรือ 60 วินาที
โดยอัตโนมัติ
สรางภาพยนตโดยใช
เอฟเฟกตหลายอยาง
เรียกใชงานโปรแกรม
ตัดตอวีดีโอ
KineMaster
เลือกสวนใดสวนหนึ�งเ
พื่อเปลี่ยนความเร็วใน
การเลน
ปรับความยาววิดีโอ

3 แตะที่ บ ันทึก เพือ่ บันทึกการเปลีย่ นแปลง
แอพทีม
่ ป
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การสร้างภาพยนตร์
คุณสามารถสร ้างภาพยนตร์ใหม่โดยใส่รป
ู ภาพและวิดโี อเข ้าด ้วยกัน
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ การสร ้างภาพยนตร์
การสร้าง GIF
คุณสามารถสร ้างไฟล์ GIF ได ้อย่างง่ายดายโดยใช ้วีดโี อทีบ
่ น
ั ทึกไว ้แล ้ว
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ การสร ้าง GIF

การลบไฟล์

คุณสามารถลบไฟล์ได ้โดยใช ้หนึง่ ในตัวเลือกต่อไปนี:้
• จากรายการไฟล์ ให ้แตะไฟล์หนึง่ ค ้างไว ้ จากนัน
้ แตะที่ ลบ
ี่ ้องการ
• แตะที่ จากรายการไฟล์ แล ้วลบไฟล์ทต
• ไฟล์ทถี่ ก
ู ลบจะถูกย ้ายไปที่ ถ ังขยะ โดยอตโนมัต ิ และสามารถกู ้คืนไฟล์
นัน
้ ๆ กลับไปทีแ
่ กลเลอรีไ่ ด ้ภายในเวลา 7 วัน
่ ลบไฟล์อย่างถาวร ในกรณีนี้ คุณจะไม่สามารถกู ้คืนไฟลได้ ้
• แตะที่ เพือ
อีกต่อไป

การแชร์ไฟล์

คุณสามารถแชร์ไฟล์ได ้โดยใช ้หนึง่ ในตัวเลือกต่อไปนี:้
่ แบ่งปั นไฟล์ดงั กล่าวโดยใช ้วิธท
ี ค
ี่ ณ
ุ
• ขณะทีด
่ รู ป
ู ภาพ ให ้แตะที่ เพือ
ต ้องการ
แบ่งปัน เพือ
่ แบ่งปั นไฟล์ดงั กล่าวโดยใช ้วิธ ี
• ขณะทีด
่ วู ด
ิ โี อ ให ้แตะที่
ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
่ เลือกไฟล์และแชร์ไฟล์ดงั กล่าวโดยใช ้วิธ ี
• แตะที่ จากรายการไฟล์เพือ
ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ

แอพทีม
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ื่
รายชอ
ภาพรวมข้อมูลติดต่อ

คุณสามารถบันทึกและจัดการข ้อมูลติดต่อได ้
่
สำ�ค ัญ รายชือ
แตะที่

กำ�ล ังเพิม
่ ข้อมูลติดต่อ
กำ�ล ังเพิม
่ ข้อมูลติดต่อใหม่

1 บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ ให ้แตะที่
2 ป้ อนรายละเอียดของผู ้ติดต่อแล ้วแตะที่ บ ันทึก
การนำ�เข้าข้อมูลติดต่อ
คุณสามารถนำ �เข ้าข ้อมูลติดต่อจากอุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่ ทีจ่ ัดเก็บข ้อมูลได ้

1 บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ ให ้แตะที่
อิมพอร์ต

จ ัดการข้อมูลติดต่อ

ุ ต ้องการนำ �
2 เลือกตำ�แหน่งต ้นทางและปลายทางของข ้อมูลติดต่อทีค่ ณ
เข ้า จากนัน
้ แตะ ตกลง

3 เลือกผู ้ติดต่อรายหนึง่ แล ้วแตะที่ อิมพอร์ต
การเพิม
่ ข้อมูลติดต่อไปย ังรายการโทรด่วน
โทรด่วน
1 บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ ให ้แตะที่
2 แตะที่ เพิม่ รายชือ่ จากหมายเลขโทรด่วน
3 เลือกผู ้ติดต่อ
• ในขณะเพิม่ ผู ้ติดต่อ ให ้แตะที่

แอพทีม
่ ป
ี ระโยชน์

เพือ
่ เพิม่ หมายเลขโทรด่วน

110

การค้นหาข้อมูลติดต่อ

คุณสามารถค ้นหาข ้อมูลติดต่อได ้โดยใช ้หนึง่ ในตัวเลือกต่อไปนี:้
้ ใส่ข ้อมูลผู ้ติดต่อ
• แตะที่ บริเวณด ้านบนของรายการผู ้ติดต่อ จากนัน
หรือหมายเลขโทรศัพท์
• เลือ
่ นรายการข ้อมูลผู ้ติดต่อขึน้ หรือลง
• จากดัชนีของหน ้าจอรายการข ้อมูลผู ้ติดต่อ ให ้แตะทีอ
่ ก
ั ษรแรกของชือ่ ผู ้
ติดต่อ
• แตะที่
บริเวณด ้านบนของรายการผู ้ติดต่อ จากนัน
้ ใส่ข ้อมูลผู ้ติดต่อ
หรือหมายเลขโทรศัพท์เพือ
่ แสดงรายละเอียดการค ้นหาทัง้ หมดจาก
บันทึกการโทร รายชือ่ และกลุม
่

รายการข้อมูลติดต่อ
การแก้ไขข้อมูลติดต่อ

1 บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ เลือกผู ้ติดต่อ
2 บนหน ้าจอรายละเอียดข ้อมูลติดต่อ ให ้แตะที่
3 แตะที่ บ ันทึก เพือ่ บันทึกการเปลีย่ นแปลง

และแก ้ไขรายละเอียด

การลบข้อมูลติดต่อ
คุณสามารถลบผู ้ติดต่อได ้โดยใช ้หนึง่ ในตัวเลือกต่อไปนี:้
• บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ ให ้สัมผัสและกดผู ้ติดต่อทีค
่ ณ
ุ ต ้องการลบ
่
ค ้างไว ้ จากนัน
้ แตะที่ ลบรายชือ
ลบ บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ
• แตะที่
กำ�ล ังเพิม
่ รายการโปรด
คุณสามารถลงทะเบียนข ้อมูลติดต่อทีใ่ ช ้งานบ่อยให ้เป็ นรายการโปรดได ้

1 บนหน ้าจอรายการข ้อมูลติดต่อ เลือกผู ้ติดต่อ
2 บนหน ้าจอรายละเอียดข ้อมูลติดต่อ ให ้แตะที่
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การสร้างกลุม
่

1
2
3
4

บนหน ้าจอรายการกลุม
่ ผู ้ติดต่อ ให ้แตะที่
ป้ อนชือ่ กลุม
่ ใหม่
แตะที่ เพิม
่ สมาชิก เลือกข ้อมูลติดต่อ จากนัน
้ แตะที่ เพิม
่
แตะที่ บ ันทึก เพือ
่ บันทึกกลุม
่ ใหม่

QuickMemo+
ภาพรวม QuickMemo+

คุณสามารถสร ้างบันทึกแบบสร ้างสรรค์ได ้ด ้วยตัวเลือกทีห
่ ลากหลายบน
คุณสมบัตขิ น
ั ้ สูงนีข
้ องแผ่นบันทึก เช่น การจัดการรูปภาพและภาพถ่ายหน ้า
จอทีไ่ ม่รองรับบนแผ่นบันทึกแบบดัง้ เดิม

การสร้างบ ันทึก

1 แตะที่
2 แตะที่

สำ�ค ัญ

QuickMemo+

เพือ
่ สร ้างบันทึก
: จัดเก็บบันทึก
: ยกเลิกการแก ้ไขล่าสุด
้ำ
้ไขทีล
่ บไปล่าสุด
: ทำ�ซ�การแก
: จดบันทึกโดยใช ้แป้ นพิมพ์
: จดบันทึกโดยใช ้ลายมือ
: ลบบันทึกทีเ่ ขียนด ้วยลายมือ
: ย่อหรือขยาย หมุนหรือลบส่วนต่างๆ ของบันทึกทีเ่ ขียนด ้วย
ลายมือ
• : เข ้าถึงตัวเลือกเพิม่ เติม

•
•
•
•
•
•
•

3 แตะที่

เพือ
่ จัดเก็บบันทึก
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การเขียนบ ันทึกลงในรูปภาพ

1 แตะที่
2 แตะที่

สำ�ค ัญ

QuickMemo+

เพือ
่ ถ่ายภาพ จากนัน
้ แตะที่ ตกลง
• รูปภาพนัน
้ จะถูกแนบไว ้กับแผ่นบันทึกดังกล่าวโดยอัตโนมัต ิ

3 แตะที่

หรือ
เพือ
่ เขียนบันทึกบนรูปภาพ
• เขียนบันทึกด ้วยมือบนรูปภาพ
• ป้ อนข ้อความภายใต ้รูปภาพ

4 แตะที่

เพือ
่ จัดเก็บบันทึก

การเขียนบ ันทึกลงในภาพถ่ายหน้าจอ
ุ ต ้องการถ่ายภาพหน ้าจอ ให ้ลากแถบสถานะลงด ้าน
1 ขณะดูหน ้าจอทีค่ ณ
ล่าง จากนัน
้ แตะที่
• ภาพถ่ายหน ้าจอจะปรากฏเป็ นธีมพืน
้ หลังของแผ่นบันทึก เครือ
่ งมือ
บันทึกช่วยจำ�จะปรากฏขึน้ ทีด
่ ้านบนหน ้าจอ

2 ตัดรูปภาพเฉพาะส่วน (ถ ้าจำ�เป็ น) และจดบันทึกได ้ตามต ้องการ
• เขียนบันทึกด ้วยมือบนรูปภาพ

3 แตะที่

และจัดเก็บบันทึกไว ้ในตำ�แหน่งทีต
่ งั ้ ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
• บันทึกทีจ่ ัดเก็บไว ้สามารถดูได ้ที่ QuickMemo+ หรือ แกลเลอรี่
• หากต ้องการจัดเก็บบันทึกในตำ�แหน่งเดียวกันทุกครัง้ เลือกกล่องกา
เครือ
่ งหมาย ใชเ้ ป็นค่าเริม
่ ต้นสำ�หร ับการดำ�เนินการนี้ และเลือก
แอพ
• คุณสามารถบันทึกทัง้ หน ้าจอโดยการใชคุ้ี ณสมบัตกิ ารบันทึกแบบเลือ
่ น
หน ้าจอ
• ในขณะทีใ่ ช ้งานแอปพลิเคชันอย่าง ข ้อความและ Chrome ให ้ลากแผง
การแจ ้งเตือนลงมาด ้านล่าง จากนัน
้ แตะที่ Capture+ ขยายแล้ว เพือ
่
บันทึกหน ้าจอทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ กำ�ลังชมอยูเ่ ป็ นไฟล์เดียว
• คุณสมบัตนิ ส
ี้ ามารถใช ้งานได ้ในบางแอปพลิเคชันทีส
่ นับสนุนคุณสมบัต ิ
การบันทึกแบบเลือ
่ นหน ้าจอเท่านัน
้
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ิ
นาฬกา
ตงปลุ
ั้
ก

คุณสามารถตัง้ ปลุกให ้ส่งเสียงเตือนในเวลาทีก
่ ำ�หนดได ้
ิ
สำ�ค ัญ นาฬกา ตงปลุ
ั้
ก
1 แตะที่

2 แตะที่ เพือ่ เพิม่ เวลาปลุกใหม่
3 กำ�หนดค่าการตัง้ ค่าปลุก แล ้วแตะที่ บ ันทึก
• หากคุณเลือกเวลาปลุกทีต
่ งั ้ ไว ้ก่อนหน ้า คุณจะสามารถแก ้ไขเวลาปลุก
ดังกล่าวได ้
• หากต ้องการลบเวลาปลุก ให ้แตะ ทีด
่ ้านบนสุดของหน ้าจอ หรือแตะ
เวลาปลุกดังกล่าวค ้างไว ้

เวลาโลก

คุณสามารถดูเวลาปั จจุบน
ั ของเมืองต่างๆ รอบโลกได ้
ิ
สำ�ค ัญ นาฬกา
เวลาโลก
1 แตะที่

2 แตะที่

และเพิม่ เมือง

ตงเวลา
ั้

คุณสามารถตัง้ ค่าตัวจับเวลาให ้ส่งเสียงเตือนเมือ
่ ครบระยะเวลาหนึง่ แล ้ว
ิ
สำ�ค ัญ นาฬกา
ตงเวลา
ั้
1 แตะที่

2 ตัง้ เวลาแล ้วแตะที่ เริม่

• หากต ้องการหยุดตัวจับเวลาไว ้ชัว่ คราว ให ้แตะที่ พ ัก หากต ้องการให ้
ตัวจับเวลาทำ�งานต่อ แตะที่ ต่อ

3 แตะที่ หยุด เพือ่ หยุดการเตือนของตัวจับเวลา
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ิ
นาฬกาจ
ับเวลา

ิ บเวลาเพือ
คุณสามารถใช ้นาฬกาจั
่ บันทึกเวลาเป็ นรอบๆ ได ้
ิ
ิ
สำ�ค ัญ นาฬกา
นาฬกาจ
ับเวลา
1 แตะที่
ิ บเวลา
2 แตะที่ เริม่ เพือ่ เริม่ นาฬกาจั

• หากต ้องการบันทึกรอบเวลา ให ้แตะที่ รอบ

3

ิ บเวลา
แตะที่ พ ัก เพือ
่ พักนาฬกาจั
ิ บเวลาทำ�งานต่อ แตะที่ ต่อ
• หากต ้องการให ้นาฬกาจั
• หากต ้องการล ้างเวลาทีบ
่ น
ั ทึกและเริม่ ต ้นจับเวลาใหม่ ให ้แตะที่ รีเซ็ ต

ปฏิทน
ิ
ภาพรวมปฏิทน
ิ

คุณสามารถใช ้ปฏิทน
ิ เพือ
่ จัดการกิจกรรมและงานต่างๆ ได ้

การเพิม
่ เหตุการณ์
สำ�ค ัญ ปฏิทน
ิ
1 แตะที่
2 เลือกวันที่ จากนัน้ แตะที่
3 ป้ อนรายละเอียดเหตุการณ์ แล ้วแตะที่ บ ันทึก

การซงิ ค์เหตุการณ์
แตะที่

ปฏิทน
ิ ทีต
่ อ
้ งการซิงค์ และเลือกปฏิทน
ิ ทีต
่ ้องการซิงค์

• เมือ
่ กิจกรรมของคุณถูกบันทึกจากอุปกรณ์ลงในบัญชี Google ของคุณ
แล ้ว กิจกรรมดังกล่าวจะถูกซิงค์กบ
ั ปฏิทน
ิ Google โดยอัตโนมัตด
ิ ้วย จาก
นัน
้ คุณจะสามารถซิงค์อป
ุ กรณ์อน
ื่ ๆ กับปฏิทน
ิ Google เพือ
่ ให ้อุปกรณ์
ต่างๆ มีกจิ กรรมเช่นเดียวกับอุปกรณ์ของคุณ และเพือ
่ จัดการกิจกรรมของ
คุณบนอุปกรณ์เหล่านัน
้

แอพทีม
่ ป
ี ระโยชน์

115

Event Pocket

คุณสามารถใช ้ Event Pocket เพือ
่ สร ้างเหตุการณ์ได ้
เพือ
่ เปิ ด Event Pocket จากนัน
้ ลากเนือ
้ หาไปยังวันทีใ่ นปฏิทน
ิ
แตะที่
: จัดการภาพ ข ้อความ บันทึกช่วยจำ� และเหตุการณ์ทบ
ี่ น
ั ทึกไว ้
•
ชัว่ คราว นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปั นข ้อความ ภาพ และบันทึกช่วย
่ และบันทึกรายการเหล่านีไ้ ปยับน
ั ทึกฉบับย่อได ้
จำ�ต่างๆ จากแอปอืน
หากคุณแตะที่ บ ันทึกฉบ ับย่อ ในระหว่างทีส
่ ร ้างเหตุการณ์ เหตุการณ์ดงั
กล่าวจะถูกบันทึกชัว่ คราวไปยังบันทึกฉบับย่อ
: เพิม่ บัญชี Facebook เพือ
่ ดูข ้อมูลในกิจกรรม Facebook อุปกรณ์
•
ั ข ้อมูลกิจกรรมของ Facebook
บางเครือ
่ งอาจไม่รองรับฟั งก์ชน
: ดูข ้อมูลการท่องเทีย่ วเกีย่ วกับบริเวณรอบข ้าง เช่น ร ้านอาหารและ
•
สิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ เพือ
่ วางแผนกิจกรรม
: จัดการงานต่างๆ ทีไ่ ม่มก
ี ำ�หนดเสร็จสิน้ เช่น กิจกรรม
•

การทำ�งาน

คุณสามารถลงทะเบียนงานไปยังอุปกรณ์ของคุณเพือ
่ ให ้สามารถจัดการ
ตารางเวลาได ้อย่างง่ายดาย
สำ�ค ัญ การทำ�งาน
1 แตะที่
2 แตะที่ เพือ่ เพิม่ งาน
3 ป้ อนรายละเอียดงาน จากนัน้ แตะที่ บ ันทึก
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เพลง

คุณสามารถเล่นและจัดการเพลงหรือดนตรีภายในอัลบัมได ้
สำ�ค ัญ เพลง
1 แตะที่
2 เลือกหมวดหมู่
3 เลือกไฟล์เพลง

กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า

เข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติม
เปลี่ยนเป็นเพลย์ลิสต์นี้
การตั้งค่า Hi-Fi Quad DAC:

เล่นแบบสุ่ม
เพิ่มเข้าหรือลบออกจาก
Wรายการโปรดของคุณ
ปรับระดับเสียง
แตะเพื่อเล่นไฟล์ปัจจุบันตั้งแต่
เริ่มต้น /
แตะสองครั้งเพื่อเล่นไฟล์ก่อน
หน้า / แตะค้างไว้เพื่อกรอกลับ

เลือกโหมดเล่นซ้ำ

ตั้งค่าเอฟเฟ็กต์เสียง
แตะเพื่อเล่นไฟล์ถัดไป /
แตะค้างไว้เพื่อกรอไปข้างหน้า
หยุดชั่วคราวหรือเล่น

• เครือ
่ งอาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์บางประเภท ขึน้ อยูก
่ บ
ั ซอฟต์แวร์ทต
ี่ ด
ิ
ตัง้ ไว ้
• ไฟล์ทใี่ หญ่กว่าขนาดทีจ่ ำ�กัดอาจส่งผลให ้เกิดข ้อผิดพลาดได ้
• ไฟล์เพลงอาจได ้รับความคุ ้มครองโดยเจ ้าของลิขสิทธิส์ ากลหรือกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ คุณอาจต ้องขอรับสิทธิทางกฎหมายก่อนคัดลอกไฟล์เพลง หาก
ต ้องการดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์เพลง ให ้ตรวจสอบกฏหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศทีเ่ กีย่ วข ้องก่อน
• เครือ
่ งรุน
่ นีร้ องรับการเล่นเสียง Hi-Fi ไฟล์เสียง Hi-Fi จะแสดงไอคอน
Hi-Fi
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เครือ
่ งคิดเลข

คุณสามารถใช ้เครือ
่ งคิดเลขได ้สองประเภท ได ้แก่ เครือ
่ งคิดเลขทัว่ ไป และ
เครือ
่ งคิดเลขเฉพาะทาง
สำ�ค ัญ เครือ
่ งคิดเลข
1 แตะที่
้แป้
ใช
น
พิ
ม
พ์
เ
พื
อ
่
เริ
ม
่
คำ
�
นวณ
2

• หากต ้องการใช ้งานเครือ
่ งคิดเลขวิทยาศาสตร์ ให ้ลากแถบเลือ
่ นสีฟ้า
ทีต
่ งั ้ อยูท
่ างขวามือของหน ้าจอไปทางซ ้าย
• เพือ
่ เริม่ ต ้นการคำ�นวนใหม่ ให ้สัมผัสและกดปุ่ ม ลบ ค ้างไว ้

LG Health
ภาพรวม LG Health

ั ทีด
คุณสามารถจัดการสุขภาพและรักษาอุปนิสย
่ ใี นการออกกำ�ลังกายของ
คุณได ้โดยการติดตามการออกกำ�ลังกายของคุณเอง

การเริม
่ ใชง้ าน LG Health

คุณสามารถกำ�หนดค่า LG Health ขณะเปิ ดใช ้งานแอปเป็ นครัง้ แรกหรือ
หลังการรีเซ็ตแอป
สำ�ค ัญ LG Health
1 แตะที่
2 ปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ �บนหน ้าจอเพือ่ ทำ�การกำ�หนดค่าให ้เสร็จสมบูรณ์

แอพทีม
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การใชง้ าน LG Health

คุณสามารถดูข ้อมูลหลักเกีย่ วกับ LG Health และจัดการจำ�นวนครัง้ การออก
กำ�ลังกายและข ้อมูลด ้านสุขภาพได ้
สำ�ค ัญ LG Health
1 แตะที่
2 ตัวเลือกต่อไปนีส้ ามารถใช ้งานได ้

•
•

: ดูบน
ั ทึกการออกกำ�ลังกายของคุณสำ�หรับวันทีค่ ณ
ุ ต ้องการตรวจสอบ
: เริม่ ติดตามการออกกำ�ลังกาย ระบบจะบันทึกเส ้นทางและปริมาณการ
ออกกำ�ลังกายของคุณโดยแยกออกเป็ นการออกกำ�ลังกายแต่ละประเภท
• : กำ�หนดเป้ าหมายการออกกำ�ลังกายประจำ�วันของคุณ รวมถึงข ้อมูลเป้ า
หมายแคลอรีแ่ ละจำ�นวนก ้าว หรือกำ�หนดการตัง้ ค่าต่างๆ ของ LG Health
• ข ้อมูลเกีย่ วกับสุขภาพจาก LG Health ได ้รับการออกแบบมาเพือ
่ ความ
สะดวกของผู ้ใช ้ และไม่สามารถใช ้เพือ
่ การวินจิ ฉั ยสำ�หรับการป้ องกันโรค
การรักษา คำ�วินจิ ฉั ยโรค หรือประเด็นทางสุขภาพอืน
่ ๆ ได ้
• LG Health อาจแตกต่างกันหรืออาจไม่สามารถใช ้งานได ้ ขึน้ อยูก
่ บ
ั
ั ของ LG Health ทีม
ประเทศและผู ้ให ้บริการเครือข่าย ฟั งก์ชน
่ ใี ห ้ใช ้งาน
และแอพทีส
่ ามารถนำ �มาเสริม LG Health อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั
ประเทศ เนือ
่ งจากข ้อแตกต่างทางกฏหมายและข ้อบังคับ
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อีเมล
ภาพรวมอีเมล

คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีอเี มลลงในอุปกรณ์ของคุณ จากนัน
้ คุณจะ
สามารถตรวจดูและส่งอีเมลจากอุปกรณ์ของคุณได ้
• หากคุณใช ้ข ้อมูลมือถือ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าใช ้บริการข ้อมูลได ้ ขึน้ อยู่
กับแผนอัตราค่าบริการของคุณ โปรดปรึกษาผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณ
เพือ
่ หาข ้อมูลเพิม่ เติม

ี เี มล
การลงทะเบียนบ ัญชอ

เมือ
่ ใช ้งานแอพอีเมลเป็ นครัง้ แรก ให ้ลงทะเบียนบัญชีอเี มลของคุณ
สำ�ค ัญ อีเมล
1 แตะที่
2 เลือกผู ้ให ้บริการอีเมลรายหนึง่
3 ป้ อนทีอ่ ยูอ่ เี มลและรหัสผ่านของคุณ จากนัน้ แตะที่ ถ ัดไป เพือ่ ลง

ทะเบียนบัญชีของคุณ
• หากต ้องการลงทะเบียนบัญชีอเี มลของคุณ ให ้แตะที่ ตงค่
ั้ าเอง
(หากจำ�เป็ น)

ี เี มล
การจ ัดการบ ัญชอ

หากต ้องการดูหรือแก ้ไขการตัง้ ค่าบัญชีอเี มลของคุณ ให ้แตะที่
• หากต ้องการเพิม่ บัญชี ให ้แตะที่ เพิม
่ แอคเคาท์
ลบแอคเคาท์
• หากต ้องการลบบัญชี ให ้แตะที่

ตงค่
ั้ า

ี เี มลอืน
การเปิ ดบ ัญชอ
่

หากลงทะเบียนบัญชีอเี มลไว ้หลายบัญชีและคุณต ้องการดูบญ
ั ชีอน
ื่ ให ้แตะ
แล ้วเลือกบัญชีอน
ื่ จากรายการบัญชี
ที่
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การเช็คอีเมล

1 แตะที่ แล ้วเลือกกล่องจดหมาย
2 เลือกอีเมลหนึง่ จากรายการอีเมล
• ข ้อความอีเมลจะปรากฏขึน้

การสง่ อีเมล

1 แตะที่
2 ป้ อนทีอ่ ยูอ่ เี มลผู ้รับ
3 ป้ อนหัวเรือ่ งและข ้อความ

• หากต ้องการแนบไฟล์ ให ้แตะที่
• หากต ้องการเข ้าไปยังรายการเมนูเสริม ให ้แตะที่

4 แตะที่

เพือ
่ ส่งอีเมลดังกล่าว

วิทยุ FM

คุณสามารถฟั งวิทยุ FM ได ้
สำ�ค ัญ วิทยุ FM
แตะที่
• หากต ้องการใช ้แอปนี้ ก่อนอืน
่ ให ้ต่อหูฟังเข ้ากับอุปกรณ์ หูฟังจะทำ�หน ้าที่
เสมือนเสารับสัญญาณวิทยุ
ั นีอ
• ฟั งก์ชน
้ าจไม่รองรับ ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่

ต ัวจ ัดการไฟล์

คุณสามารถดูและจัดการไฟล์ตา่ งๆ ทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นอุปกรณ์หรือระบบคลาวด์
ของคุณได ้

1 แตะที่
2 แตะที่

บริหารจ ัดการ จ ัดการไฟล์
และเลือกตำ�แหน่งทีต
่ งั ้ ในการจัดเก็บข ้อมูลทีต
่ ้องการ
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Smart Doctor

คุณสามารถใช ้ Smart Doctor เพือ
่ วินจิ ฉั ยสภาพอุปกรณ์และปรับ
ประสิทธิภาพให ้ดีขนึ้
บริหารจ ัดการ Smart Doctor
แตะที่

LG Mobile Switch

ถ่ายโอนข ้อมูลจากอุปกรณ์ทเี่ คยใช ้งานไปยังอุปกรณ์ใหม่ได ้อย่างง่ายดาย
ผ่าน LG Mobile Switch

1 แตะที่

หรือแตะที่

บริหารจ ัดการ LG Mobile Switch
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป แบ็คอ ัพ LG Mobile Switch

2 ปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ �บนหน ้าจอเพือ่ เลือกวิธกี ารถ่ายโอนทีต่ ้องการ
• ข ้อมูลในบัญชี Google จะไม่ถก
ู สำ�รองไว ้ แอปต่างๆ ของ Google ข ้อมูล
ติดต่อของ Google ปฏิทน
ิ Google ข ้อมูลบันทึกช่วยจำ� Google และ
แอปต่างๆ ทีด
่ าวน์โหลดจาก Play Store จะถูกจัดเก็บลงในแอป Drive
โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณซิงค์บญ
ั ชี Google
• โปรดชาร์จแบตเตอรีใ่ ห ้เต็มก่อนถ่ายโอนข ้อมูลเพือ
่ ไม่ให ้เครือ
่ งดับกระทัน
หันในระหว่างดำ�เนินการ

LG Friends Manager

คุณสามารถเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ LG Friends และจัดการอุปกรณ์เหล่านัน
้ ได ้
อย่างง่ายดาย
บริหารจ ัดการ LG Friends Manager
แตะที่

ดาวน์โหลด

คุณสามารถดู ลบ หรือแชร์ไฟล์ทด
ี่ าวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ ตหรือแอพ
ต่างๆ ได ้
บริหารจ ัดการ ดาวน์โหลด
แตะที่
แอพทีม
่ ป
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SmartWorld

คุณสามารถดาวน์โหลดเกม เนือ
้ หาเสียง แอพ และแบบอักษรต่างๆ ที่
่ งของคุณให ้เหมาะกับความ
LG Electronics เป็ นผู ้จัดหาให ้ ปรับแต่งเครือ
ต ้องการด ้วยการใช ้ธีมหน ้าจอโฮมและแบบอักษรต่างๆ
• หากคุณใช ้ข ้อมูลมือถือ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าใช ้บริการข ้อมูลได ้ ขึน้ อยู่
กับแผนอัตราค่าบริการของคุณ
• คุณสมบัตนิ อ
ี้ าจไม่รองรับ ขึน้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตอุปกรณ์หรือผู ้ให ้บริการเครือ
ข่าย

บริการ SmartWorld
1 แตะที่
LG แอคเคาท์ จากนัน
้ เข ้าสุร่ ะบบ
2 แตะที่
เลื
อ
กและดาวน์
โ
หลดรายการเนื
อ
้
หาที
ต
่ ้องการ
3
การดาวน์โหลดแอพ SmartWorld
หากไม่ได ้ติดตัง้ แอป SmartWorld ให ้ดาวน์โหลดโดยปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน้ ตอน
เหล่านี้
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป อ ัพเดทเซ็ นเตอร์ แอปอ ัพเดท
1 แตะที่
2 จากรายการ ให ้เลือก SmartWorld แล ้วแตะที่ ดาวน์โหลด
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RemoteCall Service

อุปกรณ์ของคุณสามารถรับการวินจิ ฉั ยจากระยะไกลเพือ
่ แก ้ไขปั ญหาต่างๆ
่ ให ้โทรไปยังศูนย์บริการลูกค ้าตามขัน้ ตอนต่อไปนี:้
ได ้ ก่อนอืน
ั นี้ ก่อนอืน
ั
• หากต ้องการใช ้ฟั งก์ชน
่ คุณต ้องยอมรับการใช ้งานของฟั งก์ชน
ก่อน
• หากคุณใช ้ข ้อมูลมือถือ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าใช ้บริการข ้อมูลได ้ ขึน้ อยู่
กับแผนอัตราค่าบริการของคุณ

บริการ บริการ RemoteCall
1 แตะที่
โทรไปยั
ง
ศู
น
ย์บริการลูกค ้าของ LG
2
3 หลังจากทีเ่ จ ้าหน ้าทีร่ ับสาย ให ้ปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ �ของเจ ้าหน ้าทีใ่ ห ้
บริการเพือ
่ ป้ อนหมายเลขการเข ้าถึงหกหลัก
• อุปกรณ์ของคุณจะได ้รับการเชือ่ มต่อระยะไกล และการให ้บริการ
สนับสนุนระยะไกลจะเริม่ ขึน้

ร ับข้อมูล

คุณสามารถดูข ้อความประกาศแบบเรียลไทม์ เมือ
่ เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
เช่น พายุไต ้ฝุ่ น อุทกภัย และแผ่นดินไหว เป็ นต ้น
บริการ ร ับข้อมูล
แตะที่

Facebook

คุณสามารถใช ้บริการเครือข่ายทางสังคมเพือ
่ อัปเดต ดู และแบ่งปั นโพสต์
ภาพถ่าย และวิดโี อกับผู ้ติดต่อออนไลน์ของคุณได ้
แนะนำ� Facebook
แตะที่
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Instagram

ใช ้บริการเครือข่ายทางสังคมเพือ
่ บันทึกและแบ่งปั นภาพถ่ายและวิดโี อ
ของคุณ คุณยังสามารถใช ้เอฟเฟกต์คด
ั กรองเพือ
่ ทำ�ให ้ภาพถ่ายของคุณดู
สร ้างสรรค์และน่าสนใจขึน้ ได ้อีกด ้วย
แนะนำ� Instagram
แตะที่

Evernote

คุณสามารถเขียนและรวบรวมข ้อมูลทีส
่ ำ�คัญ จากนัน
้ แชร์กบ
ั อุปกรณ์เครือ
่ ง
อืน
่ ๆ ทีร่ องรับ Evernote
แนะนำ� Evernote
แตะที่

Chrome

ลงชือ่ เข ้าใช ้ Chrome และนำ �เข ้าแท็บทีเ่ ปิ ดอยู่ บุก
๊ มาร์ก และข ้อมูลแถบที่
อยูจ่ ากคอมพิวเตอร์ไปยังเครือ
่ งของคุณ

แอพต่างๆ ของ Google

คุณสามารถใช ้แอพต่างๆ ของ Google ด ้วยการตัง้ ค่าบัญชี Google
หน ้าต่างการลงทะเบียนบัญชี Google จะปรากฏขึน้ โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณใช ้
งานแอพ Google เป็ นครัง้ แรก หากคุณไม่มบ
ี ญ
ั ชี Google โปรดสร ้างบัญชี
จากเครือ
่ งของคุณ โปรดดูรายละเอียดวิธใี ช ้งานแอพที่ วิธใี ช ้ ในแอพ
• บางแอพอาจไม่ทำ�งาน ขึน้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีห
่ รือผู ้ให ้บริการ

เอกสาร
สร ้างเอกสารหรือแก ้ไขเอกสารต่างๆ ทีส
่ ร ้างทางออนไลน์หรือจากอุปกรณ์
อืน
่ แชร์และแก ้ไขเอกสารร่วมกับผู ้อืน
่
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ไดรฟ์
อัพโหลด บันทึก เปิ ด แชร์ และจัดระเบียบไฟล์ตา่ งๆ จากอุปกรณ์ของคุณ
ี่ ามารถเข ้าถึงได ้จากแอพต่างๆ จะเข ้าถึงจากทีใ่ ดก็ได ้ ทัง้ ในสภาพ
ไฟล์ทส
แวดล ้อมแบบออนไลน์และออฟไลน์
ดูโอ
ต่อสายวีดโี อคอลกับครอบครัว เพือ
่ น และทุกคนทีใ่ ช ้แอปนี้
Gmail
ลงทะเบียนบัญชีอเี มล Google ไปยังเครือ
่ งของคุณเพือ
่ เช็คหรือส่งอีเมล
Google
ใช ้ Google เพือ
่ ค ้นหาหน ้าเว็บ รูปภาพ ข่าวสาร และอืน
่ ๆ โดยการป้ อนหรือ
พูดคำ�หลัก
แผนที่
ค ้นหาตำ�แหน่งทีต
่ งั ้ ของคุณหรือตำ�แหน่งทีต
่ งั ้ ของสถานทีแ
่ ห่งหนึง่ บน
แผนที่ ดูข ้อมูลทางภูมศ
ิ าสตร์
รูปภาพ
ดูและแชร์รป
ู ภาพหรืออัลบัม้ ต่างๆ ทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นเครือ
่ งของคุณ
Play ภาผยนตร์และทีว ี
่ เช่าหรือซือ้ ภาพยนตร์ ซือ้ เนือ
้ หาและนำ �ไป
ใช ้บัญชี Google ของคุณเพือ
เล่นทีใ่ ดก็ได ้
เล่นเพลง
ซือ้ ไฟล์เพลงจาก Play Store เล่นไฟล์เพลงทีบ
่ น
ั ทึกอยูใ่ นเครือ
่ งของคุณ
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ชีต
สร ้างสเปรดชีตหรือแก ้ไขสเปรดชีตต่างๆ ทีส
่ ร ้างทางออนไลน์หรือจาก
อุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่ แชร์และแก ้ไขสเปรดชีตร่วมกับผู ้อืน
่
สไลด์
สร ้างสือ่ นำ �เสนอหรือแก ้ไขสือ่ นำ �เสนอต่างๆ ทีส
่ ร ้างทางออนไลน์หรือจาก
อุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่ แชร์และแก ้ไขสือ่ นำ �เสนอร่วมกับผู ้อืน
่
YouTube
ค ้นหาและเล่นวิดโี อ อัพโหลดวิดโี อไปยัง YouTube เพือ
่ แชร์กบ
ั ผู ้คนรอบ
โลก
Google ผูช
้ ว่ ย
อุปกรณ์ของคุณมี Google ผู ้ช่วย ติดตัง้ ไว ้แล ้ว ถามคำ�ถามได ้เลย หรือบอก
ให ้ทำ�อะไรก็ได ้ นีค
่ อ
ื Google ส่วนตัวของคุณ แตะที่ ค ้างไว ้ และคุณจะ
เห็นข ้อความ "Hi, how can I help?" คุณสามารถพูดคำ�สัง่ เสียงของคุณได ้
หลังจากนัน
้
• Google ผู ้ช่วยไม่ได ้เปิ ดให ้บริการในทุกภาษา
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04
ตงค่
ั้ า

ตงค่
ั้ า

คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าอุปกรณ์ด ้วยตนเองตามความต ้องการของคุณ
ได ้
ตงค่
ั้ า
แตะที่
• แตะที่
และป้ อนคำ�สำ�คัญในกล่องค ้นหาเพือ
่ เข ้าถึงรายการการตัง้ ค่า
่ เปลีย่ นโหมดมุมมอง คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้นีส
้ มมุตวิ า่ คุณกำ�ลังใช ้มุม
• แตะที่ เพือ
มองแท็บ

เครือข่าย
เครือข่าย

คุณสามารถกำ�หนดการตัง้ ค่า SIM แบบคูไ่ ด ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย เครือข่าย
2 ปรับแต่งฟั งก์ชนั่ ต่อไปนี:้

ซิมการ์ด 1: เปลีย่ นชือ่ และไอคอนของ SIM การ์ด 1
ซิมการ์ด 2: เปลีย่ นชือ่ และไอคอนของ SIM การ์ด 2
ิ การ์ด: เปลีย่ นธีมสีสำ�หรับ SIM การ์ด
ธีมสีซม
้ า่ ย: เปิ ดหรือปิ ดใช ้งานโหมดประหยัดค่าใช ้
โหมดประหย ัดค่าใชจ
จ่าย ในโหมดประหยัดค่าใช ้จ่าย หากคุณโทรหาผู ้ติดต่อทีท
่ ำ�การ
กำ�หนด SIM เฉพาะ SIM นีจ้ ะถูกใช ้สำ�หรับการโทรถึงแม ้ว่า SIM
อืน
่ ๆ จะเปิ ดใช ้งานอยูก
่ ต
็ าม ตัวอย่างเช่น SIM ใช ้ข ้อมูลมือถืออยู่
• ข้อมูลโมไบล์: เลือก SIM การ์ดทีค
่ ณ
ุ ต ้องการใช ้สำ�หรับบริการข ้อมูล
ั่ นีไ้ ด ้อีกด ้วย
มือถือ คุณยังสามารถเปิ ดฟั งก์ชน
่ เปิ ดใช ้งานอุปกรณ์เพือ
่ ใช ้ข ้อมูล
• โรมมิง่ ข้อมูล: เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
มือถือเมือ
่ คุณกำ�ลังเปิ ดโรมมิง่ อยูภ
่ ายนอกพืน
้ ทีเ่ ครือข่ายภายในของ
คุณ
•
•
•
•
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Wi-Fi

คุณสามารถเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ทอ
ี่ ยูบ
่ ริเวณใกล ้เคียงผ่านเครือข่าย Wi-Fi
ได ้
่ มต่อก ับเครือข่าย Wi-Fi
การเชือ

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย Wi-Fi
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
2 แตะที่

• เครือข่าย Wi-Fi ทีส
่ ามารถใช ้งานได ้จะปรากฏขึน้ โดยอัตโนมัต ิ

3

เลือกเครือข่ายหนึง่
• คุณอาจต ้องป้ อนรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi ดังกล่าว
• เครือ
่ งจะข ้ามขัน้ ตอนนีไ้ ปหากเป็ นเครือข่าย Wi-Fi ทีเ่ คยเชือ่ มต่อมา
แล ้วก่อนหน ้า หากคุณไม่ต ้องการเชือ่ มต่อโดยอัตโนมัตเิ ข ้ากับเครือ
ข่าย Wi-Fi ใดๆ ให ้แตะทีเ่ ครือข่ายนัน
้ จากนัน
้ แตะที่ ลืมเครือข่าย

การตงค่
ั้ าเครือข่าย Wi-Fi
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย Wi-Fi
ั การเชือ่ มต่อข ้อมูลมือถือเปิ ด
• เปลีย
่ นไปเป็นข้อมูลโมไบล์: หากฟั งก์ชน
ใช ้งานอยู่ แต่อป
ุ กรณ์ไม่สามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ ตผ่านการเชือ่ มต่อ
Wi-Fi ได ้ อุปกรณ์จะเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ ตโดยอัตโนมัตผ
ิ า่ นการเชือ่ มต่อ
ข ้อมูลมือถือ
• คุณสมบัตนิ ข
ี้ นึ้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ให ้บริการ

•

: การปรับการตัง้ ค่าเครือข่าย Wi-Fi ด ้วยตนเอง

Wi-Fi Direct
คุณสามารถเชือ่ มต่อเครือ
่ งของคุณเข ้ากับอุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่ ๆ ทีร่ องรับ Wi-Fi
Direct เพือ
่ แชร์ข ้อมูลกับเครือ
่ งเหล่านัน
้ โดยตรง คุณไม่จำ�เป็ นต ้องใช ้จุด
เข ้าใช ้งาน คุณสามารถเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์มากกว่าสองเครือ
่ งโดยใช ้ Wi-Fi
Direct ได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ เครือข่าย Wi-Fi

Wi-Fi ขนสู
ั้ ง
Wi-Fi Direct
• อุปกรณ์ทอ
ี่ ยูบ
่ ริเวณใกล ้เคียงซึง่ รองรับ Wi-Fi Direct จะปรากฏขึน้
เองโดยอัตโนมัต ิ
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2 เลือกอุปกรณ์

• การเชือ่ มต่อจะเริม่ ขึน้ เมือ
่ อุปกรณ์อกี เครือ
่ งยอมรับคำ�ขอเชือ่ มต่อ
• แบตเตอรีอ
่ าจหมดเร็วกว่าเดิมหากใช ้ Wi-Fi Direct

Bluetooth

คุณสามารถเชือ่ มต่อเครือ
่ งของคุณเข ้ากับอุปกรณ์เครือ
่ งอืน
่ ๆ ทีร่ องรับ
Bluetooth เพือ
่ แลกเปลีย่ นข ้อมูลกับเครือ
่ งเหล่านัน
้ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ของ
คุณเข ้ากับชุดหูฟัง Bluetooth และแป้ นพิมพ์ วิธน
ี จี้ ะช่วยให ้คุณสามารถ
ควบคุมเครือ
่ งได ้ง่ายขึน้
การจ ับคูก
่ ับอุปกรณ์อน
ื่

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย Bluetooth
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
2 แตะที่
• อุปกรณ์ทพ
ี่ ร ้อมใช ้งานจะปรากฏขึน้ โดยอัตโนมัต ิ
• หากต ้องการรีเฟรชรายการอุปกรณ์ ให ้แตะที่

• รายการนีแ
้ สดงเฉพาะอุปกรณ์ทต
ี่ งั ้ ค่าให ้สามารถมองเห็นได ้เท่านัน
้
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3 เลือกอุปกรณ์เครือ่ งหนึง่ จากรายการ
4 ปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ �บนหน ้าจอเพือ่ ดำ�เนินการรับรองความถูกต ้อง
• ข ้ามขัน้ ตอนนีส
้ ำ�หรับอุปกรณ์ทเี่ คยเข ้าใช ้งานมาก่อนแล ้ว

การส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth

1 เลือกไฟล์หนึง่

• คุณสามารถส่งไฟล์มล
ั ติมเี ดียหรือข ้อมูลติดต่อได ้

Bluetooth
2 แตะที่
เลื
อ
กอุ
ป
กรณ์
ปลายทางทีจ่ ะส่งไฟล์
3

• ไฟล์ดงั กล่าวจะถูกส่งทันทีทอ
ี่ ป
ุ กรณ์ปลายทางยอมรับไฟล์
• กระบวนการแชร์ไฟล์อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั แต่ละไฟล์

ข้อมูลโมไบล์

คุณสามารถเปิ ดและปิ ดข ้อมูลมือถือได ้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการการ
ใช ้งานข ้อมูลมือถือได ้อีกด ้วย
การเปิ ดข้อมูลมือถือ

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย ข้อมูลโมไบล์
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
2 แตะที่
การปร ับการตงค่
ั้ าข้อมูลมือถือด้วยตนเอง

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย ข้อมูลโมไบล์
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• ข้อมูลโมไบล์: ตัง้ ค่าเพือ
่ ใช ้การเชือ่ มต่อข ้อมูลบนเครือข่ายมือถือ
้ อ
• จำ�ก ัดการใชข
้ มูลโมไบล์: กำ�หนดขีดจำ�กัดการใช ้งานข ้อมูลมือถือ
เพือ
่ บล็อกข ้อมูลมือถือ หากใช ้งานสูงถึงขีดจำ�กัดทีก
่ ำ�หนด
• : ปรับการตัง้ ค่าข ้อมูลมือถือด ้วยตนเอง
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ตงการโทร
ั้

คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าการโทรได ้เอง เช่น การโทรด ้วยเสียงและตัว
เลือกการโทรต่างประเทศ
• คุณสมบัตนิ อ
ี้ าจไม่รองรับ ขึน้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตอุปกรณ์หรือผู ้ให ้บริการเครือ
ข่าย

ั้
1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย ตงการโทร
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าด ้วยตนเอง

ั
การปล่อยสญญาณ
ั
การปล่อยสญญาณผ่
าน USB
คุณสามารถเชือ่ มต่ออุปกรณ์กบ
ั อุปกรณ์อน
ื่ ผ่าน USB และแชร์ข ้อมูลมือถือ
ได ้

1 เชือ่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์อนื่ ผ่านสายเคเบิล USB
ั
การ
2 บนหน ้าจอตัง้ ค่า ให ้แตะที่ เครือข่าย การปล่อยสญญาณ
ั
ปล่อยสญญาณผ่
าน USB จากนัน
้ แตะที่

เพือ
่ ใช ้งาน

• ตัวเลือกนีใ้ ช ้ข ้อมูลมือถือและอาจมีคา่ ธรรมเนียมบริการการใช ้ข ้อมูล ขึน้
อยูก
่ บ
ั แผนราคาของคุณ โปรดปรึกษาผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณเพือ
่ หา
ข ้อมูลเพิม่ เติม
• ขณะเชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ USB จาก
www.lg.com จากนัน
้ ติดตัง้ ลงในคอมพิวเตอร์
• คุณไม่สามารถส่งหรือรับไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ได ้ขณะที่
เปิ ดใช ้ USB Tethering อยู่ หากต ้องการส่งหรือรับไฟล์ โปรดปิ ด USB
Tethering
• ระบบปฏิบต
ั กิ ารทีร่ องรับการ Tethering คือ Window XP ขึน้ ไปหรือ
Linux
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Wi-Fi hotspot
คุณสามารถตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้เป็ นเราต์เตอร์ไร ้สายเพือ
่ ให ้อุปกรณ์อน
ื่ สามารถ
เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ ตโดยใช ้ข ้อมูลมือถือของอุปกรณ์ของคุณได ้
ั
Wi-Fi
1 บนหน ้าจอตัง้ ค่า ให ้แตะที่ เครือข่าย การปล่อยสญญาณ
hotspot จากนัน
้ แตะที่

เพือ
่ ใช ้งาน

ั้ า Wi-Fi hotspot และป้ อนชือ่ และรหัสผ่าน Wi-Fi (SSID)
2 แตะที่ ตงค่
3 เปิ ด Wi-Fi บนอุปกรณ์อนื่ และเลือกชือ่ เครือข่ายของอุปกรณ์บนรายการ
Wi-Fi

4

ป้ อนรหัสผ่านของเครือข่าย
• ตัวเลือกนีใ้ ช ้ข ้อมูลมือถือและอาจมีคา่ ธรรมเนียมบริการการใช ้ข ้อมูล ขึน้
อยูก
่ บ
ั แผนราคาของคุณ โปรดปรึกษาผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณเพือ
่ หา
ข ้อมูลเพิม่ เติม
• สามารถดูข ้อมูลเพิม่ เติมได ้บนเว็บไซต์น:ี้
http://www.android.com/tether#wifi
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ต ัวตงเวลาปิ
ั้
ด Wi-Fi hotspot

หากไม่ได ้ใช ้งาน Wi-Fi hotspot ในระยะเวลาทีก
่ ำ�หนด ระบบจะยกเลิก
การเชือ่ มต่อโดยอัตโนมัต ิ คุณสามารถตัง้ ค่าเวลาทีจ่ ะยกเลิกการเชือ่ มต่อ
อัตโนมัตไิ ด ้
Bluetooth tethering
อุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่อบลูทธู สามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ ตได ้โดยใช ้ข ้อมูลมือ
ถือของอุปกรณ์ของคุณ
ั
การ
1 บนหน ้าจอตัง้ ค่า ให ้แตะที่ เครือข่าย การปล่อยสญญาณ
ั
ปล่อยสญญาณบลู
ทธ
ู จากนัน
้ แตะที่

2

เพือ
่ ใช ้งาน

เปิ ด Bluetooth ของอุปกรณ์ทงั ้ สองเครือ
่ งและจับคูก
่ น
ั
• ตัวเลือกนีใ้ ช ้ข ้อมูลมือถือและอาจมีคา่ ธรรมเนียมบริการการใช ้ข ้อมูล ขึน้
อยูก
่ บ
ั แผนราคาของคุณ โปรดปรึกษาผู ้ให ้บริการเครือข่ายของคุณเพือ
่ หา
ข ้อมูลเพิม่ เติม
• สามารถดูข ้อมูลเพิม่ เติมได ้บนเว็บไซต์น:ี้
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

ช่วยเหลือ
คุณสามารถดูวธิ ใี ช ้เกีย่ วกับการใช ้การ Tethering และฮอตสปอตได ้
ั
ช่วย
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย การปล่อยสญญาณ
เหลือ
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แบ่งปันหน้าจอ

คุณสามารถเล่นหน ้าจอและเสียงของอุปกรณ์บนอุปกรณ์อน
ื่ ได ้ เช่น ทีว ี ที่
ั Miracast
รองรับฟั งก์ชน

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย แบ่งปันหน้าจอ
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
2 แตะที่
3 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ทอี่ ยูบ่ ริเวณใกล ้เคียง

• หากอุปกรณ์ทต
ี่ ้องการไม่ปรากฏขึน้ แตะที่ ค้นหา เพือ
่ รีเฟรชรายการ
• หลังจากเชือ่ มต่อกับเครือ
่ งอืน
่ แล ้ว เครือ
่ งนัน
้ จะแสดงหน ้าจอของ
เครือ
่ งของคุณ
• การแชร์หน ้าจอจะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ หากไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ทส
ี่ ามารถใช ้งานการ
แชร์ได ้ในบริเวณใกล ้เคียง

NFC

คุณสามารถใช ้อุปกรณ์เป็ นบัตรโดยสารหรือบัตรเครดิตได ้ และยังสามารถ
แบ่งปั นข ้อมูลกับอุปกรณ์อน
ื่ ได ้อีกด ้วย

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย NFC
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
2 แตะที่

• นำ �อุปกรณ์ของคุณไปแตะทีอ
่ ป
ุ กรณ์อน
ื่ ทีร่ องรับ NFC เพือ
่ อนุญาตการ
แชร์ข ้อมูล
• เสาอากาศ NFC ในอุปกรณ์แต่ละเครือ
่ งอาจอยูใ่ นตำ�แหน่งทีแ
่ ตกต่างกัน
ขึน้ อยูก
่ บ
ั ประเภทอุปกรณ์ โปรดดูท ี่ ภาพรวมชิน้ ส่วน สำ�หรับรายละเอียด
เกีย่ วกับจุดรับสัญาณ NFC
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Android Beam

คุณสามารถแชร์ไฟล์ตา่ งๆ โดยการนำ �ด ้านหลังของเครือ
่ งไปแตะกับอุปกรณ์
อืน
่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปั นไฟล์ตา่ งๆ รวมถึงเพลง วิดโี อ หรือ
ข ้อมูลติดต่อได ้ และเปิ ดหน ้าเว็บหรือเรียกใช ้แอปจากอุปกรณ์อน
ื่ ได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย Android Beam
2 นำ �ด ้านหลังของอุปกรณ์ไปแตะกับอุปกรณ์อนื่
• เสาอากาศ NFC ในอุปกรณ์แต่ละเครือ
่ งอาจอยูใ่ นตำ�แหน่งทีแ
่ ตกต่างกัน
ขึน้ อยูก
่ บ
ั ประเภทอุปกรณ์

แผงแบ่งปัน

คุณสามารถแชร์เนือ
้ หาจากแกลเลอรี่ เพลง และตัวจัดการไฟล์ ให ้กับ
อุปกรณ์ทอ
ี่ ยูใ่ กล ้เคียงได ้ คุณยังสามารถแชร์เนือ
้ หากับผู ้ใช ้งานแอปที่
ทำ�งานร่วมกับ Google Direct Share ได ้อีกด ้วย

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย แผงแบ่งปัน
เพือ
่ ปิ ดการใช ้งานแต่ละตัวเลือก
2 แตะที่
การแบ่งปันไฟล์

คุณสามารถส่งและรับไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์
LG อืน
่ ๆ

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย แบ่งปันไฟล์
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

G6: เปลีย่ นชือ่ อุปกรณ์
่ งอืน
่ ๆ
บ ันทึกใน: ตัง้ ค่าโฟลเดอร์ปลายทางให ้บันทึกไฟล์จากเครือ
ี่ ง่ มาจากอุปกรณ์อน
ื่
การแบ่งปันไฟล์: อนุญาตการรับไฟล์ทส
SmartShare Beam: แชร์ไฟล์กบ
ั อุปกรณ์อน
ื่ ๆ ผ่าน SmartShare
Beam
• ช่วยเหลือ: คุณสามารถดูการช่วยเหลือได ้จากไฟล์ทแ
ี่ บ่งปั น

•
•
•
•
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เซริ ฟ
์ เวอร์มเี ดีย

คุณสามารถแชร์เนือ
้ หาสือ่ บนอุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ทอ
ี่ ยูบ
่ ริเวณใกล ้
เคียงทีร่ องรับ DLNA ได ้
์ เวอร์มเี ดีย
1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย เซิรฟ
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• กำ�ล ังแบ่งปันคอนเทนท์: แชร์เนือ
้ หาบนอุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์
ทีอ
่ ยูบ
่ ริเวณใกล ้เคียง
• G6: ตัง้ ชือ่ อุปกรณ์ของคุณ
• คอนเทนท์แบ่งปันของฉัน: เลือกประเภทเนือ
้ หาสือ่ ทีต
่ ้องการแชร์
กับอุปกรณ์อน
ื่
• อุปกรณ์ทไี่ ด้ร ับอนุญาต: ดูรายชือ่ อุปกรณ์ทไี่ ด ้รับอนุญาตให ้เข ้าถึง
เนือ
้ หาบนอุปกรณ์ของคุณ
• อุปกรณ์ทไี่ ม่อนุญาต: ดูรายชือ่ อุปกรณ์ทไี่ ม่ได ้รับอนุญาตให ้เข ้าถึง
เนือ
้ หาบนอุปกรณ์ของคุณ

กำ�ล ังพิมพ์

คุณสามารถเชือ่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือ
่ งพิมพ์ Bluetooth และพิมพ์
ภาพถ่ายหรือเอกสารทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนคอมพิวเตอร์

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย การพิมพ์
• หากเครือ
่ งพิมพ์ทต
ี่ ้องการไม่อยูใ่ นรายการ ติดตัง้ เครือ
่ งพิมพ์นัน
้ จากร ้าน
ค ้าแอพ

เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
2 แตะที่
3 เลือกเครือ่ งพิมพ์จากหน ้าจอรายการเครือ่ งพิมพ์

เพิม
่ พรินเตอร์
• สำ�หรับการเพิม่ เครือ
่ งพิมพ์ แตะที่
ค้นหา
• สำ�หรับการค ้นหาชือ่ เครือ
่ งพิมพ์ แตะที่
ต
งค่
้
ั
า
จากหน
้าจอรายการเครื
อ
่
งพิ
มพ์
• แตะที่

4 เลือกไฟล์และแตะที่

• ระบบจะพิมพ์เอกสาร
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• หากคุณไม่มบ
ี ญ
ั ชี Google แตะที่ เพิม
่ บ ัญชี เพือ
่ สร ้างบัญชี

โหมดเครือ
่ งบิน

ั ข ้อมูลมือถือได ้ เมือ
คุณสามารถปิ ดการโทรและฟั งก์ชน
่ เปิ ดโหมดนีแ
้ ล ้ว
ั ต่างๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับข ้อมูล เช่น การเล่นเกมและเพลง จะยังคง
ฟั งก์ชน
สามารถใช ้งานได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย โหมดเครือ่ งบิน
2 แตะที่ เปิ ด ในหน ้าจอยืนยัน
ั เคลือ
เครือข่ายโทรศพท์
่ นที่

คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าเครือข่ายมือถือได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย ข้อมูลโมไบล์
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• โหมดเครือข่าย: เลือกประเภทเครือข่าย
่ จุดเชือ
่ มต่อ: ดูหรือเปลีย่ นจุดเชือ่ มต่อสำ�หรับการใช ้บริการข ้อมูล
• ชือ
มือถือ สำ�หรับการเปลีย่ นจุดเชือ่ มต่อ เลือกตัวเลือกจากรายการจุด
เชือ่ มต่อ
• ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย: ค ้นหาผู ้ให ้บริการเครือข่ายและเชือ่ มต่อกับ
เครือข่ายโดยอัตโนมัต ิ
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VPN

คุณสามารถเชือ่ มต่อเครือข่ายเสมือนทีป
่ ลอดภัย เช่น Intranet ได ้ นอกจาก
นี้ ยังสามารถจัดการเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือนทีเ่ ชือ่ มต่ออีกด ้วย
VPN

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เครือข่าย VPN
2 แตะที่
• คุณสมบัตนิ ใี้ ช ้ได ้ต่อเมือ
่ ใช ้งานหน ้าจอล็อกอยูเ่ ท่านัน
้ หากหน ้าจอไม่ล็อก
อยู่ หน ้าจอการแจ ้งเตือนจะปรากฏขึน้ แตะที่ เปลีย
่ น จากหน ้าจอการ
แจ ้งเตือนเพือ
่ ใช ้งานหน ้าจอล็อค ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ตัง้ ค่าการล็อค
หน ้าจอ

3 ป้ อนรายละเอียด VPN และแตะที่ บ ันทึก
การกำ�หนดค่าการตงค่
ั้ า VPN

1 แตะที่ VPN ในรายการ VPNS
2 ป้ อนรายละเอียดบัญชีผู ้ใช ้ VPN และแตะที่ เชือ่ มต่อ

• สำ�หรับการบันทึกรายละเอียดบัญชี เลือกกล่องกาเครือ
่ งหมาย
บ ันทึกข้อมูลแอคเคาท์
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ี ง
เสย

่ และการแจ ้งเตือน
คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าเสียง การสัน
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ เสียง และปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนีด
้ ้วยตนเอง:
่ ั หรือ เงียบ
• โปรไฟล์เสียง: เปลีย่ นโหมดเสียงเป็ น เสียง เฉพาะสน
• ระด ับเสียง: ปรับระดับเสียงสำ�หรับรายการต่างๆ
• เสียงเรียกเข้า ซิม 1/เสียงเรียกเข้า ซิม 2: เลือกริงโทนสำ�หรับสาย
โทรเข ้า เพิม่ หรือลบริงโทน
• ID เสียงเรียกเข้า: กำ�หนดเสียงริงโทนสำ�หรับสายโทรเข ้าจากผู ้ติดต่อ
เฉพาะ
่ ั : ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้สัน
่ และเล่นริงโทนในเวลาเดียวกัน
• ริงโทนและสน
• ซิม 1 เสียงการแจ้งเตือน/ซิม2 เสียงการแจ้งเตือน: เลือกเสียง
เตือนสำ�หรับข ้อความแจ ้งเตือน ตัง้ ค่าเพลงทีบ
่ น
ั ทึกบนอุปกรณ์เป็ นเสียง
เตือนสำ�หรับข ้อความแจ ้งเตือน
• ห้ามรบกวน: ตัง้ เวลา ช่วง และประเภทแอพสำ�หรับการรับข ้อความแจ ้ง
เตือน รับเฉพาะข ้อความแจ ้งเตือนในวันทีก
่ ำ�หนดท่านัน
้
• Hi-Fi Quad DAC: เชือ่ มต่อกับหูฟัง ลำ�โพง หรืออุปกรณ์เสียง
้ เป็ น Hi-Fi Quad DAC
ภายนอกอืน
่ ๆ และใช ้อุปกรณ์เหล่านัน
่ ั : ปรับความแรงของการสัน
่
• ความแรงการสน
่ ั ซิม 1/ประเภทการสน
่ ั ซิม 2: คุณสามารถเลือก
• ประเภทการสน
่ เมือ
ประเภทการสัน
่ รับสายได ้
่ ั เมือ
่ เมือ
• สน
่ แตะ: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้สัน
่ คุณแตะบางรายการบนหน ้าจอ
• เสียงแป้มพิมพ์: เลือกเสียงสำ�หรับแป้ นพิมพ์
• เสียงคียบ
์ อร์ด LG: เลือกเสียงสำ�หรับคียบ
์ อร์ด LG
• เสียงการแตะ: เลือกเสียงสำ�หรับการแตะไอเท็ม
• เสียงล็อกหน้าจอ: เลือกเสียงสำ�หรับการล็อกและปลดล็อกหน ้าจอ
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หน้าจอ

คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าสำ�หรับหน ้าจอแต่ละประเภทแบบละเอียด
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ หน้าจอ และปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนีด
้ ้วย
ตนเอง:
• หน้าจอหล ัก: ปรับแต่งการตัง้ ค่าสำ�หรับหน ้าจอโฮม ดูรายละเอียดเพิม่
เติมที่ การตัง้ ค่าหน ้าจอโฮม
• ธีม: เลือกธีมหน ้าจอสำ�หรับอุปกรณ์ของคุณ
• แบบอ ักษร: เปลียนขนาด ความหนา หรือตัวอักษร
ั ัสบนหน้าจอโฮม จัดการปุ่ มสัมผัสบนหน ้าจอโฮมใหม่ หรือ
• ปุ่มสมผ
เปลีย่ นสีพน
ื้ หลัง
• Always-on display: แสดงข ้อความเสมอ เช่น วันที่ เวลา และ
ข ้อความแจ ้งเตือน แม ้ในเวลาทีห
่ น ้าจอปิ ดอยู่ ดูรายละเอียดได ้ที่ เปิ ด
หน ้าจอตลอด
• ปร ับขนาดแอป: ปรับขนาดหน ้าจอแอป
อ ัตราส่วน
• อุปกรณ์นใี้ ช ้อัตราส่วน 18:9
-- แอปทีด
่ าวน์โหลดมาบางแอปอาจไม่รองรับอัตราส่วน 18:9
ในกรณีนี้ ให ้เลือกอัตราส่วนหน ้าจอทีเ่ หมาะสมกับแอปมากทีส
่ ด
ุ หรือ
ปรึกษาผู ้ให ้บริการแอปเพือ
่ ขอข ้อมูลเพิม่ เติม
-- คุณสามารถเลือกอัตราส่วนของแอปได ้โดยการแตะที่
ตงค่
ั้ า
หน้าจอ ปร ับขนาดแอป เลือกอัตราส่วนหน ้าจอทีต
่ ้องการจาก
ความสามารถในการทำ�งานร่วมก ัน (16:9) มาตรฐาน (16.7:9)
และ เต็มจอ (18:9)

• ขนาดแสดง: ตัง้ ค่าขนาดรายการบนหน ้าจอให ้อยูใ่ นขนาดทีม
่ องเห็นได ้
ง่าย ตำ�แหน่งของรายการบางรายการอาจเปลีย่ นแปลงได ้
• มุมมองสบายตา: ตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ
่ ลดปริมาณแสงสีฟ้าบนหน ้าจอลง
เพือ
่ ช่วยลดความเหนือ
่ ยล ้าของดวงตา
• ความสว่าง: ใช ้แถบเลือ
่ นเพือ
่ เปลีย่ นความสว่างหน ้าจอของอุปกรณ์
หากต ้องการปรับความสว่างของหน ้าจอโดยอัตโนมัตต
ิ ามความเข ้มของ
แสงโดยรอบ ให ้แตะสวิตช์ อ ัตโนม ัติ
ตัง้ ค่า

142

• อ ัตโนม ัติ: ตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ
่ ให ้ระบบปรับความสว่างของหน ้าจอโดย
อัตโนมัตต
ิ ามความเข ้มของแสงโดยรอบ
• หมุนจออ ัตโนม ัติ: หมุนหน ้าจออัตโนมัตต
ิ ามการวางแนวของอุปกรณ์
• ไทม์เอาต์หน้าจอ: ปิ ดหน ้าจออัตโนมัตเิ มือ
่ ไม่มก
ี ารใช ้งานอุปกรณ์เป็ น
ระยะเวลาหนึง่
• ภาพพ ักหน้าจอ: แสดงภาพพักหน ้าจอเมือ
่ อุปกรณ์เชือ่ มต่อกับทีว่ าง
อุปกรณ์หรือเครือ
่ งชาร์จ เลือกประเภทภาพพักหน ้าจอทีจ่ ะแสดง
• มินวิ วิ : ลดขนาดหน ้าจอลงเพือ
่ ให ้ใช ้งานด ้วยมือข ้างเดียวได ้อย่าง
สะดวกขึน้ ลากปุ่ มสัมผัสหน ้าจอโฮมทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอไปทางขวา
หรือซ ้าย

ทว่ ั ไป
ล็อคจอภาพและระบบร ักษาความปลอดภ ัย

คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าหน ้าจอล็อกและความปลอดภัย
• กูเกิลเพลย์โพรเทค: สแกนอุปกรณ์เป็ นระยะๆ เพือ
้ หากโค ้ดหรือแอปที่
อาจเป็ นอันตราย
• ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน: ค ้นหาตำ�แหน่งของอุปกรณ์จากทางไกล คุณ
สามารพปกป้ องข ้อมูลของคุณหากคุณทำ�อุปกรณ์ของคุณหาย
• ปร ับปรุงความปลอดภ ัย: ตรวจหาซอฟต์แวร์อพ
ั เดทและตัง้ ค่าการติด
ตัง้ อัตโนมัต ิ
• เลือกแบบล็อคหน้าจอ: เลือกวิธก
ี ารล็อกหน ้าจอทีต
่ ้องการ ดูราย
ละเอียดเพิม่ เติมที่ ตัง้ ค่าการล็อคหน ้าจอ
• ปร ับแต่งหน้าจอล็อก: เปลีย่ นข ้อมูลทีแ
่ สดงบนหน ้าจอล็อก

ตัง้ ค่า

143

• ตงค่
ั้ าการล็อกอย่างปลอดภ ัย: เปลีย่ นการตัง้ ค่าการล็อกอย่าง
ปลอดภัย
• ลายนิว้ มือ: ใช ้ลายนิว้ มือของคุณในการปลดล็อกหน ้าจอหรือเนือ
้ หา ดู
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ ภาพรวมการจดจำ�ลายนิว้ มือ
• ต ัวอย่างใบหน้า: ให ้คุณสามารถปลดล็อกหน ้าจอด ้วยใบหน ้าของคุณ ดู
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ ภาพรวมตัวอย่างใบหน ้า
• ล็อคคอนเทนท์: ให ้คุณสามารถตัง้ วิธล
ี ็อก (รหัสผ่านหรือลายเส ้น)
สำ�หรับ QuickMemo+ และไฟล์แกลเลอรี่
• ตำ�แหน่ง: คุณสามารถปรับแต่งว่าให ้แอพทัว่ ไปใช ้ข ้อมูลตำ�แหน่งของ
คุณอย่างไรได ้
• การเข้ารห ัสและพิสจ
ู น์ต ัวตน: ปรับการตัง้ ค่าการเข ้ารหัสและการ
พิสจู น์ตวั ตนสำ�หรับ SD การ์ด
-- เข้ารห ัสระบบจ ัดเก็บข้อมูลการ์ด SD: เข ้ารหัสการ์ดหน่วยความจำ�
่ ป้ องกันการใช ้งานในอุปกรณ์อน
ื่ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ การเข ้า
เพือ
รหัสการ์ดหน่วยความจำ�
-- เริม
่ การทำ�งานอย่างปลอดภ ัย: ปกป้ องอุปกรณ์ของคุณโดยการล็อค
เมือ
่ เปิ ดเครือ
่ งอยู่ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ การตัง้ ค่าการเริม่ ต ้นระบบ
อย่างปลอดภัย
-- ระบบป้องก ันข้อมูลประจำ�ต ัว: ดูประเภทการเก็บข ้อมูลสำ�หรับการ
บันทึกใบรับรองความปลอดภัย
่ ใจ: ดู root CA certificates ของระบบของคุณและ CA
-- บุคคลทีเ่ ชือ
certificates ทีต
่ ด
ิ ตัง้ โดยผู ้ใช ้
-- ข้อมูลประจำ�ต ัวผูใ้ ช:้ ดูและเปลีย่ นข ้อมูลการพิสจู น์ตวั ตนทีบ
่ น
ั ทึกอยู่
ในอุปกรณ์ของคุณ
-- ติดตงจากหน่
ั้
วยเก็บข้อมูล: ติดตัง้ ใบรับรองทีป
่ ลอดภัยจากหน่วย
เก็บข ้อมูล
-- ลบข้อมูลประจำ�ต ัว: ลบใบรับรองความปลอดภัยและข ้อมูลทีเ่ กีย่ วข ้อ
งอืน
่ ๆ ของผู ้ใช ้
ั้ าล็อคซิมการ์ด: ล็อกหรือปลดล็อก USIM การ์ด หรือเปลีย่ นรหัส
• ตงค่
ผ่าน (PIN)
• ทำ�ให้มองเห็นรห ัสผ่าน: เปิ ดใช ้งานตัวเลือกนีเ้ พือ
่ แสดงตัวอักษรแต่ละ
ตัวชัว่ ขณะหนึง่ ในขณะทีพ
่ มิ พ์รหัสผ่าน เพือ
่ ให ้คุณเห็นรหัสทีค
่ ณ
ุ กรอก
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ิ ธิพเิ ศษในการจำ�กัดการควบคุมหรือ
• โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์: มีสท
การใช ้อุปกรณ์สำ�หรับแอพบางรายการ
• Trust agents: ดูและใช ้ตัวแทนทีเ่ ชือ่ ถือได ้ทีต
่ ด
ิ ตัง้ บนหน ้าจอ
• ปักหมุดหน้าจอ: แก ้ไขหน ้าจอแอพเพือ
่ ให ้สามารถใช ้ได ้เพียงแอพที่
กำ�ลังใช ้งานอยูเ่ ท่านัน
้
• สิทธิเข้าถึงการใชง้ าน: ดูรายละเอียดเกีย่ วกับการใช ้งานแอพต่างๆ บน
อุปกรณ์

แอปและการแจ้งเตือน

คุณสามารถดูรายการแอปทีต
่ ด
ิ ตัง้ แล ้วและปรับเปลีย่ นการตัง้ ค่าการแจ ้ง
เตือน การอนุญาตให ้ใช ้งานแอป และอืน
่ ๆ

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป แอปและการเจ้งเตือน
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าด ้วยตนเอง
แบตเตอรี่

คุณสามารถดูข ้อมูลแบตเตอรีป
่ ั จจุบน
ั หรือเปิ ดโหมดประหยัดพลังงานได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป แบตเตอรี่
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

้ บตเตอรี:่่ ดูรายละเอียดกการใช ้งานแบตเตอรี่ หาก
• อ ัตราการใชแ
ต ้องการดูรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดเลือกรายการทีต
่ ้องการ
• แสดงเปอร์เซนต์แบตเตอรีใ่ นแถบสถานะ: แสดงระดับแบตเตอรีท
่ ี่
เหลืออยูใ่ นรูปแบบร ้อยละบนแถบสถานะ
• ประหย ัดพล ังงาน: ลดการใช ้แบตเตอรีโ่ ดยการปิ ดการตัง้ ค่าบาง
อย่างของอุปกรณ์ เช่น ความสว่างของจอแสดงผล ความเร็ว และ
่
ความแรงในการสัน
• ไม่รวมคุณสมบ ัติประหย ัดพล ังงาน: เลือกแอปพลิเคชันทีจ่ ะใช ้
แบบไม่มข
ี ้อจำ�กัดทางการใช ้งานในโหมดประหยัดพลังงานหรือโหมด
ใช ้งานแบตเตอรีอ
่ ย่างมีประสิทธิภาพ
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ทีเ่ ก็บข้อมูล

คุณสามารถดูและจัดการการเก็บข ้อมูลภายในบนอุปกรณ์ หรือพืน
้ ทีเ่ ก็บ
ข ้อมูลของการ์ดหน่วยความจำ�ได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป ทีเ่ ก็บข้อมูล
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• ทีเ่ ก็บข้อมูลภายใน: ดูพน
ื้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลทัง้ หมด และพืน
้ ทีว่ า่ งในการ
เก็บข ้อมูลภายในของอุปกรณ์ ดูรายการแอพทีใ่ ช ้งาน และความจุการ
เก็บข ้อมูลสำ�หรับแต่ละแอพ
• เการ์ด SD: ดูพน
ื้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลทัง้ หมด และพืน
้ ทีว่ า่ งในการ์ดหน่วย
ความจำ� ตัวเลือกนีจ้ ะปรากฏเมือ
่ มีการใส่การ์ดหน่วยความจำ�เท่านัน
้
หากต ้องการถอดการ์ดหน่วยความจำ�ออก ให ้แตะที่

้ ละบ ัญช ี
ผูใ้ ชแ

คุณสามารถเพิม่ ผู ้ใช ้ทีต
่ ้องการแชร์อป
ุ กรณ์ของคุณและลงทะเบียนบัญชีคลา
วด์ได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป ผูใ้ ชแ้ ละบ ัญชี
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าด ้วยตนเอง
การชว่ ยสำ�หร ับการเข้าถึง

คุณสามารถจัดการปลั๊กอินสิทธิการเข ้าใช ้งานทีต
่ ด
ิ ตัง้ บนอุปกรณ์ของคุณได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป การช่วยสำ�หร ับการเข้าถึง
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• ทรรศนะ TalkBack: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้แจ ้งเตือนสถานะของหน ้า
จอหรือการดำ�เนินการต่างๆ ผ่านเสียงพูด
• ทรรศนะ แจ้งเตือนข้อความ/การโทรเสียง: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้
อ่านข ้อมูลของผู ้โทรหรือเนือ
้ หาข ้อความผ่านเสียงพูดของระบบได ้
• ทรรศนะ แบบอ ักษร:: เปลียนขนาด ความหนา หรือตัวอักษร
• ทรรศนะ ขนาดแสดง: ตัง้ ค่าขนาดรายการบนหน ้าจอให ้อยู่
ในขนาดทีม
่ องเห็นได ้ง่าย ตำ�แหน่งของรายการบางรายการอาจ
เปลีย่ นแปลงได ้
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ทรรศนะ แตะเพือ
่ ซูม: ย่อหรือขยายโดยการแตะทีห
่ น ้าจอสามครัง้
ทรรศนะ ซูมหน้าต่าง: ซูมเข ้าหรือออกในหน ้าต่างและเปลีย่ นสี
์ นาดใหญ่: ขยายขนาดตัวชีเ้ มาส์
ทรรศนะ ต ัวชีเ้ มาสข
ทรรศนะ จอภาพความต ัดก ันของสีขาวดำ�สูง: เปลีย่ นพืน
้ หลัง
เป็ นสีดำ�เพือ
่ สร ้างจอภาพความตัดกันของสีขาวดำ�สูง
ทรรศนะ การสล ับสีจอภาพ: เพิม่ ความเปรียบต่างของสีจอแสดง
ผลสำ�หรับผู ้คนทีม
่ ป
ี ั ญหาทางสายตา
ทรรศนะ การปร ับสีจอภาพ: ปรับสีจอแสดงผล
ทรรศนะ ขาวดำ�: สลับหน ้าจอไปยังโหมดสีเทา
้ ่ม
ุ Power: สิน้ สุดการโทรโดยการ
ทรรศนะ จบการโทรโดยใชป
กดปุ่ มเปิ ดปิ ด/ล็อก
คำ�บรรยาย: เปิ ดบริการคำ�บรรยายใต ้ภาพขณะเล่น
ิ
การได้ยน
วิดโี อสำ�หรับผู ้ทีบ
่ กพร่องทางการได ้ยิน
แจ้งเตือนด่วน: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให ้แจ ้งเตือนเป็ นแสง
ิ
การได้ยน
กะพริบสำ�หรับสายโทรเข ้า ข ้อความ และการเตือน
ปิ ดเสียงทงหมด:
ั้
ปิ ดเสียงทัง้ หมดและลดระดับเสียง
การได้ยน
ิ
บนตัวรับสัญญาณลง
ช่องเสียง: เลือกประเภทเสียง
การได้ยน
ิ
บาลานซเ์ สียง: ปรับสมดุลเสียงทีอ
่ อกมา ใช ้แถบเลือ
่ น
การได้ยน
ิ
เพือ
่ เปลีย่ นสมดุล
การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ Touch assistant: เปิ ดทัชบอร์ด
เพือ
่ ทำ�ให ้ใช ้งานปุ่ มและท่าทางต่างๆ ได ้ง่ายมากขึน้
ั ัส: ป้ อน
การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ ป้อนข้อมูลแบบสมผ
ข ้อความด ้วยการสัมผัสและกดหน ้าจอค ้าง หรือปรับหน ้าจอด ้วยการ
สัมผัสหน ้าจอ
์ อร์ดจริง: ปรับแต่งการตัง้ ค่า
การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ คียบ
แป้ นพิมพ์
การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ คลิกเมาสอ์ ัตโนม ัติ: คลิกตัวชีเ้ มาส์
อัตโนมัตเิ มือ
่ ไม่มก
ี ารเคลือ
่ นไหว
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• การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ แตะค้างไว้เพือ
่ โทร: ตอบรับหรือ
ปฏิเสธสายโทรเข ้าโดยการแตะปุ่ มโทรออกค ้างไว ้ แทนการลาก
• การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ ไทม์เอาต์หน้าจอ: ปิ ดหน ้าจอ
อัตโนมัตเิ มือ
่ ไม่มก
ี ารใช ้งานอุปกรณ์เป็ นระยะเวลาหนึง่
้ ทีค
่ วบคุม: จำ�กัดพืน
้ ที่
• การเคลือ
่ นไหวและการร ับรู ้ แตะพืน
สัมผัสให ้สามารถใช ้งานการควบคุมด ้วยการป้ อนการสัมผัสเฉพาะบน
บางส่วนของหน ้าจอเท่านัน
้
• ชอร์ตค ัตคุณสมบ ัติความสามารถในการเข้าถึง: เข ้าใช ้งาน
ั ทีใ่ ช ้งานบ่อยได ้อย่างรวดเร็วโดยการแตะ
สามครัง้
ฟั งก์ชน
• หมุนจออ ัตโนม ัติ: เปลีย่ นการวางแนวหน ้าจอตามตำ�แหน่งเครือ
่ ง
โดยอัตโนมัต ิ
• การเข้าถึงด้วยสวิตช:์ กำ�หนดชุดรูปแบบการกดปุ่ มเพือ
่ ควบคุม
อุปกรณ์

Google

คุณสามารถใช ้การตัง้ ค่า Google เพือ
่ จัดการการตัง้ ค่าบัญชีและแอพต่างๆ
ของ Google
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ ั ไป Google

Smart Doctor

คุณสามารถใช ้ Smart Doctor เพือ
่ วินจิ ฉั ยสภาพอุปกรณ์และปรับ
ประสิทธิภาพให ้ดีขนึ้
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ ั ไป Smart Doctor

เกม

คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าคุณสมบัตเิ ครือ
่ งมือเกม กราฟิ กของเกม และ
การประหยัดแบตเตอรีไ่ ด ้
เพือ
่ เปิ ดใช ้งานคุณสมบัตนิ ี้ คุณสามารถเรียก
• เครือ
่ งมือเกม: แตะที่
ใช ้งานคุณสมบัตนิ ไี้ ด ้โดยแตะทีไ่ อคอนเครือ
่ งมือเกมบริเวณด ้านล่างของ
หน ้าจอในขณะเล่นเกม
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• ปร ับแต่งกราฟิ กของเกม: ปรับแต่งกราฟิ กของเกม
• ในบางเกม หากคุณเปลีย่ นแปลงความละเอียดหน ้าจอ คุณสมบัตกิ าร
แสดงผลหน ้าจออาจทำ�งานผิดปกติ

• เวลาพ ัก: ลดความสว่างและประสิทธิภาพการแสดงผลของหน ้าจอเมือ
่
คุณปล่อยเกมทิง้ ไว ้นานกว่า 5 นาที

Smart settings

คุณสามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่าอุปกรณ์โดยอัตโนมัต ิ ตามรูปแบบการใช ้งาน
และตำ�แหน่งทีต
่ งั ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ั ไป Smart settings
ุ ต ้องการเปลีย่ นการตัง้ ค่าโดยอัตโนมัต ิ
2 เปิ ดใช ้งานรายการต่างๆ ทีค่ ณ
ปุ่มช็อตค ัต

คุณสามารถใช ้ปุ่ มปรับระดับเสียงเพือ
่ เปิ ดใช ้งานแอพโดยตรง เมือ
่ หน ้าจอ
ปิ ดหรือล็อกอยู่

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ั ไป ปุ่มช็ อตค ัต
เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
2 แตะที่

• กดปุ่ มเพิม่ ระดับเสียง (+) สองครัง้ เพือ
่ เปิ ดใช ้งานแอพ Capture+
ในขณะทีห
่ น ้าจอล็อคหรือปิ ดอยู่ กดปุ่ มลดระดับเสียง (-) สองครัง้ เพือ
่
ใช ้งานแอป กล้อง

เปิ ดหน้าจอ

แตะหน ้าจอสองครัง้ เพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดหน ้าจอ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ เปิ ดหน ้าจอ
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อ ัพเดตเซ็นเตอร์

ั ล่าสุดของแอปหรือซอฟต์แวร์ทใี่ ห ้
คุณสามารถตรวจสอบและติดตัง้ เวอร์ชน
มาโดย LG

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ั ไป อ ัพเดทเซ็ นเตอร์
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• แอปอ ัพเดท: แอปอัพเดท: ตรวจดูวา่ มีแอปอัพเดทหรือไม่ หากมี
คุณก็สามารถติดตัง้ อัพเดทดังกล่าว
• ซอฟท์แวร์อ ัพเดท: ตรวจดูวา่ มีซอฟต์แวร์อพ
ั เดทหรือไม่ หากมี คุณ
ก็สามารถติดตัง้ อัพเดทดังกล่าว

ภาษาและการป้อนข้อมูล

คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าภาษาและแป้ นพิมพ์สำ�หรับอุปกรณ์ของคุณ
ได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ั ไป ภาษาและคียบ์ อร์ด
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• ภาษา: เลือกภาษาทีจ่ ะใช ้สำ�หรับอุปกรณ์
• คียบ
์ อร์ดปัจจุบ ัน: ดูแป้ นพิมพ์ทใี่ ช ้งานอยูใ่ นปั จจุบน
ั เลือกแป้ นพิมพ์
ทีจ่ ะใช ้ขณะป้ อนตัวอักษร
• แป้นพิมพ์บนหน้าจอ: เปลีย่ นการตัง้ ค่าแป้ นพิมพ์ LG หรือ
คุณสมบัตกิ ารรู ้จำ�เสียงของ Google Voice
• แป้นพิมพ์ตอ
่ พ่วง: เลือกเพือ
่ ใช ้งานแป้ นพิมพ์ตอ
่ พ่วงหรือตรวจดูปม
ุ่
ลัดของแป้ นพิมพ์
• บริการออโต้ฟิล: เปิ ดใช ้งานตัวเลือกนีเ้ พือ
่ กรอกข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้
ในบัญชีของคุณ เช่นรหัสผ่าน ทีอ
่ ยู่ หรือหมายเลขบัตรเครดิตด ้วย
การแตะเพียงครัง้ เดียว คุณสามารถเปิ ดตัวเลือกนี้ ใช ้งาน Google
Autocomplete หรือเพิม่ บัญชีบริการใหม่
• เอาท์พต
ุ แปลงข้อความเป็นคำ�พูด: กำ�หนดค่าการตัง้ ค่าสำ�หรับ
ข ้อความทีไ่ ด ้จากการพิมพ์ข ้อความตามเสียงพูด
้ องเมาส์หรือแทร็กแพด
• ความเร็ว: ปรับความเร็วของตัวชีข
• สล ับปุ่มเมาส:์ เลือกให ้ปุ่ มเมาส์ขวาดำ�เนินการควบคุมโดยตรงเป็ น
หลัก
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ว ันทีแ
่ ละเวลา

คุณสามารถปรับแต่งการตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลาสำ�หรับอุปกรณ์ของคุณได ้

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ั ไป ว ันทีแ่ ละเวลา
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าด ้วยตนเอง
หน่วยความจำ�

คุณสามารถดูปริมาณการใช ้งานหน่วยความจำ�โดยเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาที่
ระบุ และหน่วยความจำ�ทีแ
่ อพใช ้อยู่

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป หน่วยความจำ�
2 แตะที่ เพือ่ กำ�หนดช่วงเวลาในการเรียกคืนข ้อมูล
สำ�รองข้อมูล

คุณสามารถสำ�รองข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนอุปกรณ์ของคุณในอุปกรณ์หรือบัญชี
อืน
่

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป สำ�รองข้อมูล
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• LG Mobile Switch: ให ้คุณสามารถถ่ายโอนข ้อมูลจากอุปกรณ์ LG
่ ป
เครือ
่ งเก่ามาสูอ
ุ กรณ์ LG เครือ
่ งใหม่ได ้ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ LG
Mobile Switch
• แบ็คอ ัพและเรียกคืน: แบ็คอัพข ้อมูลในอุปกรณ์ของคุณหรือเรียกคืน
ข ้อมูลกลับมายังอุปกรณ์ได ้จากการแบ็คอัพ
• การรีเซ็ตอุปกรณ์อาจส่งผลให ้ไฟล์ข ้อมูลสำ�รองทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ในพืน
้ ทีจ่ ัด
เก็บภายในถูกลบ ควรคัดลอกและจัดเก็บไฟล์ข ้อมูลสำ�รองทีส
่ ำ�คัญลง
คอมพิวเตอร์ของคุณ

• Google backup: เปลีย่ นการตัง้ ค่าการสำ�รองข ้อมุลของ Google
drive คุณสามารถตรวจดูบญ
ั ชีสำ�รองทีใ่ ช ้อยูใ่ นปั จจุบน
ั หรือเพิม่ บัญชี
สำ�รองใหม่
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รีเซ็ท

คุณสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์รวมถึงเครือข่ายและการตัง้ ค่าต่างๆ

1 บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ั ไป รีเซ็ ต
2 ปรับแต่งการตัง้ ค่าต่อไปนี:้

• รีเซ็ ตการตงค่
ั้ าเครือข่าย: รีเซ็ต Wi-Fi, Bluetooth และการตัง้ ค่า
เครือข่ายอืน
่ ๆ
• รีเซ็ ตการตงค่
ั้ าแอป: รีเซ็ตการตัง้ ค่าของแอป ข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ใน
แอปนีจ้ ะไม่ถก
ู ลบออก
• รีเซ็ ตข้อมูลจากโรงงาน: รีเซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมดสำ�หรับอุปกรณ์และ
ลบข ้อมูล
• การรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณจะทำ�ให ้ข ้อมูลทัง้ หมดบนอุปกรณ์สญ
ู หาย ป้ อน
ชือ่ อุปกรณ์ บัญชี Google และข ้อมูลเริม่ ต ้นอืน
่ ๆ อีกครัง้

ั
เกีย
่ วก ับโทรศพท์

คุณสามารถดูข ้อมูลเกีย่ วกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น ชือ่ สถานะ รายละเอียด
ซอฟต์แวร์ และข ้อมูลกฎหมาย
ั
่ วก ับโทรศพท์
และดูข ้อมูล
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า แตะที่ ทว่ ั ไป เกีย

ข้อควรระว ังและความปลอดภ ัย

ั ลักษณ์ข ้อบังคับและข ้อมูลทีเ่ กีย่ วข ้องกันบนเครือ
สามารถดูสญ
่ งของคุณ
บนหน ้าจอการตัง้ ค่า ให ้แตะที่ ทว่ ั ไป ข้อควรระว ังและความปลอดภ ัย
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05
ภาคผนวก

การตงค่
ั้ าภาษา LG

เลือกภาษาทีจ่ ะใช ้บนอุปกรณ์ของคุณ
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป ภาษาและคียบ
์ อร์ด ภาษา
• แตะที่
เพิม
่ ภาษา และเลือกภาษา
ค ้างไว ้ และลากไปทีด
่ ้านบนของรายการภาษา
-- สัมผัสและกด
เพือ
่ ตัง้ ค่าเป็ นภาษาเริม่ ต ้น

LG Bridge
ภาพรวม LG Bridge

LG Bridge คือแอปทีช
่ ว่ ยให ้คุณสามารถจัดการรูปภาพ เพลง วิดโี อ
่ น
ั ทึกไว ้บนสมาร์ทโฟน LG ของคุณจากคอมพิวเตอร์
และเอกสารต่างๆ ทีบ
่ ๆ
ได ้อย่างสะดวกสบาย คุณสามารถสำ�รองข ้อมูลผู ้ติดต่อ รูปภาพ และอืน
อีกมากมายไว ้ทีค
่ อมพิวเตอร์ หรืออัพเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
• โปรดดูทวี่ ธิ ใี ช ้ LG Bridge เพือ
่ อ่านรายละเอียด
• คุณสมบัตท
ิ รี่ องรับอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์
• ไดร์เวอร์ LG USB คือโปรแกรมทีจ่ ำ�เป็ นสำ�หรับใช ้เชือ่ มต่อสมาร์ทโฟน
LG ของคุณกับคอมพิวเตอร์ และติดตัง้ เมือ
่ คุณทำ�การติดตัง้ LG Bridge

ั างๆ ของ LG Bridge
ฟังก์ชนต่

• จัดการไฟล์ตา่ งๆ บนอุปกรณ์ได ้จากคอมพิวเตอร์ผา่ นการเชือ่ มต่อ Wi-Fi
หรือการเชือ่ มต่อข ้อมูลมือถือ
• สำ�รองข ้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือกู ้คืนข ้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ผา่ นการเชือ่ มต่อสายเคเบิล USB
• อัพเดตซอฟต์แวร์อป
ุ กรณ์จากคอมพิวเตอร์ผา่ นการเชือ่ มต่อสายเคเบิล
USB
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การติดตงั้ LG Bridge บนคอมพิวเตอร์

1
2
3
4
5

บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ www.lg.com
เลือกภูมภ
ิ าคของคุณแล ้วคลิก
ในแถบการค ้นหา ให ้ป้ อนชือ่ อุปกรณ์ของคุณ
คลิก บริการ

Manuals & Downloads

ในซอฟต์แวร์และเฟิ รม
์ เเวร์ ให ้คลิก PC Sync แล ้วดาวน์โหลดไฟล์ตงั ้
ค่า
• คลิก รายละเอียด เพือ
่ ดูข ้อกำ�หนดขัน้ ต่�ำ สำ�หรับการติดตัง้
LG Bridge

ั
อ ัพเดตซอต์แวร์ของโทรศพท์
ั มอ
อ ัพเดตซอฟต์แวร์โทรศพท์
ื ถือ LG จากอินเทอร์เน็ ต

ั นี้ โปรดเยีย่ มชม
สำ�หรับข ้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการใช ้งานฟั งก์ชน
http://www.lg.com/common/index.jsp เลือกประเทศและภาษาของคุณ
ั ใหม่
คุณสมบัตนิ ท
ี้ ำ�ให ้คุณสามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์บนโทรศัพท์เป็ นเวอร์ชน
่ น
ู ย์บริการ
จากอินเทอร์เน็ ตได ้อย่างสะดวกสบายโดยไม่จำ�เป็ นต ้องไปทีศ
ี่ ละเมือ
่ LG ปล่อยเฟิ รม
์ แวร์
คุณสมบัตนิ จี้ ะสามารถใช ้งานได ้ ในกรณีทแ
ั ใหม่ทใี่ ช ้งานได ้กับอุปกรณ์ของคุณ
เวอร์ชน
เนือ
่ งจากการอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์โทรศัพท์มอ
ื ถือจำ�เป็ นต ้องมีการดำ�เนินการ
้ โปรดแน่ใจว่าคุณได ้
เต็มรูปแบบจากผู ้ใช ้ตลอดระยะเวลาดำ�เนินการ ดังนัน
ทบทวนคำ�ชีแ้ จงทัง้ หมด และพร ้อมดำ�เนินการในทุกขัน้ ตอนก่อนเริม่ ทำ�การ
อัพเดต โปรดทราบว่าการถอดสายเคเบิล USB ออกระหว่างการอัพเกรด
ื ถือของคุณ
อาจก่อให ้เกิดความเสียหายร ้ายแรงต่อโทรศัพท์มอ
• LG สงวนสิทธิใ์ นการสร ้างการอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ทใี่ ช ้งานได ้สำ�หรับบางรุน
่
เท่านัน
้ ตามดุลยพินจิ ของตนเอง และไม่รับประกันความพร ้อมใช ้งานของ
ั ใหม่สำ�หรับชุดหูฟังทุกรุน
เฟิ รม
์ แวร์เวอร์ชน
่
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ั มอ
อ ัพเดตซอฟต์แวร์โทรศพท์
ื ถือ LG แบบ Over-the-Air
(OTA)

ั ใหม่
คุณสมบัตท
ิ ำ�ให ้คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์เป็ นเวอร์ชน
ได ้อย่างสะดวกสบายผ่าน OTA โดยไม่ต ้องเชือ่ มต่อสายเคเบิล USB
ี่ ละเมือ
่ LG ปล่อยเฟิ รม
์ แวร์
คุณสมบัตนิ จี้ ะสามารถใช ้งานได ้ ในกรณีทแ
ั ใหม่ทใี่ ช ้งานได ้กับอุปกรณ์ของคุณ
เวอร์ชน
หากต ้องการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
ั
่ วก ับโทรศพท์
ร่วมก ัน ศูนย์กลางอ ัปเดต
ตงค่
ั้ า ทว่ ั ไป เกีย
อ ัปเดตซอร์ฟแวร์ ตรวจสอบอ ัปเดตในตอนนี้
• ข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากพืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูลภายในโทรศัพท์
รวมถึงข ้อมูลเกีย่ วกับบัญชี Google ของคุณและบัญชีอน
ื่ ๆ
่ ของคุณ แอพพลิเคชัน
่ ใดๆ
ข ้อมูลและการตัง้ ค่าระบบ/แอพพลิเคชัน
ทีด
่ าวน์โหลด และใบอนุญาต DRM ของคุณ อาจสูญหายระหว่าง
กระบวนการอัพเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณ ดังนัน
้ LG จึงขอแนะ
นำ �ให ้คุณสำ�รองข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนทำ�การอัพเดตซอฟต์แวร์
ของโทรศัพท์ โปรดทราบว่า LG จะไม่รับผิดชอบสำ�หรับการสูญเสียข ้อมูล
ส่วนบุคคลใดๆ ทัง้ สิน้
• คุณสมบัตนิ ข
ี้ นึ้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตอุปกรณ์หรือผู ้ให ้บริการเครือข่าย
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แนวทางป้องก ันการโจรกรรม

ตัง้ ค่าอุปกรณ์ของคุณเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้บุคคลอืน
่ ใช ้งานได ้ หากอุปกรณ์ถก
ู
รีเซ็ตเป็ นการตัง้ ค่าจากโรงงานโดยไม่ได ้รับการอนุญาตจากคุณ
ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์ของคุณสูญหาย ถูกโจรกรรม
่ บ
ี ญ
ั ชี Google หรือข ้อมูลการ
หรือล ้างข ้อมูลทัง้ หมด จะมีเพียงผู ้ทีม
ล็อกหน ้าจอของคุณเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถใช ้อุปกรณ์ได ้
สิง่ ทีค
่ ณ
ุ ต ้องทำ�เพือ
่ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณได ้รับการปกป้ อง คือ:
• ตัง้ ค่าการล็อกหน ้าจอ: หากอุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือ
ุ ตัง้ ค่าการล็อกหน ้าจอไว ้ บุคคลใดๆ
ถูกโจรกรรม แต่คณ
จะไม่สามารถลบอุปกรณ์โดยใช ้เมนู การตัง้ ค่า ได ้
หากหน ้าจอของคุณไม่ถก
ู ปลดล็อก
• เพิม่ บัญชี Google ของคุณบนอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ของคุณถูกล ้าง
ุ ติดตัง้ บัญชี Google ไว ้ อุปกรณ์จะไม่สามารถ
ข ้อมูลทัง้ หมด แต่คณ
ดำ�เนินกระบวนการตัง้ ค่าได ้จนกว่าจะมีการป้ อนข ้อมูลบัญชี
Google ของคุณอีกครัง้
หลังจากอุปกรณ์ของคุณได ้รับการปกป้ องแล ้ว คุณจะต ้องปลดล็อกหน ้าจอ
ของคุณหรือป้ อนรหัสผ่านของบัญชี Google หากคุณต ้องการรีเซ็ตอุปกรณ์
้ ข
ี นึ้ เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าคุณหรือบุคคล
กลับเป็ นการตัง้ ค่าจากโรงงาน ขัน้ ตอนนีม
ทีค
่ ณ
ุ ไว ้วางใจจะเป็ นผู ้ดำ�เนินการรีเซ็ต
• อย่าลืมบัญชี Google และรหัสผ่านทีค
่ ณ
ุ ได ้เพิม่ ไปทีอ
่ ป
ุ กรณ์กอ
่ นดำ�เนิน
การรีเซ็ตกลับเป็ นการตัง้ ค่าจากโรงงาน หากคุณไม่สามารถระบุข ้อมูล
บัญชีระหว่างกระบวนการตัง้ ค่าได ้ คุณจะไม่สามารถใช ้อุปกรณ์ได ้เลย
หลังจากการรีเซ็ตกลับเป็ นการตัง้ ค่าจากโรงงาน
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ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต ้องการรับซอร์สโค ้ดภายใต ้ข ้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL
่ อ
ี ยูใ่ นผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่
และข ้อตกลงโอเพนซอร์สอืน
่ ๆ ทีม
http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค ้ดแล ้ว เงือ
่ นไข การปฏิเสธการรับประกัน และการ
ประกาศเกีย่ วกับลิขสิทธิท
์ งั ้ หมดทีอ
่ ้างถึงนัน
้ สามารถดาวน์โหลดได ้
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค ้ดให ้กับคุณทาง CD-ROM โดย
คิดค่าใช ้จ่ายในการดำ�เนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสือ่ บันทึกข ้อมูล ค่า
จัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค ้ดได ้โดยส่งอีเมลไปที่
opensource@lge.com
ข ้อเสนอนีม
้ ผ
ี ลใช ้ได ้เป็ นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครัง้ ล่าสุด
ข ้อเสนอนีม
้ ผ
ี ลกับทุกบุคคลทีไ่ ด ้รับข ้อมูลนี้

ข้อมูลเรือ
่ งข้อบ ังค ับ
(หมายเลข ID กฎระเบียบ, E-labeling ฯลฯ)

สำ�หรับรายละเอียดเรือ
่ งข ้อบังคับ โปรดดูท ี่ ตงค่
ั้ า
ข้อควรระว ังและความปลอดภ ัย
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เครือ
่ งหมายการค้า

• ลิขสิทธิ©
์ 2018 LG Electronics, Inc. สงวนลิขสิทธ LG และ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ LG Group
โลโก ้ LG เป็ นเครือ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข ้อง
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and
่ งหมายการค ้าของ Google, Inc.
Google Play™ store เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG,
• Bluetooth® เป็ นเครือ
Inc. ทัว่ โลก
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Wi-Fi
• Wi-Fi® และโลโก ้ Wi-Fi เป็ นเครือ
Alliance
่ งหมายการค ้าและลิขสิทธิอ์ น
ื่ ๆ ทัง้ หมดเป็ นทรัพย์สนิ ของเจ ้าของที่
• เครือ
เกีย่ วข ้อง

คำ�ประกาศร ับรอง

ดังนัน
้ LG Electronics ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ LG-H870DS
่ ๆ ของ
เป็ นไปตามข ้อกำ�หนดทีจ่ ำ�เป็ น และข ้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข ้องอืน
Directive 2014/53/EU
คุณสามารถดูสำ�เนาของคำ�ประกาศรับรองได ้ที่
http://www.lg.com/global/declaration

เครือ
่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์น ี้
มีความสอดคล้องตามข้อกำ�หนดของ กสทช
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ข้อมูลเพิม
่ เติม
DOLBY AUDIO
ผลิตภายใต ้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Audio
ู ตัว D สองตัวเป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ Dolby
และสัญลักษณ์รป
Laboratories

DOLBY VISION
Dolby, Dolby Vision และสัญลักษณ์รป
ู ตัว D
สองตัวเป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ Dolby Laboratories
ผลิตภายใต ้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories ผลงานทีย่ งั ไม่ประกาศ
์ 2013-2015 Dolby Laboratories
ทีถ่ ก
ู เก็บเป็ นความลับ ลิขสิทธิ©
สงวนลิขสิทธิ์
Dolby Vision รองรับ 4 โหมดเพือ
่ ประสบการณ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
• ภาพยนตร์: รับชมแบบใกล ้เคียงโรงภาพยนตร์มากทีส
่ ด
ุ
ใช ้งานได ้ดีในสิง่ แวดล ้อมแบบมืด
• สว่าง: ให ้คุณภาพวีดโี อทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ เมือ
่ อยูใ่ นสิง่ แวดล ้อมทีส
่ ว่างขึน้
• มาตรฐาน: คงสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงานและคุณภาพวีดโี อ
• สดใส: เพิม่ ความสว่างและสีเพือ
่ ให ้ภาพชัดมากยิง่ ขึน้
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ิ้ สว่ นกระจกนิรภ ัย
ชน

ชิน้ ส่วนกระจกนิรภัยของอุปกรณ์นไี้ ม่ใช่ชนิ้ ส่วนถาวรและอาจสึกหรอ
ได ้ตามกาลเวลา
้ ผิวแข็งหรือได ้รับการกระแทกแรงๆ
• หากคุณทำ�อุปกรณ์ตกลงบนพืน
อาจทำ�ให ้กระจกนิรภัยเสียหายได ้
หากเกิดเหตุเช่นนีข
้ นึ้ ให ้หยุดใช ้อุปกรณ์ทน
ั ทีแล ้วติดต่อศูนย์บริการ
ลูกค ้า LG
• คุณสามารถซือ้ ปลอกกันกระแทกเพือ
่ ปกป้ องอุปกรณ์ของคุณจากความ
เสียหายได ้ในท ้องตลาด
ปลอกกันกระแทกไม่อยูภ
่ ายใต ้การรับประกันโดย LG Electronics
และไม่รับรองความปลอดภัย

อ ัตราสว่ น

อุปกรณ์นใี้ ช ้อัตราส่วน 18:9
• แอปทีด
่ าวน์โหลดมาบางแอปอาจไม่รองรับอัตราส่วน 18:9
ในกรณีนี้ ให ้เลือกอัตราส่วนหน ้าจอทีเ่ หมาะสมกับแอปมากทีส
่ ด
ุ หรือ
ปรึกษาผู ้ให ้บริการแอปเพือ
่ ขอข ้อมูลเพิม่ เติม
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คำ�ถามทีพ
่ บบ่อย

บทนีร้ ะบุถงึ ปั ญหาบางอย่างทีค
่ ณ
ุ อาจพบขณะใช ้งานโทรศัพท์ของคุณ
สำ�หรับปั ญหาบางรายการ คุณอาจจำ�เป็ นต ้องติดต่อผู ้ให ้บริการของคุณ
้ คุณจะสามารถแก ้ไขได ้อย่างง่ายดายด ้วยตนเอง
แต่สว่ นใหญ่นัน
SIM การ์ดมีขอ
้ ผิดพลาด
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า SIM การ์ดได ้รับการใส่อย่างถูกต ้อง
่ มต่อก ับเครือข่ายหรือเครือข่ายขาดหาย
ไม่มก
ี ารเชือ
สัญญาณอ่อน ย ้ายไปบริเวณทีใ่ กล ้หน ้าต่างหรือทีเ่ ปิ ดโล่ง
คุณอยูน
่ อกบริเวณเครือข่ายของผู ้ให ้บริการ ย ้ายตำ�แหน่งและตรวจสอบ
สัญญาณเครือข่าย
ไม่สามารถโทรออกได้
ระบบเครือข่ายใหม่ยงั ไม่ได ้รับอนุญาต
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าคุณยังไม่ได ้ตัง้ ค่าจำ�กัดการโทรสำ�หรับหมายเลข
โทรเข ้า
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าคุณยังไม่ได ้ตัง้ ค่าจำ�กัดการโทรสำ�หรับหมายเลขที่
คุณกำ�ลังโทรออก
ไม่สามารถเปิ ดอุปกรณ์ได้
หากแบตเตอรีค
่ ายประจุออกจนหมด อุปกรณ์ของคุณจะไม่สามารถเปิ ดได ้
โปรดชาร์จแบตเตอรีใ่ ห ้เต็มก่อนการเปิ ดใช ้งานอุปกรณ์
เกิดข้อผิดพลาดในการชาร์จ
ตรวจดูให ้แน่ใจว่าอุปกรณ์กำ�ลังชาร์จไฟทีอ
่ ณ
ุ หภูมป
ิ กติ
ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและการเชือ่ มต่อของอุปกรณ์
ใช ้อุปกรณ์เสริมทีแ
่ ถมมาให ้ในกล่องซึง่ ได ้รับการรับรองจาก LG เท่านัน
้
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ื้ มาครงแรก
้ กว่าตอนทีซ
แบตเตอรีจ่ ะหมดเร็วขึน
่ อ
ั้
ั ผัส
อายุการใช ้งานของแบตเตอรีจ่ ะลดลง เมือ
่ อุปกรณ์หรือแบตเตอรีส
่ ม
กับอุณหภูมท
ิ เี่ ย็นจัดหรือร ้อนจัด
่ คุณใช ้คุณสมบัตห
ิ รือแอป
การใช ้พลังงานจากแบตเตอรีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เมือ
บางอย่าง เช่น GPS เกมส์ หรืออินเตอร์เน็ ต
แบตเตอรีจ่ ะถูกใช ้ไป และอายุการใช ้งานของแบตเตอรีจ่ ะสัน้ ลงเรือ
่ ยๆ
้ เมือ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึน
่ มีการเปิ ดใชง้ านกล้อง
ชาร์จแบตเตอรี่
เพิม่ พืน
้ ทีว่ า่ งในหน่วยความจำ�โดยการย ้ายไฟล์ลงเครือ
่ งคอมพิวเตอร์หรือ
ลบไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ
รีสตาร์ทอุปกรณ์ใหม่
หากคุณยังคงมีปัญหาในการใช ้งานแอปกล ้องหลังจากทีไ่ ด ้ลองเคล็ดลับ
เหล่านีแ
้ ล ้ว โปรดติดต่อศูนย์บริการของ LG Electronics
ภาพถ่ายคุณภาพไม่ด ี
คุณภาพของภาพถ่ายของคุณอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อม
และเทคนิคการถ่ายภาพทีค
่ ณ
ุ ใช ้
หากคุณถ่ายภาพและวิดโี อ คุณภาพของภาพมุมมาตรฐานจะคุณภาพดีกว่า
ภาพมุมกว ้าง
ั ญาณ
่ ด
ื ในตอนกลางคืนหรือภายในอาคาร อาจมีสญ
หากคุณถ่ายภาพในทีม
ั เจนได ้
รบกวนปรากฏในภาพหรือภาพถ่ายอาจไม่ชด
หากคุณพบปั ญหาใดๆ ให ้ทำ�การรีเซ็ตตัวเลือกนัน
้
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ั ัสตอบสนองชา้ ลงหรือไม่ถก
หน้าจอสมผ
ู ต้อง
หากคุณติดตัง้ ฟิ ลม
์ กันรอยหรืออุปกรณ์เสริมเพิม่ เติมลงบนหน ้าจอสัมผัส
หน ้าจอสัมผัสอาจไม่สามารถทำ�งานได ้อย่างถูกต ้อง
หากคุณกำ�ลังสวมถุงมือ ฝ่ ามือไม่สะอาดขณะสัมผัสกับหน ้าจอ
่ น ้าจอ
หรือใช ้วัตถุแหลมคมหรือปลายนิว้ มือของคุณแตะทีห
หน ้าจอสัมผัสอาจทำ�งานผิดพลาดได ้
้ หรือเมือ
หน ้าจอสัมผัสอาจทำ�งานผิดปกติได ้ในสภาพชืน
่ สัมผัสโดนน�้ำ
รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณเพือ
่ ลบบั๊กใดๆ ของซอฟท์แวร์ชวั่ คราว
หากหน ้าจอสัมผัสมีรอยขีดข่วนหรือมีความเสียหาย
โปรดไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ LG Electronics
ค้างหรือหยุดนิง่
รีสตาร์ทเครือ
่ งใหม่

• หากอุปกรณ์ของคุณหยุดนิง่ หรือค ้าง คุณอาจต ้องปิ ดแอป
หรือปิ ดอุปกรณ์แล ้วเปิ ดใหม่อกี ครัง้

ทำ�การบูตอุปกรณ์ของคุณ

• รีเซ็ตอุปกรณ์แบบง่าย เพือ
่ รีเซ็ตอุปกรณ์หากมีหน ้าจอค ้าง
้ ไม่ตอบสนองอีกต่อไป
หรือปุ่ มและหน ้าจอสัมผัส หรืออุปกรณ์นัน
• หากต ้องการรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณแบบง่าย เพียงกดปุ่ มลดระดับเสียง
และปุ่ มเปิ ด/ปิ ดอุปกรณ์ค ้างไว ้จนกระทัง่ อุปกรณ์รส
ี ตาร์ทใหม่

การรีเซ็ ตอุปกรณ์

• หากวิธด
ี ้านบนบนไม่สามารถช่วยแก ้ปั ญหาของคุณได ้
ให ้ทำ�การรีเซ็ตข ้อมูลจากโรงงาน
• ในหน ้าจอตัง้ ค่า ให ้แตะ ทว่ ั ไป สำ�รองข้อมูลและรีเซ็ ท
รีเซ็ ตข้อมูลจากโรงงาน
-- วิธน
ี เี้ ป็ นการรีเซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมดสำ�หรับอุปกรณ์และเป็ นการลบ
ข ้อมูลก่อนดำ�เนินการรีเซ็ตข ้อมูลจากโรงงาน อย่าลืมสร ้างสำ�เนา
สำ�รองข ้อมูลสำ�คัญทีจ่ ัดเก็บอยูใ่ นอุปกรณ์
-- หากคุณลงทะเบียนอุปกรณ์ด ้วยบัญชี Google
คุณจะต ้องลงชือ่ เข ้าใช ้ด ้วยบัญชี Google เดียวกันหลังจากทีร่ เี ซ็ต
อุปกรณ์แล ้ว
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ไม่ทราบตำ�แหน่งของอุปกรณ์ Bluetooth
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าคุณสมบัต ิ Bluetooth ไร ้สาย กำ�ลังเปิ ดใช ้งานอยู่
บนอุปกรณ์ของคุณ
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าคุณสมบัต ิ Bluetooth ไร ้สาย กำ�ลังเปิ ดใช ้งานอยู่
บนอุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการเชือ่ มต่อ
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ Bluetooth อืน
่ ๆ
อยูภ
่ ายในรัศมีสงู สุดของระยะ Bluetooth (10 เมตร)
หากเคล็ดลับด ้านบนไม่สามารถแก ้ไขปั ญหาของคุณได ้
โปรดติดต่อศูนย์บริการของ LG Electronics
่ มต่อ เมือ
่ มต่ออุปกรณ์เข้าก ับ
จะไม่มก
ี ารแสดงการเชือ
่ คุณเชือ
คอมพิวเตอร์
่ ณ
ุ กำ�ลังใช ้
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าสาย USB ทีค
สามารถใช ้ได ้กับอุปกรณ์ของคุณ
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ติดตัง้ ไดรเวอร์ทเี่ หมาะสมและทำ�การอัพเดท
บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล ้ว
ั ด
่ าวน์โหลดมา เป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดจำ�นวนมาก
แอปพลิเคชนที
แอปพลิเคชันมีปัญหา
ลบและติดตัง้ แอปพลิเคชันใหม่
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About this user guide

ENGLISH

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user
guide before using the device for the first time to ensure safe and proper
use.
• Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed
only for this device and may not be compatible with other devices.
• This device is not suitable for people who have a visual impairment due
to the touchscreen keyboard.
• Descriptions are based on the device default settings.
• Default apps on the device are subject to updates, and support for
these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any
questions about an app provided with the device, please contact an
LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant
service provider.
• Modifying the device’s operating system or installing software from
unofficial sources may damage the device and lead to data corruption
or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and
void your warranty.
• Some content and illustrations may differ from your device, depending
on the area, service provider, software version, or OS version, and are
subject to change without prior notice.
• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with
your device are licenced for limited use. If you extract and use these
materials for commercial or other purposes, you may be infringing
copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of
media.
• Additional charges may incur for data services, such as messaging,
uploading,downloading, auto-syncing and location services. To void
additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact
your service provider to obtain additional details.
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Instructional notices
WARNING: Situations that could cause injury to the user and third
parties.
CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the
device.
NOTE: Notices or additional information.
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Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a
fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength,
cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to
help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be
accessed by an authorised 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 device has been designed to comply with applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that
include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known
as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the 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 Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.254 W/kg
(10 g) and when worn on the body is 1.300 W/kg (10 g).
• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use
position against the ear or when positioned at least 5 mm 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 5 mm 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.
5

Product care and maintenance

• Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee
any damage or failure which is caused by third party accessories.
• Some contents and illustrations may differ from your device without prior
notice.
• 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 handset near flammable material as the handset can become
hot and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as
benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the device 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 device.
• Do not expose the device to liquid or moisture.
• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
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• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
• Your device 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 colour of the product label inside your
device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered
under your warranty.

Efficient device operation
Electronics devices
All devices may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your device near medical equipment without requesting permission.
Please consult your doctor to determine if operation of your device may
interfere with the operation of your medical device.
• Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space
between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the
pacemaker.
• This device may produce a bright or flashing light.
• Some hearing aids might be disturbed by devices.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
• Use your device 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.
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Road safety

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

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

Some parts of your 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 device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow
any regulations or rules.

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

In aircraft

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

Children

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

Emergency calls

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

Guidelines for safe and efficient use
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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.
• Keep the metal contacts of the battery clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise
usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity,
such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery
performance.
• Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used
batteries according to the instructions.
• 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 device 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 claws, come
into contact with the battery. This could cause a fire.
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Securing personal information

• Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or
misuse of sensitive information.
• Always back up important data while using the device. LG is not responsible for
any data loss.
• Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device
to prevent any misuse of sensitive information.
• Read the permission screen carefully while downloading applications.
• Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to
your personal information.
• Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your
personal information, ask your service provider to delete or change your account
information.
• If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure
your personal information.
• Do not use applications from unknown sources.
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 authorised 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.

Guidelines for safe and efficient use
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01
Custom-designed
Features

Video recording features
Wide-angle camera

You can take photos or record videos with a wider range than your actual
field of vision by using the wide-angle on the front and rear camera.
, then tap
/
or
/
to switch between the
Tap
standard and wide-angle.
Standard angle

Wide-angle

Standard angle

Front camera

Wide-angle

Rear camera

• See Starting the camera for details.
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Match shot

Link two photos or videos together and then save it as a single content
unit.
, then tap MODE
.
1 Tap
2 To take a photo, tap . To record a video, tap .

: Record two split screens at the same time.
: Record two split screens individually.
: Import previous photos, videos, or images to create a match
shot.
: Rotate the imported photos or images.
•
: Change the order of the imported photos or images.
•

•
•
•

3 Tap

to save (if necessary).
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Snap shot

You can take a photo or record a video and preview it right away.

1 Tap
2 Tap

, then tap MODE

.

to take a photo. To record a video, tap

.

Guide shot

You can use an image as a guide to take photos with the same
composition. Any photo in the Gallery can be used as a guide.
, then tap MODE
.
1 Tap
2 Place the desired subject on a translucent guide image, then tap .
• Use the slide bar to control the background transparency.

Grid shot

You can take photos or record videos for 4 different scenes in a row and
save them as a single content.

Custom-designed Features
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Take photos or 3-second-long videos in sequence and then save them as
a single file.

1 Tap
2 Tap
3 Tap

, then tap MODE

.

to take a photo. To record a video, tap

.

to save.

• Tap a previously taken photo/video to retake it.

Tracking focus while using the camera

You can track and maintain focus on an object while taking photos or
recording videos.
, then tap
Tracking focus.
1 Tap
Before
recording
a
video
or
taking a photo, lightly tap the screen to
2
select an object to focus on.
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3 Take the photo or start recording your video.
• See Starting the camera for details.
• To use this feature, select the standard camera ( ) for taking photos
or recording videos.
• This feature is unavailable when you use the front camera or the wideangle camera.
• This feature is unavailable in the following cases:
-- Video size limitation: Resolution is set as UHD 16:9.
-- FPS limitation: FPS is set as 60 FPS.

Steady recording

You can use the Steady recording feature to minimise motion blur while
recording a video.
, then tap
Steady recording.
Tap
• See Starting the camera for details.
• This feature is available only in specific modes.

Hi-Fi video recording

You can record a high quality video with Hi-Fi sound.
, then tap MODE Manual ( )
Hi-Fi.
Tap
• See Starting the camera for details.
• Hi-Fi videos can only be played in apps that support Hi-Fi.
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Camera roll

You can view the photos and videos you have taken on the camera
preview screen.
, then tap
Camera roll.
Tap
• When you take photos or record videos, you can view the thumbnails
for the saved pictures along the side of the screen.
• Scroll the thumbnail lists up or down to browse the photos and videos.
• Tap a thumbnail to view the photo or video on the camera screen.
• Tap the thumbnail again to return to the camera viewfinder.

• This feature is not supported when you take a photo or record a video in
the 18:9 aspect ratio.
• This feature is available only in the Auto camera mode.

Gallery features
Floating button

You can use the floating button at the lower part of the Gallery app
screen in landscape mode.
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• After dragging the button upwards, release it when you reach the
button to return to the Home screen.

• You can drag the
button as desired.

button to the left or right to move the floating
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Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.

1 While viewing a picture preview, tap .
2 When the icon related with the date or location where you took the
photo appears, touch the screen.

• You can view the photos related with the date or location where
you chose.

• Tap

to access additional options.

Making a GIF
You can create a GIF file from the Gallery.

1 While viewing an album, tap Create GIF.
2 Select the desired photos and videos to create a GIF file and then tap
NEXT.
• You can add more images and adjust the GIF speed, screen ratio,
and file order.
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3 Tap SAVE.
• A maximum of 100 images can be used to create a GIF file.

Making a collage
You can make a collage from the associated content.

1 While viewing an album, tap Make collage.
2 Select the desired images to add to the a collage and then tap NEXT.
• Select the desired layout from the bottom of the screen.

3 Tap MAKE.
• A maximum of 9 images can be used to create a collage.
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Making a video from the related content
You can gather related content to make a video clip by tapping on the
video displaying the date or location.
Select the theme and background music, adjust caption effects and order
or add date and your signature and then tap SAVE.
: Select the video theme.
•
-- To download the theme, tap .
: Add background music or adjust the playback time.
•
-- To select a file for the background music, tap .
-- To download a file for the background music, tap .
-- To adjust the volume of background music and original video, tap .
: Select a font face.
•
-- To download a font, tap .
: Change the order of files to play as a video.
•
-- To add files, tap .
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• Download the VASSET app from the Play Store to add video themes,
background music or font faces.
If you use mobile data without Wi-Fi connection, you may be charged
for data usage.

Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.
, then tap
Create movie.
1 Tap
Select
images
or
videos
for
your movie and tap NEXT.
2
3 Edit the selected images and videos and then tap SAVE.
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Deleting files
You can select images or videos to delete from your video by tapping
at the top right corner of its thumbnail.

Adding files
You can select images or videos to add after tapping at the bottom
of the screen. You can also select the images or videos you have already
previously added.
• Touch and hold a file, and then tap another file for multiple selection.

Rearranging files
To rearrange the images and videos, touch and hold the file you want to
move, then dragging it to the desired location.

Adding file effects
Tap

to add a theme or background music, change the font.

Resetting the movie edits
You can reset the edits made to the movie (e.g. play time) by tapping .

Previewing a file
Check your new video before saving it by tapping
time elapses, the next file is played automatically.

. After the playback

• A maximum of 50 images and videos can be used to create a video.
• The playback time for an image is 3 seconds by default and it cannot be
changed. Videos can be trimmed down to a minimum of 1 second.
• This feature may not support some image or video formats.
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Making a GIF

You can easily make a GIF file using recorded video.

1 At the desired starting point while watching a video, tap .
2 Select the length of the GIF you want to create.

• GIF is generated for the time selected from the current time.
• For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically
generated for the remaining time.
• You may use this feature solely for creative purposes. The use of this
feature involving infringement of any other person’s rights, such as
copyright or defamatory or offensive statements, may be subject to civil,
criminal, or administrative liabilities and/or penalties under applicable
laws. You shall not copy, reproduce, distribute, or otherwise make illegal
use of any copyrighted materials without permission of the rightful
owner or copyright holder. To the fullest extent permitted by applicable
law, LG Electronics disclaims all expressed and implied warranties as well
as liabilities associated thereto.
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Audio recording features

The HD Audio Recorder allows you to configure the audio settings
manually so that you can record audio based on your environment.

Recording modes
You can record a high definition audio file by selecting and configuring the
desired audio mode to suit the recording environment.
Essentials HD Audio Recorder
.
Tap

Normal
You can record audio without extra settings.

Concert
You can record audio in a concert or other music event.

Custom
You can manually configure the desired settings to record audio.

Studio Mode
With Studio mode, you can play an audio file or music and record your
voice at the same time, create a chord by recording your voice multiple
times, and record your comments over the presenter’s or speaker’s original
audio file.

1
2
3
4
5

Essentials HD Audio Recorder

Tap
Tap

Custom.

.

Select an audio file to use as background music.
Tap

to record voice.

Tap

to save the recorded file.

• Background music can only be played through earphones. Make sure to
plug in earphones before using this feature.
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Other useful features for use of the HD Audio
Recorder app
GAIN
You can adjust the sensitivity of the sound recorded by the microphone.
The higher the GAIN value is set, the more sensitively the sound is
recorded.

LCF
You can filter any low-pitched noises such as the low hum of the air
conditioner.
The higher the LCF (Low Cut Filter) value is set, the better high-frequency
noises are filtered.

LMT
It can prevent clipping of the recorded sound. The higher the LMT (Limiter)
value is set, the more low frequency sounds that will not get clipped.
• To change additional settings, tap
Settings, then customise the file
type, bit depth, sampling rate and other settings.
• When you select a mode from Concert and Custom, appears. Tap
and then select the microphone to use.
• You can monitor sound quality with the connected earpiece while
recording audio. While recording audio in Studio mode, sound
monitoring is not supported. You can hear only the background music.

Custom-designed Features

27

Fingerprint recognition
Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the
fingerprint recognition function.
You can use the fingerprint recognition function in the following cases:
• To unlock the screen.
• To view the locked content in the Gallery or QuickMemo+.
• Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with
your fingerprint.
• Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very
similar fingerprints from different users may be recognised by the
fingerprint sensor as the same fingerprint.
• If the device cannot detect your fingerprint, or you forgot the value
specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre
with your device and ID card.

Precautions for fingerprint recognition
Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of
reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before
using the device.
• The device’s Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the
Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or
key.
• When water, dust or other foreign substance is on the Power/Lock key
or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work.
Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
• A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your
finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
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• If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may
not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface
of the Power/Lock key.
• Scan only one finger for each registration. Scanning more than one
finger may affect fingerprint registration and recognition.
• The device may generate static electricity if the surrounding air is
dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch
a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to
remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint
identification.

1 Tap

Settings General Lock screen & security Fingerprints.

• A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
• If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the
on-screen instructions. See Setting a screen lock for details.

2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put
your finger on it to register the fingerprint.

• Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your
fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the
screen lock function may start or the screen may be turned off.
• Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the
Power/Lock key.
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3 Follow the on-screen instructions.

• Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little
until the fingerprint registers.

4 When the fingerprint registration is done, tap OK.

• Tap ADD MORE to register another fingerprint. If you register
only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good
condition, the fingerprint recognition may not work well. As the
preventive measure against this kind of situation, register multiple
fingerprints.

Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.
Settings General Lock screen & security Fingerprints.
1 Tap
2 Unlock according to the specified lock method.
3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap
.
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Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your
fingerprint. Activate the desired function:
Settings General Lock screen & security Fingerprints.
1 Tap
2 Unlock according to the specified lock method.
3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
• Screen lock: Unlock the screen with a fingerprint.
• Content lock: Unlock content with a fingerprint. To do this, make
sure that the content lock is set.

Face Recognition
Face Recognition overview

You can unlock the screen lock by using the saved facial data.
• This feature may be more vulnerable to security than the other screen
locks, such as Knock Code, Pattern, PIN, and Password.
• When a similar face or a photo of your face is used, the screen may be
unlocked.
• The recognised facial data is securely stored in your device.
• When the face recognition is selected for screen lock, you must enter
the Knock Code, Pattern, PIN, or Password that has been used for face
registration without directly using the face recognition after the power
is turned on. Accordingly, be careful not to forget the specified value.
• If the device cannot detect your face, or you forgot the value specified
for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your
device and ID card.
• To save power, the Face Recognition feature will not work when the
battery level is below 5 %.
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Precautions for Face Recognition
Face Recognition accuracy may decrease in the following cases. To
increase its accuracy, check the following before using the device.
• When your face is covered with a hat, eyeglasses, or mask, or your face
is significantly different due to heavy makeup or beard.
• When there are fingerprints or foreign substances on the front of the
camera lens, or your device cannot detect your face due to a too bright
or dark light.

Registering facial data

Before using the Face Recognition feature, register your facial data on
your device.

1 Tap

Settings General Lock screen & security Face
Recognition.
• To use this feature, the screen lock must be set with a Knock Code,
Pattern, PIN, or Password.
• When the screen lock is not set, register the data by following the
on-screen instructions. See Setting a screen lock for details.

2 Raise your device in the front of your eyes.
3 Register your face by following the on-screen instructions.

• Register your face in a room that is not too bright or dark.
• Position your entire face inside the guideline on the screen, and then
adjust it by slowly moving up, down, left, or right.

4 When the face registration is done, tap OK.
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Unlocking the screen with your face

You can release the screen lock with your face instead of a Knock Code,
Pattern, PIN, or Password.

1 Tap

Settings General Lock screen & security Select
screen lock.

2 Unlock the screen according to the specified method.
to allow you to unlock the screen
3 Tap Allow face recognition
using facial recognition.

Improving the Face Recognition
You can add facial data in various conditions to improve Face Recognition.

1 Tap

Settings General Lock screen & security Face
Recognition.

2
3
4
5

Unlock the screen according to the specified method.
Select Improve face recognition.
Register your face by following on-screen instructions.
When the face registration is done, tap OK.

Deleting facial data
You can delete the registered facial data and register it again if the Face
Recognition does not work properly.

1 Tap

Settings General Lock screen & security Face
Recognition.

2 Unlock the screen according to the specified method.
3 Select Delete face to delete the facial data.
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Unlocking the screen with your face when the screen
is turned off
With the screen turned off, raise your device and look at the front of the
screen. The device can detect your face and the screen is unlocked.
To deactivate this feature, follow the instruction below.

1 Tap

Settings General Lock screen & security Face
Recognition.

2 Unlock the screen according to the specified method.
to deactivate the feature.
3 Drag Allow when screen is off

• Face Recognition feature is available only when the screen is locked.

Unlocking the screen with Face Recognition and then
screen swiping
With the screen turned off, you can unlock the screen by performing Face
Recognition and then swiping the screen.

1 Tap

Settings General Lock screen & security Face
Recognition.

2 Unlock the screen according to the specified method.
to activate the
3 Drag Swipe to unlock after face recognized
feature.

Enhancing the Face Recognition
You can prevent your device from being unlocked by photos, images, or
videos.

1 Tap

Settings General Lock screen & security Face
Recognition.

2 Unlock the screen according to the specified method.
to activate the feature.
3 Drag Advanced face recognition
• Face Recognition speed may decrease when you activate this feature.
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Multi-tasking feature
Multi window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the
multiple windows.

1 Tap

from the Home touch buttons.
• Recently-used apps appear.

2 Tap

at the top of the desired app to use the Multi window feature.
• The selected app appears at the top half of the screen.
Alternatively,

1 Touch and hold

while using an app.
• Recently-used apps appear on the split screen.

2 Tap

at the top of the desired app to use the Multi window feature.
• The selected app appears at the top half of the screen.
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• To deactivate the Multi window feature, touch and hold on the
Home touch button.
• To adjust the size of the split screen, drag
at the center of the
screen.
• The Multi window feature is not supported by some LG apps and the
apps downloaded from the Play Store.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.
To view the list of recently used apps, tap on the Home, then tap the
displayed app.
• Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the
app with the Multi window feature. You can also tap at the top of
each app.

Always-on display

You can view the date, time or signature when the main screen is turned
off.
Settings Display Always-on display.
1 Tap
2 Tap Content and select an item you want to display.

• When Signature is selected, write the desired sentence.
• To set the time period not to activate Always-on display feature, tap
Daily timeout.
• To enhance brightness for the Always-on display feature, tap
Brighter Display.
• The battery may drain faster when you use Always-on display. Turn this
feature off to save battery power.
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Notes on Water Resistant
Properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress
Protection rating IP68.
Your product has undergone testing in a controlled environment and is
proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets
the requirements of classification IP68 as described by the international
standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP
Code]; test conditions: 15-35 ºC, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes).
Do not expose the device in conditions that are different from the test
conditions. Results may vary in actual use.

WARNING
In conditions that are different from LGE’s test conditions for IP68 (as
specified in this manual), the liquid damage indicator located inside the
product changes colour. Please note that any damages that occur due to
such causes makes you ineligible for any free-of-charge repair services
provided under warranty.
Avoid exposing the product to environments with excessive dusts or
moisture. Do not use the product in the following environments.
Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.)
other than water.
Do not immerse the product in salt water, including seawater.
Do not immerse the product in a hot spring.
Do not swim with this product.
Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or
mud.
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Do not immerse your product in water deeper than approximately
1.5 meters.
Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.
• If your product becomes wet be sure to wipe the microphone, speaker,
and stereo jack with a dry cloth before use.
• Should your product or your hands become wet, dry them before
handling the product.
• Do not use the product in places where it may be sprayed with high
pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in
water for extended periods of time, as the product is not designed to
withstand high water pressure.
• This product is not resistant to shock. Do not drop the product or
subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit,
causing water leakage.
• The product’s water and dust resistant features may be damaged by
dropping or receiving an impact.
• If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
• The touch screen and other features may not work properly if the
device is used while wet.
• Your product is water resistant only when the SIM/Memory card tray is
properly inserted into the product.
• Do not open or close the SIM/Memory card tray while the product is
wet or immersed in water. Exposing the open tray to water or moisture
may damage the product.
• The SIM/Memory card tray contains rubber [packing] to help prevent
dust, water, or moisture from entering the product. Do not damage the
rubber [packing] as this may allow dust, water, or moisture to enter
your product and cause damage.
• Failure to follow the provided instructions may invalidate your device’s
limited warranty.
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02
Basic Functions

Product components and
accessories
The following items are included with your device.
• Device
• Stereo headset
• USB cable

• Charger
• Quick Start Guide
• Ejection pin

• The items described above may be optional.
• The items supplied with the device and any available accessories may
vary depending on the area and service provider.
• Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made
by other manufacturers may affect your device's call performance or
cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
• Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your
device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered
glass may be damaged. If this happens, stop using your device
immediately and contact an LG Customer Service Centre.
• If any of these basic items are missing, contact the dealer from which
you purchased your device.
• To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
• Some items in the product box are subject to change without notice.
• The appearance and specifications of your device are subject to change
without notice.
• Device specifications may vary depending on the area or service provider.
• Remove the protective film from the Fingerprint sensor before use of
the fingerprint recognition feature.
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Parts overview
Proximity/Ambient light
sensor
Front camera lens

Volume keys (+/-)

Earpiece
Stereo headset jack

Nano-SIM/Memory card
tray

Touch screen

Charger/USB cable port
Microphone
Rear camera lens
(Wide-angle)

Flash
Rear camera lens
(Standard)

Power/Lock key,
Fingerprint sensor

NFC area

Speaker
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Do NOT attempt to remove the back cover.
This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the
back cover. Doing so may severely damage the battery and device, which
could cause overheating, fire, and injury.

• Proximity/Ambient light sensor
-- Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the
screen and disables touch functionality when the device is in close
proximity to the human body. It turns the screen back on and enables
touch functionality when the device is outside a specific range.
-- Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient
light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
• Volume keys
-- Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
-- While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo.
To take continuous photos, press and hold the Volume key.
-- Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app
when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key
twice to launch Capture+.
• Power/Lock key (Fingerprint sensor)
-- Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
-- Press and hold the key when you want to select a power control
option.
-- Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process
of unlocking the screen. See Fingerprint recognition overview for
details.
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• Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not
remove the embedded battery.
• Some functions may be restricted for access, depending on the device
specifications.
• The rear of the device includes a built-in NFC antenna. Be cautious when
handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.
• Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may
damage the touch screen.
• Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity
sensor.
• If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen
or buttons may not function properly.

Hold the device correctly as shown below. If you cover the microphone
hole with a hand, finger, or protective case while using the device, you may
sound unclear during a call.
Good example

Microphone
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Turning the power on or off
Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.
• When the device is turned on for the first time, initial configuration
takes place. The first booting time for the smart phone may be longer
than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by
following the instructions below.

1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at
the same time until the power is turned off.

2 When the device is restarted, release the key.

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.
• Power off: Turn the device off.
• Power off and restart: Restart the device.
• Turn on Airplane mode: Block telecommunication-related functions,
including making phone calls, messaging and browsing the Internet.
Other functions remain available.
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Installing the SIM card

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service
provider to start using your device.
• Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.
• In order for the water-resistant and dust-resistant features to work
effectively, the card tray must be inserted correctly.

1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

2 Pull out the card tray.
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3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts

facing downwards.
Put the primary SIM card on the SIM card tray 1 and the secondary
SIM card on the SIM card tray 2.
• The SIM card tray 2 also serves as the memory card tray. However, you
cannot put both the SIM card and the memory card (optional) at the
same time.

4 Insert the card tray back into the slot.

• This device supports only Nano SIM cards.
• For problem-free performance, it is recommended to use the device
with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card
supplied by the operator.
• If you insert the card tray into your device while the card tray is wet,
your device may be damaged. Always make sure the card tray is dry.
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Precautions when using the SIM card

• Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other
issues caused by loss or transfer of a SIM card.
• Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.
The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the
memory card manufacturer and type, some memory card may not be
compatible with your device.

1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
2 Pull out the card tray.
3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts
facing downwards.

Memory card
SIM card

4 Insert the card tray back into the slot.
• Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you
use an incompatible card, it may damage the device or the memory card,
or corrupt the data stored in it.
• Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card
lifespan.
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Removing the memory card
Unmount the memory card before removing it for safety.
Settings General Storage
.
1 Tap
2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
3 Pull out the card tray and remove the memory card.
• Do not remove the memory card while the device is transferring or
accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or
may damage the memory card or the device. LG is not responsible for
losses that result from the abuse or improper use of memory cards,
including the loss of data.

Battery
Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.
Charge the device with the USB Type-C cable.
Charging cable
terminal

USB Type-C cable
USB Type-C port
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• Do not charge while the device or charging cable is wet or contains
moisture. This can cause fire, electric shock, injury or damage to device.
• Make sure to use the USB cable provided with your device.
• Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging
the battery with a third-party charger may cause the battery to explode
or may damage the device.
• Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not
remove the embedded battery.
• Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the
device, stop charging it.
• Remove the charger from the power socket after the device is fully
charged. This prevents unnecessary power consumption.
• A charging adapter that supports fast charging is included with the
product.
• The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other
than the genuine adapter provided with the product is used.
• Another way to charge the battery is by connecting a USB cable
between the device and a desktop or laptop computer. This may take a
longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
• Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain
the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

• Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB
cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not
cover the use of third party accessories.
• Failure to follow the instructions in this guide and improper use may
damage the device.

Basic Functions

49

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions
running simultaneously and continuously.
Cancel background operations to increase battery life.
To minimise battery consumption, follow these tips:
• Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using
them.
• Set the screen timeout to as short a time as possible.
• Minimise the screen brightness.
• Set a screen lock when the device is not used.
• Check the battery level while using any downloaded apps.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using
touch screen gestures.

Tapping
Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.
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Touching and holding
Touch and hold for several seconds to display a menu with available
options.

Double-tapping
Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

Dragging
Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger
to another location in a controlled motion. You can use this gesture to
move an item.
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Swiping
Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing.
You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos,
screens, and more.

Pinching and spreading
Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in,
spread your fingers apart.

• Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might
damage the touch sensor.
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• A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic,
metallic or conductive material.
• If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the
screen may not be visible, depending on your position. Use the device
in a shady location or a location with an ambient light that is not too
bright and bright enough to read books.
• Do not press the screen with excessive force.
• Gently tap with your fingertip on the option you want.
• Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or
by using the tip of your fingernail.
• Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
• The touch screen may not function properly if a screen-protective film
or accessory purchased from a third party store is attached to the
device.
• Displaying a static image for extended periods of time may result in
after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying
the same image for a long time when you do not use the device.

Home screen
Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions
and apps on your device. Tap on any screen to directly go to the Home
screen.
You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the
screen left or right to view all installed apps at a glance.
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Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home
screen.
Status bar
Weather widget
Google search widget

Folder
Page icon
Quick access area
Home touch buttons

• The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user
settings, software version or service provider.

• Status bar: View status icons, the time and the battery level.
• Weather widget: View the information of weather and time for a
specific area.
• Google search widget: Perform a Google search by inputting spoken
or written keywords.
• Folder: Create folders to group apps by your preferences.
• Page icon: Display the total number of Home screen canvases. Tap the
desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting
the current canvas will be highlighted.
• Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that
they can be accessed from any Home screen canvas.
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• Home touch buttons
-- : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up
windows.
-- : Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch
and hold.
-- : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the
list. To delete all the recently used apps, tap CLEAR ALL. To use two
apps at the same time with the Multi window feature, touch and
hold the button while using an app.
: Choose which SIM card you are going to use. Tap and hold to
-configure the Dual SIM card settings.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used
functions to the Home touch buttons area.
Settings Display Home touch buttons Button
Tap
combination and customise the settings.
• Several functions, including QSlide, Notification and Capture+, are
provided.
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Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or
alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check
your device’s status by viewing notification icons displayed on the status
bar.
No signal
Data is being transmitted over the network
Alarm is set
Vibrate mode is on
Bluetooth is on
Connected to a computer via USB
Battery level
Airplane mode is on
Missed calls
Wi-Fi is connected
Mute mode is on
GPS is on
Hotspot is on
No SIM card
The NFC read/write P2P mode is on
• Some of these icons may appear differently or may not appear at all,
depending on the device's status. Refer to the icons according to the
actual environment and area in which you are using the device and your
service provider.
• Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.
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Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar
downward on the main screen.
• To open the quick access icons list, drag the notifications panel
downwards or tap .
• To rearrange, add, or remove icons, tap EDIT.
• If you touch and hold the icon, the settings screen for the
corresponding function appears.

EDIT

• You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the
notifications panel while the screen is locked to quickly access the
desired features.
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Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to
the device’s physical orientation.
On the notification panel, tap Rotation from the quick access icon list.
Settings Display and activate Auto-rotate
You can also tap
screen.

Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the
desired action from below.
• To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas,
then drag it to another location.
• To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of
the Home screen, then select Widgets.
• To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home
screen, then select Theme.
Settings Display Theme, then select a
You can also tap
theme to apply to the device.
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• To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area
of the Home screen, then select Home screen settings. See Home
screen settings for details.
• To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area
of the Home screen, then select App trash. See App trash for details.
• To change the default screen, touch and hold on a blank area of the
Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once
more.
Default screen
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Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets
on the Home screen.
Spread two fingers apart on the Home screen.
• To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch
your fingers on the Home screen or tap .

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another
location.
• To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch
and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
• To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the
Home screen.
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Using folders from the Home screen
Creating folders
On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another
app.
• A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders
On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.
• To edit the folder name and colour, tap the folder name.
• To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and
release it.
• To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to
outside the folder. If the removed app is the only one app that existed
in the folder, the folder is removed automatically.
• You can also add or remove apps after tapping in the folder.
• You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

Home screen settings

You can customise the Home screen settings.
Settings Display Home screen.
1 Tap
2 Customise the following settings:

• Select Home: Select a Home screen mode.
• Wallpaper: Change the Home screen background wallpaper.
• Wallpaper motion: Make the wallpaper move as you move the
phone. Excludes live and multi-screen wallpapers.
• Screen swipe effect: Select an effect to apply when the Home
screen canvas switches.
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• Icon shape: Choose if you want icons to have square or rounded
corners.
• Sort apps by: Set how apps are sorted on the Home screen.
• Grid: Change the app arrangement mode for the Home screen.
• Hide apps: Select which apps you want to hide from the Home
screen.
• Loop Home screen: Enable to allow continuous Home screen
scrolling (loop back to first screen after the last screen).
• Smart Bulletin: Use the Home screen to view information
customised to your needs.
• Search: Search by swiping down on the Home screen.

Screen lock
Screen lock overview

Your device’s screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock
key. This also happens after the device is left idle for a specified period of
time.
If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home
screen appears immediately.
To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a
screen lock.
• A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen
and reduces battery consumption. We recommend that you activate the
screen lock while not using the device.
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Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

1 Tap

Settings General Lock screen & security Select
screen lock and then select the method you prefer.

2 Customise the following settings:
•
•
•
•
•
•
•
•

None: Deactivate the screen lock function.
Swipe: Swipe on the screen to unlock the screen.
Knock Code: Tap the screen in a pattern to unlock the screen.
Pattern: Draw a pattern to unlock the screen.
PIN: Enter a numeric password to unlock the screen.
Password: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
Fingerprints: Unlock the screen by using your fingerprint.
Allow face recognition: Unlock the screen by allowing the device to
recognise your face.
• If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is
blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock
method, you can configure your device to be locked whenever turning on
the device in order to secure your data.
• You cannot use all functions, except for emergency calls until you
unlock the device.
• If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted
data and personal information.
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Precautions for the secure start-up feature

• If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted
data and personal information.
• Be sure to keep your screen lock passwords separately.
• If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the
specified times, the device automatically resets itself and the encrypted
data and your personal information are deleted automatically and they
cannot be restored.
• Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than
the specified times.
• When you turn on the device right after the device resets, encryption
also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be
damaged. Be sure to wait until the reset is completed.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.
• This option is available only on the Home screen provided by LG. It may
not function properly on a custom launcher or on the Home screen
installed by the user.
• When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
• To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor
is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on
Double-tap the middle of the screen.
• Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition
rate.

Turning the screen off
Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.
You can also double-tap an empty space on the status bar.
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Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the
screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the
screen in a specified sequence.
• You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
• Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code
Settings General
1 Tap
screen lock Knock Code.

Lock screen & security Select

2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code
and tap NEXT.

3 Input the created Knock Code again for verification, then tap
CONFIRM.

Unlocking the screen with a Knock Code
Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.
You can also input your Knock Code on the touch screen when the screen
is turned off.
• It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned
on.
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Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The
encrypted data in the memory card cannot be accessed from another
device.

1 Tap

Settings General Lock screen & security Encryption
& credentials Encrypt SD card.

2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap
CONTINUE to continue.

3 Select an option and tap ENCRYPT NOW.

• New data encryption: Encrypt only data that is saved on the
memory card after encryption.
• Full encryption: Encrypt all the data currently saved on the memory
card.
• Exclude media files: Encrypt all files, except for media files such as
music, photos and videos.
• To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a
PIN or password.
• Once memory card encryption starts, some functions are not available.
• If the device is turned off while encryption is underway, the encryption
process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to
check if the battery level is sufficient before starting encryption.
• Encrypted files are accessible only from the device where the files were
encrypted.
• The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To
use the encrypted memory card on another mobile device, format the
card.
• You can activate memory card encryption even when no memory card
is installed into the device. Any memory card that is installed after
encryption will automatically be encrypted.
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Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut
Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the
same time for at least two seconds.
• Screenshots can be viewed from the Screenshots folder in the
Gallery.

Via Capture+
On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar
downwards, then tap .
• When the screen is turned off or locked, you can access Capture+ by
pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap
Settings General and turn on Shortcut keys.
• See Writing notes on a screenshot for details.

Entering text
Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.
With the Smart keyboard, you can view text as you type without
bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard.
This allows you to easily find and correct errors when typing.
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Moving the cursor
With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position
you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then
drag left or right.

• This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words
Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest
frequently used words as you type. The longer you use your device, the
more precise the suggestions are.
Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side
of the keyboard upwards.
• The selected word is automatically entered. You do not need to
manually type every letter of the word.
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Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

1 Tap

Settings General Language & input On-screen
keyboard LG Keyboard Keyboard height and layout QWERTY
keyboard layout.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and
layout QWERTY keyboard layout.

2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

• This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY
keyboards.
• This function may not be supported for some languages.
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Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when
typing.

1 Tap

Settings General Language & input On-screen
keyboard LG Keyboard Keyboard height and layout Keyboard
height.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and
layout Keyboard height.

2 Adjust the keyboard height.

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

1 Tap

Settings General Language & input On-screen
keyboard LG Keyboard Keyboard height and layout Keyboard
type in landscape.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and
layout Keyboard type in landscape.

2 Select a keyboard mode.
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Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of
the screen when the screen is in landscape mode.
To split the keyboard, turn the device horizontally and spread it apart
on both sides with holding the keyboard with two fingers. To attach the
keyboard, close it with pressing with two fingers.

One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use
the keyboard with one hand.

1 Tap

Settings General Language & input On-screen
keyboard LG Keyboard Keyboard height and layout Onehanded operation.
You can also tap on the keyboard and tap Keyboard height and
layout One-handed operation.

2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard
in the direction you want.
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Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

1 Tap

Settings General Language & input On-screen
keyboard LG Keyboard Select languages.

2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the
same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
2 Drag / to specify the area to copy or cut.
3 Select either CUT or COPY.

• Cut or copied text is automatically added to the clipboard.

4 Touch and hold the text input window, then select PASTE.
• If there is no item that has been copied or cut, the PASTE option will
not appear.

Entering text by using voice
On the keyboard, touch and hold

and then select .

• To maximise the voice command recognition, speak clearly.
• To enter text with your voice, make sure that your device is connected
to a network.
• To select the language for voice recognition, tap
Languages on the
voice recognition screen.
• This function may be not supported, or the supported languages may
differ depending on the service area.
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Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray
and can be pasted to any space at any time.

1 On the keyboard, touch and hold

and select .
You can also touch and hold the text input window, then select CLIP
TRAY.

2 Select and paste an item from the clip tray.

• A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
• Tap to lock saved items in order not to delete them, even when
the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be
locked. To delete locked items, unlock them first.
• Tap to delete the items saved to the clip tray.
• The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Content sharing
Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
2 While viewing the items from the Gallery or Music app, tap
on other device.

Play

3 Select the TV you want to connect to.
• For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Basic Functions

73

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or
mobile device, by using the Gallery or Music apps.

Connecting the devices
Connect both your device and another device that support DLNA function
to the same wireless network.
• Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and
the connected device.

Searching for nearby devices
You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the
Nearby devices menu in each app.
Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet
or computer.

Sending files
From the Gallery, File Manager or Music app, tap
select a device on the file sharing list.
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Receiving files
Drag the status bar downward and tap , then tap File sharing.
Settings
If your device does not support the file sharing feature, tap
Network File sharing SmartShare Beam
.
• Make sure that your device is connected to the same wireless network
as the file transfer target device.
• Make sure that File sharing is activated on both the device and the
target device.

Sending files to a computer
You can quickly send large files to your computer.

1 Install LG Bridge on your computer.
2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG account.
Settings Network LG AirDrive, then sign in using your
3 Tap
LG account.

4 Select a computer on the sharing list from the Gallery, File Manager
and Music apps.

• You can download LG Bridge from the LG Electronics website
(www.lg.com).
• When you transfer files from the device to the computer while
LG Bridge is not running, they are stored for 7 days in the temporary
storage.
Temporarily stored files are automatically saved on the computer when
you launch LG Bridge within 7 days.
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Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without
downloading it to your device.

1 From the Gallery, Music or File Manager app, select
2 Select a cloud account and sign in.
3 Save or play content in your cloud.

Cloud.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific
period of time.
Settings Sound Do not disturb.
1 Tap
2 Tap Mode and select the mode you want:

• Priority only: Receive sound or vibrate notifications for the selected
apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
• Total silence: Disable both the sound and vibration.
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03
Useful Apps

Installing and uninstalling apps
Installing apps

Access an app store to search and download apps.
• You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your
service provider.
• Some app stores may require you to create an account and sign in.
• Some apps may charge fees.
• If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending
on your pricing plan.
• SmartWorld may not be supported depending on the area or service
provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture
On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over
Delete at the top of the screen.
• If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall
them. See App trash for details.

Uninstalling by using the settings menu
Tap
Settings General Apps & notifications, select an app, then
tap Uninstall.
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Uninstalling apps from the app store
To uninstall an app, access the app store from which you download the
app and uninstall it.
• Some apps cannot be uninstalled by users.

Installing and uninstalling apps during the
setup
When you turn on the device for the first time, you can download
recommended apps.
You can skip to the next step without installation.

App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also
reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap

Management App trash.
You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then
tap App trash.

2 Activate the desired function:

• Restore: Reinstall the selected app.
• : Remove the uninstalled apps permanently from the device.
• Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours
after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps,
you must download them again from the app store.
• This feature is activated on the default Home screen only. If you
uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they
are immediately and permanently removed from the device.
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App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message,
Camera, Gallery and Settings to display a quick access menu. Use apps
more easily through App Shortcuts.

• This feature is available only on some apps.
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Phone
Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually
entering a phone number and making a call from the contact list or the
list of recent calls.

Making a call from the keypad
Dial.
1 Tap
2 Make a call by using a method of your choice:

• Enter a phone number and tap .
• Touch and hold a speed dial number.
• Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name
in the contact list, and then tap .
• To enter "+" when making an international call, touch and hold number
0.
• See Adding contacts for details on how to add phone numbers to the
speed dial list.

Making a call from the contact list
Contacts.
1 Tap
2 From the contact list, select a contact and tap
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Answering a call

To answer a call, drag on the incoming call screen.
• When the stereo headset is connected, you can make calls by using the
call/end button on the headset.
Settings
• To end a call without turning off the screen, tap
Network Call Common Answer and end calls and then activate
End call with the Power key.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag across the incoming call screen.
• To send a rejection message, drag the rejection message option
across the screen.
Settings Network Call
• To add or edit a rejection message, tap
Common Call blocking & Decline with message Decline with
message.
• When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or
Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be
displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call,
or send message from the pop-up screen.
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• Tap
Settings Network Call Common More Incoming
voice call pop-up and then select the desired way you would like to
display the incoming call while using an app.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .
To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also
Call logs.
tap

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the
on-screen buttons:
• Contacts: View the contact list during a call.
• End: End a call.
• Dialpad: Display or hide the dial pad.
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• Speaker: Turn on the speakerphone function.
• Mute: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other
party.
• Bluetooth: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and
connected.
• : Access additional call options.
• Available settings items may vary depending on the area or service
provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

1 During a call, tap Add call.
2 Enter a phone number and tap .

• The two calls are displayed on the screen at the same time, and the
first call is put on hold.

3 To start a conference call, tap Merge calls.
• You may be charged a fee for each call. Consult with your service
provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap
Call logs. Then, you can use the
following functions:
• To view detailed call records, select a contact. To make a call to the
selected contact, tap .
Delete.
• To delete call records, tap
• The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with
your service provider for more information.
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Configuring call options
You can configure various call options.

1 Tap
2 Tap

Dial or Call logs.

Call settings and then configure the options to suit your
preferences.

Messaging
Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging
app.
• Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with
your service provider for more information.

.
1 Tap
2 Tap .
3 Specify a recipient and create a message.
.
• To attach files, tap
• To access optional menu items, tap .

4 Tap Send to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.
.
1 Tap
2 Select a contact from the message list.
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Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

1 Tap
2 Tap

.
Settings from the message list.

Camera
Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable
moments.
.
Tap
• Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a
soft cloth.
• Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other
foreign substance.
• Images included in this user guide may be different from the actual
device.
• Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See Gallery
overview for details.
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Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your environment to take a
photo or record a video easily and conveniently.
MODE, then select the desired mode.
Tap

Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of camera
modes and options.
, then tap MODE Auto ( A ).
1 Tap
2 To take a photo, tap . To record a video, tap .
Switch between
the wide-angle
camera and
standard camera.
Turn the flash on
or off.
Switch between
front and rear
cameras.
Apply a film filter
effect.
Select a camera
mode.
Change the
camera options.
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Taking a photo
1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
2 Tap to take a photo.

• You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to
take a photo.
• When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing
the Volume Down (-) key twice. Tap
Settings General
Shortcut keys.

Recording a video
1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
2 Tap .

• To take a photo while recording a video, tap .
• To pause the video recording, tap . To resume the video recording,
tap .

3 Tap

to end the video recording.

Customising the camera options
You can customise a variety of camera options to suit your preferences.
Tap on the screen.
• Available options vary depending on the selected camera (front or rear
camera) and the selected camera mode.
Photo size

Select values for aspect ratio and size for taking photos.

Video resolution

Select values for resolution and size for recording
videos.

Camera roll

Display your recent photos and videos along the side of
the screen.
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HDR

Obtain photos in vivid colours and get compensated
effects even when they are taken against the light.
These functions are provided by the high dynamic range
(HDR) technology equipped in the camera.

Timer

Set the timer to automatically take photos after a
specified period of time.

Cheese shutter

Take photos with voice commands.

Tracking focus

When the subject is touched, the camera tracks and
maintains focus on a moving object.
(Available when the standard camera is in use.)

Steady recording

Minimise motion blur while recording a video.

Covered lens

Lets you know when the rear wide-angle lens is
covered.

Tag locations

Save the image with GPS location data.

Grid

Display guide grids so that you can take photos or
record videos based on the horizontal and vertical
reference lines.

Add signature

Display a personalised signature on the photos.

Storage

Select if you want to store the pictures and videos in
the Internal storage or SD card.
(Available when the memory card is inserted.)

Simple view

Hide all menus from the camera screen.

Help

Provide Help for each camera menu.
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Additional options on the front camera
Selfie shot

Take a selfie by selecting its option between Gesture
shot and Auto shot.

Gesture view

Allows you to view the photo immediately after taking
a photo.

Save as flipped

Save as flipped images after taking selfies.

• When using the front camera, you can adjust the filter, lighting effect,
and skin tone.

Various camera modes
Food
You can take a photo or record a video with adjusting the colour slide bar
and white balance.
, then tap MODE
1 Tap
2 To take a photo, tap .

.

• Drag the colour slide bar on the screen to adjust the white balance
and select the best colour.
• If the slide bar is not displayed, tap to adjust the white balance.
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Snap movie
You can record short videos clips and assemble them into a 60-second
short film.

1 Tap
2 Tap .

, then tap MODE

.

• Tap the icon once to record a three-second video clip. Touch and
hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one
minute).

Delete the
selected clip.

Preview the
selected clip.

Play all the clips.

Save the video.

Timeline.

Delete all the clips.

3 Tap SAVE.
Time-lapse
You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that
take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions,
traffic, and more.

1 Tap
2 Tap
3 Tap

, then tap MODE

.

and record a video.
to end the video recording.
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• While recording a Time-lapse, voices are not recorded.

Slo-mo
You can create an entertaining video by changing the moving speeds of
subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster
rate of speed and then play it at the standard speed so that the video
appears to be slowed down.

1 Tap
2 Tap
3 Tap

, then tap MODE

.

and record a video.
to end the video recording.
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Popout
You can take a photo or record a video by using both the standard and
wide-angle of the dual camera at the back of the device to record the
scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small,
front screen are shot by using the standard camera, and the scenes
shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle
camera. Change the front screen to a different shape or apply various
effects to take a sensuous photo or video.
, then tap MODE
.
1 Tap
2 Tap and select the desired layout.
3 Select the desired effect:

• Fisheye: Apply a convex lens effect to the area captured by the
wide-angle camera.
• B&W: Apply grayscale to the area captured by the wide-angle
camera.
• Vignette: Darken the edges of the area captured by the wide-angle
camera.
• Lens blur: Blur the area captured by the wide-angle camera.

4 Tap

to take a photo. To record a video, tap
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360 Panorama
You can create a 360° panorama photo by moving the camera in one
direction.

1 Tap
2 Tap

, then tap MODE

.

and then slowly move the camera in one direction.
• Move the device by following the direction of the arrow in the
guideline.
• A 360 panorama photo is automatically saved on the Gallery.
• Touch and drag the screen up or down from the Gallery to view a
360 panorama photo from various angles.

3 Tap

to stop capturing the 360 panoramic.

Panorama
You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction
to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

1 Tap
2 Tap

, then tap MODE

.

and then slowly move the camera in one direction.
• Move the device by following the direction of the arrow in the
guideline.

3 Tap

to stop capturing the panoramic.
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Burst shot
You can take continuous shots of photos to create moving pictures.
In the Auto mode, touch and hold .
• Continuous shots are taken at a fast speed while is held down.
• When the storage is set as Internal storage, you can take up to
100 photos. When the storage is set as SD card, you can take up to
30 photos in a row.
• This feature is available only in specific modes.

Manual camera mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety
of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO,
shutter speed and other options.
, then tap MODE Manual ( ).
1 Tap
2 Customise the following camera settings.
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Adjust white
balance.

Reset the settings.
Adjust shutter
speed.

Adjust focus.
Adjust brightness.

3 Tap

Adjust ISO speed.

to take the photo.

Customising the camera options
You can customise a variety of camera options to suit your preferences.
Tap on the screen.
Photo size

Select values for aspect ratio and size for taking photos.

Timer

Set the timer to automatically take photos after a
specified period of time.

Cheese shutter

Take photos with voice commands.

Tracking focus

When the subject is touched, the camera tracks and
maintains focus on a moving object.
(Available when the standard camera is in use.)

Tag locations

Save the image with GPS location data.

Guide

Display guide grids so that you can take photos based on
the horizontal and vertical reference lines.

Save as RAW

The image is stored as a RAW file format so that you can
modify it. The DNG and JPEG files are created while taking
a photo, then saved as a non compressed high resolution
image.

Covered lens

Lets you know when the rear wide-angle lens is covered.
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Noise reduction

Reduce noise at high ISO settings.

Add signature

Display a personalised signature on the photos.

Storage

Select if you want to store the pictures and videos in the
Internal storage or SD card.
(Available when the memory card is inserted.)

Help

Provide Help for each camera menu.

Manual video mode

You can record a video by using various features such as controls for white
balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and more.
, then tap MODE Manual ( ).
1 Tap
2 Customise the camera settings.

Reset the settings.
Adjust audio
balance.
Adjust white
balance.
Adjust focus.

3 Tap

Adjust shutter
speed.
Adjust ISO speed.
Adjust brightness.

to record a video.

Customising the camera options
You can customise a variety of camera options to suit your preferences.
Tap on the screen.
Video resolution

Select values for aspect ratio and size for videos.

Frame rate

Select the frames per second value.

Useful Apps

97

Bit rate

Select the image quality for videos.

Hi-Fi

Record a video with Hi-Fi quality sound.

Timer

Set the timer to automatically take photos after a
specified period of time.

Steady recording

Minimise motion blur while recording a video.

Covered lens

Lets you know when the rear wide-angle lens is covered.

Tracking focus

When the subject is touched, the camera tracks and
maintains focus on a moving object.
(Available when the standard camera is in use.)

Tag locations

Save the image with GPS location data.

Grid

Display guide grids so that you can record videos based
on the horizontal and vertical reference lines.

Storage

Select if you want to store the pictures and videos in the
Internal storage or SD card.

Help

Provide Help for each camera menu.

Other useful features in the Camera app
Auto-Exposure/Auto-Focus lock
You can fix the current exposure level and focus position by touching and
holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank
area on the screen.
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• This feature is available only in specific modes.

Focus peaking
You can adjust the focus on the subject with the focus peaking feature.
Access Focus peaking by tapping the Manual focus (MF) button. When
Focus peaking is enabled, the subject you focus on appears green. Move
the the toggle wheel up and down to focus on the desired area, then take
the photo.
• This feature is only available in Manual camera mode and Manual video
mode.
• Disable this feature by tapping the Focus peaking button once more.
• This feature is not available using the wide-angle camera.
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Switching between cameras
You can switch between the front and rear cameras to suit your
environment.
On the camera screen, tap or drag the screen in any direction to switch
between the front and rear cameras.

• Use the front camera to take selfies. See Selfie shot for details.

Zoom in or out
You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or
recording a video.
• On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out,
then use the displayed +/- slide bar.
• You can also drag the button up or down. This feature is available
only in Auto mode and Manual camera mode.
• The zoom feature is not available when using the front camera in selfie
mode.
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Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take
selfies.

Gesture shot
You can take selfies by using gestures.
Show your palm to the front camera and then clench your fist.
You can also clench your fist and then open it towards the front camera.
• In three seconds, a photo is taken.

• To use this feature, switch to the front camera mode, then tap
Selfie shot Gesture shot.
• Make sure that your palm and fist are within the reference line so that
the camera can detect them.
• This feature may not be available while using some of the camera
features.
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Auto shot
You can use the face detection feature to take selfies easily and
conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen,
the front camera detects your face and takes a selfie automatically.
• The white coloured guide frame appears when the front camera
detects your face. If the subject within the guide frame stops moving,
the guide frame colour turns yellow, then the camera takes a photo.

• Tap

Selfie shot Auto shot to enable the Auto shot feature.

Interval shot
You can take selfies at an interval.
While using the front camera, you can show your palm to the camera,
then clench your fist twice quickly.
• Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three
seconds.
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Gesture view
After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie
immediately by placing the screen close to your face.

• Tap
Gesture view to enable the Gesture view feature.
• Only one preview is available each time a photo is taken.
• If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to
camera mode.

Save as flipped
Before taking a photo with the front camera, tap
The image is flipped horizontally.

Save as flipped.

• When using the front camera, you can change how selfies are taken in
the camera options. See Customising the camera options for details.
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Signature

You can create a personalised photo by using your signature.
, then tap
Add signature.
1 Tap
2 Enter the signature as desired and tap ADD.

Useful Apps

104

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after
taking it.
, then take a photo or record a video.
1 Tap
2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app.
You can also swipe the icon towards the opposite direction to see
what other apps you can use to share your photos and videos.

quick share icon

• The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the
type and frequency of access to the apps installed on the device.
• This feature is available only in specific modes.
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Gallery
Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap

.
• Saved photos and videos are displayed by folder.

2 Tap a folder and select a file.

• View the selected file in full-screen mode.
• While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or
next photo.
• While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward
the video.
• Some file formats may not be supported, depending on the installed
software.
• Some files may not be opened due to encoding.
• Files that exceed the size limit may cause an error.

Viewing photos
Open QLens.

Access additional
options.

Back to the
previous screen.

Start the camera.

Write a memo on
a photo.
View related
content.
Edit images.

Add to or remove
from your
favorites.
Back to the
previous screen.
Delete images.
Share images.

• To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu
items, tap the screen again.
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Floating button
While viewing the Gallery app in landscape mode, you can use the floating
button. See Floating button for details.

Writing a memo on the photo
1 While viewing a photo, tap .
2 Write a memo on the photo and tap SAVE.
• The memo is applied to the photo.

• Some photos may not support the photo memo feature.

Related content
You can edit the related photos in the Gallery.
See Related content for details.

Editing photos
1 While viewing a photo, tap .
2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
3 Tap SAVE to save changes.

• The changes are overwritten to the original file.
Save copy.
• To save the edited photo as another file, tap
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Playing a video
Open with QSlide.
Access additional
options.

Pause or play the
video.

Fast-forward the
video.

Rewind the video.

Choose screen
ratio.
Making a GIF file.

Lock or unlock the
screen.
Edit the video.

• To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up
or down.
• To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or
down.

Editing videos
1 While viewing a video, tap .
2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.
Adjust the
resolution.
Revert the edit.

Automatically
create a 15 sec,
30 sec or 60 sec
video clip.
Create a movie using
various effects.
Launch the
KineMaster video
editor.
Select a section to
change the play
speed.
Adjust the video
duration.

3 Tap SAVE to save changes.
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Creating a movie
You can create a new movie by putting images and videos together.
See Creating a movie for details.

Making a GIF
You can easily make a GIF file using recorded video.
See Making a GIF for details.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:
• Touch and hold a file from the file list, then tap Delete.
• Tap from the file list and delete the desired files.
• Deleted files are automatically moved to Trash and they can be
restored to the Gallery within 7 days.
• Tap to completely delete the files. In this case, the files cannot be
restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:
• While viewing a photo, tap to share the file by using the method
you want.
Share to share the file by using the
• While viewing a video, tap
method you want.
• Tap from the file list to select files and share them using the method
you want.
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Contacts
Contacts overview

You can save and manage contacts.
Essentials Contacts.
Tap

Adding contacts
Adding new contacts
1 On the contact list screen, tap .
2 Enter contact details and tap SAVE.
Importing contacts
You can import contacts from another storage device.

1 On the contact list screen, tap Manage contacts Import.
2 Select the source and target locations of the contact you want to
import, and then tap OK.

3 Select the contacts and tap IMPORT.

Adding contacts to the speed dial list
1 On the contact list screen, tap Speed dial.
2 Tap Add contact from a speed dial number.
3 Select a contact.
• While adding a new contact, tap
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Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:
• Tap from the top of the contacts list and then enter the contact
information or phone number.
• Scroll the contact list up or down.
• From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a
contact.
• Tap from the top of the contacts list and then enter the contact
information or phone number to display all search details from call logs,
contacts and groups.

Contacts list
Editing contacts
1 On the contact list screen, select a contact.
2 On the contact detail screen, tap and edit details.
3 Tap SAVE to save changes.
Deleting contacts
You can delete contacts by using one of the following options:
• On the contact list screen, touch and hold a contact you want to
delete, then tap Delete contact.
Delete on the contact list screen.
• Tap

Adding favourites
You can register frequently used contacts as favourites.

1 On the contact list screen, select a contact.
2 On the contact detail screen, tap .
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Creating groups
1 On the contacts group list, tap .
2 Enter a new group name.
3 Tap Add members, select contacts, then tap ADD.
4 Tap SAVE to save the new group.

QuickMemo+
QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this
advanced notepad feature, such as image management and screenshots,
which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note
1 Tap
2 Tap
•
•
•
•
•
•
•
•

Essentials QuickMemo+.
to create a note.
: Save a note.
: Undo the previous edit.
: Redo the recently deleted edits.
: Enter a note by using the keypad.
: Write notes by hand.
: Erase handwritten notes.
: Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
: Access additional options.

3 Tap
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Writing notes on a photo
1 Tap
2 Tap

Essentials QuickMemo+.

to take a photo, then tap OK.
• The photo is automatically attached into the notepad.

3 Tap

or to write notes on the photo.
• Write notes by hand on the photo.
• Enter text below the photo.

4 Tap

to save the note.

Writing notes on a screenshot
1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar

downwards and then tap .
• The screenshot appears as the notepad background theme. Memo
tools appear at the top of the screen.

2 Crop the image (if necessary) and take notes as desired.
• Write notes by hand on the photo.

3 Tap

and save the notes to the location you want.
• Saved notes can be viewed in either QuickMemo+ or Gallery.
• To save notes in the same location all the time, select the Use as
default app checkbox and select an app.
• You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
• While using an app such as Message and Chrome, drag the notifications
panel downwards and then tap Capture+ Extended to capture the
entire screen you are currently viewing as a single file.
• This feature is available only on some apps that support the scroll
capture feature.
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Clock
Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.
Essentials Clock Alarm.
1 Tap
Tap
to
add a new alarm.
2
3 Configure the alarm settings and tap SAVE.
• If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
• To delete an alarm, tap at the top of the screen. You can also touch
and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

1 Tap
2 Tap

Essentials Clock World clock.
and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.
Essentials Clock Timer.
1 Tap
Set
the
time
and tap Start.
2

• To suspend the timer, tap Pause. To resume the timer, tap Resume.

3 Tap Stop to stop the timer alarm.
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Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.
Essentials Clock Stopwatch.
1 Tap
2 Tap Start to initiate the stopwatch.
• To record a lap time, tap Lap.

3 Tap Pause to suspend the stopwatch.

• To resume the stopwatch, tap Resume.
• To clear all the records and restart the stopwatch, tap Reset.

Calendar
Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events
Essentials Calendar.
1 Tap
2 Select a date and then tap .
3 Enter event details and tap SAVE.

Syncing events
Tap

Calendars to sync, and select a calendar to sync.

• When your events are saved from the device to your Google account,
they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you
can sync other devices with the Google calendar in order to make those
devices have the same events that your device has and to manage your
events on those devices.
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Event pocket

You can use the event pocket to create events.
Tap to open the event pocket and then drag content to a date in the
calendar.
: Manage images, text, memos and temporarily saved events. You
•
can also share text, images and memos from another app and save
them to the pocket. If you tap POCKET when creating an event, the
event is temporarily saved to the pocket.
: Add a Facebook account to view information on Facebook events.
•
Some devices may not support the Facebook event information
function.
: View tourism information about the surrounding area, such as
•
restaurants and convenient facilities, to plan an event.
: Manage tasks that have no deadline, such as events.
•

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.
Essentials Tasks.
1 Tap
2 Tap to add a task.
3 Enter task details and then tap SAVE.
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Music

You can play and manage songs or music albums.
Essentials Music.
1 Tap
2 Select a category.
3 Select a music file.
Back to the previous
screen.

Access additional options.
Switch to the playlist.
Hi-Fi Quad DAC settings.

Play in random order.

Select a repeat mode.

Add to or delete from your
favourites.
Adjust the sound volume.

Set sound effects.

Tap to play from the
beginning of the
current file /
Double-tap to play the
previous file /
Touch and hold to rewind.

Tap to play the next file /
Touch and hold to fast
forward.
Pause or play.

• Some file formats may not be supported, depending on the installed
software.
• Files that exceed the size limit may cause an error.
• Music files may be protected by international copyright owners or
copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying
a music file. To download or copy a music file, first check the copyright
law for the relevant country.
• This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the
Hi-Fi icon.
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Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the
scientific calculator.
Essentials Calculator.
1 Tap
2 Use the keypad to make a calculation.

• To use scientific calculator, drag the blue coloured slide bar located
in the right side of the screen to the left.
• To restart a calculation, touch and hold the DEL button.

LG Health
LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by
keeping track of the exercises you do.

Getting started with LG Health

You can configure LG Health when launching the app for the first time or
after resetting it.
Essentials LG Health.
1 Tap
2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.
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Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of
physical exercise and health information.
Essentials LG Health.
1 Tap
2 The following options are available.

•
•

: View your exercise log on the day you want to check.
: Begin tracking an exercise. The route and amount of your
physical exercise are recorded for each exercise type.
• : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set
various LG Health settings.
• Health-related information provided by LG Health is designed for user
convenience and cannot be used for purposes of disease prevention,
treatment, diagnosis or other medical issues.
• LG Health may vary or may not be available, depending on the country
and service provider. LG Health functions that are available and apps
that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This
is due to differing laws and regulations.
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E-mail
E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check
and send emails from your device.
• If you use mobile data, you may be charged for data usage depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.
Essentials E-mail.
1 Tap
Select
an
email service provider.
2
3 Enter your email address and password and then tap NEXT to register
your account.
• To manually register an email account, tap MANUAL SETUP
(if necessary).

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap
Settings.
• To add an account, tap Add account.
Remove account.
• To delete an account, tap

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another
account, tap and select another one from the account list.
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Checking email
1 Tap and select a mail box.
2 Select an email from the email list.
• The email message appears.

Sending email
1 Tap .
2 Enter the recipient’s email address.
3 Enter a subject and message.

.
• To attach files, tap
• To access optional menu items, tap .

4 Tap

to send the email.

FM Radio

You can listen to FM radio.
Essentials FM Radio.
Tap
• To use this app, first connect earphones to the device. The earphones
function as the radio antenna.
• This function may not be supported depending on the area.

File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

1 Tap
2 Tap

Useful Apps

Management File Manager.
and select the desired storage location.
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Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device’s condition and optimise
it.
Management Smart Doctor.
Tap

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile
Switch.

1 Tap

Management LG Mobile Switch.
You can also tap
Settings General Backup LG Mobile
Switch.

2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for
transfer.

• Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise
your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar,
Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are
stored on the Drive app automatically.
• Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional
powering off during the process.

LG Friends Manager

You can connect to LG Friends devices and manage them with ease.
Management LG Friends Manager.
Tap

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.
Management Downloads.
Tap
Useful Apps
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SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts
provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences
by using Home themes and fonts.
• If you use mobile data, you may be charged for data usage depending
on your pricing plan.
• This feature may not be supported depending on the area or service
provider.

Services SmartWorld.
1 Tap
Tap
LG
Account, then sign in.
2
3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app
If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.
Settings General Update centre App Updates.
1 Tap
2 From the list, select SmartWorld and tap Download.
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RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a
phone call to an LG Customer Service Centre as follows:
• To use this function, first you must agree to usage of the function.
• If you use mobile data, you may be charged for data usage depending
on your pricing plan.

Services RemoteCall Service.
1 Tap
Connect
a call to an LG Customer Service Centre.
2
3 After the call connects, follow the service associate’s instructions to

enter a six-digit access number.
• Your device is remotely connected and the remote support service
starts.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as
typhoons, floods and earthquakes.
Services Cell Broadcast.
Tap

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts,
photos and videos with your online contacts.
Recommended Facebook.
Tap
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Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and
videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos
more creative and interesting.
Recommended Instagram.
Tap

Evernote

You can write and collect important information and then share them
with other devices that support Evernote.
Recommended Evernote.
Tap

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar
data from a computer to your device.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account
registration window appears automatically when you use a Google app for
the first time. If you do not have a Google account, create one from your
device. For details on how to use an app, see the Help in the app.
• Some apps may not work depending on the area or service provider.

Docs
Create documents or edit documents created online or from another
device. Share and edit documents together with others.

Useful Apps

125

Drive
Upload, save, open, share and organise files from your device. Files
accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and
offline environments.

Duo
Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the
app.

Gmail
Register your Google email account to your device to check or send email.

Google
Use the Google to search for web pages, images, news and more by
entering or speaking keywords.

Maps
Find your location or the location of a place on the map. View geographical
information.

Photos
View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV
Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content
and play it anywhere.

Play Music
Purchase music files from the Play Store. Play music files saved on your
device.
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Sheets
Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another
device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides
Create presentation material or edit presentation material created online
or from another device. Share and edit presentation material together
with others.

YouTube
Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with
people around the world.

Google Assistant
Your device has the Google Assistant built in. Ask it questions. Tell it to do
things. It’s your own personal Google. Touch and hold the and then you
will see "Hi, how can I help?", after which you can say your voice command.
• The Google Assistant is not available in all languages.

Useful Apps
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Settings

You can customise the device settings in accordance with your
preferences.
Settings.
Tap
• Tap and enter a keyword in the search box to access a setting item.
• Tap to change the view mode. This user guide assumes that you are
using the Tab view.

Network
Dual SIM card

You can configure Dual SIM settings.

1 On the settings screen, tap Network Dual SIM card.
2 Customise the following functions:

• SIM card 1: Change the name and icon of the SIM card 1.
• SIM card 2: Change the name and icon of the SIM card 2.
• SIM card colour theme: Change the colour themes for the SIM
cards.
• Cost save mode: Activate or deactivate the cost save mode. In the
cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific
SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is
active, for example, it is using mobile data.
• Mobile data: Select a SIM card you want to use for mobile data
service. You can also turn off this function.
• Data roaming: Select this option to enable the device to use mobile
data when you are roaming outside your home network area.
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Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network
1 On the settings screen, tap Network Wi-Fi.
to activate it.
2 Tap

• Available Wi-Fi networks appear automatically.

3 Select a network.

• You may need to enter the network's Wi-Fi password.
• The device skips this process for previously accessed Wi-Fi
networks. If you do not want to automatically connect to a certain
Wi-Fi network, tap the network and then tap Forget network.

Wi-Fi network settings
On the settings screen, tap Network Wi-Fi.
• Switch to mobile data: If the mobile data connection function is
activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi
connection, the device automatically connects to the Internet via the
mobile data connection.
• This feature depends on the service provider.

•

: Customise Wi-Fi network settings.

Wi-Fi Direct
You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to
share data directly with them. You do not need an access point. You can
connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

1 On the settings screen, tap Network Wi-Fi

Advanced Wi-Fi
Wi-Fi Direct.
• Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
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2 Select a device.

• Connection occurs when the device accepts the connection request.
• The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to
exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset
and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device
1 On the settings screen, tap Network
to activate it.
2 Tap

Bluetooth.

• Available devices appear automatically.
• To refresh the device list, tap .
• Only devices set as visible are displayed on the list.
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3 Select a device from the list.
4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.
• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth
1 Select a file.

• You can send multimedia files or contacts.

Bluetooth.
2
3 Select a target device for the file.
Tap

• The file is sent as soon as the target device accepts it.
• File sharing processes may differ, depending on the file.

Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data
usage.

Turning on mobile data
1 On the settings screen, tap Network
to activate it.
2 Tap

Mobile data.

Customising mobile data settings
1 On the settings screen, tap Network Mobile data.
2 Customise the following settings:

• Mobile data: Set to use data connections on mobile networks.
• Limit mobile data usage: Set a limit for mobile data usage to block
mobile data if the limit is reached.
• : Customise mobile data settings.
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Call

You can customise call settings, such as voice call and international call
options.
• Some features may not be supported depending on the area or service
provider.

1 On the settings screen, tap Network Call.
2 Customise the settings.

Tethering
USB tethering
You can connect the device to another device via USB and share mobile
data.

1 Connect your device and other devices via USB cable.
2 On the settings screen, tap Network Tethering USB tethering
and then tap

to activate it.

• This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.
• When connecting to a computer, download the USB driver from
www.lg.com and install it on the computer.
• You cannot send or receive files between your device and a computer
while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or
receive files.
• Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or
Linux.
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Wi-Fi hotspot
You can set the device as a wireless router so that other devices can
connect to the Internet by using your device’s mobile data.

1 On the settings screen, tap Network Tethering Wi-Fi hotspot
and then tap

to activate it.

2 Tap Set up Wi-Fi hotspot, and enter the Wi-Fi name (SSID) and
password.

3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device
network on the Wi-Fi list.

4 Enter the network password.
• This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.
• More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#wifi
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Wi-Fi hotspot turn off timer
When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time,
it is automatically disconnected. You can set the time for automatic
disconnection.

Bluetooth tethering
A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your
device’s mobile data.

1 On the settings screen, tap Network Tethering Bluetooth
tethering and then tap

to activate it.

2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.
• This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.
• More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help
You can view help on using tethering and hotspots.
On the settings screen, tap Network Tethering Help.
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Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device,
such as a TV, that supports the Miracast function.

1 On the settings screen, tap Network Screen sharing.
to activate it.
2 Tap
Select
a
device
from the list of nearby devices.
3

• If the desired device does not appear, tap SEARCH to refresh the
list.
• After connecting to the device, the device displays the screen of
your device.
• Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible
device in the vicinity.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also
share data with the other device.

1 On the settings screen, tap Network NFC.
to activate it.
2 Tap

• Touch your device with other device that supports NFC to allow
sharing data.
• NFC antenna may be located differently depending on the device type.
See Parts overview for details about the NFC antenna area.
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Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You
can also share files including music, videos or contacts and open a web
page or launch an app from the other device.

1 On the settings screen, tap Network Android Beam.
2 Touch the back of the device with another device.
• NFC antenna may be located differently depending on the device type.

Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby
devices. Also you can share content with specific people in apps that work
with Google Direct Share.

1 On the settings screen, tap Network Sharing panel.
to deactivate each option.
2 Tap

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices
or tablets.

1 On the settings screen, tap Network File sharing.
2 Customise the following settings:

• G6: Change the device name.
• Save to: Set the destination folder to save files sent from other
devices in.
• File sharing: Permit receipt of files sent from other devices.
• SmartShare Beam: Share files with other devices via SmartShare
Beam.
• Help: You can view help on sharing files.
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Media server

You can share media content on your device with nearby devices that
support DLNA.

1 On the settings screen, tap Network Media server.
2 Customise the following settings:

• Content sharing: Share content on your device with nearby devices.
• G6: Set your device's name.
• Content to share: Select the type of media content to share with
other devices.
• Allowed devices: View a list of devices permitted to access content
on your device.
• Not-allowed devices: View a list of devices not permitted to access
content on your device.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or
documents saved on the device.

1 On the settings screen, tap Network Printing.
• If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the
app store.

to activate it.
2 Tap
3 Select a printer from the printer list screen.

Add printer.
• To add a printer, tap
Search.
• To search for a printer name, tap
Settings from the printer list screen.
• Tap

4 Select a file and tap

Print.

• The document prints.
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• If you do not have a Google account, tap ADD ACCOUNT to create an
account.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is
on, functions that do not involve data, such as games and music playback,
remain available.

1 On the settings screen, tap Network Airplane mode.
2 Tap TURN ON in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

1 On the settings screen, tap Network Mobile networks.
2 Customise the following settings:

• Network mode: Select a network type.
• Access Point Names: View or change the access point for using
mobile data services. To change the access point, select a choice
from the access point list.
• Network operators: Search for network operators and connect
automatically to a network.
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VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can
also manage connected virtual private networks.

Adding VPN
1 On the settings screen, tap Network
2 Tap .

VPN.

• This feature is available only when the screen lock is activated. If the
screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap CHANGE
from the notification screen to activate the screen lock. See Setting a
screen lock for details.

3 Enter VPN details and tap SAVE.

Configuring VPN settings
1 Tap a VPN from the VPNS list.
2 Enter the VPN user account details and tap CONNECT.

• To save the account details, select the Save account information
checkbox.
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Sound

You can customise sound, vibrate and notification settings.
On the settings screen, tap Sound and customise the following settings:
• Sound profile: Change the sound mode to Sound, Vibrate only, or
Silent.
• Volume: Adjust the sound volume for various items.
• SIM card 1 ringtone/SIM card 2 ringtone: Select a ringtone for
incoming calls. Add or delete ringtones.
• Ringtone ID: Create a ringtone for an incoming call from a particular
contact.
• Ring with vibration: Set the device to vibrate and play a ringtone
simultaneously.
• SIM card 1 notification sound/SIM card 2 notification sound: Select
a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification
ringtone.
• Do not disturb: Set the time, range and app type to receive
notification messages. Receive notification messages only on particular
days of the week.
• Hi-Fi Quad DAC: Connect to the earpiece, speaker or other external
audio devices and use any of them as a Hi-Fi Quad DAC.
• Vibration strength: Adjust the vibration intensity.
• SIM card 1 vibration type/SIM card 2 vibration type: You can select
the type of vibration when receiving calls.
• Vibrate on tap: Set the device to vibrate when you tap certain items
on the screen.
• Dialing keypad sound: Select the keypad sound effect.
• LG Keyboard sound: Select LG keyboard sound effect.
• Touch sound: Select a sound effect for tapping an item.
• Screen lock sound: Select a sound effect when the screen is locked or
unlocked.
Settings
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Display

You can customise detailed settings for each screen type.
On the settings screen, tap Display and customise the following settings:
• Home screen: Customise settings for the Home screen. See Home
screen settings for details.
• Theme: Select a screen theme for your device.
• Font: Change the font size, bold text, or type.
• Home touch buttons: Rearrange Home touch buttons or change their
background colours.
• Always-on display: Always display information, such as the date, time
and notifications, even when the screen is turned off. For details, see
Always-on display.
• App scaling: Adjust the screen size of apps.
Aspect ratio
• This device uses 18:9 aspect ratio.
-- Some downloaded apps may not support 18:9 aspect ratio.
In this case, select the most optimal screen ratio for the app or
consult the app provider for more information.
-- You can select the aspect ratio for individual apps by tapping
Settings Display App scaling. Select the desired aspect ratio
from Compatibility (16:9), Standard (16.7:9), and Full screen
(18:9).

• Display size: Set the items on the screen to a size easy for you to see.
Some items may change position.
• Comfort view: Set the device to reduce amount of blue light on screen
to reduce eye strain.
• Brightness: Use the slide bar to change the device's screen brightness.
To automatically adjust screen brightness according to ambient light
intensity, tap the Auto switch.
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• Auto: Set the device so that the screen brightness is automatically
adjusted in accordance with the ambient light intensity.
• Auto-rotate screen: Automatically rotate the screen according to the
device's orientation.
• Screen timeout: Automatically turn off the screen when the device is
left idle for a specified period of time.
• Screen saver: Display a screen saver when the device is connected to
the holder or charger. Select a screen saver type to display.
• Mini view: Make the screen size smaller to conveniently use the device
with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the
screen to the left or right.

General
Lock screen & security

You can customise lock screen and security settings.
• Google Play Protect: Scan the device periodically for potentially
harmful codes or apps.
• Find My Device: Remotely track the device location. You can also
protect your data securely if you lost your device.
• Security update: Check for software update and configure automatic
installation settings.
• Select screen lock: Select the desired screen lock method. See Setting
a screen lock for details.
• Customize Lock screen: Change the information displayed on the
locked screen.
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• Secure lock settings: Change the secure lock settings.
• Fingerprints: Use your fingerprint to unlock the screen or content. See
Fingerprint recognition overview for details.
• Face Recognition: Allows you to unlock the screen with your face. See
Face Recognition overview for details.
• Content lock: Allows you to set a lock type (password or pattern) for
your QuickMemo+ and Gallery files.
• Location: You can customise how your location information is used by
particular apps.
• Encryption & credentials: Configure the settings for SD card
encryption and credentials.
-- Encrypt SD card: Encrypt the memory card to prevent use on
another device. See Memory card encryption for details.
-- Secure start-up: Protect your device with a lock when it powers on.
See Secure start-up settings for details.
-- Credential protection: View the type of the storage where the
security certificate will be saved.
-- Trusted credentials: View your system’s root CA certificates and
user-installed CA certificates.
-- User credentials: View and change secure certificate information
stored on your device.
-- Install from storage: Install a secure certificate from a storage.
-- Clear credentials: Delete user-installed secure certificates and
related credentials.
• Set up SIM card lock: Lock or unlock the USIM card, or change the
password (PIN).
• Make passwords visible: Enable this option to briefly show each
character of the password as you type it so you can see what you’ve
entered.
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• Phone administrators: Allows privileges to restrict the control or use
of the device to particular apps.
• Trust agents: View and use trust agents installed on the device.
• Screen pin: Fix the app screen so that only the currently active app can
be used.
• Usage access: View details on usage of apps on the device.

Apps & notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for
notifications, app permissions, and more.

1 On the settings screen, tap General Apps & notifications.
2 Customise the settings.

Battery

You can view the current battery information or turn on power-saving
mode.

1 On the settings screen, tap General Battery.
2 Customise the following settings:

• Battery usage: View the battery usage details. To view more details,
select a specific item.
• Battery percentage on status bar: Display the remaining battery
level as a percentage on the status bar.
• Battery saver: Reduce battery consumption by cutting down some
device settings, such as the display brightness, speed and vibration
intensity.
• Power saving exclusions: Select apps to use without any
functional limitation while in power saving or battery optimisation
mode.
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Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space
of the memory card.

1 On the settings screen, tap General Storage.
2 Customise the following settings:

• Internal storage: View the total storage space and free space in the
device’s internal storage. View a list of apps in use and the storage
capacity for each app.
• SD card: View the total storage space and free space in the
memory card. This option appears only when a memory card is
inserted. To unmount the memory card, tap .

Users & accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.

1 On the settings screen, tap General Users & accounts.
2 Customise the settings.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

1 On the settings screen, tap General Accessibility.
2 Customise the following settings:

• Vision TalkBack: Set the device to notify screen status or actions
via voice.
• Vision Message/call voice notifications: Set the device to read
the caller information or message content via voice.
• Vision Font: Change the font size, bold text, or type.
• Vision Display size: Set the items on the screen to a size easy for
you to see. Some items may change position.
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• Vision Touch zoom: Zoom in or out by tapping the screen three
times.
• Vision Window zoom: Zoom in or out within a window and invert
the colour.
• Vision Large mouse pointer: Magnify the mouse pointer.
• Vision High contrast screen: Turn the background colour into
black for a high contrast screen.
• Vision Screen colour inversion: Increase the display colour
contrast for people with low vision.
• Vision Screen colour adjustment: Adjust the display colour.
• Vision Grayscale: Switch the screen to grayscale mode.
• Vision End call with the Power key: End a call by pressing the
Power/Lock key.
• Hearing Captions: Turn on the subtitle service when playing
videos for the hearing impaired.
• Hearing Flash alerts: Set the device to notify you with a blinking
light for incoming calls, messages and alarms.
• Hearing Mute all sounds: Mute all sounds and lower volume on
the receiver.
• Hearing Audio channel: Select the audio type.
• Hearing Sound balance: Adjust the audio output balance. Use the
slide bar to change the balance.
• Motor & cognition Touch assistant: Turn on the touch board to
make buttons and gestures easier to use.
• Motor & cognition Touch input: Enter text by touching and
holding the screen or modify it by simply touching the screen.
• Motor & cognition Physical keyboard: Customise the keyboard
settings.
• Motor & cognition Auto mouse click: Automatically click the
mouse pointer in case of no movement.
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• Motor & cognition Touch and hold for calls: Answer or decline
calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
• Motor & cognition Screen timeout: Turn off the screen
automatically when the device is left idle for a specified period of
time.
• Motor & cognition Touch control areas: Limit the touch area
so that only a particular portion of the screen can be controlled by
touch input.
• Accessibility features shortcut: Quickly access a frequently used
function by tapping three times.
• Auto-rotate screen: Automatically change the screen orientation
according to the physical position of the device.
• Switch Access: Create key combinations to control your device.

Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account
settings.
On the settings screen, tap General Google.

Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device’s condition and optimise
it.
On the settings screen, tap General Smart Doctor.

Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving
feature.
to activate this feature. You can launch this
• Game tools: Tap
feature by tapping the game tool icon at the bottom of the screen
while playing games.
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• Game graphics: Adjust the game graphics.
• When you change the resolutions on some games, the screen display
feature may not work properly.

• Break time: Reduce the screen brightness and performance whenever
you leave the game running for more than 5 minutes.

Smart settings

You can automatically change your device settings according to the usage
pattern and location.

1 On the settings screen, tap General Smart settings.
2 Activate items you want to automatically change settings for.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is
turned off or locked.

1 On the settings screen, tap General Shortcut keys.
to activate it.
2 Tap

• Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+ when the
screen is locked or turned off. Press the Volume Down (-) key twice
to launch the Camera app.

KnockOn

Double-tap the screen to turn the screen on or off.
See KnockON for details.
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Update centre

You can check and install the latest version of the app or software
provided by LG.

1 On the settings screen, tap General Update centre.
2 Customise the following settings:

• App Update: Check if an app update is available. If available, you can
install the update.
• Software Update: Check if a software update is available. If
available, you can install the update.

Language & input

You can customise language and keyboard settings for your device.

1 On the settings screen, tap General Language & input.
2 Customise the following settings:

• Language: Select a language to apply for the device.
• Current keyboard: View the keyboard currently in use. Select a
keyboard to use when entering text.
• On-screen keyboard: Change the LG keyboard settings or voice
recognition feature of Google Voice.
• Physical keyboard: Select to use the physical keyboard, or check
keyboard shortcut keys.
• Autofill service: Enable this option to enter your information saved
in your account such as password, address, or credit card number
with a single tap. You can also disable this option, use Google
Autocomplete, or add a new service account.
• Text-to-speech output: Configure the settings for text-to-speech
output.
• Pointer speed: Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
• Reverse mouse buttons: Reverse the right mouse button to
perform primary direct-manipulation actions.
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Date & time

You can customise date and time settings for your device.

1 On the settings screen, tap General Date & time.
2 Customise the settings.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period
of time and the memory occupied by an app.

1 On the settings screen, tap General Memory.
2 Tap to set a time slot to retrieve data.

Backup

You can back up data saved on your device to another device or account.

1 On the settings screen, tap General Backup.
2 Customise the following settings:

• LG Mobile Switch: Allows you to transfer data from an old LG
device to your new LG device. See LG Mobile Switch for details.
• Backup & restore: Back up your device data or restore data to your
device from a backup.
• Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make
sure to copy and store the important backup files to your PC.

• Google backup: Change Google drive backup settings. You can
also check the backup account currently used, or add a new backup
account.
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Reset

You can reset the device including network and app settings.

1 On the settings screen, tap General Reset.
2 Customise the following settings:

• Network settings reset: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network
settings.
• Reset app preferences: Reset the settings for an app. The data
saved in the app will not be deleted.
• Factory data reset: Reset all settings for the device and delete
data.
• Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name,
Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status,
software details and legal information.
On the settings screen, tap General About phone and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.
On the settings screen, tap General Regulatory & Safety.
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Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.
Settings General Language & input Language ADD
• Tap
LANGUAGE, and select a language.
-- Touch and hold and drag it to the top of the language list to set it
as a default language.

LG Bridge
LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos
and documents saved on your LG smartphone from your computer
conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer
or update the device software.
• See LG Bridge help for details.
• The supported features may vary depending on the device.
• LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone
with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

• Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection
or mobile data connection.
• Back up data from the device to a computer or restore data from a
computer to the device via USB cable connection.
• Update the device software from a computer via USB cable connection.

Appendix

154

Installing LG Bridge on a computer
1
2
3
4
5

Go to www.lg.com from your computer.
Select your region and click

.

In the search bar, enter the name of your device.
Click Support Manuals & Downloads.
In the Software & Firmware, Click PC Sync and download the setup
file.
• Click Details to view the minimum requirements for installing
LG Bridge.

Phone software update
LG Mobile phone software update from the
Internet

For more information about using this function, please visit
http://www.lg.com/common/index.jsp, select your country and language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your
phone to a newer version from the Internet without needing to visit a
service centre. This feature will only be available if and when LG makes a
newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user’s full
attention for the duration of the update process, please make sure
you check all instructions and notes that appear at each step before
proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade
may seriously damage your mobile phone.
• LG reserves the right to make firmware updates available only for
selected models at its own discretion and does not guarantee the
availability of the newer version of the firmware for all handset models.
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LG Mobile Phone software update via Overthe-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone’s software to
a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will
only be available if and when LG makes a newer firmware version available
for your device.
To perform the phone software update,
Settings General Update centre Software Update Check now
for update.
• Your personal data from internal phone storage—including information
about your Google account and any other accounts, your system/
application data and settings, any downloaded applications and your
DRM licence—might be lost in the process of updating your phone’s
software. Therefore, LG recommends that you backup your personal
data before updating your phone’s software. LG does not take
responsibility for any loss of personal data.
• This feature depends on the area or service provider.
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Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset
to factory settings without your permission. For example, if your device is
lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen
lock information can use the device.
All you need to make sure your device is protected is:
• Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen
lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless
your screen is unlocked.
• Add your Google account on your device: If your device is wiped but
you have your Google account on it, the device can't finish the setup
process until your Google account information is entered again.
After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or
enter your Google account password if you need to do a factory reset.
This ensures that you or someone you trust is doing the reset.
• Do not forget your Google account and password you had added to
your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the
account information during the setup process, you won't be able to use
the device at all after performing the factory reset.
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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 a period of three years after our last shipment of this
product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information
(Regulation ID number, E-labeling, etc.)
For regulatory details, go to Settings General Regulatory & safety.

Appendix

158

Trademarks

• Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the
LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™
store are trademarks of Google, Inc.
• Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
• Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi
Alliance.
• All other trademarks and copyrights are the property of their
respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-H870DS product is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of Directive 2014/53/EU.
A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
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More information
DOLBY AUDIO
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio,
and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DOLBY VISION
Dolby, Dolby Vision, and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works. Copyright © 2013-2015 Dolby
Laboratories. All rights reserved.
Dolby Vision supports 4 modes for the best experience.
• Cinematic: Stays closest to cinema, best in dark environments.
• Bright: Offers the best video quality in brighter environments.
• Standard: Balances power saving and video quality.
• Vivid: Boosts brightness and colours for a bolder picture.
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Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear
out over time.
• If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact,
the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG
Customer Service Centre.
• You can purchase protective cases to protect your device from damage
on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty
service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio

This device uses 18:9 aspect ratio.
• Some downloaded apps may not support 18:9 aspect ratio.
In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult
the app provider for more information.
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FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your
device. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy to fix yourself.

SIM card error
Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network
Signal is weak. Move to a window or an open area.
You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available
New network not authorized.
Make sure you have not set call barring for the incoming number.
Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

Device cannot be turned on
When the battery is completely discharged, your device will not turn on.
Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error
Make sure device is charging at a normal temperature.
Check the charger and its connection to the device.
Use only in-box accessories which are authorized by LG.
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The battery depletes faster than when first purchased
When you expose the device or the battery to very cold or hot
temperatures, the battery life may be reduced.
Battery consumption will increase when you use certain features or apps,
such as GPS, games or the Internet.
The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera
Charge the battery.
Free some memory by transferring files to a computer or deleting files
from your device.
Restart the device.
If you are still having trouble with the camera app after trying these tips,
contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor
The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and
the photography techniques you use.
If you take photos and videos, standard angle quality is better than wideangle.
If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may
occur or images may be out of focus.
If you have any problems, reset the options.
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The touch screen responds slowly or incorrectly
If you attach a screen protector or optional accessories to the touch
screen, the touch screen may not function properly.
If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the
touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips,
the touch screen may malfunction.
The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed
to water.
Restart your device to clear any temporary software bugs.
If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service
Center.

Hangs or freezes
Restart the device
• If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the
device off and then on again.

Perform a boot-up
• A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or
the buttons, touch screen or device are no longer responding.
• To perform a soft reset of your device, simply press and hold the
Volume Down and Power keys until the device restarts.

Reset the device
• If the methods above do not solve your problem, perform a factory
data reset.
• On the settings screen, tap General Reset Factory data reset.
-- This method resets all settings for the device and deletes data.
Before performing the factory data reset, remember to make backup copies of all important data stored in the device.
-- If you registered a Google account to the device, you must sign in to
the same Google account after resetting the device.
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Bluetooth device is not located
Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.
Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you
wish to connect to.
Make sure your device and the other Bluetooth device are within the
maximum Bluetooth range (10 m).
If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics
Service Center.

A connection is not established when you connect the
device to a computer
Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.
Make sure you have the proper driver installed and updated on your
computer.

Downloaded application causes a lot of errors
Application has problems.
Remove and reinstall the application.
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