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เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้นี้

ไทย

ขอขอบคุณที่เลือกสินค้าของ LG ชิ้นนี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียด
ก่อนใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรกเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เสมอ อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกันได้รับการ
ออกแบบมาสําหรับอุปกรณ์นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ
• อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสายตาเนื่องจาก
ใช้แป้นพิมพ์แบบสัมผัส
• คําอธิบายต่าง ๆ อ้างอิงจากการตั้งค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์
• แอพเริ่มต้นที่มากับเครื่องอาจมีการอัพเดต และอาจมีการยกเลิกการ
สนับสนุนของแอพเหล่านี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับแอพที่ติดมากับเครื่อง โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG
สําหรับแอพที่ผู้ใช้ติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
• การปรับแต่งระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์จาก
แหล่งที่มาที่ไม่เป็นทางการอาจทําให้เครื่องชํารุดเสียหาย และทําให้
ข้อมูลเสียหายหรือสูญหายได้ การทําเช่นนั้นจะถือเป็นการละเมิด
ข้อตกลงสิทธิการใช้งานของ LG และทําให้ประกันเป็นโมฆะ
• เนื้อหาและภาพประกอบบางอย่างอาจแตกต่างจากอุปกรณ์ของคุณ
ขึ้นอยู่กับภูมิภาค ผู้ให้บริการ เวอร์ชันซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชัน
ของระบบปฏิบัติการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
• ซอฟต์แวร์ เสียง ภาพพื้นหลัง รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่มาพร้อมกับเครื่อง
สามารถใช้ได้แบบจํากัด หากคุณดึงข้อมูลและใช้รายการเหล่านี้เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ อาจถือเป็นการละเมิด
กฎหมายลิขสิทธิ์ ในฐานะผู้ใช้ คุณต้องรับผิดชอบการใช้สื่ออย่าง
ผิดกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
• ทั้งนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการใช้บริการเครือข่าย เช่น
การรับส่งข้อความ การอัพโหลด การดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
และบริการค้นหาตําแหน่งที่ตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น
เลือกแผนการใช้งานที่เหมาะกับความต้องของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
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ประกาศชี้แจง
คําเตือน: สถานการณ์ที่อาจทําให้ผู้ใช้และบุคคลอื่นบาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย
หรือทําให้อุปกรณ์ชํารุดเสียหาย
หมายเหตุ: หมายเหตุหรือข้อมูลเพิ่มเติม
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สารบัญ
5

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคําแนะนําเบื้องต้นต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติ ตามคําแนะนําเหล่านี้อาจทํา
ให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมาย
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด เครื่องมือซอฟต์แวร์ ที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณจะ
เก็บรวบรวมบันทึกความ ผิดพลาด เครื่องมือนี้รวบรวมเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
ความผิดพลาด เช่น ความแรงของสัญญาณ ตําแหน่ง ID เซลล์ในกรณีสายหลุด
และแอปพลิเคชันที่โหลด บันทึกจะถูกใช้เพื่อช่วยในการตรวจสอบสาเหตุของ
ความผิดพลาดเท่านั้น บันทึกเหล่านี้จะถูกเข้ารหัสและสามารถเข้าถึงได้
โดยศูนย์บริการ LG ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ในกรณีที่คุณต้องส่งคืนอุปกรณ์เพื่อ
ซ่อมแซม

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific
Absorption Rate)
โทรศัพท์มือถือรุ่น LG-K520DY นี้ ได้รับการออกแบบตรงตามข้อกําหนดเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
ข้อกําหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่รวม ถึงการกําหนดค่าเผื่อไว้ทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัย ของทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ
• ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่ วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า
Specific Absorption Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระทําด้วย
การใช้วิธีการที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่อง โทรศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุด
และมีการรับรอง ขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณดังกล่าว
ได้กระทําในทุกย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่
• แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุ่น จะแตกต่างกันบ้าง
แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออก แบบให้อยู่ภายในข้อกําหนดการรับพลังงาน
คลื่นความถี่วิทยุ
• ข้อจํากัด SAR ที่แนะนําโดย International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดย เฉลี่ยตามเนื้อเยื่อ
ของร่างกายที่หนัก 10 กรัม
• ค่า SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทําการทดสอบขณะถือแนบกับหูคือ
0.465 วัตต์/กก. (10 กรัม) และเมื่อพกพาไว้ กับตัวคือ 1.150 วัตต์/กก.
(10 กรัม)
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• โทรศัพท์นี้ตรงตามมาตรฐานการดูดกลืน สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF)
เมื่อใช้งาน ตามปกติโดยถือแนบกับหู หรือขณะวางห่าง
จากร่างกายอย่างน้อย 5 มม. เมื่อใช้กล่อง โทรศัพท์สําหรับพกพา คลิป
ยึดเข็มขัดหรือที่ใส่ โทรศัพท์ เพื่อการใช้งานแบบพกติดตัว อุปกรณ์ เหล่านั้น
ไม่ควรเป็นโลหะและควรให้โทรศัพท์อยู่ ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 5 มม.
โทรศัพท์ เครื่องนี้ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีคุณภาพ สําหรับการส่งไฟล์
ข้อมูลหรือข้อความ ในบาง ครั้งการส่งไฟล์ข้อมูลหรือการส่งข้อความอาจ
ล่าช้าจนกว่าจะเชื่อมต่อเครือข่ายได้ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตาม
คําแนะนําเกี่ยวกับระยะห่าง ดังกล่าวข้างต้น จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จสิ้น

การดูแลและการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์
• ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมของ แท้ของ LG ที่ผ่าน
การรับรองให้ใช้กับ โทรศัพท์รุ่นนี้เสมอ การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ
อาจทําให้การรับรองหรือการรับประกันของ เครื่องสิ้นสุดลง
หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
• เนื้อหาและภาพประกอบบางอย่างอาจต่างจากอุปกร ณ์ของคุณได้โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทรศัพท์ ควร นําไปให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้
เมื่อจําเป็นต้องมี การตรวจซ่อม
• การซ่อมแซมภายใต้การรับประกันเป็นการตัดสิน ใจของ LG ซึ่งอาจรวมถึง
การเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือ แผงวงจรที่เป็นของใหม่หรือของที่ปรับสภาพ
โดยมีประสิทธิภาพในการทํางานเทียบเท่าชิ้น ส่วนที่ถูกเปลี่ยน
• ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี วิทยุ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
• ควรตั้งเครื่องไว้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อน
หรือเตาประกอบอาหาร
• อย่าทําตก
• อย่านําเครื่องนี้ไว้ในที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
• ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับ พิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น
ห้ามใช้โทรศัพท์ ในโรงพยาบาล เนื่องจากอาจมีผลต่อการทํางาน
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน
• ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก ขณะกําลัง ชาร์จแบตเตอรี่
เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจ ทําให้โทรศัพท์ชํารุดเสียหายได้
• ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ เนื่องจาก
โทรศัพท์อาจร้อนและทําให้ติดไฟ ซึ่งอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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• ใช้ผ้าแห้งเช็ดทําความสะอาดภายนอกเครื่องโทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย
เช่น เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
• อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพื้นผิวอ่อนนุ่ม
• ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศดี
• อย่านําเครื่องนี้ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
• อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิตหรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก
เพราะอาจทําความเสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
• อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะอาจทําความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
• วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากของเหลวหรือความชื้น
• ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด้วยความระมัดระวัง
อย่าแตะต้องเสาอากาศโดยไม่จําเป็น
• ห้ามใช้ สัมผัส หรือพยายามถอดหรือซ่อมแซมแก้วที่แตก มีรอยแตก หรือร้าว
ความเสียหายของหน้าจอแก้วเกิดขึ้นจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ
ไม่ถูกต้องจะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน
• โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความร้อนในระหว่างการทํา
งานปกติ การสัมผัสกับผิวโดยตรงเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีการระบาย
อากาศหรือมีไม่เพียงพออาจทําให้รู้สึกไม่สบายหรือเกิดแผลไหม้เล็กน้อย
ได้ ดังนั้น ผู้ใช้ต้องระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ในระหว่างหรือทันทีหลังจาก
การใช้การ
• หากโทรศัพท์ของคุณเปียกน้ํา ให้ถอดปลั๊กทันทีเพื่อให้เครื่องแห้งสนิท
ห้ามทําให้อุปกรณ์แห้งเร็วขึ้นโดยใช้แหล่งความร้อนภายนอก เช่น เตาอบ
เตาไมโครเวฟ หรือเครื่องเป่าผม
• ของเหลวในโทรศัพท์ที่เปียกน้ําจะเปลี่ยนสีของฉลากผลิตภัณฑ์ในโทรศัพท์
ความเสียหายของอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากการสัมผัสกับของเหลวจะไม่ได้รับ
ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน
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การทํางาน อย่างมีประสิทธิภาพของ โทรศัพท์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องอาจได้รับผลจากคลื่นรบกวนได้
ทําให้มีผลต่อการทํางาน
• ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
เสียก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของ
หัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
• โทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจก่อให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกับเครื่องช่วย
ฟังได้
• ดังนั้น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย
• ใช้โทรศัพท์ของคุณในช่วงอุณหภูมิ 0ºC และ 40ºC หากเป็นไปได้
การปล่อยให้โทรศัพท์อยู่ในอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัดอาจทําให้เกิด
ความเสียหาย ทํางานผิดพลาด หรือระเบิดได้

ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
พื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
• มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่
• ขับเข้าข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่
ทําให้จําเป็นต้องดําเนินการดังกล่าว
• พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดใน
รถของคุณ เช่น วิทยุติดรถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
• หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึ่งขัด
ขวางการทํางานของถุงลม ซึ่งอาจทําให้ถุงลมไม่ทํางาน หรืออาจทําให้คุณ
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเนื่องจากการทํางานผิดปกติของถุงลมนิรภัยได้
• หากคุณกําลังฟังเพลงในขณะอยู่ข้างนอก โปรดตรวจดูว่าระดับเสียงอยู่ที่
ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณยังสามารถได้ยินเสียงจากรอบข้างได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างถนน
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หลีกเลี่ยงการทําลายความสามารถใน การได้ยิน
เพื่อป้องกันการทําลายความสามารถใน การได้ยินที่ อาจเกิดขึ้นได้
ห้ามฟังเสียงที่ดัง มากเป็นเวลานาน

ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทําลายได้หาก
คุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนํา
ว่า คุณไม่ควรเปิดหรือปิดหูฟังใกล้กับหูของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียง
เพลงและระดับเสียงสายสนทนาไว้ในระดับที่เหมาะสม
• เมื่อใช้หูฟัง ให้ลดระดับเสียงลงหากคุณไม่ได้ยินเสียงพูดของคนข้างๆ
หรือคนข้างๆ คุณได้ยินสิ่งที่คุณกําลังฟัง
• แรงดันเสียงที่มากเกินไปจากหูฟัง และชุดหูฟังสามารถทําให้สูญเสีย
การได้ยินได้

ส่วนที่เป็นแก้ว
บางส่วนของโทรศัพท์ของคุณทํามาจากวัสดุแก้ว ซึ่งส่วนที่เป็นแก้วนี้สามารถ
แตกได้หากโทรศัพท์ตกลงบนพื้นแข็ง หรือถูกกระแทก หากส่วนที่เป็น
แก้วนี้แตก อย่าสัมผัส หรือพยายามดึงออก ให้หยุดใช้โทรศัพท์จนกว่าส่วนที่
เป็นแก้วนี้จะได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

บริเวณที่ทําให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อห้าม
อย่างเคร่งครัด และทําตามข้อกําหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้
• ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
• ห้ามใช้ใกล้น้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี
• ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซหรือของเหลวที่ติดไฟง่าย หรือระเบิดได้ในห้อง
โดยสารของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณ
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บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้
• ให้ปิดโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน
• อย่าใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินก่อนได้รับการอนุญาตจากพนักงานประจําเครื่อง

เด็ก
เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่ง
อาจทําอันตรายหากเด็กนําใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน
การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่ายมือถือบางเครือข่ายได้ จึงไม่ควร
ใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการใน
พื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดูแลรักษา
• คุณไม่จําเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ
แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่นเนื่องจากไม่มี Memory Effect
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
• ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จของ LG เท่านั้น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
• อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทําให้แบตเตอรี่ลัดวงจร
• รักษาความสะอาดหน้าสัมผัสโลหะของแบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ําลงจนถึง
ระดับที่ไม่อาจใช้งานต่อได้ แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้ง
ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
• ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการ
ใช้งาน
• อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพ
ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ํา
• อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็น เนื่องจากประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
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• หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง อาจทําให้เกิดการระเบิดได้
ควรปฏิบัติตามคําแนะนําในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
• หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่โทรศัพท์
เต็มแล้วเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเครือข่าย,
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุที่มีขอบแหลมคม เช่น ฟันหรือเล็บสัตว์ ตะปู
สัมผัสกับแบตเตอรี่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
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01
คุณสมบัติที่ออก
แบบด้วยตนเอง

Quick Share
คุณสามารถแชร์รูปภาพหรือวิดีโอไปยังแอพที่คุณต้องการได้ทันทีหลัง
จากถ่ายภาพ
จากนั้นถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
1 แตะที่
ลากไอคอนการแชร์
ด่วน ที่ปรากฏหลังการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
2

แล้วเลือกแอพสําหรับแชร์
หรือแตะที่ไอคอนพรีวิวที่ปรากฏหลังการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอค้างไว้
แล้วลากไปยังไอคอนการแชร์ด่วน
• แอพที่แสดงโดยไอคอนการแชร์ด่วน อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภท
และความถี่ของการเข้าใช้งานแอพที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ดังกล่าว

คุณสมบัติที่ออก แบบด้วยตนเอง
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มุมมองขนาดเล็ก
ในการย่อหน้าจอเพื่อให้สามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียว ให้ปัดไปทางซ้าย
หรือขวาบนปุ่มกลับ หน้าหลัก หรือภาพรวม
: ปิดมุมมองขนาดเล็ก
•
: ปรับขนาดของมุมมองขนาดเล็ก
•

คุณสมบัติที่ออก แบบด้วยตนเอง
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หน้าต่างคู่
ฟังก์ชันหน้าต่างคู่จะแยกหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานมัลติทาสกิ้ง การลากแล้ว
ปล่อยระหว่างกัน การลิงก์อัตโนมัติ และแอปฯ ที่ใช้งานล่าสุด

การเปิดใช้งานหน้าต่างคู่

1 แตะ
2 ปัด

ตั้งค่า ทั่วไป หน้าต่างคู่

เพื่อเปิดใช้งาน
• ทําเครื่องหมายที่ช่องหน้าเปิดอัตโนมัติเพื่อเปิดฟังก์ชันหน้าต่าง
คู่โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณแตะลิงค์ขณะอยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ
หรือแตะรูปภาพแนบในอีเมล

การใช้หน้าต่างคู่

1 แตะ

หน้าต่างคู่

• ขณะใช้งานแอปฯ หนึ่ง คุณสามารถแตะ
หน้าต่างคู่
เพื่อกําหนดให้แอปฯ ดังกล่าวทํางานในหน้าต่างบน
แล้วทําการเลือกแอปฯ ที่สอง

2 แตะไอคอนแอปฯ ที่คุณต้องการใช้ แอปฯ แรกที่คุณแตะจะเปิดใน

หน้าต่างด้านบนของหน้าจอ แอปฯ ที่สองจะเปิดที่ด้านล่างของหน้าจอ

3 แตะที่หน้าต่างหนึ่งเพื่อเลือก และใช้งาน
• กล่องสีน้ําเงินจะปรากฏขึ้นรอบๆ หน้าต่างที่เลือก พร้อมด้ามจับรูปครึ่ง
วงกลมสีน้ําเงินระหว่างหน้าต่าง
• ลากด้ามจับสีน้ําเงินเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง (หน้าต่างหนึ่งใหญ่กว่า
อีกหน้าต่างหนึ่งเล็กกว่า)

คุณสมบัติที่ออก แบบด้วยตนเอง
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QuickMemo+
ภาพรวม QuickMemo+
คุณสามารถสร้างบันทึกแบบสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายบนคุณ
สมบัติขั้นสูงนี้ของแผ่นบันทึก เช่น การจัดการรูปภาพและภาพถ่ายหน้าจอ
ที่ไม่รองรับบนแผ่นบันทึกแบบดั้งเดิม

การสร้างบันทึก

1 แตะที่
2 แตะที่

QuickMemo+

3 แตะที่

เพื่อจัดเก็บบันทึก

เพื่อสร้างบันทึก
: จัดเก็บบันทึก
: ยกเลิกการดําเนินการล่าสุด
: ทําซ้ําการดําเนินการล่าสุดที่คุณได้ยกเลิกไว้
: จดบันทึกโดยใช้แป้นพิมพ์
: จดบันทึกโดยใช้ลายมือ
: ลบบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ
: ย่อหรือขยาย หมุนหรือลบส่วนต่างๆ
ของบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ
• : เข้าใช้งานตัวเลือกเพิ่มเติม รวมถึงการแชร์และการล็อกบันทึก
การเปลี่ยนรูปแบบแผ่นบันทึกและการใส่เนื้อหา
•
•
•
•
•
•
•

คุณสมบัติที่ออก แบบด้วยตนเอง
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การเขียนบันทึกลงในภาพถ่ายหน้าจอ

1 ขณะดูหน้าจอ คุณต้องการถ่ายภาพหน้าจอ ลากแถบสถานะลงด้านล่าง
จากนั้นแตะที่ Capture+
• ภาพถ่ายหน้าจอจะปรากฏเป็นธีมพื้นหลังของแผ่นบันทึก เครื่องมือ
บันทึกช่วยจําจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนหน้าจอ

2 เขียนบันทึกลงบนหน้าจอที่ถ่ายไว้

• หากต้องการครอบตัดและจัดเก็บเพียงส่วนหนึ่งของหน้าจอ แตะที่
และกําหนดสัดส่วนด้วยเครื่องมือครอบตัด
• หากต้องการแนบภาพถ่ายหน้าจอไว้กับแผ่นบันทึก แตะที่ .

3 แตะที่

และจัดเก็บบันทึกไว้ในตําแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ
• บันทึกที่จัดเก็บไว้สามารถดูได้ที่ QuickMemo+ หรือ แกลเลอรี่
• หากต้องการจัดเก็บบันทึกในตําแหน่งเดียวกันทุกครั้ง เลือกกล่อง
กาเครื่องหมาย ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสําหรับการดําเนินการนี้
และเลือกแอพ

การจัดการโฟลเดอร์
คุณสามารถดูบันทึกต่างที่จัดกลุ่มไว้ตามประเภทบันทึก
QuickMemo+
1 แตะที่
2 ที่ด้านบนหน้าจอ แตะที่ แล้วเลือกรายการเมนู:

• บันทึกช่วยจําทั้งหมด: ดูบันทึกทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน
QuickMemo+
• บันทึกช่วยจําของฉัน: ดูบันทึกที่สร้างโดย QuickMemo+
• Capture+: ดูบันทึกที่สร้างโดย Capture+
• หมวดหมู่ใหม่: เพิ่มหมวดหมู่
: จัดเรียงใหม่ เพิ่ม หรือลบหมวดหมู่
•
หากต้องการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ แตะที่หมวดหมู่ที่ต้องการ
• โฟลเดอร์บางรายการอาจไม่ปรากฏเมื่อเปิดใช้ QuickMemo+
เป็นครั้งแรก โฟลเดอร์ที่ปิดใช้งานอาจถูกเปิดใช้ และปรากฏขึ้น
หากมีบันทึกที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 รายการ

คุณสมบัติที่ออก แบบด้วยตนเอง
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QSlide
คุณสามารถแสดงแอพหลายรายการพร้อมกันบนจอเดียวกัน
และสลับระหว่างแอพได้ ยกตัวอย่างเช่น ใช้เครื่องคิดเลขหรือปฏิทินขณะ
กําลังเล่นวิดีโอ
QSlide
ขณะที่แอปฯ กําลังทํางาน แตะ
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในบางแอพ

: ปิดโหมด QSlide เพื่อสลับเป็นโหมดเต็มหน้าจอ
: ปรับความโปร่งใสของหน้าต่าง QSlide หากหน้าต่าง QSlide
โปร่งใส หน้าต่างจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัส
: ปิดหน้าต่าง QSlide
•
: ปรับขนาดหน้าต่าง QSlide
•
•
•

คุณสมบัติที่ออก แบบด้วยตนเอง
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Pen Pop
คุณสมบัติ Pen Pop ทําให้คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ
ในการสร้างบันทึกได้อย่างรวดเร็ว ดึงปากกาออกแล้ว Pen Pop จะเปิดขึ้น

การตั้งค่า Pen Pop
แตะ

ตั้งค่า ปากกา

ตัวเลือก Pen Pop
•
•
•
•
•
•

: ซ่อน/แสดงตัวเลือก Pen Pop
: เปิด Pop Memo เพื่อเขียนบันทึก
: เปิด Capture+ เพื่อบันทึกภาพของหน้าจอปัจจุบันลงในบันทึก
: เปิด Pop Scanner เพื่อบันทึกภาพด้วยกล้อง และนํามาใช้ในบันทึก
: เปิด QuickMemo+ แล้วดูบันทึกปัจจุบัน
: เพิ่มช็อตคัทไปยังแอปฯ ที่คุณเลือกได้
• คุณสามารถเปลี่ยนช็อตคัทที่ปรับแต่ง ด้วยการแตะไอคอนในตัวเลือก
Pen Pop ค้างไว้

คุณสมบัติที่ออก แบบด้วยตนเอง
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กําลังแบ่งปันคอนเทนท์
การเล่นเนื้อหา
คุณสามารถเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ของคุณบนทีวี เล่นเนื้อหาที่บันทึกไว้
เช่น ภาพถ่าย เพลง และวิดีโอ

1 เชื่อมต่อโทรศัพท์และทีวีกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันก่อนเล่น
2 เลือก ‘เล่นเนื้อหา’ บนมุมมองรายละเอียดในคลังภาพ เพลง
เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่จะเล่น

• สําหรับ Chromecast บริการ Google Play ควรได้รับการอัปเดตใหม่สุด

การส่งหรือรับไฟล์
คุณสามารถส่งและรับไฟล์ระหว่าง โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
LG ได้อย่างรวดเร็ว
ในการรับไฟล์ ให้ลากแถบสถานะลงแล้วเปิดการแบ่งปันไฟล์ สําหรับ
อุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนการแบ่งปันไฟล์ ให้เปิด SmartShare Beam
ใน ตั้งค่า แบ่งปันและเชื่อมต่อ การแบ่งปันไฟล์

3 คุณสามารถส่งไฟล์ได้เร็วขึ้น ถ้าอุปกรณ์ทั้งสองเชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย

Wi-Fi เดียวกัน คุณสามารถส่งไฟล์ไปยังโทรศัพท์และแท็บเล็ตที่รองรับ
DLNA ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ LG หรือไม่ก็ตาม

การส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์อื่น

1 เลือกไฟล์แล้วแตะที่

SmartShare Beam หรือแตะที่
จากรายการไฟล์ และเลือกไฟล์ จากนั้นแตะที่ แบ่งปัน
SmartShare Beam

2 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ใกล้เคียงที่รองรับ SmartShare Beam
• จากนั้น ไฟล์จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์

การใช้อุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
คุณสามารถเล่นเพลง และฟังก์ชันอื่นๆ ที่บันทึกอยู่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ผ่านอุปกรณ์ของคุณได้
คุณสมบัติที่ออก แบบด้วยตนเอง
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อุปกรณ์ข้างเคียง
1 จากแอพ แกลเลอรี่ หรือ เพลง เลือก
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• หากไม่พบอุปกรณ์ที่ต้องการในรายชื่ออุปกรณ์ โปรดตรวจดูว่า DLNA
เปิดอยู่หรือไม่ จากนั้นแตะที่ ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง

3 เล่นเนื้อหาที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ที่เลือก

ห้ามรบกวน
คุณสามารถจํากัดหรือปิดเสียงการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการรบกวนเป็นเวลา
ตามกําหนดได้

1 แตะที่
ลาก

ตั้งค่า เสียงและการแจ้ง
เพื่อเปิดใช้งาน

ห้ามรบกวน และ จากนั้น

2 แตะที่ เสียงและการสั่น และเลือกโหมดที่คุณต้องการ:

• ที่มีลําดับความสําคัญสูงเท่านั้น: รับการแจ้งเตือนแบบเปิดเสียง
• หรือสั่นสําหรับแอพที่เลือกไว้เท่านั้น แม้ในขณะที่
ที่มีลําดับความสําคัญสูงเท่านั้น เปิดอยู่ เสียงปลุกก็จะยังคง
ส่งเสียงดังอยู่
• เงียบทั้งหมด: ปิดทั้งเสียงและการสั่น

ID เสียงเรียกเข้า
คุณสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์เล่นเสียงริงโทนที่สร้างขึ้นแบบอัตโนมัติสําหรับ
สายโทรเข้าจากผู้ติดต่อที่เลือกไว้ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ เนื่องจากคุณจะ
สามารถทราบว่าใครเป็นผู้โทรหาคุณโดยการฟังเพียงเสียงริงโทนเท่านั้น

1 แตะที่

จากนั้นลาก

ตั้งค่า เสียงและการแจ้ง
เพื่อเปิดใช้งาน

ID เสียงเรียกเข้า

2 แตะที่ สร้างริงโทนสําหรับ และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
• ริงโทนเริ่มต้นจะใช้กับสายโทรเข้าจากผู้ติดต่อทุกคนยกเว้นผู้ติดต่อที่
กําหนดไว้

คุณสมบัติที่ออก แบบด้วยตนเอง
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02
ฟังก์ชันพื้นฐาน

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีรายการใดต่อไปนี้หายไป:
• อุปกรณ์
• แบตเตอรี่
• ชุดหูฟังสเตอริโอ

• สายเคเบิล USB
• อุปกรณ์ชาร์จ
• คู่มือการเริ่มใช้งานแบบรวดเร็ว

• ใช้อุปกรณ์เสริมแท้ของ LG Electronics เสมอ การใช้อุปกรณ์เสริมของ
ผู้ผลิตรายอื่นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการโทรของอุปกรณ์ของคุณ
หรือทําให้อุปกรณ์ทํางานบกพร่อง การดําเนินการนี้อาจไม่ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้การบริการซ่อมแซมของ LG
• หากได้รับอุปกรณ์พื้นฐานไม่ครบตามรายการนี้ โปรดติดต่อตัวแทน
จําหน่ายที่คุณซื้ออุปกรณ์มา
• หากต้องการซื้ออุปกรณ์พื้นฐานเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG
• หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG
เพื่อขอข้อมูลตัวแทนจําหน่าย จากนั้นทําการสั่งซื้อทางออนไลน์
• อุปกรณ์บางชิ้นในกล่องผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
• รูปลักษณ์และข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฟังก์ชันพื้นฐาน
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ภาพรวมชิ้นส่วน
เซนเซอร์รับ
สัญญาณ/แสงไฟ
เลนส์กล้องด้านหน้า
LED การแจ้ง

ช่องเสียบชุดหูฟัง
ปากกาสไตลัส

หูฟัง
ไมโครโฟน

พอร์ตอุปกรณ์ชาร์จ/USB
เลนส์กล้องด้านหลัง
แฟลช
ปุ่มปรับระดับเสียง

ปุ่มเปิด/ปิด/ล็อค

ลําโพง
ฟังก์ชันพื้นฐาน

ไมโครโฟน
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• พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์/เซ็นเซอร์วัดสภาพแสงโดยรอบ
- พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์: พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์จะปิดหน้าจอและฟังก์ชัน
การสัมผัสเมื่ออุปกรณ์อยู่ใกล้กับร่างกายมนุษย์ โดยระบบจะเปิด
หน้าจอและฟังก์ชันการสัมผัสอีกครั้ง เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างออกมาใน
ระยะที่กําหนดไว้
- เซ็นเซอร์วัดสภาพแสงโดยรอบ เซ็นเซอร์วัดสภาพแสงโดยรอบทํา
หน้าที่วิเคราะห์ความเข้มของแสงโดยรอบเมื่อเปิดใช้งานโหมดการ
ควบคุมความสว่างอัตโนมัติ
• ปุ่มปรับระดับเสียง
- ปรับระดับเสียงริงโทน เสียงพูดคุยระหว่างการโทร หรือเสียงแจ้งเตือน
- กดปุ่มปรับระดับเสียงเบา ๆ เพื่อทําการถ่ายภาพ หากต้องการถ่ายภาพ
ติดต่อกันหลายภาพ กดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้
- กดปุ่มลดระดับเสียง (-) 2 ครั้งเพื่อเปิดใช้งานแอพ กล้อง
เมื่อหน้าจอล็อกหรือปิดอยู่ กดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (+) 2 ครั้งเพื่อใช้งาน
Capture+
• ปุ่มเปิดปิด/ล็อก
- กดปุ่มถี่ๆ เมื่อคุณต้องการเปิดหรือปิดหน้าจอ
- กดปุ่มค้างไว้ หากคุณต้องการเลือกตัวเลือกการควบคุมการเปิดปิด
เครื่อง
• ฟังก์ชันบางอย่างอาจถูกจํากัดการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูล
จําเพาะของอุปกรณ์
• อย่าวางวัตถุที่หนักหรือนั่งทับตัวเครื่อง มิฉะนั้น คุณสมบัติของหน้าจอสัม
ผัสอาจชํารุดเสียหายได้
• ฟิล์มกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจรบกวนการทํางานของพร็อกซิมิตี้
เซนเซอร์
• หากตัวเครื่องเปียกหรือถูกใช้งานในที่เปียกชื้น เซ็นเซอร์จับการสัมผัส
หรือปุ่มต่างๆ อาจไม่ทํางานอย่างถูกต้อง
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การเปิดหรือปิดเครื่อง
การเปิดเครื่อง
ในตอนที่เครื่องปิดอยู่ กดปุ่มเปิดปิด/ล็อกค้างไว้
• เมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ระบบจะแสดงการกําหนดค่าเริ่มต้น
เวลาที่ใช้ในการบูตเครื่องครั้งแรกของสมาร์ทโฟนอาจนานกว่าปกติ

การปิดเครื่อง
กดปุ่มเปิดปิด/ล็อกค้างไว้ จากนั้นเลือก ปิดเครื่อง

ตัวเลือกการควบคุมการเปิดปิด
แตะปุ่มเปิดปิด/ล็อกค้างไว้ จากนั้นเลือกตัวเลือก
• ปิดเครื่อง: ปิดเครื่อง
• ปิดและรีสตาร์ท: ปิดและเปิดเครื่องใหม่
• เปิดโหมดเครื่องบิน: บล็อกฟังก์ชันเกียวกับการโทรคมนาคม
รวมถึงการโทรเข้า-ออก การรับส่งข้อความ และการท่องอินเตอร์เน็ต
ฟังก์ชันอื่นๆ จะยังคงใช้งานได้ตามปกติ
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การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่
ใส่ซิมการ์ดที่ผู้ให้บริการอุปกรณ์ให้มา รวมถึงแบตเตอรี่ที่ให้มาด้วย
• ห้ามเสียบการ์ดหน่วยความจําลงในช่องเสียบซิมการ์ด ถ้าการ์ดหน่วย
ความจําติดค้างอยู่ในช่องเสียบซิมการ์ด ให้นําอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการ
LG เพื่อนําการ์ดหน่วยความจําออก
• อุปกรณ์นี้ใช้ซิมการ์ดนาโนได้เท่านั้น

1 ในการถอดฝาครอบด้านหลัง ให้จับโทรศัพท์ไว้อย่างมั่นคงด้วยมือข้าง

เดียว ใช้มือข้างหนึ่งของคุณ ดึงฝาครอบด้านหลังออกด้วยนิ้วหัวแม่มือ
ของคุณตามที่แสดงไว้ในภาพ
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2 เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ดตามภาพที่แสดง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ําลง

3 ใส่แบตเตอรี่

ฟังก์ชันพื้นฐาน

28

4 เมื่อต้องการปิดฝาครอบอุปกรณ์ ให้วางฝาด้านหลังบนช่องใส่แบตเตอรี่
และกดให้เข้าที่
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การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานครั้งแรก ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ
คุณยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ โดยการเชื่อมต่อ
โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
• ใช้อุปกรณ์ชาร์จ แบตเตอรี่ และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองจาก LG
เท่านั้น หากคุณใช้อุปกรณ์ชาร์จ แบตเตอรี่หรือสายเคเบิลที่ไม่ได้รับการ
รับรอง อาจทําให้การชาร์จแบตเตอรี่ล่าช้า หรืออาจทําให้แบตเตอรี่ระเบิด
หรือทําให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
การรับประกัน

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จอยู่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ เสียบอุปกรณ์ชาร์จ
และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ

• ห้ามเปิดฝาครอบด้านหลังขณะโทรศัพท์ของคุณกําลังชาร์จ
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การยืดอายุแบตเตอรี่
ยืดพลังงานแบตเตอรี่โดยการปิดคุณสมบัติที่คุณไม่จําเป็นต้องให้ทํางาน
อย่างต่อเนื่องในแบ็คกราวด์ คุณสามารถตรวจสอบวิธีการใช้ไฟแบตเตอรี่
ของแอปพลิเคชันและทรัพยากรระบบได้

การยืดอายุแบตเตอรี่ของอุปกรณ์:
•

•
•
•
•

ปิดการสื่อสารทางสัญญาณวิทยุเมื่อคุณไม่ได้ใช้ ปิด Wi-Fi, Bluetooth®
หรือ GPS หากคุณไม่ได้ใช้งาน
ลดความสว่างหน้าจอและตั้งค่าไทม์เอาต์หน้าจอให้สั้นลง
ปิดการซิงค์อัตโนมัติของ Gmail, ปฏิทิน, รายชื่อ และแอปพลิเคชันอื่นๆ
บางแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดอาจใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
ขณะใช้แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา ให้ตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี่
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การใส่การ์ดหน่วยความจํา
อุปกรณ์ของคุณรองรับการ์ด microSD สูงสุดไม่เกิน 128GB การ์ดหน่วย
ความจําบางการ์ดอาจใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและ
ชนิดของการ์ดหน่วยความจํา
• การ์ดหน่วยความจําบางการ์ดอาจใช้ได้ไม่สมบูรณ์กับอุปกรณ์ การใช้การ์ด
ที่ไม่รอบรับอาจทําให้อุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจําเสียหาย หรือทําให้
ข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดเสียหายได้
• ถ้าคุณเขียนและลบข้อมูลบ่อยเกินไป จะเป็นการลดอายุการใช้งานการ์ด
หน่วยความจํา

1 ถอดฝาครอบด้านหลัง
2 ใส่การ์ดหน่วยความจําโดยให้หน้าสัมผัสสีทองของการ์ดคว่ําหน้าลง

3 ปิดฝาครอบด้านหลัง
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หน้าจอสัมผัส
คุณสามารถเรียนรู้วิธีการควบคุมอุปกรณ์ของคุณได้โดยการใช้ท่าทาง
บนหน้าจอสัมผัส
การแตะ
ใช้ปลายนิ้วแตะหน้าจอเบาๆ เพื่อเลือกหรือเรียกใช้งานแอพหรือตัวเลือก

การแตะค้าง
แตะหน้าจอค้างไว้นานหลายวินาที เพื่อดูฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่
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การแตะสองครั้ง
แตะสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าหรือออกภาพหรือแผนที่

การปัด
แตะที่รายการค้างไว้ เช่นแอพหรือวิดเจ็ต จากนั้น ปัดไปยังตําแหน่งอื่น
คุณสามารถใช้รูปแบบนี้เพื่อย้ายรายการต่างๆ

การตวัดนิ้ว
แตะหน้าจอค้างไว้เบาๆ จากนั้นตวัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผง
อื่นอย่างรวดเร็ว
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การหุบและกางนิ้ว
เลื่อนสองนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก เช่น บนภาพถ่ายหรือแผนที่
ในการซูมเข้า ให้เลื่อนสองนิ้วออกจากกัน

• ระวังอย่าให้หน้าจอสัมผัสถูกกระแทก อาจทําให้เซ็นเซอร์จับการสัมผัส
ชํารุดเสียหาย
• หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทํางาน หากใช้งานเครื่องใกล้กับวัสดุที่เป็นแม่เหล็ก
โลหะ หรือวัสดุนําไฟฟ้า
• หากคุณใช้อุปกรณ์ในสภาพที่มีแสงจ้า เช่น สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
คุณอาจมองไม่เห็นรายการต่างๆ บนหน้าจอ ขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่คุณอยู่
ใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีร่มเงา หรือในที่ที่แสงไม่สว่างจนเกินไป
และสว่างพออ่านหนังสือได้
• อย่ากดหรือกระแทกหน้าจออย่างรุนแรง
• ใช้ปลายนิ้วแตะเบาๆ บนตัวเลือกที่คุณต้องการ
• การควบคุมด้วยระบบสัมผัสอาจไม่ทํางานอย่างถูกต้อง
หากคุณใส่ถุงมือหรือใช้ปลายเล็บ
• การควบคุมด้วยระบบสัมผัสอาจไม่ทํางานอย่างถูกต้อง
หากหน้าจอเปียกหรือชื้น
• หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทํางานอย่างเหมาะสม หากติดฟิล์มกันรอยหรือติด
อุปกรณ์เสริมที่ซื้อจากร้านค้าออฟไลน์หรือออนไลน์ทั่วไปเข้ากับเครื่อง
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หน้าจอโฮม
ภาพรวมหน้าจอโฮม
หน้าจอโฮมคือจุดเริ่มต้นการเข้าใช้งานฟังก์ชันและแอพต่างๆ
บนหน้าจอใดๆ เพื่อไปยังหน้าจอโฮมโดยตรง
บนอุปกรณ์ของคุณ แตะที่
คุณสามารถจัดการแอพและวิดเจ็ตทั้งหมดบนหน้าจอโฮมได้ ปัดหน้าจอไป
ทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแอพทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ในพริบตาเดียว

เค้าโครงหน้าจอโฮม
ดูแอพทั้งหมด และจัดระเบียบวิดเจ็ตและโฟลเดอร์ต่างๆ
ที่อยู่บนหน้าจอโฮม
แถบสถานะ
Widget

โฟลเดอร์
ไอคอนหน้า
พื้นที่ Dock
ปุ่มสัมผัสด้านหน้า

• หน้าจอโฮมอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือเวอร์ชันซอฟต์แวร์
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• แถบสถานะ: ดูไอคอนสถานะ เวลา และระดับแบตเตอรี่
• วิดเจ็ต: เพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอโฮมเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นได้อย่าง
รวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดแอพทีละแอพ
• โฟลเดอร์: สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดกลุ่มแอพต่างๆ ตามที่คุณต้องการ
• ไอคอนหน้า: ดูจํานวนหน้าทั้งหมดของหน้าจอโฮม
รวมถึงหน้าที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะถูกไฮไลต์ไว้
• พื้นที่การเข้าใช้งานด่วน: ตรึงแอพที่ใช้งานหลักไว้ที่ด้านล่างของ
หน้าจอ เพื่อให้เข้าถึงได้จากทุกหน้าของหน้าจอโฮม
• ปุ่มสัมผัสบนหน้าจอโฮม
: ย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า ปิดแป้นพิมพ์หรือหน้าต่างป๊อปอัพ
: แตะเพื่อไปยังหน้าจอโฮม หากต้องการเปิดใช้งาน Google
ให้แตะค้างไว้
: ดูรายการแอพที่ใช้เมื่อไม่นานมานี้ หรือเรียกใช้แอพจากรายการ
ดังกล่าว ใช้ตัวเลือก ลบทั้งหมด เพื่อลบรายการแอพที่ใช้เมื่อไม่นาน
มานี้ทั้งหมด สําหรับบางแอพ ให้แตะปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเข้าถึงตัวเลือก
เพิ่มเติม
: เลือกว่าคุณจะใช้ซิมการ์ดใด แตะค้างไว้เพื่อกําหนดค่าการ
ตั้งค่าซิมการ์ดคู่

การแก้ไขปุ่มสัมผัสบนหน้าจอโฮม
คุณสามารถจัดเรียงปุ่มสัมผัสบนหน้าจอโฮม หรือเพิ่มฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย
เป็นปุ่มสัมผัสบนหน้าจอโฮมได้
ตั้งค่า หน้าจอ ปุ่มสัมผัสหน้าจอโฮม จัดเรียงปุ่ม
แตะที่
และปรับแต่งการตั้งค่าด้วยตนเอง
• ฟังก์ชันหลายอย่าง รวมถึง Qslide แผงการแจ้งเตือน หรือ Capture+
จะรวมอยู่ด้วย คุณสามารถเพิ่มรายการได้สูงสุด 5 รายการ
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ไอคอนสถานะ
เมื่อมีการแจ้งเตือนข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน เหตุการณ์ในปฏิทิน
หรือนาฬิกาปลุก แถบสถานะจะแสดงไอคอนแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง
โปรดตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ของคุณโดยการดูไอคอนการแจ้งเตือน
ที่แสดงอยู่บนแถบสถานะ
: ไม่มีสัญญาณ
•
• : กําลังส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
: ตั้งนาฬิกาปลุกแล้ว
•
: โหมดสั่นเปิดอยู่
•
: Bluetooth เปิดอยู่
•
• : เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB แล้ว
• : ระดับแบตเตอรี่
: โหมดเครื่องบินเปิดอยู่
•
: สายที่ไม่ได้รับ
•
: Wi-Fi เปิดอยู่
•
: โหมดปิดเสียงเปิดอยู่
•
• : GPS เปิดอยู่
: ฮอตสปอตเปิดอยู่
•
• : ไม่มี SIM การ์ด
• ไอคอนเหล่านี้บางรายการอาจมีรูปลักษณ์แตกต่างจากนี้
หรือไม่ปรากฏเลย ขึ้นอยู่กับสถานะของอุปกรณ์ โปรดดูไอคอนตามสภาพ
แวดล้อมจริงขณะใช้เครื่องนั้น
• ไอคอนที่แสดงอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่และผู้ให้บริการ
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แผงการแจ้งเตือน
คุณสามารถเปิดแผงการแจ้งเตือนได้โดยการลากแถบสถานะลงด้านล่าง
ใช้ไอคอนการเข้าใช้งานด่วนในแผงการแจ้งเตือนเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ลากรายการไอคอนการเข้าใช้งานด่วนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกไอคอน
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ
• หากคุณแตะที่ไอคอนดังกล่าวค้างไว้ หน้าจอการตั้งค่าสําหรับฟังก์ชันที่
เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น
เข้าใช้งานแอปฯ ตั้งค่า
ดูไอคอนการ
เข้าใช้งานด่วน
ปรับความสว่าง

อนุญาตให้รับไฟล์ได้จาก
อุปกรณ์ใกล้เคียง
ดูการแจ้งเตือน

ลบการแจ้งเตือน

การตั้งค่าแผงการแจ้งเตือน
คุณสามารถเลือกรายการต่างๆ ที่ต้องการให้แสดงบนแผงการแจ้งเตือน
บนแผงการแจ้งเตือน
แตะที่
• หากต้องการจัดเรียงไอคอนการเข้าใช้งานด่วนใหม่
ให้แตะที่ไอคอนค้างไว้ จากนั้นลากไปยังตําแหน่งอื่น
• เลือกไอคอนที่คุณต้องการให้แสดงบนรายการ
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การสลับการวางแนวของหน้าจอ
คุณสามารถกําหนดการวางแนวของหน้าจอให้สลับอัตโนมัติตามทิศทาง
ของเครื่องได้
บนแผงการแจ้งเตือน แตะที่ หมุนจอ จากรายการไอคอนการเข้าใช้งานด่วน
ตั้งค่า การแสดงผล หมุนจออัตโนมัติ แล้วปัด
หรือ แตะ
เพื่อเปิดใช้งาน

การแก้ไขหน้าจอโฮม
บนหน้าจอโฮม แตะตรงพื้นที่ว่างค้างไว้ จากนั้นเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
• หากต้องการจัดเรียงลําดับหน้าของหน้าจอโฮมใหม่
ให้แตะหน้าที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นลากไปยังตําแหน่งอื่น
• หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอโฮม แตะที่ Widgets
และลากวิดเจ็ตไปยังหน้าจอโฮม
• ในการเปลี่ยนธีมภาพพื้นหลังหน้าหลัก ให้แตะ ตั้งค่าหน้าจอหลัก
แล้วเลือก ธีม
• หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของหน้าจอโฮม ให้แตะที่
ตั้งค่าหน้าจอหลัก และปรับแต่งตัวเลือก โปรดดูที่
การตั้งค่าหน้าจอโฮม สําหรับรายละเอียด

การดูธีมพื้นหลัง
คุณสามารถดูภาพพื้นหลังโดยการซ่อนแอพและวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮม
เท่านั้น
กางสองนิ้วออกค้างไว้บนหน้าจอโฮม
• หากต้องการกลับไปที่หน้าจอเดิมที่แสดงแอพและวิดเจ็ต
ให้หุบนิ้วเข้าหากันบนหน้าจอโฮม
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การย้ายแอพบนหน้าจอโฮม
บนหน้าจอโฮม แตะแอพค้างไว้ จากนั้นลากไปยังตําแหน่งอื่น
• เพื่อให้แอปฯ ที่ใช้บ่อยอยู่ด้านล่างของหน้าจอหลัก ให้แตะแอปฯ
ค้างไว้ แล้วลากไปที่พื้นที่ Dock ที่ด้านล่างของหน้าจอ
• ในการนําไอคอนออกจากพื้นที่ Dock ให้ลากไอคอนไปที่หน้าจอหลัก

การใช้โฟลเดอร์จากหน้าจอโฮม
การสร้างโฟลเดอร์
บนหน้าจอโฮม แตะแอพค้างไว้ จากนั้นลากไปวางทับแอพอื่น
• ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้น และแอพดังกล่าวจะถูกเพิ่มไปยัง
โฟลเดอร์นั้น
การแก้ไขโฟลเดอร์
บนหน้าจอโฮม แตะโฟลเดอร์ค้างไว้ จากนั้นเรียกใช้ฟังก์ชันที่ต้องการ
• หากต้องการแก้ไขชื่อและสีของโฟลเดอร์ แตะที่ชื่อโฟลเดอร์
• หากต้องการนําแอพออกจากโฟลเดอร์ แตะแอพค้างไว้
และลากออกมานอกโฟลเดอร์ หากมีแอพเหลืออยู่เพียงแอพเดียวใน
โฟลเดอร์ โฟลเดอร์จะหายไปโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าหน้าจอโฮม
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าหน้าจอโฮมได้
ตั้งค่า หน้าจอ หน้าจอหลัก
1 แตะที่
2 ปรับแต่งการตั้งค่า:

• เลือกหน้าจอโฮม: เลือกโหมดหน้าจอโฮม
• พื้นหลัง: เปลี่ยนธีมพื้นหลังของหน้าจอโฮม
• เอฟเฟกต์หน้าจอ: เลือกเอฟเฟ็กต์ที่จะใช้เมื่อเลื่อนไปยังหน้าต่างๆ
ของหน้าจอโฮม
• ธีม: กําหนดธีมหน้าจอ ดาวน์โหลดธีมจาก SmartWorld
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• จัดเรียงแอปฯตาม: จัดเรียงแอพต่างๆ บนหน้าจอโฮมตามชื่อหรือ
วันที่ที่ดาวน์โหลด
• กริด: เปลี่ยนโหมดการจัดเรียงแอพสําหรับหน้าจอโฮม
• ซ่อนแอป: เลือกหรือยกเลิกการเลือกแอพต่างๆ
เพื่อซ่อนจากหน้าจอโฮม

การล็อกหน้าจอ
ภาพรวมการล็อกหน้าจอ
หน้าจอของอุปกรณ์ของคุณจะปิดและล็อกอัตโนมัติ หากคุณกดปุ่มเปิด
ปิด/ล็อก หรือปล่อยเครื่องไว้โดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง
หากคุณกดปุ่มเปิดปิด/ล็อกโดยไม่ได้ตั้งค่าการล็อกหน้าจอ
หน้าจอโฮมจะปรากฏขึ้นทันที
เพื่อรับรองความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้มีการใช้เครื่องโดยไม่ได้รับ
อนุญาต โปรดตั้งค่าการล็อกหน้าจอ
• การล็อกหน้าจอจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการป้อนข้อมูลการสัมผัสที่ไม่จําเป็น
บเหน้าจอ และช่วยลดการใช้พลังงาน เราขอแนะนําให้คุณเปิดใช้งานการ
ล็อกหน้าจอ เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์

การกําหนดค่าการตั้งค่าการล็อกหน้าจอ
มีตัวเลือกหลายอย่างที่ใช้งานได้สําหรับการกําหนดค่าการตั้งค่าการล็อก
หน้าจอ

1 แตะที่

ตั้งค่า หน้าจอ ล็อคหน้าจอ เลือกแบบล็อคหน้าจอ
จากนั้นเลือกวิธีที่คุณต้องการ

2 ปรับแต่งการตั้งค่าการล็อก:

• ไม่มี: การปิดใช้งานฟังก์ชันการล็อกหน้าจอ
• ลาก: เลื่อนนิ้วบนหน้าจอเพื่อทําการปลดล็อก
• Knock Code: แตะที่พื้นที่ต่างๆ ของหน้าจอตามรูปแบบที่ตั้งไว้
เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• รูปแบบ: กําหนดรูปแบบในการลากนิ้วเพื่อทําการปลดล็อก
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• PIN: ป้อนรหัสผ่านตัวเลขเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านตัวอักษรและตัวเลขเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• หากต้องการตั้งค่าการล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ โปรดสร้างบัญชี
Google หรือกําหนดรหัส PIN สํารอง หากคุณป้อนรูปแบบไม่ถูกต้อง
ติดต่อกันเกินกว่าจํานวนครั้งที่กําหนด คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดย
ใช้รหัส PIN สํารองหรือบัญชี Google ของคุณ
• ถ้าตั้งให้ล็อคหน้าจอด้วย Knock Code, รูปแบบ, PIN หรือรหัสผ่าน
แล้วคุณใส่ PIN หรือรูปแบบมากกว่าจํานวนครั้งที่ระบุ
การใส่รหัสผ่านจะถูกบล็อค 30 วินาที
• คุณสามารถเริ่มหน้าจอล็อคด้วยการอ้างถึงโฮมเพจ LG mobile ที่
www.lg.com.

การตั้งค่าหน้าจอล็อก
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าหน้าจอล็อกได้ต่อไปนี้
ตั้งค่า หน้าจอ ล็อคหน้าจอ
1 แตะที่
2 ปรับแต่งการตั้งค่า:

• เลือกแบบล็อคหน้าจอ: เลือกวิธีการล็อกหน้าจอ
• Smart Lock: เลือกรายการที่เชื่อถือได้เพื่อที่ว่า หากมีรายการ
ใดรายการหนึ่งเกิดขึ้น อุปกรณ์จะถูกปลดล็อกโดยอัตโนมัติ
• เอฟเฟกต์หน้าจอ: กําหนดเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนหน้าจอที่จะใช้หลัง
จากปลดล็อกหน้าจอแล้ว ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าวิธีการล็อก
หน้าจอเป็นการปัด
• พื้นหลัง: เปลี่ยนธีมพื้นหลังของหน้าจอล็อก
• ช็อตคัท: เพิ่มทางลัดแอพและเข้าใช้งานแอพโดยตรงจากหน้าจอ
ล็อกโดยการลากแอพไปด้านนอกวงกลมใหญ่ ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้น
เมื่อตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอเป็นการปัด
• ข้อมูลการติดต่อในกรณีโทรศัพท์หาย: แสดงข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน
บนหน้าจอล็อก
• ตั้งเวลาล็อค: ตั้งค่าเวลาที่ไม่ได้ใช้งานจะทําให้หน้าจอดับลง
อัตโนมัติ
• ล็อคปุ่มพาวเวอร์ทันที: ล็อกหน้าจอทันที่เมื่อกดปุ่มเปิดปิด/ล็อก
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• รายการการตั้งค่าที่มีให้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการล็อกหน้าจอ
ที่เลือก

KnockON
คุณสามารถเปิดหรือปิดหน้าจอได้โดยการแตะที่หน้าจอสองครั้ง
• ตัวเลือกนี้มีให้ใช้กับหน้าจอโฮมที่ LG ให้ไว้เท่านั้น ดังนั้น จึงอาจไม่
ทํางานอย่างถูกต้องบนโปรแกรม Launcher ที่กําหนดเอง
หรือหน้าจอโฮมอื่นๆ ที่ติดตั้งโดยผู้ใช้
• เมื่อต้องการแตะหน้าจอ ให้ใช้ปลายนิ้ว ห้ามใช้เล็บเป็นอันขาด
• หากต้องการใช้คุณสมบัติ KnockON โปรดตรวจดูว่าพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์/
เซ็นเซอร์วัดแสงไม่ถูกบังด้วยสติ๊กเกอร์หรือวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ

การเปิดหน้าจอ
แตะตรงกลางหน้าจอสองครั้ง
• การแตะที่ด้านบนหรือด้านล่างของจออาจทําให้ระบบไม่สามารถจดจํา
คําสั่งสัมผัสได้
การปิดหน้าจอ
แตะสองครั้งบนแถบสถานะ พื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก หรือล็อคหน้าจอ
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รหัส Knock Code
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยการสร้างรหัส Knock Code ของตนเองได้
เมื่อหน้าจอล็อกอยู่ คุณจะสามารถเข้าใช้งานหน้าจอโฮมได้โดยตรง
โดยการแตะบนหน้าจอตามลําดับที่กําหนด
• คุณสามารถใช้รหัส Knock Code ร่วมกันกับคุณสมบัติ KnockON ได้
• หากคุณใส่รหัส Knock Code ไม่ถูกต้องติดต่อกันเกินกว่าจํานวนครั้งที่
กําหนด ให้ปลดล็อกโดยใช้รหัส PIN สํารองหรือบัญชี Google ของคุณ
• โปรดใช้ปลายนิ้ว เมื่อต้องการแตะหน้าจอ

การสร้างรหัส Knock Code

1 แตะที่

ตั้งค่า หน้าจอ ล็อคหน้าจอ เลือกแบบล็อคหน้าจอ
Knock Code

2 แตะรูปสี่เหลี่ยมตามรูปแบบที่คุณต้องการเพื่อกําหนดรหัส Knock Code
จากนั้นแตะที่ ถัดไป

3 ป้อนรหัส Knock Code ที่กําหนดอีกครั้งเพื่อยืนยัน จากนั้นแตะที่ ยืนยัน
4 สร้างรหัส PIN สํารองเพื่อใช้ในกรณีที่ลืมรหัส Knock Code
การปลดล็อกหน้าจอด้วยรหัส Knock Code
ปลดล็อกหน้าจอโดยการใส่รหัส Knock Code ที่คุณได้กําหนดไว้
ใส่รหัส Knock Code บนหน้าจอสัมผัสขณะที่หน้าจอปิดอยู่
• หรือใส่รหัส Knock Code ขณะอยู่ในหน้าจอล็อก
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การเข้ารหัสอุปกรณ์
การการเข้ารหัสอุปกรณ์
ทั้งนี้ ผู้ใชยังจะสามารถอ่าน เขียน และคัดลอกข้อมูลได้แม้จะมีการตั้งค่า
การเข้ารหัสเครื่องไว้ก็ตาม คุณสามารถกําหนดการตั้งค่าการล็อกอุปกรณ์ได้
เพื่อให้เครื่องแสดงการเตือนการระบุตัวตนผู้ใช้ เมื่อเปิดขึ้น

ข้อควรระวังสําหรับการเข้ารหัสอุปกรณ์
คุณสามารถใช้การล็อกโทรศัพท์มือถือบนหน้าจอล็อกเพื่อเพิ่มระดับการ
ปกป้องของอุปกรณ์
• หากเปิดใช้ฟังก์ชันการล็อกโทรศัพท์มือถือและป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
ติดต่อกันเกินกว่าจํานวนครั้งที่กําหนด อุปกรณ์จะเปิดใช้งานเริ่มต้นโดย
อัตโนมัติ
• หากคุณลืมรหัสผ่านในการถอดรหัส ให้ทําการเปิดใช้งานเริ่มต้น การเปิด
ใช้งานเริ่มต้นจะลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ก่อนการเปิดใช้งานเริ่มต้น
• การหยุดการเข้ารหัสก่อนที่ระบบจะดําเนินการเสร็จสิ้น
อาจทําให้ข้อมูลเสียหายได้ ตัวอย่างเช่น อย่านําแบตเตอรี่อออกหรือใส่
แบตเตอรี่ขณะระบบกําลังดําเนินการเข้ารหัส โปรดรอจนกว่ากระบวนการ
จะเสร็จสมบูรณ์
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การเข้ารหัสการ์ดหน่วยความจํา
คุณสามารถเข้ารหัสและปกป้องข้อมูลที่บันทึกในการ์ดหน่วยความจําได้
ข้อมูลที่เข้ารหัสในการ์ดหน่วยความจําไม่สามารถเข้าถึงจากอุปกรณ์
เครื่องอื่นได้

1 แตะที่

ตั้งค่า ทั่วไป ระบบป้องกัน
เข้ารหัสระบบจัดเก็บข้อมูลการ์ด SD

2 อ่านภาพรวมบนหน้าจอของการเข้ารหัสการ์ดหน่วยความจํา
จากนั้นแตะที่ ทําต่อ เพื่อดําเนินการต่อ

3 เลือกตัวเลือกแล้วแตะที่ เข้ารหัสตอนนี้:

• เข้ารหัสไฟล์ใหม่: เข้ารหัสเฉพาะข้อมูลที่บันทึกในการ์ด
หน่วยความจําหลังจากการเข้ารหัส
• การเข้ารหัสเต็มรูปแบบ: เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกใน
การ์ดหน่วยความจํา
• ไม่รวมไฟล์มีเดีย: เข้ารหัสไฟล์ทั้งหมด ยกเว้นไฟล์สื่อ เช่น เพลง
รูปภาพ และวีดิโอ
• หากต้องการเข้ารหัสการ์ดหน่วยความจํา โปรดแน่ใจว่าได้ตั้งค่าการล็อก
หน้าจอโดยใช้ PIN หรือรหัสผ่าน
• หลังจากเริ่มการเข้ารหัสการ์ดหน่วยความจําแล้ว ฟังก์ชั่นบางอย่างอาจ
ไม่สามารถใช้งานได้
• หากอุปกรณ์ปิดอยู่ขณะที่ระบบกําลังเข้ารหัส
กระบวนการเข้ารหัสจะล้มเหลว และข้อมูลบางอย่างอาจเสียหายได้
ดังนั้น โปรดแน่ใจว่าได้ตรวจสอบว่าระดับแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่ก่อนที่
จะเริ่มทําการเข้ารหัส
• ไฟล์ที่เข้ารหัสจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะจากเครื่องที่มีการเข้ารหัสไฟล์
เท่านั้น
• การ์ดหน่วยความจําที่เข้ารหัสจะไม่สามารถใช้บนอุปกรณ์ LG อื่นๆได้
หากต้องการใช้การ์ดหน่วยความจําที่เข้ารหัสบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น
โปรดเปิดใช้งานเริ่มต้นของการ์ด
• คุณสามารถเปิดใช้งานการเข้ารหัสการ์ดหน่วยความจําได้ แม้ในขณะที่ไม่
ติดตั้งการ์ดหน่วยความจําเข้ากับอุปกรณ์ การ์ดหน่วยความจําใดๆ ที่ติดตั้ง
เข้ามาหลังจากการเข้ารหัส จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ
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การถ่ายภาพหน้าจอ
คุณสามารถ่ายภาพหน้าจอปัจจุบันที่คุณกําลังดูอยู่ได้
ด้วยวิธีลัด
กดปุ่มเปิดปิด/ล็อกและปุ่มลดระดับเสียง (-) พร้อมกันค้างไว้อย่างน้อย
สองวินาที
• ภาพหน้าจอสามารถดูได้จากโฟลเดอร์ Screenshots ใน แกลเลอรี่
ด้วย Capture+
บนหน้าจอที่คุณต้องการถ่ายภาพ ลากแถบสถานะลง จากนั้นแตะที่
Capture+
• เมื่อหน้าจอปิดหรือล็อกอยู่ คุณจะสามารถเข้าใช้งาน Capture+
โดยการกดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (+) สองครั้ง ก่อนอื่น แตะที่
ตั้งค่า
ทั่วไป จากนั้นเปิด ปุ่มช็อตคัต
• โปรดดูที่ การเขียนบันทึกลงในภาพถ่ายหน้าจอ สําหรับรายละเอียด
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การป้อนตัวอักษร
การใช้แป้นพิมพ์อัจฉริยะ
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อป้อนและแก้ไขข้อความ
ด้วยแป้นพิมพ์อัจฉริยะ คุณสามารถดูข้อความไปพร้อมกับพิมพ์โดยไม่ต้อง
สลับระหว่างหน้าจอและแป้นพิมพ์แบบดั้งเดิม ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้
คุณสามารถค้นหาและแก้ไขจุดผิดพลาดได้ง่ายดายขณะพิมพ์
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การเลื่อนเคอร์เซอร์
ด้วยแป้นพิมพ์อัจฉริยะ คุณสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตําแหน่งที่คุณต้อง
การได้อย่างแม่นยํา
ขณะพิมพ์ข้อความ แตะ Space bar ค้างไว้ จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายหรือ
ขวาจนเคอร์เซอร์อยู่ในตําแหน่งที่คุณต้องการในข้อความ

• ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับแป้นพิมพ์ที่มีเค้าโครงแบบ QWERTY เท่านั้น

ระบบเสนอแนะคํา
แป้นพิมพ์อัจฉริยะจะทําการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของคุณโดย
อัตโนมัติเพื่อเสนอแนะคําที่คุณใช้บ่อยๆ ขณะพิมพ์ ยิ่งคุณใช้อุปกรณ์
นานเท่าใด การเสนอแนะก็จะยิ่งแม่นยําขึ้น
ป้อนตัวอักษร แล้วแตะคําที่ระบบเสนอแนะ หรือลากนิ้วเบาๆ บน Space
Barด้านซ้ายหรือขวา โดยลากนิ้วขึ้นด้านบน
• คําที่เลือกจะถูกป้อนลงไปโดยอัตโนมัติ คุณไม่จําเป็นต้องพิมพ์เองทุก
ตัวอักษร
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การเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ QWERTY
คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงปุ่มต่างๆ ในแถวด้านล่างของแป้นพิมพ์ได้

1 แตะที่

ตั้งค่า ทั่วไป ภาษาและคีย์บอร์ด คีย์บอร์ด LG
ความสูงและเลย์เอาท์ของคีย์บอร์ด รูปแบบ QWERTY
หรือแตะที่
บนแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะที่
ความสูงและเลย์เอาท์ของคีย์บอร์ด รูปแบบ QWERTY

2 แตะที่ปุ่มในแถวด้านล่าง จากนั้นลากไปยังตําแหน่งอื่น

• ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับแป้นพิมพ์ที่มีเค้าโครงแบบ QWERTY, QWERTZ และ
AZERTY
• ฟังก์ชันนี้อาจไม่รองรับในบางภาษา
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การปรับแต่งความสูงของแป้นพิมพ์
คุณสามารถปรับแต่งความสูงของแป้นพิมพ์ได้เพื่อความสะดวกขณะพิมพ์

1 แตะที่

ตั้งค่า ทั่วไป ภาษาและคีย์บอร์ด คีย์บอร์ด LG
ความสูงและเลย์เอาท์ของคีย์บอร์ด ความสูงของคีย์บอร์ด
หรือ แตะ
บนแป้นพิมพ์ แล้วแตะ ความสูงและรูปแบบแป้นพิมพ์
ความสูงแป้นพิมพ์

2 ปรับความสูงของแป้นพิมพ์

การเลือกโหมดแป้นพิมพ์แนวนอน
คุณสามารถเลือกโหมดแป้นพิมพ์แนวนอนได้หลายวิธี

1 แตะที่

ตั้งค่า ทั่วไป ภาษาและคีย์บอร์ด
คีย์บอร์ด LG ความสูงและเลย์เอาท์ของคีย์บอร์ด
ประเภทคีย์บอร์ดตามแนวนอน
บนแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะที่
หรือแตะที่
ความสูงและเลย์เอาท์ของคีย์บอร์ด
ประเภทคีย์บอร์ดตามแนวนอน

2 เลือกโหมดแป้นพิมพ์
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การแยกแป้นพิมพ์
คุณสามารถแยกแป้นพิมพ์ออกครึ่งหนึ่ง และวางแต่ละส่วนไว้ในแต่ละด้าน
ของหน้าจอ เมื่อหน้าจออยู่ในโหมดแนวนอน
ตั้งค่า ทั่วไป ภาษาและคีย์บอร์ด คีย์บอร์ด LG
แตะที่
ความสูงและเลย์เอาท์ของคีย์บอร์ด แยกคีย์บอร์ด
บนแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะที่
หรือแตะที่
ความสูงและเลย์เอาท์ของคีย์บอร์ด แยกคีย์บอร์ด

โหมดใช้งานมือเดียว
คุณสามารถเลื่อนแป้นพิมพ์ไปด้านหนึ่งของหน้าจอเพื่อใช้งานแป้นพิมพ์ได้
ด้วยมือเดียว

1 แตะที่

ตั้งค่า ทั่วไป ภาษาและคีย์บอร์ด คีย์บอร์ด LG
ความสูงและเลย์เอาท์ของคีย์บอร์ด ใช้งานมือเดียว
หรือแตะที่
บนแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะที่
ความสูงและเลย์เอาท์ของคีย์บอร์ด ใช้งานมือเดียว

2 กดปุ่มลูกศรที่อยู่ถัดจากแป้นพิมพ์เพื่อเลื่อนแป้นพิมพ์ไปในทิศทางที่
ต้องการ

ฟังก์ชันพื้นฐาน

53

การป้อนตัวอักษรโดยใช้เสียงพูด
บนแป้นพิมพ์ แตะที่

ค้างไว้ จากนั้นเลือก

• เพื่อให้การจดจําคําสั่งเสียงทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้พูดอย่างชัดเจน
• หากต้องการป้อนตัวอักษรโดยใช้เสียงพูด โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่

การเปลี่ยนแป้นพิมพ์
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาในการป้อนข้อมูลและเปลี่ยนประเภทแป้นพิมพ์
สําหรับแต่ละภาษาได้

1 แตะที่

เลือกภาษา

ตั้งค่า

ทั่วไป

ภาษาและคีย์บอร์ด

คีย์บอร์ด LG

2 เลือกภาษาและปรับแต่งประเภทแป้นพิมพ์
คัดลอกและวาง
คุณสามารถตัดหรือคัดลอกข้อความจากแอพ แล้ววางข้อความลงในแอพ
เดียวกันได้ หรือคุณอาจเปิดใช้งานแอพอื่นๆ และวางข้อความลงในแอพนั้น

1 แตะรอบๆ ข้อความที่คุณต้องการคัดลอกหรือตัดค้างไว้
2 ลาก / เพื่อระบุบริเวณที่ต้องการคัดลอกหรือตัด
3 เลือก ตัด หรือ คัดลอก

• ข้อความที่ตัดหรือคัดลอกจะถูกเพิ่มไปยังคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติ

4

แตะที่หน้าต่างการป้อนตัวอักษรค้างไว้ จากนั้นเลือก วาง
• หากไม่มีรายการใดๆ ที่คัดลอกหรือตัด ตัวเลือก วาง จะไม่ปรากฏ

ฟังก์ชันพื้นฐาน
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คลิปบอร์ด
หากคุณคัดลอกหรือตัดรูปภาพหรือข้อความ เนื้อหาดังกล่าวจะถูกบันทึก
ไปยังคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติ และสามารถนําไปวางในที่ใดเมื่อใดก็ได้

1 บนแป้นพิมพ์ แตะที่

ค้างไว้ จากนั้นเลือก
หรือแตะหน้าต่างการป้อนตัวอักษรค้างไว้ แล้วเลือก ถาดคลิป

2 เลือกและวางรายการจากคลิปบอร์ด

• แตะที่ เพื่อล็อกรายการที่บันทึกไว้เพื่อไม่ให้ระบบลบรายการต่างๆ
แม้เมื่อถึงจํานวนสูงสุดแล้ว ระบบสามารถล็อกรายการต่างๆ
ได้สูงสุด 10 รายการ หากต้องการลบรายการที่ล็อกไว้
ให้ปลดล็อกรายการนั้นก่อน
• แตะที่ เพื่อลบรายการที่บันทึกไว้ในคลิปบอร์ด
• คลิปบอร์ดอาจไม่รองรับในบางแอพที่ดาวน์โหลดมาโดยผู้ใช้

ฟังก์ชันพื้นฐาน
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03
แอพที่มี
ประโยชน์

การติดตั้งและถอนการติดตั้งแอพ
การติดตั้งแอพ
เข้าใช้งานร้านค้าแอพเพื่อค้นหาและดาวน์โหลดแอพ
• คุณสามารถใช้ Play สโตร์ หรือร้านค้าแอพที่ผู้ให้บริการเครือข่าย
ของคุณจัดหาไว้ให้
• ร้านค้าแอพบางร้านอาจขอให้คุณสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบ
• บางแอพอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
• หากคุณใช้ข้อมูลมือถือ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าใช้บริการข้อมูลได้
ขึ้นอยู่กับแผนอัตราค่าบริการของคุณ

การถอนการติดตั้งแอพ
ถอนการติดตั้งแอพต่างๆ ที่คุณไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
• ผู้ใช้อาจไม่สามารถถอนการติดตั้งบางแอพได้

การถอนการติดตั้งด้วยรูปแบบท่าทางการแตะค้าง
บนหน้าจอโฮม แตะแอพที่ต้องการถอนการติดตั้งค้างไว้ จากนั้นลากไปทับ
ถอนการติดตั้ง ที่ด้านบนของหน้าจอ
การถอนการติดตั้งโดยการใช้เมนูการตั้งค่า
ตั้งค่า ทั่วไป แอปฯ เลือกแอพ จากนั้นแตะที่
แตะที่
ถอนการติดตั้ง
การถอนการติดตั้งแอพจากร้านค้าแอพ
หากต้องการถอนการติดตั้ง เข้าถึงร้านค้าแอพที่คุณดาวน์โหลดแอพดัง
กล่าว และทําการถอนการติดตั้ง

แอพที่มี ประโยชน์
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โทรศัพท์
การโทรด้วยเสียง
ทําการโทรโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ เช่น ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
ด้วยตนเอง หรือโทรจากรายการข้อมูลติดต่อหรือรายการโทรล่าสุด
การโทรออกโดยการกดจากแป้นพิมพ์
โทร
1 แตะที่
2 โทรออกโดยใช้วิธีที่คุณต้องการ ดังนี้:

• ป้อนหมายเลขโทรศัพท์แล้วแตะที่
• แตะหมายเลขโทรด่วนค้างไว้
• ค้นหาผู้ติดต่อด้วยการแตะที่อักษรแรกของชื่อผู้ติดต่อในรายการ
ข้อมูลติดต่อ จากนั้นแตะที่
• หากต้องการป้อน “+” ขณะโทรออกต่างประเทศ ให้แตะเลข 0 ค้างไว้
• โปรดดูที่ การเพิ่มข้อมูลติดต่อไปยังรายการโทรด่วน สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายการโทรด่วน

การโทรออกด้วยการกดจากรายการข้อมูลติดต่อ
รายชื่อ
1 แตะที่
2 จากรายการข้อมูลติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อรายหนึ่ง แล้วแตะที่

การรับสาย
หากต้องการรับสาย ให้ลาก
ออกนอกวงกลมบนหน้าจอสายโทรเข้า
• เมื่อเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับชุดหูฟังสเตอริโอ
คุณจะสามารถโทรออกโดยใช้ปุ่ม โทร/วางสาย บนชุดหูฟังได้
ตั้งค่า
• หากต้องการวางสาย เพียงกดปุ่มเปิดปิด/ล็อก แล้วแตะที่
เครือข่าย ตั้งการโทร รับสายหรือจบการสนทนา จากนั้นเปิด
จบการโทรโดยใช้ปุ่ม Power

แอพที่มี ประโยชน์
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การปฏิเสธสายโทรเข้า
หากต้องการปฏิเสธสายโทรเข้า ให้ลาก
ออกนอกวงกลมบนหน้าจอ
สายโทรเข้า
• หากต้องการส่งข้อความปฏิเสธสายโทรเข้า ให้ลากข้อความปฏิเสธ
ออกนอกวงกลม
• หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขข้อความปฏิเสธสายโทรเข้า ให้แตะที่
ตั้งค่า เครือข่าย ตั้งการโทร ปฎิเสธหรือไม่รับสาย
ปฏิเสธพร้อมส่งข้อความ
• เมื่อมีสายโทรเข้า ให้กดปุ่มลดระดับเสียง (-) หรือปุ่มเปิดปิด/ล็อกเพื่อ
ปิดเสียงริงโทนหรือการสั่น หรือเพื่อถือสายค้างไว้

การดูสายที่ไม่ได้รับ
หากมีสายที่ไม่ได้รับ แถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะแสดง
สัญลักษณ์
หากต้องการดูรายละเอียดของสายที่ไม่ได้รับ ให้ลากแถบสถานะลงด้านล่าง
บันทึกการโทร
หรือแตะที่

ฟังก์ชันที่สามารถเข้าถึงได้ในระหว่างการโทร
ในระหว่างการโทร คุณสามารถเข้าไปยังฟังก์ชันต่างๆ
ได้โดยการแตะปุ่มต่างๆ บนหน้าจอ ดังนี้:
• รายชื่อ: ย้ายไปยังรายการข้อมูลติดต่อจากหน้าจอการโทรโดยตรง
คุณสามารถดูรายการข้อมูลติดต่อในระหว่างการโทรได้
• วางสาย: วางสาย
• Dial pad: แสดงหรือซ่อนปุ่มหมายเลข
• ลําโพง: เปิดฟังก์ชันลําโพงโทรศัพท์
• ปิดเสียง: ปิดเสียงของคุณเพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ปลายสายได้ยินเสียงของคุณ
• Bluetooth: โทรออกโดยใช้อุปกรณ์ Bluetooth ตรวจดูว่าเครื่อง
เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth
• : เข้าถึงตัวเลือกการโทรต่างๆ
• รายการการตั้งค่าที่มีให้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่และผู้ให้บริการ
แอพที่มี ประโยชน์
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การโทรสามสาย
คุณสามารถโทรหาผู้ติดต่ออีกรายหนึ่งในระหว่างการโทรได้
เพิ่มการโทร
1 ในระหว่างการโทร ให้แตะที่
ป้
อ
นหมายเลขโทรศั
พ
ท์
แ
ล้
ว
แตะที
่
2

• สายการโทรทั้งสองสายจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอในเวลาเดียวกัน
และสายแรกจะถูกพักสายไว้

3 หากต้องการสลับเป็นอีกสายหนึ่ง ให้แตะอีกหมายเลขหนึ่งบนหน้าจอ
4 หากต้องการเริ่มประชุมสาย ให้แตะที่
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการโทรแต่ละครั้ง
โปรดปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การดูบันทึกการโทร
หากต้องการดูบันทึกการโทร ให้แตะที่
บันทึกการโทร จากนั้น
คุณสามารถใช้หนึ่งในฟังก์ชันต่อไปนี้:
• หากต้องการดูบันทึกการโทรแบบละเอียด ให้เลือกผู้ติดต่อรายหนึ่ง
หากต้องการโทรหาผู้ติดต่อที่เลือก ให้แตะที่
• หากต้องการลบบันทึกการโทร ให้แตะที่
ลบทั้งหมด
• ระยะเวลาการโทรที่แสดงอาจแตกต่างจากค่าโทรที่เรียกเก็บ
โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรับรายละเอียด

การกําหนดค่าตัวเลือกการโทร
คุณสามารถกําหนดค่าตัวเลือกการโทรได้

1 แตะที่
2 แตะที่

โทร หรือ บันทึกการโทร

ตั้งค่าการโทร จากนั้นกําหนดค่าตัวเลือกให้เหมาะสมตาม
ความต้องการของคุณ

แอพที่มี ประโยชน์
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ข้อความ
การส่งข้อความ
คุณสามารถสร้างและส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อที่เลือกหรือผู้ติดต่อทั้งหมด
ได้โดยใช้แอพ Messaging
• การส่งข้อความไปต่างประเทศอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
โปรดปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

1 แตะที่
2 แตะที่
3 ระบุผู้รบั แล้วเขียนข้อความ

• หากต้องการแนบไฟล์ ให้แตะที่
• หากต้องการเข้าไปยังรายการเมนูเสริม ให้แตะที่

4 แตะที่ ส่ง เพื่อส่งข้อความดังกล่าว
การอ่านข้อความ
คุณสามารถดูข้อความที่ส่งหากันและกันได้ตามชื่อผู้ติดต่อ

1 แตะที่
2 เลือกผูต้ ิดต่อรายหนึ่งจากรายการข้อความ
การกําหนดค่าการตั้งค่าการรับส่งข้อความ
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการรับส่งข้อความให้เหมาะสมตาม
ความต้องการของคุณได้

1 แตะที่
2 แตะที่

ตั้งค่า จากรายการข้อความ

แอพที่มี ประโยชน์
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กล้อง
การเริ่มใช้งานกล้อง
คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอเพื่อเก็บช่วงเวลาที่น่าจดจําเอาไว้ได้
แตะที่
• ก่อนถ่ายภาพ ให้เช็ดเลนส์กล้องด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ หากนิ้วของคุณ
สัมผัสกับเลนส์กล้อง รูปที่คุณถ่ายอาจพร่ามัว
• หากระดับแบตเตอรี่เหลือต่ํากว่า 5% ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้กล้อง
• รูปภาพต่างๆ ที่อยู่ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้อาจแตกต่างจากอุปกรณ์จริง
• คุณสามารถดูหรือแก้ไขรูปภาพและวิดีโอต่างๆ ได้จาก แกลเลอรี่
โปรดดูที่ ภาพรวมคลังภาพ สําหรับรายละเอียด

การสลับกล้อง
คุณสามารถสลับกล้องหน้าและกล้องหลังเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม
ในการถ่ายของคุณได้
หรือลากหน้าจอขึ้นหรือลง หรือลากไปทางซ้าย
บนหน้าจอกล้อง แตะ
หรือขวาเพื่อสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
• ใช้กล้องหน้าเพื่อถ่ายเซลฟี่ โปรดดูที่ การถ่ายเซลฟี่ (Selfile)
สําหรับรายละเอียด

แอพที่มี ประโยชน์
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โหมดอัตโนมัติ
คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยเลือกโหมดและตัวเลือกการถ่าย
ภาพที่หลากหลายได้
ซ่อน/แสดงตัวเลือก
เริ่มคลังภาพ
เปิดหรือปิดแฟลช
สลับระหว่างกล้อ
งด้านหน้าและด้า
นหลัง
เลือกโหมด
เปลี่ยนการตั้งค่า
ของกล้อง

บันทึกวิดีโอ
บันทึกภาพ
ย้อนกลับไปยัง
หน้าจอก่อนหน้านี้

การถ่ายภาพ

1 เลือกโหมดถ่ายภาพ จากนั้นแตะบนวัตถุที่ต้องการถ่ายเพื่อให้กล้อง
โฟกัสสิ่งนั้น

2 แตะที่ เพื่อถ่ายภาพ
3 หรือกดปุม่ ปรับระดับเสียง
• เมื่อหน้าจอปิดหรือล็อกอยู่ ให้เปิดกล้องด้วยการกดปุ่มลดระดับเสียง (-)
สองครั้ง หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ แตะที่
ตั้งค่า ทั่วไป
และเปิด ปุ่มช็อตคัต

แอพที่มี ประโยชน์
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การบันทึกวิดิโอ

1 เลือกโหมดถ่ายภาพ จากนั้นแตะบนวัตถุที่ต้องการถ่ายเพื่อให้กล้อง
โฟกัสสิ่งนั้น

2 แตะที่

• หากต้องการถ่ายภาพขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้แตะที่
• หากต้องการหยุดบันทึกวิดีโอชั่วคราว ให้แตะที่
หากต้องการบันทึกวิดีโอต่อ ให้แตะที่

3 แตะที่

เพื่อสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ

พาโนรามา (Panorama)
คุณสามารถถ่ายภาพแบบพาโนรามาได้ด้วยการเลื่อนกล้องไปในทิศทาง
หนึ่งเพื่อถ่ายภาพและเชื่อมภาพต่อเนื่องเข้าด้วยกันเป็นมุมมองกว้าง

1 บนหน้าจอโหมดอัตโนมัติ ให้แตะที่ โหมด
2 แตะที่ จากนั้นเลื่อนกล้องไปในทิศทางหนึ่งอย่างช้าๆ
• ขยับเครื่องไปในทิศทางเดียวกันกับลูกศรในแนวชี้นํา

3

แตะที่

เพื่อหยุดถ่ายภาพ

ถ่ายต่อเนื่อง (Burst shot)
คุณสามารถถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
ค้างไว้
บนหน้าจอโหมดอัตโนมัติ ให้แตะที่
ถูกกดอยู่
• ภาพแบบต่อเนื่องจะถูกถ่ายด้วยความเร็วสูงในระหว่างที่
• สามารถถ่ายภาพได้ต่อเนื่องสูงสุดสามสิบ (30) รูป
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การปรับแต่งตัวเลือกกล้องด้วยตนเอง
คุณสามารถปรับตัวเลือกกล้องต่างๆ ด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของคุณได้
บนหน้าจอโหมดอัตโนมัติ ให้แตะที่
• ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันตามโหมดกล้องที่เลือก

เลือกอัตราส่วนสําหรับภาพถ่าย หรือคุณภาพสําหรับวิดีโอ
รับรูปภาพหรือวิดีโอที่มีสีสันสดใส และใช้เอฟเฟ็กต์ชดเชยแสง
เมื่อถ่ายย้อนแสง ฟังก์ชันเหล่านี้ใช้เทคโนโลยี High Dynamic
Range (HDR) ที่ติดตั้งมาในกล้องของอุปกรณ์
ตั้งตัวจับเวลาให้ถ่ายภาพโดยอัตโนมัติเมื่อครบระยะเวลาหนึ่งแล้ว
ถ่ายภาพโดยใช้การสั่งการด้วยเสียง
(ตัวเลือกที่มี: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
แสดงเส้นตารางบอกแนว เพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึก
วิดีโอตามเส้นกํากับแนวตั้งและแนวนอนได้
กําหนดตําแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอ
ตัวเลือกเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเสียบการ์ดหน่วยความจําภายนอก
: บันทึกไปยังพื้นที่จัดเก็บภายใน
: บันทึกลงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก

/

/

/

พลิกภาพ ตัวเลือกเหล่านี้จะปรากฏเมื่อใช้งานกล้องหน้า
: อย่าพลิกภาพ
: พลิกภาพในแนวนอน
ปรับแต่งการตั้งค่าการถ่ายภาพอัตโนมัติ: ตัวเลือกเหล่านี้จะปรากฏ
เมื่อใช้งานกล้องหน้า
: ถ่ายภาพโดยใช้คุณสมบัติ ถ่ายโดยใช้รูปแบบท่าทาง
: ถ่ายภาพเมื่อกล้องตรวจพบใบหน้า
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การถ่ายเซลฟี่ (Selfile)
คุณสามารถใช้กล้องหน้าเพื่อดูใบหน้าของคุณเองบนหน้าจอและ
ถ่ายเซลฟี่ได้
• ขณะที่ใช้กล้องหน้า คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกกล้องได้ว่าจะถ่ายเซลฟี่
อย่างไร โปรดดูที่ การปรับแต่งตัวเลือกกล้องด้วยตนเอง
สําหรับรายละเอียด

ถ่ายโดยใช้รูปแบบท่าทาง
คุณสามารถถ่ายเซลฟี่โดยใช้รูปแบบท่าทางต่างๆ ได้
แบมือของคุณให้กล้องหน้า จากนั้นกํามือ
• กล้องจะถ่ายภาพภายในสามวินาที
• หากต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ตรวจดูว่าได้เลือก
ในตัวเลือกกล้องแล้ว
• อีกวิธีหนึ่งในการถ่ายภาพโดยใช้รูปแบบท่าทางคือให้กํามือของคุณ
จากนั้นแบมือไปทางกล้องหน้า
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าฝ่ามือและกํามือของคุณอยู่ในเส้นกํากับ เพื่อให้กล้อง
สามารถตรวจจับมือคุณได้
• การเข้าใช้งานฟังก์ชันบางอย่างอาจถูกจํากัดในระหว่างการถ่ายภาพแบบ
หลายมุมมอง

ถ่ายเป็นจังหวะต่อเนื่อง
คุณสามารถถ่ายเซลฟี่แบบต่อเนื่องได้
ค้างไว้ หรือแบมือเข้าหากล้อง
ขณะใช้กล้องด้านหน้า ให้แตะ
แล้วกําหมัด 2 ครั้งอย่างรวดเร็ว
• กล้องจะถ่ายภาพสี่ภาพในช่วงเวลาสามวินาที
• หากต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ตรวจดูว่าได้เลือก
ในตัวเลือกกล้องแล้ว
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การถ่ายภาพอัตโนมัติ
เมื่อคุณสลับเป็นกล้องด้านหน้า กล้องด้านหน้าจะตรวจจับ ใบหน้าของคุณ
และถ่ายภาพเซลฟี่โดยอัตโนมัติ
• ในการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ตรวจสอบว่าได้ทําการเลือก
กล้อง

ภายใต้ตัวเลือก

แกลเลอรี่
ภาพรวมคลังภาพ
คุณสามารถดูและจัดการภาพถ่ายหรือวิดีโอที่บันทึกอยู่ในเครื่องของคุณได้

1 แตะที่

• ภาพถ่ายและวิดีโอที่บันทึกไว้จะแสดงตามแฟ้ม

2

แตะโฟลเดอร์แล้วเลือกไฟล์
• ดูไฟล์ที่เลือกในโหมดเต็มหน้าจอ
• ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอภาพถ่ายหรือวิดีโอที่แสดงขึ้น
เพื่อดูไฟล์ก่อนหน้าหรือถัดไป
• เครื่องอาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์บางประเภท ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์
ที่ติดตั้งไว้
• บางไฟล์อาจเปิดไม่ได้เพราะการเข้ารหัส
• ไฟล์ที่ใหญ่กว่าขนาดที่จํากัดอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้
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การดูรูปภาพ
ย้อนกลับไปยังหน้าจอ
ก่อนหน้านี้
เพิ่มหรือลบรายการโปรด
แก้ไขภาพ
เริ่มใช้งานกล้อง

เข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติม
ลบภาพ
แบ่งปันภาพ

การแก้ไขรูปภาพ

1
2
3
4

ขณะที่ดูภาพถ่าย แตะที่
ใช้เอฟเฟ็กต์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อแก้ไขรูปภาพ
แตะที่

เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลง

แตะที่ บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
• การเปลี่ยนแปลงจะเขียนทับไฟล์ดั้งเดิม
• หากต้องการบันทึกภาพที่แก้ไขเป็นไฟล์แยกต่างหาก ให้แตะที่
บันทึกสําเนา
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การเล่นวิดีโอ
เพิ่มหรือลบรายการโปรด

สลับไปยังหน้าต่าง
ป็อปอัป
เข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติม
แก้ไขวิดีโอ

ปรับระดับเสียง

ล็อคหรือปลดล็อคหน้าจอ

กรอกลับวิดีโอ

เล่นวิดีโอไปข้างหน้า
อย่างรวดเร็ว
หยุดชั่วคราวหรือ
เล่นวิดีโอ

• หากต้องการปรับระดับเสียง ให้ลากนิ้วขึ้นหรือลงที่ด้านขวาของหน้าจอ
วิดีโอ
• หากต้องการปรับความสว่างของหน้าจอ ให้ลากด้านซ้ายของหน้าจอ
วิดีโอขึ้นหรือลง

การลบไฟล์
คุณสามารถลบไฟล์ได้โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
• จากรายการไฟล์ ให้แตะไฟล์หนึ่งค้างไว้ จากนั้นแตะที่ ลบ
• แตะที่ จากรายการไฟล์ แล้วเลือกไฟล์

การแชร์ไฟล์
คุณสามารถแชร์ไฟล์ได้โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
• ขณะที่ดูรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะที่ เพื่อแชร์ไฟล์ดังกล่าวโดยใช้วิธี
ที่คุณต้องการ
• แตะที่ จากรายการไฟล์เพื่อเลือกไฟล์และแชร์ไฟล์ดังกล่าวโดยใช้วิธี
ที่คุณต้องการ
แอพที่มี ประโยชน์
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จัดการไฟล์
คุณสามารถดูและจัดการไฟล์ต่างๆ ที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์หรือระบบคลาวด์
ของคุณได้

1 แตะที่
2 แตะที่

เครื่องมือ

จัดการไฟล์

และเลือกตําแหน่งที่ตั้งในการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ

อากาศ
คุณสามารถดูข้อมูลสภาพอากาศของพื้นที่ที่ต้องการได้

1 แตะที่
2 แตะที่

เครื่องมือ

อากาศ

และเพิ่มเมืองที่คุณต้องการ
• บนหน้าจอสภาพอากาศแบบละเอียด ให้แตะที่ / หรือปัดหน้าจอ
ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศสําหรับเมืองอื่นๆ

คิดเลข
คุณสามารถเลือกใช้เครื่องคิดเลขได้ 2 ประเภท คือ เครื่องคิดเลขแบบง่าย
และเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์
เครื่องมือ คิดเลข
1 แตะที่
ใช้
แ
ป้
น
พิ
ม
พ์
เพื่อเริ่มคํานวณ
2

• ในการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ให้แตะ
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์
ประวัติการคํานวณ
• ในการดูประวัติการคํานวณ ให้แตะ
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การทํางาน
คุณสามารถลงทะเบียนงานไปยังอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้สามารถจัดการ
ตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือ การทํางาน
1 แตะที่
แตะที
่
เพื
่อเพิ่มงาน
2
3 ป้อนรายละเอียดงาน จากนั้นแตะที่ บันทึก

บันทึกเสียง
คุณสามารถบันทึกและจัดเก็บเสียงของคุณหรือผู้อื่นในเหตุการณ์สําคัญต่าง
ๆ ได้ โดยจะสามารถนําไฟล์เสียงที่บันทึกไว้มาเล่นและแชร์ได้

1 แตะที่
2 แตะที่

เครื่องมือ

บันทึกเสียง

• หากต้องการหยุดการบันทึกชั่วคราว ให้แตะที่
• หากต้องการบันทึกรายละเอียดตําแหน่งที่ตั้งที่ทําการบันทึก
ให้แตะที่ ตําแหน่ง
• หากต้องการเพิ่มเหตุการณ์ ให้แตะที่ เหตุการณ์ แล้วเพิ่มเหตุการณ์
ไปยังวันที่คุณต้องการ

3 แตะที่

เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
• ไฟล์จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและหน้าจอฟังล่วงหน้า จะปรากฏขึ้น

4 แตะที่

เพื่อเล่นเสียงที่บันทึกไว้

• หากคุณแตะที่
ไฟล์เสียงที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้น คุณสามารถเล่นไฟล์
เสียงที่บันทึกไว้จากรายการดังกล่าวได้

ดาวน์โหลด
คุณสามารถดู ลบ หรือแชร์ไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ
แอพต่างๆ ได้
เครื่องมือ ดาวน์โหลด
แตะที่
แอพที่มี ประโยชน์
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วิทยุ FM
คุณสามารถฟังวิทยุ FM ได้
เครื่องมือ วิทยุ FM
แตะที่
• หากต้องการใช้แอพนี้ ก่อนอื่น ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับเครื่อง ชุดหูฟังดัง
กล่าวจะทําหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ
• ฟังก์ชันนี้อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับพื้นที่

นาฬิกา
ตั้งปลุก
คุณสามารถตั้งปลุกให้ส่งเสียงเตือนในเวลาที่กําหนดได้
เครื่องมือ นาฬิกา ตั้งปลุก
1 แตะที่
2 แตะที่ เพื่อเพิ่มเวลาปลุกใหม่
3 กําหนดค่าการตั้งค่าปลุก แล้วแตะที่ บันทึก
• หากคุณเลือกเวลาปลุกที่ตั้งไว้ก่อนหน้า คุณจะสามารถแก้ไขเวลาปลุก
ดังกล่าวได้
• หากต้องการลบเวลาปลุก ให้แตะ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
หรือแตะเวลาปลุกดังกล่าวค้างไว้

เวลาโลก
คุณสามารถดูเวลาปัจจุบันของเมืองต่างๆ รอบโลกได้

1 แตะที่
2 แตะที่

เครื่องมือ

นาฬิกา

เวลาโลก

และเพิ่มเมือง
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ตั้งเวลา
คุณสามารถตั้งค่าตัวจับเวลาให้ส่งเสียงเตือนเมื่อครบระยะเวลาหนึ่งแล้ว
เครื่องมือ นาฬิกา ตั้งเวลา
1 แตะที่
2 ตั้งเวลาแล้วแตะที่ เริ่ม

• หากต้องการหยุดตัวจับเวลาไว้ชั่วคราว ให้แตะที่ หยุด
หากต้องการให้ตัวจับเวลาทํางานต่อ แตะที่ ต่อ
• หากต้องการหยุดการตั้งค่าตัวจับเวลา ให้แตะที่ รีเซ็ต

3 แตะที่ หยุด เพื่อหยุดการเตือนของตัวจับเวลา
จับเวลา
คุณสามารถใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบๆ ได้
เครื่องมือ นาฬิกา จับเวลา
1 แตะที่
2 แตะที่ เริ่ม เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลา

• หากต้องการบันทึกรอบเวลา ให้แตะที่ รอบ

3 แตะที่ หยุด เพื่อหยุดนาฬิกาจับเวลาไว้ชั่วคราว

• หากต้องการให้นาฬิกาจับเวลาทํางานต่อ แตะที่ ต่อ
• หากต้องการลบบันทึกทั้งหมดของนาฬิกาจับเวลา ให้แตะที่ รีเซ็ต
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เพลง
คุณสามารถเล่นและจัดการไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ของคุณได้
เพลง
1 แตะที่
2 เลือกหมวดหมู่
3 เลือกไฟล์เพลง
ย้อนกลับไปยังหน้าจอ
ก่อนหน้านี้
เพิ่มหรือลบรายการโปรด

เล่นแบบสุ่ม
ปรับระดับเสียง
แตะเพื่อเล่นจากจุด
เริ่มต้นของไฟล์ปัจจุบัน /
แตะสองครั้งเพื่อ
เล่นไฟล์ก่อนหน้า /
แตะค้างไว้เพื่อกรอกลับ

สลับเป็นมุมมองรายการ
เข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติม
ค้นหาไฟล์เพลง

เลือกโหมดเล่นซ้ํา
แตะเพื่อเปิดคลังเพลง
แตะเพื่อเล่นไฟล์ถัดไป /
แตะค้างไว้เพื่อกรอไป
ข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
หยุดชั่วคราวหรือ
เล่นวิดีโอ

• เครื่องอาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์บางประเภท ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่
ติดตั้งไว้
• ไฟล์ที่ใหญ่กว่าขนาดที่จํากัดอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้
• ไฟล์เพลงอาจได้รับความคุ้มครองโดยเจ้าของลิขสิทธิ์สากลหรือกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ คุณอาจต้องขอรับสิทธิทางกฎหมายก่อนคัดลอกไฟล์เพลง หาก
ต้องการดาวน์โหลดหรือคัดลอกไฟล์เพลง ให้ตรวจสอบกฏหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อน
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อีเมล
ภาพรวมอีเมล
คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีอีเมลลงในอุปกรณ์ของคุณ จากนั้น
คุณจะสามารถตรวจดูและส่งอีเมลจากอุปกรณ์ของคุณได้
• หากคุณใช้ข้อมูลมือถือ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการข้อมูลได้ ขึ้นอยู่กับ
แผนอัตราค่าบริการของคุณ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายของ
คุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การลงทะเบียนบัญชีอีเมล
เมื่อใช้งานแอพอีเมลเป็นครั้งแรก ให้ลงทะเบียนบัญชีอีเมลของคุณ
อีเมล
1 แตะที่
2 เลือกผูใ้ ห้บริการอีเมลรายหนึ่ง
3 ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแตะที่ ถัดไป

เพื่อลงทะเบียนบัญชีของคุณ
• หากต้องการลงทะเบียนบัญชีอีเมลด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนบัญชี
อีเมลที่ไม่ปรากฏอยู่ในรายการ ให้แตะที่ ตั้งค่าเอง

การจัดการบัญชีอีเมล
หากต้องการดูหรือแก้ไขการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ ให้แตะที่
• หากต้องการเพิ่มบัญชี ให้แตะที่ เพิ่มแอคเคาท์
ลบแอคเคาท์
• หากต้องการลบบัญชี ให้แตะที่

ตั้งค่า

การเปิดบัญชีอีเมลอื่น
หากลงทะเบียนบัญชีอีเมลไว้หลายบัญชีและคุณต้องการดูบัญชีอื่น
แล้วเลือกบัญชีอื่นจากรายการบัญชี
ให้แตะที่
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การเช็คอีเมล

1 แตะที่ แล้วเลือกกล่องจดหมาย
2 เลือกอีเมลหนึ่งจากรายการอีเมล
• ข้อความอีเมลจะปรากฏขึ้น

การส่งอีเมล

1 แตะที่
2 ป้อนทีอ่ ยู่อีเมลของผู้รับ
3 ป้อนหัวเรื่องและข้อความ

• หากต้องการแนบไฟล์ ให้แตะที่
• หากต้องการเข้าไปยังรายการเมนูเสริม ให้แตะที่

4 แตะที่

เพื่อส่งอีเมลดังกล่าว

รายชื่อ
ภาพรวมข้อมูลติดต่อ
คุณสามารถบันทึกและจัดการข้อมูลติดต่อได้
LG รายชื่อ
แตะที่

การเพิ่มข้อมูลติดต่อ
การเพิ่มข้อมูลติดต่อใหม่

1 บนหน้าจอรายการข้อมูลติดต่อ ให้แตะที่
2 ป้อนรายละเอียดของผู้ติดต่อแล้วแตะที่ บันทึก
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การนําเข้าข้อมูลติดต่อ
คุณสามารถนําเข้าข้อมูลติดต่อจากอุปกรณ์เครื่องอื่นที่จัดเก็บข้อมูลได้

1 บนหน้าจอรายการข้อมูลติดต่อ ให้แตะที่
อิมพอร์ต

ข้อมูล

จัดการรายชื่อ

2 เลือกตําแหน่งต้นทางและปลายทางของข้อมูลติดต่อที่คุณต้องการ
นําเข้า จากนั้นแตะ ตกลง

3 เลือกผู้ติดต่อและแตะที่ อิมพอร์ต
การเพิ่มข้อมูลติดต่อไปยังรายการโทรด่วน
โทรด่วน
1 บนหน้าจอรายการข้อมูลติดต่อ ให้แตะที่
2 แตะที่ เพิ่มรายชื่อ จากหมายเลขโทรด่วน
3 เลือกผู้ติดต่อ

การค้นหาข้อมูลติดต่อ
คุณสามารถค้นหาข้อมูลติดต่อได้โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
• บนหน้าจอรายการข้อมูลติดต่อ ให้ป้อนชื่อผู้ติดต่อลงในกล่องค้นหา
• เลื่อนรายการข้อมูลผู้ติดต่อขึ้นหรือลง
• จากดัชนีของหน้าจอรายการข้อมูลผู้ติดต่อ ให้แตะที่อักษรแรกของชื่อ
ผู้ติดต่อ

รายการข้อมูลติดต่อ
การแก้ไขข้อมูลติดต่อ

1 บนหน้าจอรายการข้อมูลติดต่อ เลือกผู้ติดต่อ
2 บนหน้าจอรายละเอียดข้อมูลติดต่อ ให้แตะที่
3 แตะที่ บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
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การลบข้อมูลติดต่อ

1 บนหน้าจอรายการข้อมูลติดต่อ แตะที่ผู้ติดต่อรายหนึ่งค้างไว้
2 แตะที่ ลบรายชื่อ
การเพิ่มรายการโปรด
คุณสามารถลงทะเบียนข้อมูลติดต่อที่ใช้งานบ่อยให้เป็นรายการโปรดได้

1 บนหน้าจอรายการข้อมูลติดต่อ เลือกผู้ติดต่อ
2 บนหน้าจอรายละเอียดข้อมูลติดต่อ ให้แตะที่
การสร้างกลุ่ม

1
2
3
4

บนหน้าจอรายการข้อมูลติดต่อ แตะที่ กลุ่ม

กลุ่มใหม่

ป้อนชื่อกลุ่มใหม่
แตะที่ เพิ่มสมาชิก เลือกข้อมูลติดต่อ จากนั้นแตะที่ เพิ่ม
แตะที่ บันทึก เพื่อบันทึกกลุ่มใหม่

ปฏิทิน
ภาพรวมปฏิทิน
คุณสามารถใช้ปฏิทินเพื่อจัดการกิจกรรมและงานต่างๆ ได้

การเพิ่มเหตุการณ์
ปฏิทิน
1 แตะที่
เลื
อ
กวั
น
ที
่
จากนั
้นแตะที่
2
3 ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์ แล้วแตะที่ บันทึก

• หากคุณแตะวันที่ในปฏิทินและวันดังกล่าวมีเหตุการณ์ต่างๆ อยู่แล้ว
หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรายการเหตุการณ์เหล่านั้น
แตะที่เหตุการณ์หนึ่งจากหน้าต่างป๊อปอัพเพื่อดูรายละเอียดเหตุการณ์
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การซิงค์เหตุการณ์
แตะที่
ปฏิทินที่ต้องการแสดง
และเลือกปฏิทินที่ต้องการซิงค์

ปฏิทินที่ต้องการซิงค์

• เมื่อกิจกรรมของคุณถูกบันทึกจากอุปกรณ์ลงในบัญชี Google
ของคุณแล้ว กิจกรรมดังกล่าวจะถูกซิงค์กับปฏิทิน Google
โดยอัตโนมัติด้วย จากนั้น คุณจะสามารถซิงค์อุปกรณ์อื่นๆ กับปฏิทิน
Google เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ มีกิจกรรมเช่นเดียวกับอุปกรณ์ของคุณ
และเพื่อจัดการกิจกรรมของคุณบนอุปกรณ์เหล่านั้น

Event Pocket
คุณสามารถใช้ Event Pocket เพื่อสร้างเหตุการณ์ได้
เพื่อเปิด Event Pocket จากนั้นลากเนื้อหาไปยังวันที่ในปฏิทิน
แตะที่
: จัดการภาพ ข้อความ บันทึก และเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ชั่วคราว
•
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ข้อความ ภาพ และบันทึกต่างๆ
จากแอพอื่น และบันทึกรายการเหล่านี้ไปยังกล่องเหตุการณ์
หากคุณแตะที่ POCKET ในระหว่างที่สร้างเหตุการณ์ เหตุการณ์ดัง
กล่าวจะถูกบันทึกชั่วคราวไปยัง Event Pocket
: จัดการงานต่างๆ ที่ไม่มีกําหนดเสร็จสิ้น เช่น กิจกรรม
•

Evernote
คุณสามารถเขียนและรวบรวมข้อมูลที่สําคัญ จากนั้นแชร์กับอุปกรณ์เครื่อง
อื่นๆ ที่รองรับ Evernote
แอปฯที่แนะนํา Evernote
แตะที่

รับข้อมูล
คุณสามารถดูข้อความประกาศแบบเรียลไทม์ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
เช่น พายุไต้ฝุ่น อุทกภัย และแผ่นดินไหว เป็นต้น
เครื่องมือ รับข้อมูล
แตะที่
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LG Backup
คุณสามารถสํารองข้อมูล กู้คืน และย้ายข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์
ของคุณได้

1 แตะที่

หรือแตะที่

2

บริหารจัดการ LG Backup
ตั้งค่า ทั่วไป แบ็คอัพและรีเซ็ท

LG Backup

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อเลือกว่าจะสํารองข้อมูลในโฟลเดอร์
ข้อมูลสํารองที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าบนอุปกรณ์ หรือเลือกว่าจะคัดลอกข้อมูล
ไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่น
• การล้างเครื่องอาจส่งผลให้ไฟล์ข้อมูลสํารองที่บันทึกไว้ในพื้นที่จัดเก็บ
ภายในถูกลบ หากต้องการลดการสูญหายของข้อมูล ให้คัดลอกไฟล์
ข้อมูลสํารองที่สําคัญจากโฟลเดอร์ LG Backup ในพื้นที่จัดเก็บภายใน
ไปไว้ในคอมพิวเตอร์หรือพื้นที่จัดเก็บภายนอก
• ข้อมูลในบัญชี Google จะไม่ถูกสํารองไว้ เมื่อคุณซิงโครไนซ์บัญชี
Google ข้อมูลแอพต่างๆ ของ Google, ข้อมูลติดต่อของ Google ปฏิทิน
Google บันทึกช่วยจํา Google และแอพต่างๆ ที่ดาวน์โหลดจาก Play
Store จะถูกจัดเก็บลงในไดร์ฟแอพโดยอัตโนมัติ
• ไฟล์สํารองข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นสกุลไฟล์ *.lbf ในแฟ้ม LG Backup
ในการ์ดหน่วยความจําหรือพื้นที่จัดเก็บภายใน
• โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนทําการสํารองข้อมูลหรือกู้คืนข้อมูล
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องดับกระทันหันในระหว่างการดําเนินการ

แอปฯ ที่ยกเลิกการติดตั้งเมื่อเร็วๆ นี้
คุณสามารถดูหรือติดตั้งแอปฯ ใหม่ ที่ถูกยกเลิกการติดตั้ง
24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้

1 แตะ

แอพที่ยกเลิกการติดตั้งเมื่อเร็วๆ นี้ หรือแตะ
แตะพื้นที่ว่างค้างไว้ แล้วเลือก แอปฯ ที่ยกเลิกการติดตั้ง

2 แตะ

หรือ ติดตั้งใหม่ สําหรับแอปฯ ที่คุณต้องการติดตั้งใหม่
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แอพต่างๆ ของ Google
คุณสามารถใช้แอพต่างๆ ของ Google ด้วยการตั้งค่าบัญชี Google
หน้าต่างการลงทะเบียนบัญชี Google จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
ใช้งานแอพ Google เป็นครั้งแรก หากคุณไม่มีบัญชี Google
โปรดสร้างบัญชีจากเครื่องของคุณ โปรดดูรายละเอียดวิธีใช้งานแอพที่
วิธีใช้ ในแอพ
• บางแอพอาจไม่ทํางาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่และผู้ให้บริการ

ไดรฟ์
อัพโหลด บันทึก เปิด แชร์ และจัดระเบียบไฟล์ต่างๆ จากอุปกรณ์ของคุณ
ไฟล์ที่สามารถเข้าถึงได้จากแอพต่างๆ จะเข้าถึงจากที่ใดก็ได้ ทั้งในสภาพ
แวดล้อมแบบออนไลน์และออฟไลน
เอกสาร
สร้างเอกสารหรือแก้ไขเอกสารต่างๆ ที่สร้างทางออนไลน์หรือจาก
อุปกรณ์อื่น แชร์และแก้ไขเอกสารร่วมกับผู้อื่น
ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาข้อมูลบน Google ด้วยวิธีพูดคําสําคัญแทนการพิมพ์
แผนที่
ค้นหาตําแหน่งที่ตั้งของคุณหรือตําแหน่งที่ตั้งของสถานที่แห่งหนึ่งบน
แผนที่ ดูข้อมูลทางภูมิศาสตร์
รูปภาผ
ดูและแชร์รูปภาพหรืออัลบั้มต่างๆ ที่บันทึกอยู่ในเครื่องของคุณ
สไลด์
สร้างสื่อนําเสนอหรือแก้ไขสื่อนําเสนอต่างๆ ที่สร้างทางออนไลน์หรือจาก
อุปกรณ์เครื่องอื่น แชร์และแก้ไขสื่อนําเสนอร่วมกับผู้อื่น
แฮงเอาท์
แลกเปลี่ยนข้อความ วิดีโอคอลหาผู้อื่นหรือหากลุ่มคน
แอพที่มี ประโยชน์
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Chrome
ลงชื่อเข้าใช้ Chrome และนําเข้าแท็บที่เปิดอยู่ บุ๊กมาร์ก และข้อมูลแถบ
ที่อยู่จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องของคุณ
Gmail
ลงทะเบียนบัญชีอีเมล Google ไปยังเครื่องของคุณเพื่อเช็คหรือส่งอีเมล
ชีต
สร้างสเปรดชีตหรือแก้ไขสเปรดชีตต่างๆ ที่สร้างทางออนไลน์หรือจาก
อุปกรณ์เครื่องอื่น แชร์และแก้ไขสเปรดชีตร่วมกับผู้อื่น
Play ภาผยนตร์และทีวี
ใช้บัญชี Google ของคุณเพื่อเช่าหรือซื้อภาพยนตร์ ซื้อเนื้อหาและนําไป
เล่นที่ใดก็ได้
YouTube
ค้นหาและเล่นวิดีโอ อัพโหลดวิดีโอไปยัง YouTube
เพื่อแชร์กับผู้คนรอบโลก
Play เผลง
ซื้อไฟล์เพลงจาก Play สโตร์ เล่นไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในเครื่องของคุณ
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04
การตั้งค่า
โทรศัพท์

ตั้งค่า
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าอุปกรณ์ด้วยตนเองตามความต้องการ
ของคุณได้
ตั้งค่า
แตะที่
• แตะที่
และป้อนคําสําคัญในกล่องค้นหาเพื่อเข้าถึงรายการการตั้งค่า
• แตะที่ เพื่อเปลี่ยนโหมดมุมมอง คู่มือผู้ใช้นี้จะแสดงภาพตัวอย่างหรือ
ข้อมูลโดยใช้ มุมมองแท็บ

เครือข่าย
ซิมการ์ดคู่
คุณสามารถกําหนดการตั้งค่า SIM แบบคู่ได้

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ เครือข่าย ซิมการ์ดคู่
2 ปรับแต่งฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

ซิมการ์ด 1: เปลี่ยนชื่อและไอคอนของ SIM การ์ด 1
เปิดใช้สล็อต 1: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานช่องเสียบ SIM การ์ด 1
ซิมการ์ด 2: เปลี่ยนชื่อและไอคอนของ SIM การ์ด 2
เปิดใช้สล็อต 2: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานช่องเสียบ SIM การ์ด 2
ธีมสีซิมการ์ด: เปลี่ยนธีมสีสําหรับ SIM การ์ด
โหมดประหยัดค่าใช้จ่าย: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดค่าใช้
จ่าย ในโหมดประหยัดค่าใช้จ่าย หากคุณโทรหาผู้ติดต่อที่ทําการ
กําหนด SIM เฉพาะ SIM นี้จะถูกใช้สําหรับการโทรถึงแม้ว่า SIM
อื่นๆ จะเปิดใช้งานอยู่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น SIM ใช้ข้อมูลมือถืออยู่
• ข้อมูลโมไบล์: เลือก SIM การ์ดที่คุณต้องการใช้สําหรับบริการ
ข้อมูลมือถือ คุณยังสามารถเปิดฟังก์ชั่นนี้ได้อีกด้วย
• โรมมิ่งข้อมูล: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์เพื่อใช้ข้อมูล
มือถือเมื่อคุณกําลังเปิดโรมมิ่งอยู่ภายนอกพื้นที่เครือข่ายภายใน
ของคุณ

•
•
•
•
•
•
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Wi-Fi
คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงผ่านเครือข่าย Wi-Fi
ได้
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ เครือข่าย Wi-Fi
เพื่อเปิดใช้งาน
2 ลาก

• เครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถใช้งานได้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

3

เลือกเครือข่ายหนึ่ง
• คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi ดังกล่าว
• เครื่องจะข้ามขั้นตอนนี้ไปหากเป็นเครือข่าย Wi-Fi
ที่เคยเชื่อมต่อมาแล้วก่อนหน้า หากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อโดย
อัตโนมัติเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ใดๆ ให้แตะเครือข่ายนั้นค้างไว้
แล้วแตะที่ ลืมเครือข่าย

การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi
บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ เครือข่าย Wi-Fi
• เปลี่ยนไปเป็นข้อมูลโมไบล์: หากฟังก์ชันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเปิด
ใช้งานอยู่ แต่อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อ
Wi-Fi ได้ อุปกรณ์จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อ
ข้อมูลมือถือ
• : การปรับการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ด้วยตนเอง

Wi-Fi Direct
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ที่รองรับ
Wi-Fi Direct เพื่อแชร์ข้อมูลกับเครื่องเหล่านั้นโดยตรง คุณไม่จําเป็นต้อง
ใช้จุดเข้าใช้งาน คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มากกว่าสองเครื่องโดยใช้
Wi-Fi Direct ได้

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ เครือข่าย Wi-Fi

Wi-Fi Direct
• อุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งรองรับ Wi-Fi Direct
จะปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
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2 เลือกอุปกรณ์

• การเชื่อมต่อจะเริ่มขึ้นเมื่ออุปกรณ์อีกเครื่องยอมรับคําขอเชื่อมต่อ
• แบตเตอรี่อาจหมดเร็วกว่าเดิมหากใช้ Wi-Fi Direct

Bluetooth
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ที่รองรับ
Bluetooth เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องเหล่านั้น เชื่อมต่ออุปกรณ์ของ
คุณเข้ากับชุดหูฟัง Bluetooth และแป้นพิมพ์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถ
ควบคุมเครื่องได้ง่ายขึ้น
การจับคู่กับอุปกรณ์อื่น

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ เครือข่าย Bluetooth
เพื่อเปิดใช้งาน
2 ลาก
• อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
• หากต้องการรีเฟรชรายการอุปกรณ์ ให้แตะที่ ค้นหา

• เฉพาะอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานตัวเลือกการค้นหาเท่านั้นที่ปรากฏบนรายการ

3 เลือกอุปกรณ์เครื่องหนึ่งจากรายการ
4 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อดําเนินการรับรองความถูกต้อง
• ข้ามขั้นตอนนี้สําหรับอุปกรณ์ที่เคยเข้าใช้งานมาก่อนแล้ว

การส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth

1 เลือกไฟล์หนึ่ง

• คุณสามารถส่งไฟล์มัลติมีเดียหรือข้อมูลติดต่อได้

Bluetooth
2 แตะที่
3 เลือกอุปกรณ์ปลายทางที่จะส่งไฟล์

• ไฟล์ดังกล่าวจะถูกส่งทันทีที่อุปกรณ์ปลายทางยอมรับไฟล์
• กระบวนการแชร์ไฟล์อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละไฟล์
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ข้อมูลโมไบล์
คุณสามารถเปิดหรือปิดข้อมูลมือถือได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการ
การใช้งานข้อมูลมือถือได้อีกด้วย
การเปิดข้อมูลมือถือ

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ เครือข่าย ข้อมูลโมไบล์
เพื่อเปิดใช้งาน
2 ลาก
การปรับการตั้งค่าข้อมูลมือถือด้วยตนเอง

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ เครือข่าย ข้อมูลโมไบล์
2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

• ข้อมูลโมไบล์: ตั้งค่าเพื่อใช้การเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือ
• จํากัดการใช้ข้อมูลโมไบล์: กําหนดขีดจํากัดการใช้งานข้อมูลมือถือ
เพื่อบล็อกข้อมูลมือถือ หากใช้งานสูงถึงขีดจํากัดที่กําหนด
• : ปรับการตั้งค่าข้อมูลมือถือด้วยตนเอง

Call
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าการโทรได้เอง เช่น การโทรด้วยเสียงและ
ตัวเลือกการโทรต่างประเทศ
• คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการ

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ เครือข่าย ตั้งการโทร
2 ปรับแต่งการตั้งค่าด้วยตนเอง

[แท็บซิมการ์ด 1/ซิมการ์ด 2]
• ข้อความเสียง: เปลี่ยนจํานวนข้อความเสียงและ
การตั้งค่าการแจ้งเตือน
• จํากัดหมายเลขโทรออก: จํากัดให้สามารถโทรออกไปที่หมายเลข
ที่ระบุเท่านั้น ด้วยหมายเลขนําหน้าที่กําหนด
• การโอนสาย: ตั้งว่าเมื่อใดที่จะโอนสายเรียก
• การระงับการโทร: จํากัดการโทรเข้าและโทรออก
หรือการโทรข้ามประเทศ
การตั้งค่า โทรศัพท์
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• ระยะเวลาการโทร: ดูรายละเอียดเวลาการโทร
• การตั้งค่าเพิ่มเติม: ปรับแต่งการตั้งค่าการโทรเพิ่มเติม
[แท็บทั่วไป]
• การโอนสายแบบชาญฉลาด: คุณสามารถรับสายจาก SIM การ์ด 2
ถ้าคุณกําลังใช้ SIM การ์ด 1 อยู่ และในทางกลับกับ
• ปฏิเสธสาย ปฏิเสธสายด้วยข้อความ: กําหนดข้อความ
ข้อความที่จะส่งเมื่อปฏิเสธสาย การจัดการการปฏิเสธ ข้อความ
• ปฏิเสธสาย จาก: บล็อคสายโทรเข้า จากหมายเลขเฉพาะ
หรือจัดการหมายเลขที่บล็อก
• ปฏิเสธสาย ที่เป็นหมายเลขส่วนตัว: บล็อคสายโทรเข้า
จากหมายเลขที่ไม่สามารถระบุ
• รับและวางสาย ด้วยปุ่มพาวเวอร์: วางสาย เมื่อกดปุ่มพาวเวอร์/
ล็อค
• รับและวางสาย รับอัตโนมัติ: ตั้งเพื่อให้รับสาย โดยอัตโนมัติหลัง
จากผ่านไประยะเวลาหนึ่งเมื่อเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ข้อมูล ป็อปอัปการโทรเข้าด้วยเสียงเพิ่มเติม:
ตั้งให้แสดงหน้าต่างป็อปอัป สําหรับการโทรเข้าขณะใช้แอปฯ
• ข้อมูล การสั่นการเชื่อมต่อเพิ่มเติม: ตั้งให้อุปกรณ์สั่นเมื่อ
อีกฝ่ายรับสายคุณ
• ข้อมูล ท่าทางเพิ่มเติม: ใช้ท่าทางเพื่อปฏิเสธการโทร ปิดเสียง
เรียกเข้า
• ข้อมูล บันทึกหมายเลขที่ไม่ทราบเพิ่มเติม: เพิ่มและ
บันทึกหมายเลข โทรศัพท์ใหม่ลงในรายชื่อหลังจากที่โทรแล้ว
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การแบ่งปันไฟล์
คุณสามารถส่งและรับไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์
LG อื่นๆ
• โปรดดูที่ การส่งหรือรับไฟล์ สําหรับรายละเอียด

1 บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ เครือข่าย แบ่งปันและเชื่อมต่อ
การแบ่งปันไฟล์

2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

• LG Stylus2 Dual: เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์
• บันทึกใน: ตั้งค่าโฟลเดอร์ปลายทางสําหรับบันทึกไฟล์ที่ส่งมาจาก
อุปกรณ์อื่นๆ
• การแบ่งปันไฟล์: อนุญาตการรับไฟล์ที่ส่งมาจากอุปกรณ์อื่น
• SmartShare Beam: แชร์ไฟล์กับอุปกรณ์อื่นๆ ผ่าน
SmartShare Beam

เซิร์ฟเวอร์มีเดีย
คุณสามารถแชร์เนื้อหาสื่อบนอุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้
เคียงที่รองรับ DLNA ได้

1 บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ เครือข่าย แบ่งปันและเชื่อมต่อ
เซิร์ฟเวอร์มีเดีย

2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

• กําลังแบ่งปันคอนเทนท์: แชร์เนื้อหาบนอุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
• LG Stylus2 Dual: ตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ
• คอนเทนท์แบ่งปันของฉัน: เลือกประเภทเนื้อหาสื่อที่ต้องการแชร์
กับอุปกรณ์อื่น
• อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต: ดูรายชื่ออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
เนื้อหาบนอุปกรณ์ของคุณ
• อุปกรณ์ที่ไม่อนุญาต: ดูรายชื่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
เนื้อหาบนอุปกรณ์ของคุณ
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LG AirDrive
คุณสามารถใช้บัญชี LG ของคุณจากคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการไฟล์ต่างๆ
ที่บันทึกไว้บนอุปกรณ์ได้ โดยไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อ USB

1 บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ เครือข่าย แบ่งปันและเชื่อมต่อ LG
AirDrive

2 ใช้บัญชี LG เพียงบัญชีเดียวในการเข้าสู่ระบบ LG Bridge

บนคอมพิวเตอร์และ LG AirDrive บนอุปกรณ์
• ซอฟต์แวร์ LG Bridge สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lg.com

3 จัดการไฟล์ต่างๆ บนอุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์
การพิมพ์
คุณสามารถพิมพ์เนื้อหาของบางหน้าจอ (เช่น หน้าเว็บที่แสดงใน Chrome)
ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับอุปกรณ์
Android ของคุณ

การปล่อยสัญญาณผ่าน USB
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์อื่นผ่าน USB
และแชร์ข้อมูลมือถือได้

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นผ่านสายเคเบิล USB
2 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ เครือข่าย การปล่อยสัญญาณ
การปล่อยสัญญาณผ่าน USB จากนั้นลาก

เพื่อเปิดใช้งาน

• ตัวเลือกนี้ใช้ข้อมูลมือถือและอาจมีค่าธรรมเนียมบริการการใช้ข้อมูล
ขึ้นอยู่กับแผนราคาของคุณ โปรดปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่ายของ
คุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• หลังจากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว โปรดดาวน์โหลดไดร์เวอร์
USB จากเว็บไซต์ www.lg.com ไปยังคอมพิวเตอร์
• คุณไม่สามารถส่งหรือรับไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ได้ขณะที่
เปิดใช้ USB Tethering อยู่ หากต้องการแชร์ไฟล์ โปรดปิด USB
Tethering
• ระบบปฏิบัติการที่รองรับการ Tethering คือ Window XP ขึ้นไปหรือ
Linux
การตั้งค่า โทรศัพท์
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Wi-Fi hotspot
คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ให้เป็นเราเตอร์ไร้สายได้ เพื่อให้อุปกรณ์อื่น
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ข้อมูลมือถือของอุปกรณ์ของคุณได้

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ เครือข่าย การปล่อยสัญญาณ
Wi-Fi hotspot จากนั้นลาก

เพื่อเปิดใช้งาน

2 แตะที่ ตั้งค่า Wi-Fi hotspot และป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ID (SSID)
3 เปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์อื่น และเลือกชื่อเครือข่ายของอุปกรณ์บน
รายการ Wi-Fi

4 ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย
• ตัวเลือกนี้ใช้ข้อมูลมือถือและอาจมีค่าธรรมเนียมบริการการใช้ข้อมูล
ขึ้นอยู่กับแผนราคาของคุณ โปรดปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์นี้:
http://www.android.com/tether#wifi

การปล่อยสัญญาณบลูทูธ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Bluetooth สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ข้อมูล
มือถือของอุปกรณ์ของคุณ

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ เครือข่าย การปล่อยสัญญาณ
การปล่อยสัญญาณบลูทูธ จากนั้นลาก

2

เพื่อเปิดใช้งาน

เปิด Bluetooth บนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง และจับคู่
• ตัวเลือกนี้ใช้ข้อมูลมือถือและอาจมีค่าธรรมเนียมบริการการใช้ข้อมูล
ขึ้นอยู่กับแผนราคาของคุณ โปรดปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์นี้:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
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โหมดเครื่องบิน
คุณสามารถปิดการโทรและฟังก์ชันข้อมูลมือถือได้ เมื่อเปิดโหมดนี้แล้ว
ฟังก์ชันต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับข้อมูล เช่น การเล่นเกมและเพลง
จะยังคงสามารถใช้งานได้

1 บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ เครือข่าย ข้อมูล โหมดเครื่องบิน
2 แตะที่ เปิด ในหน้าจอยืนยัน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าข้อมูลมือถือได้

1 บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ เครือข่าย ข้อมูล
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

• โหมดเครือข่าย: เลือกประเภทเครือข่าย
• ชื่อจุดเชื่อมต่อ: ดูหรือเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อสําหรับการใช้บริการข้อมูล
มือถือ สําหรับการเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อ เลือกตัวเลือกจากรายการจุด
เชื่อมต่อ
• ผู้ให้บริการเครือข่าย: ค้นหาผู้ให้บริการเครือข่ายและเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายโดยอัตโนมัติ

VPN
คุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนที่ปลอดภัย เช่น IntraNet ได้
นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือนที่เชื่อมต่ออีกด้วย
การเพิ่ม VPN

1 บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ เครือข่าย ข้อมูล VPN
• หากหน้าจอไม่ล็อกอยู่ หน้าจอการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น แตะที่ ตั้งค่า
จากหน้าจอการแจ้งเตือนและล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ การกําหนดค่าการตั้ง
ค่าการล็อกหน้าจอ สําหรับรายละเอียด

2 แตะที่ เพิ่มเครือข่าย VPN
3 ป้อนรายละเอียด VPN และแตะที่ บันทึก
การตั้งค่า โทรศัพท์
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การกําหนดค่าการตั้งค่า VPN

1 แตะที่ VPN ในรายการ VPNS
2 ป้อนรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ VPN และแตะที่ เชื่อมต่อ

• สําหรับการบันทึกรายละเอียดบัญชี เลือกกล่องกาเครื่องหมาย
บันทึกข้อมูลแอคเคาท์

เสียงและการแจ้ง
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเสียง การสั่น และการแจ้งเตือน
บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ เสียงและการแจ้ง และปรับแต่งการตั้งค่าต่อ
ไปนี้ด้วยตนเอง:
• โปรไฟล์เสียง: เปลี่ยนโหมดเสียงระหว่างเสียงกับสั่นเท่านั้น
• ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงสําหรับรายการต่างๆ
• เสียงเรียกเข้า ซิม 1/เสียงเรียกเข้า ซิม 2: เลือกริงโทนสําหรับสาย
โทรเข้า เพิ่มหรือลบริงโทน
• ID เสียงเรียกเข้า: กําหนดเสียงริงโทนสําหรับสายโทรเข้าจากผู้ติดต่อ
เฉพาะ โปรดดูที่ ID เสียงเรียกเข้า สําหรับรายละเอียด
• ซิม 1 ประเภทการสั่น/ซิม 2 ประเภทการสั่น: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้สั่น
และเล่นริงโทนในเวลาเดียวกัน
• ประเภทการสั่น: คุณสามารถเลือกประเภทการสั่นหรือสร้างรูปแบบการ
สั่นของตนเองได้
• ห้ามรบกวน: ตั้งเวลา ช่วง และประเภทแอพสําหรับการรับข้อความ
แจ้งเตือน รับเฉพาะข้อความแจ้งเตือนในวันที่กําหนดท่านั้น โปรดดูที่
ห้ามรบกวน สําหรับรายละเอียด
• ล็อคหน้าจอ: แสดงหรือซ่อนข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อก และคุณ
ยังสามารถซ่อนข้อมูลส่วนตัวได้อีกด้วย
• แอปฯ: เลือกแอพต่างๆ ที่สามารถแสดงข้อความการแจ้งเตือนบนหน้า
จอ และกําหนดลําดับความสําคัญของแอพเหล่านั้นเกี่ยวกับข้อความ
แจ้งเตือนได้
• LED แจ้งเตือน: ระบุสถานะอุปกรณ์ด้วยไฟ LED
• ข้อมูล ซิม 1 เสียงการแจ้งเตือน/ซิม 2 เสียงการแจ้งเตือน: เลือก
เสียงเตือนสําหรับข้อความแจ้งเตือน ตั้งค่าเพลงที่บันทึกบนอุปกรณ์เป็น
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เสียงเตือนสําหรับข้อความ แจ้งเตือน
• ข้อมูล สั่นเมื่อแตะ: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้สั่นเมื่อคุณแตะบางรายการ
บนหน้าจอ
• ข้อมูล เอฟเฟกต์เสียง: เลือกเอฟเฟ็กต์เสียงเพื่อเล่นเมื่อคุณแตะปุ่ม
หมายเลข เลือกตัวเลือก หรือล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอ
• ข้อมูล แจ้งเตือนข้อความ/การโทรเสียง: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้อ่าน
เนื้อหาการโทรหรือข้อความผ่านเสียง

หน้าจอ
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าสําหรับหน้าจอแต่ละประเภทแบบละเอียด
บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ หน้าจอ และปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้ด้วย
ตนเอง:
• หน้าจอหลัก: ปรับแต่งการตั้งค่าสําหรับหน้าจอโฮม โปรดดูที่
หน้าจอโฮม สําหรับรายละเอียด
• ล็อคหน้าจอ: ปรับแต่งการตั้งค่าหน้าจอล็อก โปรดดูที่ การล็อกหน้าจอ
สําหรับรายละเอียด
• ปุ่มสัมผัสหน้าจอโฮม: จัดการปุ่มสัมผัสบนหน้าจอโฮมใหม่
หรือเปลี่ยนสีพื้นหลัง ซ่อนปุ่มสัมผัสบนหน้าจอโฮมบนหน้าจอ
• ชนิดแบบอักษร: เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
• ขนาดแบบอักษร:: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
• ข้อความตัวหนา: เน้นข้อความบนหน้าจอเป็นตัวหนา
• ความสว่าง: ใช้แถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนความสว่างหน้าจอของอุปกรณ์
• อัตโนมัติ: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้ระบบปรับความสว่างของหน้าจอโดย
อัตโนมัติตามความเข้มของแสงรอบข้าง
• โหมดการอ่าน: ลดปริมาณแสงสีฟ้าจากจอภาพเพื่อลดความเมื่อยล้า
ของดวงตา
• หมุนจออัตโนมัติ: หมุนหน้าจออัตโนมัติตามการวางแนวของอุปกรณ์
• ไทม์เอาต์หน้าจอ: ปิดหน้าจออัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานอุปกรณ์เป็น
ระยะเวลาหนึ่ง
• ข้อมูล Daydream: แสดงภาพพักหน้าจอเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับที่
วางอุปกรณ์หรือกําลังชาร์จอยู่ เลือกประเภทภาพพักหน้าจอที่จะแสดง
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• เพิ่มเติม ปรับแต่งเซนเซอร์การเคลื่อนไหว: ปรับแก้มุมและความ
เร็วของเซนเซอร์การเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุงความแม่นยําของการเอียง
และความเร็วของเซนเซอร์
• ขณะแก้ไขเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว โปรดแน่ใจว่าอุปกรณ์ตั้งอยู่บนพื้น
ผิวที่เรียบ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ
เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว เช่น การหมุนหน้าจออัตโนมัติ

ทั่วไป
ภาษาและคีย์บอร์ด
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าภาษาและแป้นพิมพ์สําหรับอุปกรณ์ของคุณ
ได้

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ ทั่วไป ภาษาและคีย์บอร์ด
2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

• ภาษา: เลือกภาษาที่จะใช้สําหรับอุปกรณ์
• คีย์บอร์ดปัจจุบัน: ดูประเภทแป้นพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
เลือกแป้นพิมพ์ที่จะใช้ขณะป้อนตัวอักษร
• คีย์บอร์ด LG: ปรับแต่งการตั้งค่าแป้นพิมพ์ LG
• Google พิมพ์ด้วยเสียง: กําหนดค่าตัวเลือกสําหรับการพิมพ์
ข้อความตามเสียงพูดโดย Google
• เอาท์พุตแปลงข้อความเป็นคําพูด: กําหนดค่าการตั้งค่าสําหรับ
ข้อความที่ได้จากการพิมพ์ข้อความตามเสียงพูด
• ความเร็ว: ปรับความเร็วของตัวชี้ของเมาส์หรือแทร็กแพด
• ปุ่มย้อนกลับ: เลือกให้ปุ่มเมาส์ขวาดําเนินการควบคุมโดยตรงเป็น
หลัก
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ตําแหน่ง
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อเข้าใช้งานข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งของคุณ
จากแอพเฉพาะ

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ ทั่วไป ตําแหน่ง
2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

• โหมด: เลือกวิธีระบุข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งของคุณ
• คําขอระบุตําแหน่งล่าสุด: ดูแอพต่างๆ ที่ร้องขอข้อมูลตําแหน่งที่
ตั้งเมื่อไม่นานมานี้
• กล้อง: บันทึกข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งขณะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
• Google ประวัติตําแหน่ง: กําหนดค่าการตั้งค่าประวัติตําแหน่งที่
ตั้ง Google

แอคเคาท์และการซิงค์
คุณสามารถเพิ่มหรือจัดการบัญชีต่างๆ ได้ รวมถึงบัญชี Google นอกจากนี้
คุณยังสามารถซิงค์แอพเฉพาะหรือข้อมูลผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ ทั่วไป แอคเคาท์และการซิงค์
2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

• ซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ: ซิงค์บัญชีที่ลงทะเบียนทั้งหมดโดย
อัตโนมัติ
• แอคเคาท์: ดูรายการบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ หากต้องการดูหรือเปลี่ยน
รายละเอียดบัญชี แตะที่บัญชีดังกล่าว
• เพิ่มบัญชี: เพิ่มบัญชี
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การช่วยสําหรับการเข้าถึง
คุณสามารถจัดการปลั๊กอินสิทธิการเข้าใช้งานที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณได้

1 บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ ทั่วไป การช่วยสําหรับการเข้าถึง
2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

• ทรรศนะ TalkBack: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แจ้งเตือนสถานะของ
หน้าจอหรือการดําเนินการต่างๆ ผ่านเสียงพูด
• การมองเห็น การแจ้งเตือนข้อความ/การโทร: ตั้งค่าให้อุปกรณ์
อ่านออกเสียงการโทรหรือเนื้อหาข้อความ
• ทรรศนะ ขนาดแบบอักษร:: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
• ทรรศนะ ข้อความตัวหนา: เน้นข้อความบนหน้าจอเป็นตัวหนา
• ทรรศนะ แตะเพื่อซูม: ย่อหรือขยายโดยการแตะที่หน้าจอสามครั้ง
• ทรรศนะ การสลับสีจอภาพ: เพิ่มความเปรียบต่างของสีจอแสดง
ผลสําหรับผู้คนที่มีปัญหาทางสายตา
• ทรรศนะ การปรับสีจอภาพ: ปรับสีจอแสดงผล
• ทรรศนะ ขาวดํา: สลับหน้าจอไปยังโหมดสีเทา
• ทรรศนะ จบการโทรโดยใช้ปุ่ม Power: สิ้นสุดการโทรโดยการ
กดปุ่มเปิดปิด/ล็อก
• การได้ยิน คําบรรยาย: เปิดบริการคําบรรยายใต้ภาพขณะ
เล่นวิดีโอสําหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
• การได้ยิน LED แจ้งเตือน: ระบุสถานะอุปกรณ์ด้วยไฟ LED
• การได้ยิน แจ้งเตือนด่วน: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แจ้งเตือนเป็นแสง
กะพริบสําหรับสายโทรเข้าและข้อความแจ้งเตือน
• การได้ยิน ปิดเสียงทั้งหมด: ปิดเสียงทั้งหมดและลดระดับเสียง
บนตัวรับสัญญาณลง
• การได้ยิน ประเภทเสียง: เลือกประเภทเสียง
• การได้ยิน บาลานซ์เสียง: ปรับสมดุลเสียงที่ออกมา
ใช้แถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนสมดุล
• การเคลื่อนไหวและการรับรู้ Touch assistant: เปิดทัชบอร์ด
เพื่อทําให้ใช้งานปุ่มและท่าทางต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น
• การเคลื่อนไหวและการรับรู้ แตะและกดค้างไว้:
ปรับเวลาในการป้อนการสัมผัส
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• การเคลื่อนไหวและการรับรู้ แตะค้างไว้เพื่อโทร: ตอบรับหรือ
ปฏิเสธสายโทรเข้าโดยการแตะปุ่มโทรออกค้างไว้ แทนการลาก
• การเคลื่อนไหวและการรับรู้ ไทม์เอาต์หน้าจอ: ปิดหน้าจอ
อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานอุปกรณ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง
• การเคลื่อนไหวและการรับรู้ แตะพื้นที่ควบคุม: จํากัดพื้นที่
สัมผัสให้สามารถใช้งานการควบคุมด้วยการป้อนการสัมผัสเฉพาะ
บนบางส่วนของหน้าจอเท่านั้น
• ชอร์ตคัตคุณสมบัติความสามารถในการเข้าถึง: เข้าใช้งาน
สามครั้ง
ฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็วโดยการแตะ
• หมุนจออัตโนมัติ: เปลี่ยนการวางแนวหน้าจอตามตําแหน่งเครื่อง
โดยอัตโนมัติ
• การเข้าถึงด้วยสวิตช์: กําหนดชุดรูปแบบการกดปุ่มเพื่อควบคุม
อุปกรณ์

มุมมองขนาดเล็ก
เปิดเมนูนี้เพื่อย่อหน้าจอสําหรับการใช้งานด้วยมือเดียวด้วยการปัดไปทาง
ซ้ายหรือขวาบนปุ่มสัมผัสหน้าหลัก ดู มุมมองขนาดเล็ก สําหรับรายละเอียด
บนหน้าจอตั้งค่า แตะ ทั่วไป มุมมองขนาดเล็ก

ปุ่มช็อตคัต
คุณสามารถใช้ปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเปิดใช้งานแอพโดยตรง
เมื่อหน้าจอปิดหรือล็อกอยู่

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ ทั่วไป ปุ่มช็อตคัต
เพื่อเปิดใช้งาน
2 ลาก

• กดปุ่มลดระดับเสียง (-) 2 ครั้งเพื่อเปิดใช้งานแอพ กล้อง
เมื่อหน้าจอล็อกหรือปิดอยู่ กดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (+) 2
ครั้งเพื่อใช้งาน Capture+
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Google services
คุณสามารถใช้การตั้งค่า Google เพื่อจัดการการตั้งค่าบัญชีและแอพต่างๆ
ของ Google
บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ ทั่วไป Google services

ระบบป้องกัน

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ ทั่วไป ระบบป้องกัน
2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

• ล็อคคอนเทนท์: กําหนดวิธีการล็อกไฟล์ใน แกลเลอรี่ หรือ
QuickMemo+
• โทรศัพท์เข้ารหัส: ตั้งค่ารหัสผ่านของอุปกรณ์เพื่อความเป็นส่วน
ตัว สร้าง PIN หรือรหัสผ่านสําหรับป้อนในแต่ละครั้งที่เปิดอุปกรณ์
โปรดดูที่ การการเข้ารหัสอุปกรณ์ สําหรับรายละเอียด
• เข้ารหัสระบบจัดเก็บข้อมูลการ์ด SD: เข้ารหัสการ์ดหน่วยความจํา
เพื่อป้องกันการใช้งานในอุปกรณ์อื่น โปรดดูที่
การเข้ารหัสการ์ดหน่วยความจํา สําหรับรายละเอียด
• ตั้งค่าล็อคซิมการ์ด: ล็อกหรือปลดล็อก USIM การ์ด
หรือเปลี่ยนรหัสผ่าน (PIN)
• ป้อนรหัสผ่านแบบมองเห็น: แสดงรหัสผ่านเมื่อคุณป้อน
• โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์: มีสิทธิพิเศษในการจํากัดการควบคุม
หรือการใช้อุปกรณ์สําหรับแอพบางรายการ
• แหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก: อนุญาตการติดตั้งแอพต่างๆ
จากแอพที่ไม่ใช่จาก Play Store
• ชนิดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล: ดูประเภทการเก็บข้อมูลสําหรับการบันทึก
ใบรับรองความปลอดภัย
• การจัดการใบรับรอง: จัดการใบรับรองความปลอดภัยที่บันทึก
บนหน้าจอ
• Trust agents: ดูและใช้ตัวแทนที่เชื่อถือได้ที่ติดตั้งบนหน้าจอ
• ปักหมุดหน้าจอ: แก้ไขหน้าจอแอพเพื่อให้สามารถใช้ได้เพียงแอพ
ที่กําลังใช้งานอยู่เท่านั้น
• เข้าถึงการใช้งานสําหรับแอปฯต่างๆ: ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใช้งานแอพต่างๆ บนอุปกรณ์
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มุมมอง Quick Cover
ด้วยเคส Quick Cover คุณสามารถตรวจสอบสายโทรเข้าและหยุดนาฬิกา
ปลุก/ตัวตั้งเวลาได้เมื่อฝาปิดปิดอยู่ ในการปลดล็อคด้วยฝาปิด
การล็อคหน้าจอจะต้องตั้งค่าเป็นการปัด
บนหน้าจอตั้งค่า แตะ ทั่วไป มุมมอง Quick Cover

ปากกา
ใช้ตั้งค่าปากกาเพื่อกําหนดตัวเลือกเมื่อดึงปากกาออก ดู Pen Pop
สําหรับรายละเอียด
บนหน้าจอตั้งค่า แตะ ทั่วไป ปากกา
• เปิดเมื่อดึงออก: เลือกคุณสมบัติที่จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อถอด
ปากกาออกจากอุปกรณ์
• ช็อตคัทแอปฯ: ตั้งให้กับแอปฯ ที่ใช้งานบ่อย
• บันทึกแบบปิดหน้าจอ: สร้างบันทึกบนหน้าจอที่ปิดอยู่เมื่อดึง
ปากกาออก
• การตรวจจับปากกา: รับการแจ้งเตือนด้วยเสียงหรือการสั่นเมื่อ
ปากกาถูกดึงออกหรือใส่เข้าที่
• ที่เก็บปากกา: รับการแจ้งเตือนด้วยเสียงหรือภาพเมื่ออุปกรณ์เคลื่อน
ที่ขณะที่ดึงปากกาออก

หน้าต่างคู่
ทําให้คุณสามารถกําหนดค่าคุณสมบัติหน้าต่างคู่ได้ ดู หน้าต่างคู่
สําหรับรายละเอียด
บนหน้าจอตั้งค่า แตะ ทั่วไป หน้าต่างคู่
• เปิดอัตโนมัติ – เลือกทําเครื่องหมายเพื่อแตะที่ลิงค์บนหน้าจอเต็ม
หรือไฟล์แนบจากอีเมลเพื่อเปิดเป็นหน้าต่างคู่
• ความช่วยเหลือ: แสดงเคล็ดลับสําหรับการใช้หน้าต่างคู่
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วันที่และเวลา
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าวันที่และเวลาสําหรับอุปกรณ์ของคุณได้

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ ทั่วไป วันที่และเวลา
2 ปรับแต่งการตั้งค่าด้วยตนเอง
ระบบจัดเก็บข้อมูลและ USB
คุณสามารถดูและจัดการการเก็บข้อมูลภายในบนอุปกรณ์ หรือพื้นที่เก็บ
ข้อมูลของการ์ดหน่วยความจําได้

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ ทั่วไป ระบบจัดเก็บข้อมูลและ USB
2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

• ที่เก็บข้อมูลภายใน: ดูพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด และพื้นที่ว่างในการ
เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์ ดูรายการแอพที่ใช้งาน และความจุการ
เก็บข้อมูลสําหรับแต่ละแอพ
• ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบพกพา: ดูพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด และพื้นที่
ว่างในการ์ดหน่วยความจํา ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อมีการใส่การ์ด
หน่วยความจําเท่านั้น หากต้องการถอดการ์ดหน่วยความจําออก
ให้แตะที่

แบตเตอรี่และการประหยัดพลังงาน
คุณสามารถดูข้อมูลแบตเตอรี่ปัจจุบันหรือเปิดโหมดประหยัดพลังงานได้

1 บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ ทั่วไป

แบตเตอรี่และการประหยัดพลังงาน

2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

• อัตราการใช้แบตเตอรี่: ดูรายละเอียดกการใช้งานแบตเตอรี่
หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเลือกรายการที่ต้องการ
• แสดงเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ในแถบสถานะ: แสดงระดับแบตเตอรี่ที่
เหลืออยู่ในรูปแบบร้อยละบนแถบสถานะ
• ประหยัดพลังงาน: ลดการใช้แบตเตอรี่โดยการปิดการตั้งค่า
บางอย่างของอุปกรณ์ เช่น ความสว่างของจอแสดงผล ความเร็ว
เมื่อโหมดประหยัด
และความแรงในการสั่น แถบสถานะจะแสดง
พลังงานเปิดอยู่
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หน่วยความจํา
คุณสามารถดูปริมาณการใช้งานหน่วยความจําโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
ที่ระบุ และหน่วยความจําที่แอพใช้อยู่

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ ทั่วไป หน่วยความจํา
2 แตะท เพื่อกําหนดช่วงเวลาในการเรียกคืนข้อมูล
แอปฯ
คุณสามารถดูรายการแอพที่ติดตั้งได้ ปิดหรือลบแอพต่างๆ หากจําเป็น

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ ทั่วไป แอปฯ
2 เลือกแอพและดําเนินการ
แบ็คอัพและรีเซ็ท
คุณสามารถสํารองข้อมูลที่บันทึกไว้บนอุปกรณ์ของคุณในอุปกรณ์หรือ
บัญชีอื่น ให้รีเซ็ตอุปกรณ์ หากจําเป็น

1 บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ ทั่วไป แบ็คอัพและรีเซ็ท
2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้:

• LG Backup: สํารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลที่บันทึกบนอุปกรณ์
โปรดดูที่ LG Backup สําหรับรายละเอียด
• สํารองข้อมูลของฉัน: สํารองข้อมูลแอพของคุณ รหัสผ่าน Wi-Fi
และการตั้งค่าอื่นๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google
• แอคเคาท์ข้อมูลสํารอง: ดูบัญชีที่ใช้เพื่อสํารองข้อมูลในปัจจุบัน
• เรียกคืนอัตโนมัติ: กู้คืนการตั้งค่าการสํารองข้อมูลและข้อมูลโดย
อัตโนมัติ ขณะติดตั้งแอพใหม่
• รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย: รีเซ็ต Wi-Fi, Bluetooth และการตั้งค่า
เครือข่ายอื่นๆ
• รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน: รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดสําหรับอุปกรณ์และ
ลบข้อมูล
• การรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณจะทําให้ข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์สูญหาย ป้อน
ชื่ออุปกรณ์ บัญชี Google และข้อมูลเริ่มต้นอื่นๆ อีกครั้ง
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เกี่ยวกับโทรศัพท์
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น ชื่อ สถานะ รายละเอียด
ซอฟต์แวร์ และข้อมูลกฎหมาย
บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ ทั่วไป เกี่ยวกับโทรศัพท์ และดูข้อมูล
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อัพเดตซอต์แวร์ของโทรศัพท์
อัพเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือ LG จากอินเทอร์เน็ต
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรดเยี่ยมชม
http://www.lg.com/common/index.jsp เลือกประเทศและภาษาของคุณ
คุณสมบัตินี้ทําให้คุณสามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์บนโทรศัพท์เป็นเวอร์ชันใหม่
จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่จําเป็นต้องไปที่ศูนย์บริการ
คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้งานได้ ในกรณีที่และเมื่อ LG ปล่อยเฟิร์มแวร์
เวอร์ชันใหม่ที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ
เนื่องจากการอัพเดตเฟิร์มแวร์โทรศัพท์มือถือจําเป็นต้องมีการดําเนินการ
เต็มรูปแบบจากผู้ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ ดังนั้น โปรดแน่ใจว่าคุณได้
ทบทวนคําชี้แจงทั้งหมด และพร้อมดําเนินการในทุกขั้นตอนก่อนเริ่มทําการ
อัพเดต โปรดทราบว่าการถอดสายเคเบิล USB ออกระหว่างการอัพเกรด
อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อโทรศัพท์มือถือของคุณ
• LG สงวนสิทธิ์ในการสร้างการอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้งานได้สําหรับบางรุ่น
เท่านั้นตามดุลยพินิจของตนเอง และไม่รับประกันความพร้อมใช้งานของ
เฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่สําหรับชุดหูฟังทุกรุ่น
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อัพเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือ LG แบบ Over-the-Air
(OTA)
คุณสมบัติทําให้คุณสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์เป็นเวอร์ชันใหม่ได้
อย่างสะดวกสบายผ่าน OTA โดยไม่ต้องเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิล USB
คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้งานได้ ในกรณีที่และเมื่อ LG ปล่อย
เฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ
ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือของคุณก่อน:
ตั้งค่า ทั่วไป เกี่ยวกับโทรศัพท์ ศูนย์กลางอัปเดต Software
Update ตรวจสอบอัปเดตในตอนนี้
• ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากพื้นที่เก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Google ของคุณและบัญชีอื่นๆ
ข้อมูลและการตั้งค่าระบบ/แอพพลิเคชั่นของคุณ แอพพลิเคชั่นใดๆ
ที่ดาวน์โหลด และใบอนุญาต DRM ของคุณ อาจสูญหายระหว่างกระบวน
การอัพเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณ ดังนั้น LG จึงขอแนะนําให้
คุณสํารองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนทําการอัพเดตซอฟต์แวร์ของ
โทรศัพท์ โปรดทราบว่า LG จะไม่รับผิดชอบสําหรับการสูญเสียข้อมูล
ส่วนบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
• คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย ภูมิภาค และประเทศของคุณ
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คําถามที่พบบ่อย
บทนี้ระบุถึงปัญหาบางอย่างที่คุณอาจพบขณะใช้งานโทรศัพท์ของคุณ
สําหรับปัญหาบางรายการ คุณอาจจําเป็นต้องติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
แต่ส่วนใหญ่นั้น คุณจะสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยตนเอง
ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

มาตรการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาด
SIM การ์ด

ไม่มี SIM การ์ดในโทรศัพท์
หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า SIM การ์ด
ได้รับการติดตั้งและใส่อย่าง
ถูกต้อง

สัญญาณอ่อนหรือคุณอยู่
ภายนอกเครือข่ายของผู้ให้
บริการระบบ

ย้ายเข้าไปใกล้บริเวณหน้าต่าง
หรือในพื้นที่เปิด ตรวจสอบแผนที่
การครอบคลุมสัญญาณของผู้ให้
บริการเครือข่าย

ผู้ให้บริการเปิดให้ใช้
บริการใหม่ๆ

ตรวจสอบว่า SIM การ์ด
มีอายุมากกว่า 6-12 เดือนหรือไม่
หากเป็นเช่นนั้น ให้นํา SIM หรือ
USIM การ์ดของคุณไปเปลี่ยน
ใหม่ในศูนย์บริการเครือข่าย
ของคุณที่สาขาที่ใกล้ที่สุด
ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ไม่มีการเชื่อม
ต่อเครือข่าย/
เครือข่ายมีสัญ
ญาณขาดหาย

รหัสไม่ถูกต้อง

หากต้องการเปลี่ยนรหัส
ความปลอดภัย โปรดยืนยัน
รหัสใหม่โดยการป้อนอีกครั้ง หากคุณลืมรหัสผ่าน
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
รหัสสองรายการที่คุณป้อน
ไม่ตรงกัน

ไม่สามารถตั้ง
ค่าแอพพลิ
เคชันได้

ผู้ให้บริการหรือการลง
ทะเบียนที่จําเป็นไม่รองรับ

ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

แอพพลิเคชั่น
ที่ดาวน์โหลด
ทําให้เกิดข้อ
ผิดพลาด
จํานวนมาก

ให้ลบแอพพลิเคชั่น
ดังกล่าวออก

ตั้งค่า
1. แตะที่
2. แตะที่ ทั่วไป แอปฯ
3. แตะที่แอพ ถอนการติดตั้ง
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ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

มาตรการแก้ไขที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาดการโทรออก

เครือข่ายใหม่ไม่ได้รับอนุญาต

ไม่สามารถ
โทรได้

มีการติดตั้ง SIM การ์ดใหม่

ตรวจสอบข้อจํากัดใหม่

ถึงขีดจํากัดการคิดค่า
บริการแบบ Pre-paid

ติดต่อผู้ให้บริการหรือรีเซ็ต
ขีดจํากัดโดยใช้ PIN2

กดปุ่มเปิด/ปิดถี่เกินไป

กดปุ่มเปิด/
ปิดค้างไว้อย่างน้อยสองวินาที

แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบไฟแสด
งสถานะการชาร์จบนจอแสดงผล

แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่

อุณหภูมิภายนอกร้อน
หรือเย็นเกินไป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์
กําลังชาร์จในอุณหภูมิปกติ

ปัญหาเรื่องการ
เชื่อมต่อ

ตรวจสอบอุปกรณ์ชาร์จและสถาน
ะการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

ไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เสียบปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับ
เต้ารับไฟฟ้าอื่น

อุปกรณ์ชาร์จบกพร่อง

เปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จใหม่

อุปกรณ์ชาร์จไม่ถูกต้อง

ใช้+เฉพาะอุปกรณ์เสริมแท้ของ
LG เท่านั้น

ไม่อนุญาต
เบอร์โทร
ศัพท์

ฟังก์ชันหมายเลขการโทร
เบอร์เฉพาะ
(Fixed dialling number)
เปิดอยู่

ตรวจสอบเมนู การตั้งค่า
และปิดฟังก์ชันดังกล่าว

ไม่สามารถ
รับ/ส่ง SMS
และรูปภาพ

หน่วยความจําเต็ม

ลบข้อมูลบางอย่าง เช่น แอพพลิ
เคชั่นหรือข้อความจากโทรศัพท์
ของคุณเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างที่ใช้
งานได้ในหน่วยความจํา

ไม่สามารถ
เปิดโทร
ศัพท์ได้

ข้อผิด
พลาด
การชาร์จ
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ข้อความ

สาเหตุที่เป็นไปได้

มาตรการแก้ไขที่เป็นไปได้

ไฟล์ไม่เปิด

รูปแบบไฟล์ไม่รองรับ

ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่รองรับ

หน้าจอไม่
เปิดตอนที่
ฉันรับสาย
โทรศัพท์

ปัญหาพร็อกซิมิตี้
เซนเซอร์

หากคุณใช้เทปหรือฝาครอบ
ป้องกัน โปรดตรวจสอบให้แน่
ใจว่าเทปหรือฝาครอบดังกล่าว
ไม่คลุมบริเวณรอบๆ พร็อกซิมิตี้
เซนเซอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
บริเวณรอบๆ พร็อกซิมิตี้เซน
เซอร์สะอาด

ไม่มีเสียง
ออกมา

โหมดการสั่น

ตรวจสอบสถานะการตั้งค่าใน
เมนูเสียงเพื่อตรวจสอบว่าคุณ
ไม่ได้อยู่ในโหมดการสั่นหรือ
โหมดห้ามรบกวน

ปัญหาซอฟต์แวร์
ที่เป็นๆ หายๆ

หากหน้าจอค้างหรือโทรศัพท์
ไม่ตอบสนองเมื่อคุณพยายาม
ใช้งาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
และใส่ใหม่ จากนั้น เปิดใช้งาน
โทรศัพท์อีกครั้ง
หรือพยายามดําเนินการอัพเดต
ซอฟต์แวร์ผ่านเว็บไซต์

เครื่องค้าง
หรือหยุดนิ่ง
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แนวทางป้องกันการโจรกรรม
ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานได้ หากอุปกรณ์ถูก
รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงานโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณ
ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์ของคุณสูญหาย ถูกโจรกรรม
หรือล้างข้อมูลทั้งหมด จะมีเพียงผู้ที่มีบัญชี Google หรือข้อมูลการล็อก
หน้าจอของคุณเท่านั้นที่สามารถใช้อุปกรณ์ได้
สิ่งที่คุณต้องทําเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับการปกป้อง คือ:
• ตั้งค่าการล็อกหน้าจอ: หากอุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือ
ถูกโจรกรรม แต่คุณตั้งค่าการล็อกหน้าจอไว้ บุคคลใดๆ
จะไม่สามารถลบอุปกรณ์โดยใช้เมนู การตั้งค่า ได้
หากหน้าจอของคุณไม่ถูกปลดล็อก
• เพิ่มบัญชี Google ของคุณบนอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ของคุณถูกล้างข้อมูล
ทั้งหมด แต่คุณติดตั้งบัญชี Google ไว้ อุปกรณ์จะไม่สามารถดําเนิน
กระบวนการตั้งค่าได้จนกว่าจะมีการป้อนข้อมูลบัญชี Google
ของคุณอีกครั้ง
หลังจากอุปกรณ์ของคุณได้รับการปกป้องแล้ว คุณจะต้องปลดล็อกหน้าจอ
ของคุณหรือป้อนรหัสผ่านของบัญชี Google หากคุณต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์
กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ขั้นตอนนี้มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณหรือ
บุคคลที่คุณไว้วางใจจะเป็นผู้ดําเนินการรีเซ็ต
• อย่าลืมบัญชี Google และรหัสผ่านที่คุณได้เพิ่มไปที่อุปกรณ์ก่อนดําเนิน
การรีเซ็ตกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน หากคุณไม่สามารถระบุข้อมูล
บัญชีระหว่างกระบวนการตั้งค่าได้ คุณจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้เลย
หลังจากการรีเซ็ตกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
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ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลง โอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL
และข้อตกลง โอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่
http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และ
การประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้
LG Electronics จะยังมอบซอร์สโค้ดแก่คุณบน CD-ROM
โดยคิดค่าใช้จ่ายในการแจกจ่าย (เช่น ค่าใช้จ่ายของสื่อบันทึกข้อมูล
การจัดส่ง และการจัดการ) หากได้รับการร้องขอทางอีเมลไปยัง
opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้ สาม (3)
ปีนับจากวันที่คุณซื้อสินค้า

เครื่องหมายการค้า
• ลิขสิทธิ©์ 2016 LG Electronics, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ LG
และโลโก้ LG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ LG Group
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ และ
Play Store™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG,
Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi® และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi
Alliance
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่
เกี่ยวข้อง
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คําประกาศรับรอง
ดังนั้น LG Electronics ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ LG-K520DY
เป็นไปตามข้อกําหนดที่จําเป็น และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ
Directive 1999/5/EC
คุณสามารถดูสําเนาของคําประกาศรับรองได้ที่
http://www.lg.com/global/declaration

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call Center : 0-2878-5757
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ENGLISH

About this user guide
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
a 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 region, 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.

1

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.

2
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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 mobile phone model LG-K520DY has been designed to comply
with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known
as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the phone transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of
tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is
0.465 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.150 W/Kg (10 g).
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• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal
use position against the ear or when positioned at least 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.

Product care and maintenance
• Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for
use with this particular phone model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be
dangerous.
• 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 phone in any area where you are required to by special
regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may
cause an electric shock and can seriously damage your phone.
• Do not charge a handset near flammable material as the handset can
become hot and create a fire hazard.
Guidelines for safe and efficient use

6

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

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

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

Guidelines for safe and efficient use
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Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long
periods of time. Make sure that you do not turn on or off the handset close to
your ear. Also, make sure 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.

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

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

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

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

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

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

Battery information and care
• 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.

Guidelines for safe and efficient use
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• 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 phone is fully
charged to save unnecessary power consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration, product settings,
usage patterns, battery and environmental conditions.
• Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come
into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use
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01
Custom-designed
Features

Quick Share
You can take a picture or record a video and then share it through an
app.
, then take a photo or record a video.
1 Tap
2 On the photo or video screen, tap and hold the preview icon, then
drag over the Quick Share icon.
Alternatively, drag the Quick Share icon from the preview screen
and select an app to share the photo.

• The app displayed by the Quick Share icon may vary, depending on
the type and frequency of access of the app installed on the device.

Custom-designed Features
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Mini view
To shrink the screen for use with one hand, swipe left or right across
the Back, Home and Overview buttons.
: Close the Mini view.
•
: Adjust the size of the Mini view.
•

Custom-designed Features
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Dual window
The Dual window function splits the screen to enable multi-tasking,
drag and drop interaction, auto-linking, and recently used apps.

Activating the Dual window
Settings General Dual window.
1 Tap
to activate it.
2 Swipe
• Checkmark the Auto-open checkbox to automatically open the
Dual window function when you tap a link on the full screen or
tap an email image attachment.

Using the Dual window
1 Tap

Dual window.

• While viewing an app, you can tap the
Dual window to
automatically set that app in the top window, then select the
second app.

2 Tap the app icon you want to use. The first app you tap opens in
a window at the top of the screen. The second app opens in the
bottom window.

3 Tap a window to select and use it.
• A blue box appears around the selected window with a blue
semicircle handle between the windows.
• Drag the blue handle to change the window sizes (one larger and
one smaller).

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

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

QuickMemo+.

to create a note.
: Save a note.
: Undo the last action.
: Redo the last action you undid.
: Enter a note by using the keypad.
: Write notes by hand.
: Erase handwritten notes.
: Edit or erase parts of a handwritten note.
: Access additional options, including sharing and locking
notes, changing the notepad style and inserting content.

3 Tap

to save the note.
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Writing notes on a screenshot
1 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 Take notes on the screen to capture.
• To crop and save a portion of the screen, tap and specify a
portion with the crop tool.
• To attach a screenshot to the notepad, tap .

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.

Managing folders
You can group notes by the note type.
QuickMemo+.
1 Tap
2 At the top of the screen, tap
•
•
•
•
•
•

and select a menu item:
All memos: View notes saved in QuickMemo+.
My memos: View notes created by QuickMemo+.
Capture+: View notes created by .
Trash: View deleted notes.
New category: Add categories.
: Rearrange, add or delete categories. To change the name of
a category, tap the category.
• Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for
the first time. Disabled folders are enabled and appear when they
contain at least one related note.
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QSlide
You can display several apps simultaneously on the same screen and
switch between them.
For example, use the calculator or calendar when a video is playing.
QSlide.
When an app is running, tap
• This feature may not be supported by some apps.

•
•

: Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
: Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window
is transparent, it will not respond to touch inputs.
: Close the QSlide window.
•
: Adjust the size of the QSlide window.
•
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Pen Pop
The Pen Pop feature allows you to quickly and easily access options
to create a memo. Pull the pen out and Pen Pop opens.

Setting up Pen Pop
Tap

Settings General Pen.

Pen Pop options
•
•
•

: Hide/display the Pen Pop options.
: Open the Pop Memo to write a memo.
: Open the Capture+ and use the current screen image in a
memo.
: Open the Pop Scanner to capture a photo with the camera and
•
use it in a memo.
: Open the QuickMemo+ and view current memos.
•
: Add a shortcut to the app of your choice.
•
• You can change the personalized shortcut by touching and holding
icon in the Pen Pop options.
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Content sharing
Playing content
You can play content from your device on TV. Play saved content such
as photos, music, and videos.

1 Connect phone and TV to the same Wi-Fi network before playing.
2 Select Play content on detail view in Gallery, Music to select
device to play.

• For Chromecast, Google Play services should be up to date.

Sending or receiving files
You can quickly send and receive files between LG phones and
tablets.

1 To receive files, drag down status bar and turn on File sharing.

For devices that do not support File sharing, turn on SmartShare
Beam in Settings Networks Share & connect File sharing.

2 You can send files faster when both devices are connected to

the same Wi-Fi network. You can send files to DLNA-compatible
phones and tablets regardless if it is a LG device.
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Sending files to another device
SmartShare Beam. Alternatively, tap
1 Select a file and tap

from the file list and select files then tap SHARE SmartShare
Beam.

2 Select a device from the list of nearby devices that support
SmartShare Beam.
• The file is sent to the device.

Using nearby devices
You can play music, and other functions saved on a connected device
from your device.

1 From the Gallery or Music app, select
2 Select a device from the device list.

Nearby devices.

• If the desired device is not seen on the device list, check that
DLNA is turned on, then tap Search nearby devices.

3 Play content saved on the selected device.
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Do not disturb
You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific
period of time.

1 Tap

Settings Sound & notification Do not disturb
Sound and vibrations.

2 Select and turn on the mode you want:
• Priority only: Receive sound or vibrate notifications for the
selected apps. When Priority only is turned off, alarms always
go off.
• Total silence: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID
You can set the device to play an automatically created ringtone for
an incoming call from a selected contact.

1 Tap

swipe

Settings Sound & notification Ringtone ID and then
to activate it.

2 Select a contact.
• The default ringtone plays for incoming calls from contacts except
for the selected contact.
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02
Basic Functions

Product components and
accessories
Make sure that none of the following items are missing:
• Device
• Battery
• Stereo headset

• USB cable
• Charger
• Quick Start Guide

• Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories
made by other manufacturers may affect your device's call
performance or cause malfunctions. Any issues resulting from
usage of accessories made by other manufacturers may not be
covered by LG's repair service.
• If any of these basic items are missing, contact the dealer from
which you purchased your device.
• To purchase additional basic items, contact the LG Customer
Support Centre.
• To purchase optional items, contact the LG Customer Support
Centre for available dealers, and then purchase online.
• 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.
• The number of supplied batteries is indicated on the label attached
on the product box.
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Parts overview
Proximity/Ambient
Light Sensor
Front Camera Lens

Earpiece
Microphone

Notification LED

Headset Jack
Stylus Pen

Charger/USB Port
Rear Camera Lens
Flash
Volume Keys

Power/Lock Key

Speaker
Basic Functions
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• Proximity/Ambient light sensor
- Proximity sensor: The proximity light 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
ambinent light intensity when the auto-brightness control mode
is turned on.
• Volume keys
- Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
- Gently press a volume key to take a photo. To take continuous
shots of 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
- Briefly press the key when you want to turn on or off the screen.
- Press and hold the key when you want to select a power control
option.
• Some functions may be restricted for access, depending on the
device specifications.
• Do not put heavy objects on the device or sit on it, as this may
damage the 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
sensor or buttons may not function properly.
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Turning on or off the power
Turning on the power
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 off the power
Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

Power control options
Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.
• Power off: Turn off the device.
• 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 and battery
Insert the SIM card provided by the device service provider, and the
included battery.
• Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory
card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a
LG Service Centre to remove the memory card.

• Only the Nano SIM cards work with the device.

1 To remove the back cover, hold the device firmly in one hand. With
your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as
shown in the figure.
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2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure.

Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

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

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

• Do not open the back cover while your device is charging.
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Optimizing battery life
Extend your battery’s power by turning off features that you do
not need to run constantly in the background. You can monitor how
applications and system resources consume battery power.

Extending your device battery life
•

•
•

•
•

Turn off radio communications when you are not using. If you are
not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and
other applications.
Some applications you download may consume battery power.
While using downloaded applications, check the battery charge
level.
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Inserting the memory card
Your device supports up to a 128GB microSD card. Depending on the
memory card manufacturer and type, some memory cards may not
be compatible with your device.
• 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.
• If you write and erase data too frequently, it will shorten the
lifespan of memory cards.

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

3 Replace the back cover.
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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.

Tapping and holding
Tap and hold for several seconds to run a hidden function.
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Double-tapping
Tap twice quickly to zoom in or out on a picture or map.

Swiping
Tap and hold an item, such as an app or widget, then swipe it to
another location. You can use this gesture to move an item.

Flicking
Gently tap and hold on the screen, then flick left or right to quickly
move to another panel.
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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.
• 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 on 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 is attached to the device.
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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. This immediately
redirects you to the Home screen.
There is a list of apps on the Home screen. You can run apps directly
from the Home screen without needing to open the app screens.
Drag the Home screen left or right. Available apps appear. Userinstalled apps as well as default apps can be run from the list of apps.

Home screen layout
You can add frequently used apps, widgets and folders to the Home
screen. This simplifies the steps used to access them.
Status bar
Widget

Folder
Page icon
Dock area
Home touch buttons

• The Home screen may vary, depending on the service provider or
software version.
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• Status bar: View status icons, the time and the battery level.
• Widgets: Add widgets to the Home screen to quickly access
necessary information without bothering to run apps one by one.
• Folder: Create folders to group apps according to particular
criteria.
• Page icon: View the total number of Home screen canvases and
the currently displayed canvas which is highlighted.
• Dock area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they
can be accessed from any Home screen canvas.
• 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, tap and
hold.
: View a list of recently used apps or run an app from the
list. Use the Clear all option to delete all recently used apps. In
some apps, tapping and holding the button will access additional
options.
: Choose which SIM card you are going to use. Tap and hold
to configure the Dual SIM card settings.

Editing Home touch buttons
You can rearrange Home touch buttons or add frequently used
functions to Home touch buttons.
Settings Display Home touch buttons and customise
Tap
settings.
• Several functions, including QSlide, the Notification or Capture+,
are provided. A maximum of five items can be added.
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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 network
: Alarm is set
•
: Vibrate mode is on
•
: Bluetooth is on
•
: Connected to a computer via USB
•
• : Battery level
: Flight mode is on
•
: Missed calls
•
: Wi-Fi is on
•
: Mute mode is on
•
• : GPS is on
: Hotspot is on
•
: No SIM card
•
• 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 in which you are using the device.
• Displayed icons may vary, depending on the area or service
providers.
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Notifications panel
You can open the notifications panel by dragging the status bar
downwards.
Use quick access icons in the notifications panel to easily and quickly
turn a function on or off.
Drag left or right on the list of quick access icons to select the
function icon you want.
• If you tap and hold the icon, the settings screen for the
corresponding function appears.
Access the Settings app.
View quick access icons.

Adjust the brightness.

Permit receipt of files from
nearby devices.
View notifications.

Delete notifications.

Notification panel settings
You can select items to display on the notification panel.
Tap on the notification panel.
• To rearrange quick access icons, tap and hold an icon, then drag it
to another position.
• Select icons you want to display on the list.
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Switching the screen orientation
You can set the screen orientation to automatically switch, according
to the device's orientation.
On the notification panel, tap Rotation from the quick access icon list.
Settings Display Auto-rotate screen and
Alternatively, tap
to activate it.
then swipe

Editing the Home screen
On the Home screen, tap and hold on an empty space, then start the
desired function.
• To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas,
then drag it to another location.
• To add widgets to the Home screen, tap Widgets and drag a
widget to the Home screen.
• To change the Home screen background theme, tap Home screen
settings and select a Theme.
• To change Home screen settings, tap Home screen settings and
customise options. See Home screen settings for details.

Viewing the background theme
You can view only the background image by hiding apps and widgets
on the Home screen.
Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.
• To return to the original screen which displays apps and widgets,
pinch your fingers on the Home screen.
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Moving apps on the Home screen
On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another
location.
• To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen,
tap and hold an app, then drag it to the dock area at the bottom.
• To remove an icon from the dock area, drag the icon to the Home
screen.

Using folders from the Home screen
Creating folders
On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another
app.
• A new folder is created and the app is added to the folder.

Editing folders
On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.
• To edit the folder name and colour, tap the folder name input field.
• To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it
to outside the folder. If only one app is left in the folder, the folder
disappears automatically.
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Home screen settings
You can customise Home screen settings.
Settings Display Home screen.
1 Tap
2 Customise settings:
• Select Home: Select a Home screen mode.
• Wallpaper: Change the Home screen background theme.
• Screen swipe effect: Select an effect to apply when the Home
screen canvas switches.
• Theme: Sets the screen theme for your device. You can
download new themes from LG SmartWorld.
• Sort apps by: Change the app order for the Home screen.
• Grid: Change the app arrangement mode for the Home screen.
• Hide apps: You can select apps to hide.

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.
• Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen
and reduces battery consumption. This mode also lowers battery
consumption.
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Configuring lock screen settings
There are several options available for configuring lock screen
settings.

1 Tap

Settings Display Lock screen Select screen lock
and then select the method you prefer.

2 Customise lock settings:
• Swipe : Slide on the screen to unlock the screen.
• Knock Code : Tap on spaces one after another on the screen 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.
• To set screen lock using a pattern, first create a Google account or
backup PIN. If you enter an incorrect pattern more than a specified
number of times consecutively, unlock by using your backup PIN or
Google account.
• If screen lock is set using a Knock code, Pattern, PIN or Password
and you enter an incorrect pin or pattern more than a specified
number of times, password entry is blocked for 30 seconds.
• You can initiallise the locked screen by referring to the LG mobile
homepage at www.lg.com.
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Lock screen settings
You can customise lock screen settings.
Settings Display Lock screen.
1 Tap
2 Customise settings:
• Select screen lock: Select a screen lock method. If you do not
want to use screen lock, tap None.
• Smart Lock: Specify trusted devices or places to automatically
unlock the screen for those devices or places.
• Screen swipe effect: Set screen transition effects to apply
when the screen is unlocked. This option appears when the
screen lock method is set to swipe.
• Wallpaper: Change the lock screen background theme.
• Shortcuts: Add an app shortcut and directly access the app
from the lock screen by dragging the app outside the large
circle. This option appears if the screen lock method is set to
swipe.
• Contact info for lost phone: Display emergency contact
information on the lock screen.
• Lock timer: Set the amount of time remaining before the
device becomes idle and then the screen automatically locks.
• Power key instantly locks: Instantly lock the screen when the
Power/Lock key is pressed.
• Available setting items may vary, depending on the selected screen
lock method.
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KnockON
You can turn on or off the screen 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 on the screen
Double-tap the middle of the screen.
• Tapping the top or bottom of the screen may decrease the
recognition rate.

Turning off the screen
Double-tap the status bar, an empty area on the Home screen or the
Lock screen.
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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.
• If you enter an incorrect Knock Code more than a specified number
of times consecutively, unlock the device by using your backup PIN
or Google account.
• Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code
Settings Display Lock screen Select screen lock
1 Tap
Knock Code.

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.

4 Set a backup PIN to use when the Knock Code is forgotten.
Unlocking the screen with a Knock Code
Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.
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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Device encryption
Encrypting your device
It is possible to read, write and copy data even when device
encryption is set. It is also possible to display a user confirmation
prompt when the power is turned on by using lock settings while in
lock screen mode.

Precautions for device encryption
You can use the mobile phone lock on the lock screen to increase
your device's protection level.
• If mobile phone lock is turned on and an incorrect password is
entered more than a specified number of times, the device will
automatically initialise.
• If you forget your decryption password, initialise the device.
Initialisation will delete all data saved before initialisation.
• Stopping encryption before it is complete may damage data. For
example, do not remove or insert the battery while encryption is in
progress. Wait until the process is complete.
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SD card encryption
You can encrypt and protect data saved on the SD card. The
encrypted data in the SD card cannot be accessed from another
device.

1 Tap

Settings General Security Encrypt SD card

storage.

2 Read the on-screen overview of SD 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
SD card after encryption.
• Full encryption: Encrypt all the data currently saved on the SD
card.
• Exclude media files: Encrypt all files, except for media files
such as music, photos and videos.
• To encrypt the SD card, make sure that screen lock is set using a
PIN or password.
• Once SD card encryption starts, some functions are restricted to
access.
• If you turn off the power while encryption is underway, the
encryption process will fail, and some data may be damaged.
• Encrypted files are accessible only from the device where the files
were encrypted.
• The encrypted SD card cannot be used on another LG device. To use
the encrypted SD card on another mobile device, initialise the card.
• You can perform SD card encryption on your device even when it
does not contain an SD card installed. Any SD 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
simultaneously for at least two seconds.
• Screenshots can be viewed from the Screenshots folder under
Gallery.

Via Capture+
On the screen where you want to take a screenshot, drag the status
bar downwards, then tap Capture+.
• When the screen is turned off or locked, you can access Capture+
by pressing the volume up (+) key twice. First tap Settings
General and then turn on Shortcut key.
• See Writing notes on a screenshot for details.
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Entering text
Using Smart keyboard
You can use Smart keyboard to enter and edit text.
With 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.

Basic Functions

51

Moving the cursor
With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position
you want.
When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or
right until the cursor moves to the position you want in the text.

• This option is available only on the QWERTY or single vowel layout
keyboard.
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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 & keyboard LG
Keyboard Keyboard height and layout QWERTY keyboard
layout.
Alternatively, 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 option 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 & keyboard LG
Keyboard Keyboard height and layout Keyboard height.
Alternatively, 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 & keyboard LG
Keyboard Keyboard height and layout Keyboard type in
landscape.
Alternatively, 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.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG
Keyboard Keyboard height and layout Split keyboard.
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height
and layout Split keyboard.

2 On the keyboard, spread your fingers apart horizontally.
• To merge the split keyboard, pinch your fingers together on the
keyboard.

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 & keyboard LG
Keyboard Keyboard height and layout One-handed
operation.
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height
and layout One-handed operation.
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2 Drag the keyboard left or right according to the direction of the

desired keyboard arrangement.
Alternatively, press the arrow displayed next to the keyboard to
move the keyboard in the direction you want.

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

and then select .

• To maximise the voice command recognition, speak clearly.
• To enter text by using your voice, make sure that your device is
connected to a network.

Changing the keyboard
You can change the input language. You can also change the
keyboard type for each language.

1 Tap

Settings General Language & keyboard LG
Keyboard Select languages.

2 Select a language and customise the keyboard type.
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Copy and Paste
You can cut, copy, or paste text between apps.

1 Tap 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 clip tray.

4 Tap 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.

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, tap and hold

and select .
Alternatively, tap and hold the text input window, then select CLIP
TRAY.

2 Select and paste an item from the clip tray.
• Tap to lock saved items in order to not 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 apps downloaded by
the user.
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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 Play Store and the app store provided by your mobile
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.

Uninstalling apps
Uninstall apps that you no longer use from your device.
• Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture
On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it
over Uninstall at the top of the screen.

Uninstalling by using the settings menu
Tap
Settings General Apps, select an app, then tap
Uninstall.

Uninstalling apps from the app store
To uninstall an app, access the app store from which you download
the app and uninstall it.
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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 or 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 .
• Tap 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, tap and hold
number 0.
• See Adding contacts to the speed dial list 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 to the outside of the circle on the incoming
call screen.
• When the stereo headset is connected, you can make calls by
using the call/end button on the headset.
• To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap
Settings Networks Call Answer and end calls, then turn on
End calls with the Power key.

Rejecting a call
To reject an incoming call, drag to the outside of the circle on the
incoming call screen.
• To send a rejection message, drag the rejection message to the
outside of the circle.
Settings Networks
• To add or edit a rejection message, tap
Call Decline and reject calls Decline with message.
• When a call is coming in, you can press the volume down (-) key to
switch to mute mode. To switch to hold mode, press the Power/
Lock key.

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.
Call logs.
Alternatively, tap
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Functions accessible during a call
During a call, you can access a variety of functions by tapping onscreen buttons:
• Contacts: Move directly to the contact list from the call screen. It
is possible to view the contact list during a call.
• End: End a call.
• Dialpad: Display or hide the dial pad.
• Speaker: Turn on the speakerphone function.
• Mute: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the
other party.
• Bluetooth: Use a Bluetooth device to make calls. Make sure that a
Bluetooth device is connected.
• : Access many call options.
• Available setting items may vary, depending on the area and 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 call screens are displayed at the same time, and the
first call is put on hold.

3 To switch to another call, tap another number on the screen.
To start a conference call, tap .
• You may be charged a fee for each call.
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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 all.
• To delete call records, tap
• The displayed call duration may differ from the call charge. Contact
your mobile service provider for details on call charges.

Configuring call options
You can configure call options.

1 Tap
2 Tap

Dial or Call logs.

Call settings and then configure options to suit your
preferences.
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Messaging
Sending a message
You can send messages.
• Sending messages abroad may incur additional charges.

.
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 may be contact.
.
1 Tap
2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings
You can change messaging settings to suit your preferences.

1 Tap
2 Tap
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Camera
Starting the camera
You can take and save photos or videos to your device.
.
Tap
• Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth.
If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
• If the battery level is lower than 5 %, charge the battery before
using the camera.
• Images included in this user guide may be different from the actual
device.
• Photos and videos can be viewed or edited from Gallery. See
Gallery overview for details.

Switching between cameras
You can switch between front and rear camera.
On the camera screen, tap or drag the screen either up or down or
left or right to switch between front and rear camera.
• Use front camera to take selfies. See Taking selfies for details.
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Auto mode
You can take photos or record videos by selecting a variety of
shooting modes and options.
Hide/display options
Start the Gallery.
Turn on or off the
flash.
Switch between
front and rear
cameras.
Select a mode.
Change camera
settings.

Record videos.
Take photos.
Back to the
previous screen.

Taking a photo
1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera
on.

2 Tap

to take a photo.
Alternatively, press a volume key.
• When the screen is turned off or locked, start the camera by
pressing the volume down (-) key twice. To activate this function,
tap
Settings General and turn on Shortcut key.
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Recording a video
1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera
on.

2 Tap

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

3 Tap

to end video recording.

Panorama
You can create a panoramic photo by moving the camera in one
direction to photograph and stitch continuos shots of for a wide view.
.
1 On the auto mode screen, tap MODE
Tap
and
then
slowly
move
the
camera
in
one direction.
2
• Move the device by following the direction of the arrow in the
guideline.

3 Tap

to end shooting.

Burst shot
You can take continuous shots of photos to create moving pictures.
On the auto mode screen, tap and hold .
• Continuous shots are taken at a fast speed while is held down.
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Configuring camera options
You can customise a variety of camera options to suit your
preferences.
On the auto mode screen, tap .
• Available options vary, depending on the selected shooting mode.

Select an aspect ratio for photos or a picture quality for videos.
Obtain photos with backlight corrected.
Set the timer to automatically take photos after a specified
period of time.
Take photos with voice commands.
(Available choices: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
Display guide grids so that you can take photos based on the
horizontal and vertical reference lines.

/

Set the save destination for photos and videos. These options
appear when an external SD card is inserted.
: Save to the internal storage.
: Save to the external storage.

/

Flip images. These options appear when using the front
camera.
: Do not flip the image.
: Flip the image horizontally.

/

Customise auto-shooting settings. These options appear when
using the front camera.
: Shoot using the Gesture shot feature.
: Shoot when the camera detects a face.
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Taking selfies
You can use the front camera to view your face on the screen and
take selfies.
• When using the front camera, selfies default to gesture shot. To
change selfie-taking methods, see Configuring camera options for
details.

Gesture shot
You can take selfies by using gestures.
Show your palm to the front camera and then clench your fist.
• In three seconds, a photo is taken.
• To use this function, make sure that
is selected under camera
options.
• An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and
then open it towards the front camera.
• Make sure that your palm and fist are within the reference line so
that the camera can detect them.
• Access to some functions may be restricted during multi-view
shooting.
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Interval shot
You can take continuous selfies.
While using the front camera, tap and hold . Alternatively, show
your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.
• Four photos are taken at three second interval.
• To use this function, make sure that
options.

is selected under camera

Taking photos automatically
When you switch to the front camera, the front camera detects your
face and takes a selfie automatically.
• To use this function, make sure that
options.
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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 the folder.

2 Select a file.
• View the selected file in full-screen mode.
• Drag left or right on the displayed photo or video screen to view
the previous or next file.
• 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.
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Viewing photos
Back to the previous
screen.
Add or delete favourites
Edit images.
Start the camera.

Access additional options.
Delete images.
Share images.

Editing photos
1 On the photo screen, tap .
2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
3 Tap to apply changes.
4 Tap SAVE to save changes.
• The edited photo overwrites the original file.
• To save the edited photo as another file, tap
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Playing a video
Add or delete favourites.

Switch to a pop-up
window.
Access additional options.
Edit the video.

Adjust the sound volume.
Rewind the video.

Lock or unlock the screen.
Fast-forward the video.
Pause or play 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 video
screen up or down.

Deleting files
You can delete a file by using one of the following options:
• Tap and hold a file from the file list, then tap Delete.
• Tap from the file list, then select a file.

Sharing files
You can share a file by using one of the following options:
• On the photo or video screen, tap to share the file by using the
method you want.
• Tap from the file list to select a file and share the file by using
the method you want.
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File Manager
You can view and manage files saved on your device.

1 Tap
2 Tap

Tools File Manager.
and select a storage space.

Weather
You can view the weather information for a particular area.

1 Tap
2 Tap

Tools Weather.

and add the city you want.
• On the detailed weather screen, tap / , or drag the screen
left or right to view the weather for other cities.

Calculator
You can use two types of calculators: the simple calculator and the
scientific calculator.
Tools Calculator.
1 Tap
2 Use the keypad to make a calculation.
Scientific calculator.
• To use the scientific calculator, tap
Calculation history.
• To view calculation history, tap

Tasks
You can register tasks to your device to easily manage schedules.
Tools Tasks.
1 Tap
2 Tap to add a task.
3 Enter task details and then tap SAVE.
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Voice Recorder
You can record and save your voice or others' voices from important
events. Recorded voice files can be played back or shared.

1 Tap
2 Tap

Tools Voice Recorder.

.
• To pause recording, tap .
• To save the location details of recording, tap Location.
• To add an event, tap Event and add an event to the date you
want.

3 Tap

to end recording.
• The file is saved automatically and the pre-listen screen
appears.

4 Tap

to play the recorded voice.

• If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded
voice file from the list.

Downloads
You can view, delete or share files downloaded via Internet or apps.
Tools Downloads.
Tap
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FM Radio
You can listen to FM radio.
Tools FM Radio.
Tap
• To use this app, first connect a headset to the device. The headset
becomes the radio antenna.
• This option may not be supported, depending on the area.

Clock
Alarm
You can set an alarm to trigger it at a specified time.
Clock Alarm.
1 Tap
2 Tap to add a new alarm.
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. Alternatively, tap
and hold the alarm.

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

1 Tap
2 Tap

Clock World clock.
and add a city.
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Timer
You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of
time.
Clock Timer.
1 Tap
Set
the
time
and tap Start.
2
• To suspend the timer, tap Stop. To resume the timer, tap
Resume.
• To initialise the timer settings, tap Reset.

3 Tap Stop to stop the timer alarm.

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

3 Tap Stop to suspend the stopwatch.
• To resume the stopwatch, tap Resume.
• To delete all the stopwatch records, tap Reset.

Useful Apps

78

Music
You can play and manage music files saved on your device.
Music.
1 Tap
2 Select a category.
3 Select a music file.
Back to the previous
screen.
Add or delete favourites.

Play in random order.
Adjust the sound volume.
Tap to play from the
beginning of the
current file /
Double-tap to play the
previous file /
Tap and hold to rewind.

Switch to list view.
Access additional options.
Search for music files.

Select a repeat mode.
Tap to open the music
library.
Tap to play the next file /
Tap and hold to fast
forward.
Pause or play the video.

• 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.
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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 fee
depending on your pricing plan.

Registering email accounts
When you use the email app for the first time, register your email
account.
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 or to register email
accounts not found in the list, tap MANUAL SETUP.

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
and select another one from the account list.
account, tap
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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 email address of a recipient.
3 Enter a subject and message.
.
• To attach files, tap
• To access optional menu items, tap .

4 Tap

to send the email.

Contacts
Contacts overview
You can save and manage contacts.
Contacts.
Tap

Adding contacts
Adding new contacts
1 On the contact list screen, tap .
2 Enter contact details and tap SAVE.

Useful Apps

81

Importing contacts
You can import a contact from another storage device.

1 On the contact list screen, tap

More Manage contacts

Import.

2 Select the source and target locations of the contact you want to
import, and then tap OK.

3 Select a contact 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.

Searching for contacts
You can search for contacts by using one of the following options:
• On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
• Drag the contact list up or down.
• From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a
contact.

Contacts list
Editing contacts
1 On the contact list screen, select a contact from the contact list.
2 On the contact detail screen, tap and edit details.
3 Tap SAVE to save changes.
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Deleting contacts
1 On the contact list screen, tap and hold a contact from the
contact list.

2 Tap Delete contact.
Adding favourites
You can register frequently used contacts as favourites.

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

Calendar
Calendar overview
You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events
Calendar.
1 Tap
2 Select a date and then tap .
3 Enter event details and tap SAVE.
• If you tap a date from the calendar and the date contains
events, a pop-up window appears showing a list of the events.
Tap an event from the pop-up window to view the event details.
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Syncing events
Tap

Calendars to display

Calendars to sync.

• Device events saved under your Google account are synced with
the Google calendar. This allows you to manage events from devices
other than your device.

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, notes and temporarily saved events. You
•
can also share text, images and notes from another app and save
them to the event box. If you tap POCKET when creating an event,
the event is temporarily saved to the event pocket.
: Manage tasks that have no deadline, such as events.
•

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

Cell Broadcast
You can view real-time text broadcasts on emergency situations,
such as typhoons, floods and earthquakes.
Tools Cell Broadcast.
Tap
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LG Backup
You can back up, restore and move data saved on your device.

1 Tap

Management LG Backup.
Alternatively, tap
Settings General Backup & reset LG
Backup.

2 Follow the on-screen instructions to store the data on your
device, or share the date to other devices.

• Initialising your device may delete backup files saved in internal
storage. To minimise data loss, copy important backup files from
the LG Backup folder in the internal storage to a computer or
external storage.
• 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 Play store are stored on the Drive app automatically.
• Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG
Backup folder on the SD card or internal storage.
• Fully charge the battery before backing up or restoring data to
avoid unintentional powering off during the process.

Recently uninstalled apps
You can view and reinstalled apps that have been uninstalled in the
past 24 hours.

1 Tap

Recently uninstalled apps.
tap and hold on an empty space, then select
Alternatively, tap
an Uninstalled apps.

2 Tap or Reinstall the apps you want reinstalled.
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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 and service
provider.

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.

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

Voice Search
Search information on Google by saying a keyword, instead of typing
a keyword.

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.

Slides
Create presentation material or edit presentation material created
online or from another device. Share and edit presentation material
together with others.
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Hangouts
Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

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

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

Sheets
Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from
another device. Share and edit spreadsheets together with others.

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

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

Play Music
Purchase music files from Play Store. Play music files saved on your
device.
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04
Phone Settings

Settings
You can customise your device settings.
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.

Networks
Dual SIM card
You can configure Dual SIM settings.

1 On the settings screen, tap Networks Dual SIM card.
2 Customise the following functions:
SIM card 1: Change the name and icon of the SIM card 1.
Activate slot 1: Activate or deactivate the SIM card slot 1.
SIM card 2: Change the name and icon of the SIM card 2.
Activate slot 2: Activate or deactivate the SIM card slot 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 Networks Wi-Fi.
to activate it.
2 Swipe
• 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 and hold the network and then tap
Forget network.

Wi-Fi network settings
On the settings screen, tap Networks Wi-Fi.
• Switch to mobile data: If a Wi-Fi network is disconnected when
mobile data is set to on, mobile data automatically takes the
place of the Wi-Fi connection. Using mobile data may incur data
charges.
• : Customise Wi-Fi network settings.
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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 Networks Wi-Fi

Advanced
Wi-Fi Wi-Fi Direct.
• Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.

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 Networks Bluetooth.
to activate it.
2 Swipe
• Available devices appear automatically.
• To refresh the device list, tap SEARCH.
• Only devices with the searching option enabled are displayed on
the list.

3 Select a device from the list.
4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.
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• 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 Tap
3 Select a target device for the file.
• 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 on or off mobile data. You can also manage mobile data
usage.

Turning on mobile data
1 On the settings screen, tap Networks Mobile data.
to activate it.
2 Swipe
Customising mobile data settings
1 On the settings screen, tap Networks Mobile data.
2 Customise 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 device
manufacturer or service provider.

1 On the settings screen, tap Networks Call.
2 Customise settings:
[SIM card 1/SIM card 2 Tab]
• Voicemail: Change the number of voicemail messages and
notification settings.
• Fixed dialing numbers: Restrict outgoing calls only to numbers
with specified prefixes.
• Call forwarding: Set when to forward calls.
• Call barring: Restrict incoming or outgoing calls or international
calls.
• Call duration: View call time details.
• Additional settings: Customise additional call settings.
[Common Tab]
• Smart forward: You can receive SIM card 2 calls if you are busy
on SIM card 1 and vice versa.
• Decline and reject calls Decline with message: Set a
text message to send when rejecting calls. Manage rejection
messages.
• Decline and reject calls Reject calls from: Block incoming
calls from particular numbers, or manage blocked numbers.
• Decline and reject calls Private numbers: Block incoming
calls from unidentified numbers.
• Answer and end calls End calls with the Power key: End a
call when the Power/Lock key is pressed.
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• Answer and end calls Auto answer: Set to automatically
answer a call after a certain length of time when connected to
a hands-free device.
• More Incoming voice call pop-up: Set to display pop-up
window for an incoming call while using an app.
• More Connection vibration: Set the device to vibrate when
the other party answers your call.
• More Gestures: Use a gesture to reject calls. Mute the
incoming call ringtone.
• More Save unknown numbers: Add and save a new phone
number to contacts after a call.

File sharing
You can send and receive files between your device and other LG
devices or tablets.
• See Sending or receiving files for details.

1 On the settings screen, tap Networks Share & connect File
sharing.

2 Customise settings:
• LG Stylus2 Dual: Change the device name.
• Save to: Set the destination folder to save files sent from other
devices.
• File Sharing: Permit receipt of files sent from other devices.
• SmartShare Beam: Share files with other devices via
SmartShare Beam.
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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 Networks Share & connect
Media server.

2 Perform actions:
• Content sharing: Share content on your device with nearby
devices.
• LG Stylus2 Dual: 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.

LG AirDrive
You can use your LG account from a computer to manage files saved
on the device. You do not need a USB connection.

1 On the settings screen, tap Networks Share & connect LG
AirDrive.

2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer
and LG AirDrive on the device.
• LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.

3 Manage files on the device from the computer.

Printing
You can print the content of certain screens (such as web pages
displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi
network as your Android device.
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USB tethering
You can connect the device to another device via USB and share
mobile data.

1 On the settings screen, tap Networks Tethering USB
tethering and then swipe

to activate it.

2 Connect your device and other devices via USB cable.
• This option uses mobile data and may incur data usage fees,
depending on your pricing plan.
• When you connect to your computer, download the USB driver
from www.lg.com to the computer.
• You cannot send of receive files between your device and a
computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering
to share files.
• Operating systems that support tethering are Window XP or
higher, or Linux.

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 Networks Tethering Wi-Fi
hotspot and then swipe

to activate it.

2 Enter Wi-Fi ID(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.
• More informartion is available at this web site:
http://www.android.com/tether#wifi
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Bluetooth tethering
A bluetooth-connected device can connect to the internet by using
your device's mobile data.

1 On the settings screen, tap Networks Tethering Bluetooth
tethering and then swipe

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.
• More informartion is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

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 Networks More Airplane mode.
to activate it.
2 Swipe
Tap
TURN
ON
in the confirmation screen.
3

Mobile networks
You can customise mobile data settings.

1 On the settings screen, tap Networks More Mobile
networks.

2 Customise settings:
• Network mode: Select a network type.
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• 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.

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 Networks More VPN.
• If the screen is not locked, a notification screen appears. Tap
SETTINGS from the notification screen and lock the screen. See
Configuring lock screen settings for details.

2 Tap Add VPN network.
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 & notification
You can customise sound, vibrate and notification settings.
On the settings screen, tap Sound & notification and customise
settings:
• Sound profile: Set the device to sound, mute or vibrate mode.
• Volume: Adjust the sound volume.
• SIM1/2 Ringtone: Select a ringtone for incoming calls. Add or
delete ringtones.
• Ringtone ID: Set the device to automatically create a ringtone
for an incoming call from a particular contact. See Ringtone ID for
details.
• Sound with vibration: Set the device to vibrate and play a
ringtone simultaneously.
• SIM1/2 vibration type: Select or create a vibration pattern.
• Do not disturb: Set the time, range and app type to receive
notification messages. Receive notification messages only on
particular days of the week. See Do not disturb for details.
• Lock screen: Display or hide a notification message on the lock
screen.
• Apps: Select an app to show notification messages, and set the
priority for the notifications.
• Notification LED: Indicate device status via LED.
• SIM1/2 notification sound: Select a notification ringtone. Set
music saved on the device as a notification ringtone.
• More Vibrate on tap: Set the device to vibrate when you tap
certain items on screen.
• More Sound effects: Select a sound effect to play when you tap
the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
• More Message/call voice notifications: Set the device to read
the content of calls or messages via voice.
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Display
You can customise detailed settings for each screen type.
On the settings screen, tap Display and customise settings:
• Home screen: Customise settings for the Home screen. See
Home screen for details.
• Lock screen: Customise lock screen settings. See Screen lock for
details.
• Home touch buttons: Rearrange Home touch buttons or change
their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
• Font type: Change the font face.
• Font size: Change the font size.
• Bold text: Bold the text on the screen.
• Brightness: Use the slide bar to change the device's screen
brightness. To automatically adjust screen brightness according to
ambient light intensity, swipe the automatic brightness switch.
• Reader mode: Reduce amount of blue light on screen to reduce
eye strain.
• 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.
• More Daydream: Display a screen saver when the device is
connected to the holder or charging. Select a screen saver type to
display.
• More Motion sensor calibration: Correct the angle and speed
of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the
sensor.
• When correcting the motion sensor, make sure to place the device
on a flat surface. Failure to do so may cause motion sensor related
errors, such as automatic screen rotation.
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General
Language & keyboard
You can customise language and keyboard settings for your device.

1 On the settings screen, tap General Language & keyboard.
2 Customise settings:
• Language: Set the display language for the device.
• Current keyboard: View the keyboard type currently in use.
Select a keyboard to use when entering text. You can also set a
keyboard you have added as active keyboard.
• LG Keyboard: Customise LG keyboard settings. This option
is available when an LG keyboard is selected as the active
keyboard.
• Google voice typing: Turn on dictation. This converts voice to
text.
• Text-to-speech output: Turn on TTS mode, which reads text
via voice.
• Pointer speed: Adjust the pointer speed of a mouse or
trackpad.
• Reverse buttons: Let the right mouse button perform primary
direct-manipulation actions.
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Location
You can customise settings to access your location information from
a particular app.

1 On the settings screen, tap General Location.
2 Customise settings:
• Mode: Select a method to provide your location information.
• RECENT LOCATION REQUEST: View apps that recently
requested location information.
• Camera: Save location information when taking photos or
videos.
• Google Location History: Permit Google services to collect
your location information.

Accounts & sync
You can add or manage accounts, including a Google account. You can
also sync particular apps or user information automatically.

1 On the settings screen, tap General Accounts & sync.
2 Customise settings:
• Auto-sync data: Sync all the registered accounts automatically.
• ACCOUNTS: View a list of registered accounts. To view or
change details of an account, tap the account.
• ADD ACCOUNT: Add accounts.
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Accessibility
You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

1 On the settings screen tap General Accessibility.
2 Customise 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 call or message content via voice.
• Vision Font size: Change the font size.
• Vision Bold text: Bold the text on the screen.
• Vision Touch zoom: Zoom in or out by tapping the screen
three times.
• Vision Screen colour inversion: Increase the display colour
contrast for people with poor eyesight.
• Vision Screen colour adjustment: Adjust the display colour.
• Vision Grayscale: Switch the screen to greyscale mode.
• Vision End calls 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 Notification LED: Indicate device status via LED.
• Hearing Flash alerts: Set the device to notify with a blinking
light for incoming calls and notifications.
• Hearing Turn off all sounds: Turn off all sounds and lower
volume on receiver.
• Hearing Audio type: 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 and hold delay: Adjust the touch
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input time.
• Motor & cognition Touch and hold for calls: Answer or
decline calls by tapping 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 switch the screen
orientation according to the device.
• Switch Access: Create key combinations to control your device.

Mini view
Turn on this menu to shrink the screen for use with one hand by
swiping left or right across the Home touch buttons. See Mini view
for details.
On the settings screen, tap General Mini view.

Shortcut key
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 key.
to activate it.
2 Swipe
• 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+.
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Google services
You can use Google Settings to manage your Google apps and
account settings.
On the settings screen, tap General Google services.

Security
1 On the settings screen, tap General Security.
2 Customise settings:
• Content lock: Set the method to lock files in QuickMemo+.
• Encrypt phone: Set the device password for privacy. Create a
PIN or password to enter each time the device is turned on. See
Encrypting your device for details.
• Encrypt SD card storage: Encrypt the SD card to prevent use
on another device. See SD card encryption for details.
• Set up SIM card lock: Lock or unlock the USIM card, or change
the password (PIN).
• Password typing visible: Display a password as you enter it.
• Phone administrators: Allow privileges to restrict the control
or use of the device to particular apps.
• Unknown sources: Allow the installation of apps from non-Play
Store apps.
• Verify apps: Block the installation of harmful apps. Display a
warning message when a harmful app is installed.
• Storage type: View the storage type where the security
certificate will be saved.
• Certificate management: Manage the security certificate
saved on the device.
• 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.
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• Usage access for apps: View details on usage of apps on the
device.

Quick Cover View
With Quick Cover case, you can check incoming calls and stop the
alarm/timer when the cover is closed. To unlock with the cover, the
screen lock must be set to Swipe.
On the settings screen, tap General Quick Cover View.

Pen
Use the Pen settings to configure option when the pen is removed.
See Pen Pop for details.
On the settings screen, tap General Pen.
• Open when removed: Select a feature that will automatically
start when the pen is removed from the device.
• App shortcut: Set frequently used apps.
• Screen-off Memo: Create notes on the turned-off screen
when the pen is removed.
• Pen detection: Be notified by sound or vibration when the pen
is removed or inserted.
• Pen Keeper: Be notified by sound or visual notification when
the device is moved with the pen removed.

Dual window
Allows you to configure the Dual Window feature. See Dual window
for details.
On the settings screen, tap General Dual window.
• Auto-open: Checkmark to allow you to tap a link on the full
screen or attachments from emails to open Dual window.
• Help: Display tips for using Dual window.

Phone Settings

106

Date & time
You can customise date and time settings for your device.

1 On the settings screen, tap General Date & time.
2 Customise settings.

Storage & USB
You can view and manage internal storage on the device or storage
space of the SD card.

1 On the settings screen, tap General Storage & USB.
2 Customise 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.
• PORTABLE STORAGE: View the total storage space and free
space in the SD card. This option appears only when a SD card is
inserted. To unmount the SD card, tap .

Battery & power saving
You can view the current battery information or turn on powersaving mode.

1 On the settings screen, Tap General Battery & power saving.
2 Customise 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
when powerand vibration intensity. The status bar displays
saving mode is on.
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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.

Apps
You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if
necessary.

1 On the settings screen, tap General Apps.
2 Select an app and perform actions.

Backup & reset
You can back up data saved on your device to another device or
account. Reset the device, if necessary.

1 On the settings screen, tap General Backup & reset.
2 Customise settings:
• LG Backup: Back up and restore all data saved on the device.
See LG Backup for details.
• Back up my data: Back up your app data, Wi-Fi password and
other settings to the Google server.
• Backup account: View the current backup account in use.
• Automatic restore: Automatically restore backup settings and
data when reinstalling an app.
• Network settings reset: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other
network settings.
• Factory data reset: Reset all settings for the device and delete
data.
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• 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.
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05
Appendix

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 Over-theAir (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone’s software
to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable.
This feature will only be available if and when LG makes a newer
firmware version available for your device.
First check the software version on your mobile phone:
Settings General About phone Common tab Update Center
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 your network service provider, region and
country.

Appendix

112

FAQ
This chapter lists some problems you might encounter when using
your phone. Some problems require you to call your service provider,
but most are easy to fix yourself.
Message

Possible causes

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

No network
connection/
Dropped
network

Codes do not
match

Possible corrective measures
Make sure the SIM card is
correctly inserted.

Signal is weak or you
are outside the carrier
network.

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

Operator applied new
services.

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

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

If you forget the code, contact
your service provider.

The two codes you
entered do not match
No
applications
can be set

Not supported by service
provider or registration
required.

Contact your service provider.

Downloaded
application
causes a lot
of errors.

Remove the application.

1. Tap
Settings.
2. Tap the General Apps.
3. Tap the app Uninstall.
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Message

Calls not
available

Phone cannot
be turned on

Charging
error

Number not
allowed.

Possible causes

Possible corrective measures

Dialling error

New network not authorised.

New SIM card inserted.

Check for new restrictions.

Pre-paid charge limit
reached.

Contact service provider or
reset limit with PIN2.

On/Off key pressed too
briefly.

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

Battery is not charged.

Charge battery. Check the
charging indicator on the
display.

Battery is not charged.

Charge battery.

Outside temperature is
too hot or cold.

Make sure phone is charging
at a normal temperature.

Contact problem

Check the charger and its
connection to the phone.

No voltage

Plug the charger into a
different outlet.

Charger defective

Replace the charger

Wrong charger

Use only original LG
accessories.

The Fixed dialling number
function is on.

Check the Settings menu and
turn the function off.

Impossible to
receive/ send Memory full
SMS & photos
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Delete some data, such as
applications or messages from
your phone to make more
memory available.
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Message

Possible causes

Possible corrective measures

Files do not
open

Unsupported file format

Check the supported file
formats.

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

Proximity sensor problem

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

No sound

Vibration mode

Check the settings status in
the sound menu to make sure
you are not in vibration or no
interruptions mode.

Intermittent software
problem

If the screen freezes or the
phone does not respond when
you try to operate it, remove
the battery and reinsert it.
Then power the phone back
on.
Alternatively, try to perform a
software update through the
website.

Hangs up or
freezes
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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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More information
Open Source Software Notice Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open
source licences, that is contained in this product, please visit
http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty
disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM
for a charge covering the cost of performing such distribution (such
as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to
opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the
date on which you purchased the product.

Trademarks
• Copyright© 2016 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™, Hangouts™ and 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
theirrespective owners.
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Declaration of conformity
Hereby, LG Electronics declares that this LG-K520DY product is
in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration

LG Electronics (Thailand) Co., Ltd
75/81 Richmond Building, 22nd Floor, Soi Sukhumvit 26,
Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
Call center : 0-2878-5757
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