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Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση μη τήρησης των
παρακάτω οδηγιών ασφαλείας, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός
ή βλάβη στη συσκευή ή άλλη υλική ζημιά.
ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ.

Χρήση και φροντίδα της συσκευής
	Χειρισμός. Η συσκευή σας περιέχει πολλά ευαίσθητα
εξαρτήματα και πρέπει να τη χειρίζεστε προσεκτικά σε κάθε
περίπτωση. Δεν πρέπει να ρίχνετε, να αποσυναρμολογείτε, να
τρυπάτε, να τοποθετείτε σε φούρνο μικροκυμάτων, να καίτε ή να
βάφετε τη συσκευή σας, ούτε να τοποθετείτε άλλα αντικείμενα
στο εσωτερικό της. Αν τοποθετήσετε τη συσκευή σας σε μια
τσάντα ή βαλίτσα χωρίς να καλύψετε την υποδοχή τροφοδοσίας,
τότε μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, συνδετήρες ή
στυλό μπορεί να βραχυκυκλώσουν τη συσκευή. Να καλύπτετε
πάντοτε την υποδοχή τροφοδοσίας, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε μόνοι σας
τη συσκευή. Σε περίπτωση ελαττώματος ή δυσλειτουργίας μετά
την αποσυναρμολόγηση της συσκευής είτε από εσάς είτε από μη
εξουσιοδοτημένο τεχνικό, η εγγύηση ακυρώνεται.
	Μπαταρία. Αυτή η συσκευή διαθέτει εσωτερική
επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση
στην μπαταρία. Η αντικατάστασή της πρέπει να γίνεται μόνο
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της LG. Μην
αντικαταστήσετε ποτέ την μπαταρία με μη εγκεκριμένη μπαταρία.
Υπάρχει κίνδυνος βλάβης, έκρηξης ή πυρκαγιάς στη συσκευή.

Η μπαταρία διαθέτει κυκλώματα προστασίας από ορισμένους
κινδύνους όπως η υπερθέρμανση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
κοντά σε σημείο όπου δημιουργείται στατικός ηλεκτρισμός πάνω από
100 V, καθώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης στο κύκλωμα προστασίας.
Αν η συσκευή αναδίδει άσχημη μυρωδιά, σταματήστε αμέσως να
τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΛΑΘΟΣ
ΤΥΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ. Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
	Έκθεση σε υγρά. Πρέπει να αποφεύγετε την έκθεση της
συσκευής σας σε νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
σας στη βροχή ή σε σημεία με νερό ή υγρασία. Μην χύνετε υγρά
πάνω στη συσκευή σας. Αν η συσκευή υγρανθεί, αποσυνδέστε
τη αμέσως από το ρεύμα, απενεργοποιήστε τη και αφήστε τη να
στεγνώσει εντελώς. Μην επιχειρήσετε να επισπεύσετε το στέγνωμα
με μια εξωτερική πηγή θερμότητας, όπως είναι οι φούρνοι, οι
φούρνοι μικροκυμάτων ή οι στεγνωτήρες μαλλιών. Η εγγύηση δεν
καλύπτει βλάβες της συσκευής που οφείλονται στην έκθεσή της σε
υγρά.
	Φορτιστής και αντάπτορας. Για να μεγιστοποιήσετε τη
διάρκεια ζωής της μπαταρίας, επαναφορτίστε τη μετά από μεγάλα
χρονικά διαστήματα αδράνειας. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους φορτιστές και αντάπτορες,
που είναι συμβατοί με αυτή τη συσκευή. Να διασφαλίζετε πάντοτε
ότι το βύσμα τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο. Αν βρίσκεστε
εκτός Βόρειας Αμερικής και θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή στο
ρεύμα, χρησιμοποιήστε τον σωστό αντάπτορα. Ο φορτιστής και
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ο αντάπτορας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς
χώρους. Τοποθετήστε το φορτιστή σε κατακόρυφη θέση στην πρίζα.
Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φορτιστή με βρεγμένα χέρια.
Για να αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το
φορτιστή, να τον αποσυνδέετε πάντοτε από την πρίζα μετά την
πλήρη φόρτιση της συσκευής.
	Αποσυνδέστε το φορτιστή στις εξής περιπτώσεις: (1) κατά τη
διάρκεια καταιγίδων, (2) αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα
είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο, (3) αν η θήκη του αντάπτορα είναι
κατεστραμμένη ή (4) αν ο φορτιστής ή η συσκευή έχουν εκτεθεί σε
υγρά. Αν χρησιμοποιήσατε μη εγκεκριμένους φορτιστές ή αντάπτορες
και προκαλέσατε ζημιά στη συσκευή, ούτε η LG φέρει ευθύνη ούτε η
εγγύησή σας σάς καλύπτει.
	Η θερμοκρασία φόρτισης κυμαίνεται μεταξύ 0 °C και 45 °C. Η φόρτιση
εκτός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασιών ενδέχεται να προκαλέσει
υπερθέρμανση ή σοβαρή βλάβη στην μπαταρία, καθώς και αλλοίωση
των χαρακτηριστικών της και μείωση της διάρκειας ζωής της.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας καταστρέφεται αν το λυγίσετε, το
περιστρέψετε ή το θερμάνετε. Οι τσακίσεις στο καλώδιο μπορεί να
προκαλέσουν ηλεκτρικούς σπινθήρες ή πυρκαγιά.
	Οθόνη. Η οθόνη αυτής της συσκευής είναι κατασκευασμένη από
γυαλί και μπορεί να σπάσει ή να ραγίσει, σε περίπτωση πτώσης ή
έντονου κραδασμού. Μην χρησιμοποιείτε, μην αγγίζετε και μην
προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να επιδιορθώσετε το σπασμένο
γυαλί, αν έχει κοπεί ή ραγίσει. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που
οφείλονται σε κακή χρήση της γυάλινης οθόνης.
	Καθαρισμός της συσκευής. Για να καθαρίσετε τη
συσκευή, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη. Για
να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς
νοτισμένο πανί, χωρίς χνούδια. Προστατεύστε τις θύρες και τα
ανοίγματα της συσκευής από τα υγρά και την υγρασία. Μπορείτε να
καθαρίσετε την οθόνη ακόμα και με ένα μαλακό, στεγνό πανί, χωρίς
χνούδια. Μην χρησιμοποιείτε βαριά χημικά, καθαριστικά διαλύματα
ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
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	Ακραίες θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή
σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 35 °C. Μην
αποθηκεύετε ποτέ τη συσκευή σας σε θερμοκρασία μικρότερη
από -20 °C ή μεγαλύτερη από 45 °C. Μην αφήνετε τη συσκευή σας
εκτεθειμένη σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία ή μέσα σε αυτοκίνητο
με υψηλή θερμοκρασία. Η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να
βγάλει καπνούς ή να τυλιχθεί στις φλόγες. Η αποθήκευση σε ακραίες
θερμοκρασίες μπορεί επίσης να προκαλέσει αλλοίωση της μπαταρίας
ή να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή
3D, τις κρίσεις φωτοευαισθησίας και τις
σκοτοδίνες
Η μη τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα ή τραυματισμό.
	Περιεχόμενο 3D. Η παρατεταμένη προβολή περιεχομένου
3D, όπως είναι τα βίντεο και τα παιχνίδια, μπορεί να προκαλέσει
κούραση των ματιών, υπνηλία, ημικρανίες, ναυτία ή κόπωση. Αν
νιώσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, σταματήστε αμέσως
την παρακολούθηση και ξεκουραστείτε.
• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία απεικόνισης 3D μόνο για να
παρακολουθήσετε εικόνες 3D.
• Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αντιδράσετε στο περιεχόμενο
3D με ξαφνικές κινήσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να σκύψετε ή να
γείρετε στο πλάι, για να "αποφύγετε" την εικόνα που εμφανίζεται στο
βίντεο/παιχνίδι. Συνεπώς, είναι προτιμότερο να μην παρακολουθείτε
περιεχόμενο 3D κοντά σε εύθραυστα ή αιχμηρά αντικείμενα, τα οποία
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
• Συνιστάται στους γονείς να συμβουλευτούν κάποιο γιατρό, προτού
επιτρέψουν σε παιδί κάτω των 5 ετών να παρακολουθήσει περιεχόμενο
3D.

• Κάποια άτομα μπορεί να αισθανθούν απώλεια προσανατολισμού αφού
παρακολουθήσουν περιεχόμενο 3D. Συνεπώς, αφού παρακολουθήσετε
περιεχόμενο 3D στη συσκευή σας, περιμένετε πρώτα να
προσανατολιστείτε ξανά και έπειτα μετακινηθείτε.
Προειδοποίηση για κρίσεις φωτοευαισθησίας.
• Οι κρίσεις φωτοευαισθησίας είναι κρίσεις που οφείλονται σε οπτικά
ερεθίσματα τα οποία δημιουργούν μοτίβα στο χρόνο ή το χώρο, όπως
φώτα που αναβοσβήνουν, έντονα μοτίβα, τυπικά μοτίβα ή τυπικά
κινούμενα μοτίβα.
• Αν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχει ιστορικό επιληψίας
ή κρίσεων, συμβουλευτείτε κάποιο γιατρό πριν παρακολουθήσετε
περιεχόμενο 3D.
• Αν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας εμφανίσει κάποιο από τα
παρακάτω συμπτώματα, διακόψτε αμέσως την παρακολούθηση του
περιεχομένου και συμβουλευτείτε κάποιο γιατρό: ίλιγγος ή ελαφρύς
πονοκέφαλος, οπτικές μεταπτώσεις ή αλλοιωμένη όραση, οπτική
αστάθεια ή αστάθεια του προσώπου (π.χ. συσπάσεις των ματιών ή των
μυών), ασυνείδητες ενέργειες, σπασμοί, απώλεια συνείδησης, σύγχυση
ή αποπροσανατολισμός, απώλεια κατεύθυνσης, κράμπες ή ναυτία. Οι
γονείς πρέπει να παρακολουθούν στενά τα παιδιά τους (ακόμη και αν
πρόκειται για εφήβους), ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν αυτά τα
συμπτώματα. Άλλωστε, τα παιδιά έχουν συχνά μεγαλύτερη ευαισθησία
στις επιπτώσεις από την παρακολούθηση αυτού του περιεχομένου.
• Σημείωση: Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανιστούν σε
ακαθόριστες συνθήκες, χωρίς προηγούμενο ιστορικό.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρατεταμένα, χωρίς διακοπές.
Να κρατάτε τη συσκευή σε απόσταση από τα μάτια σας, να τη
χρησιμοποιείτε σε καλά φωτισμένους χώρους και να κάνετε συχνά
διαλείμματα.

Ο κίνδυνος κρίσης φωτοευαισθησίας μπορεί να
μειωθεί με τις ακόλουθες ενέργειες:
• Κάντε συχνά διαλείμματα όταν παρακολουθείτε περιεχόμενο στη
συσκευή σας, ειδικά περιεχόμενο 3D.
• Όσοι έχουν διαφορετική όραση σε κάθε μάτι, πρέπει να
παρακολουθούν περιεχόμενο 3D μόνο εφόσον έχουν λάβει τα
κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματός τους.
• Μην παρακολουθείτε περιεχόμενο 3D όταν είστε κουρασμένοι ή
νιώθετε αδιαθεσία, αλλά ούτε και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Κάποια άτομα μπορεί να αισθανθούν απώλεια προσανατολισμού αφού
παρακολουθήσουν περιεχόμενο 3D. Συνεπώς, αφού παρακολουθήσετε
περιεχόμενο 3D στη συσκευή σας, περιμένετε πρώτα να
προσανατολιστείτε ξανά και έπειτα μετακινηθείτε.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρατεταμένα, χωρίς διακοπές.
Να κρατάτε τη συσκευή σε απόσταση από τα μάτια σας, να τη
χρησιμοποιείτε σε καλά φωτισμένους χώρους και να κάνετε συχνά
διαλείμματα.

Ασφάλεια κατά την οδήγηση
Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή όταν οδηγείτε.
Ανατρέξτε στους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τη χρήση
ασύρματων συσκευών σε περιοχές όπου οδηγείτε και φροντίστε να τους
τηρείτε πάντοτε. Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ενώ οδηγείτε, να
θυμάστε τα ακόλουθα:
• Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση. Η ασφαλής οδήγηση
πρέπει πάντοτε να είναι η πρώτη σας προτεραιότητα.
• Όταν οδηγείτε, μην χρησιμοποιείτε ποτέ ασύρματες υπηρεσίες
δεδομένων, όπως είναι η αποστολή γραπτών μηνυμάτων, το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η περιήγηση στο Διαδίκτυο.
• Αν η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ή να πραγματοποιεί
φωνητικές κλήσεις, χρησιμοποιήστε συσκευή hands-free (ίσως να είναι
υποχρεωτικό με βάση την τοπική νομοθεσία).
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• Η χρήση ακουστικών για να ακούτε τη συσκευή σας ενώ οδηγείτε,
ακόμη και μόνο στο ένα αυτί, είναι επικίνδυνη και παράνομη στις
περισσότερες χώρες.
• Η νομοθεσία σε ορισμένες χώρες απαγορεύει ή περιορίζει τη
δυνατότητα τοποθέτησης αυτής της συσκευής επάνω ή κοντά στο
παρμπρίζ του οχήματος. Συμβουλευτείτε τη νομοθεσία της χώρας ή
της περιοχής σας.

Για οχήματα εξοπλισμένα με αερόσακο
Ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα
(π.χ. εγκαταστημένο ή φορητό ασύρματο εξοπλισμό) στην περιοχή
πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή ανοίγματος του αερόσακου.
Αν ο ασύρματος εξοπλισμός εντός του οχήματος δεν είναι σωστά
εγκαταστημένος και ο αερόσακος φουσκώσει, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού
τραυματισμού.

GPS/Υπηρεσίες τοποθεσίας/Πλοήγηση
Η συσκευή σας χρησιμοποιεί σήματα Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού
(GPS) για εφαρμογές με βάση την τοποθεσία, όπως είναι οι χάρτες και
η λεπτομερής πλοήγηση. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτές
τις εφαρμογές παρέχονται από τρίτους και μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Επίσης, ενδέχεται οι υπηρεσίες GPS να μην είναι καθόλου
ή απόλυτα διαθέσιμες σε ορισμένες περιοχές ή οι πληροφορίες να
είναι παλιές, ελλιπείς ή ανακριβείς. Συνεπώς, πρέπει να βασίζεστε στις
εφαρμογές GPS μόνο για γενική καθοδήγηση με βάση την τοποθεσία. Οι
χρήστες πρέπει πάντοτε να επιβεβαιώνουν οπτικά ότι οι οδηγίες πλοήγησης
είναι ακριβείς και συνεπείς με όσα βλέπουν, προτού τις ακολουθήσουν.
Επίσης, οι χρήστες ίσως θέλουν να συμβουλευτούν κι άλλες πηγές σχετικά
με ακριβείς τοποθεσίες και οδηγίες. Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για την
ακρίβεια ή τα αποτελέσματα δεδομένων ή πληροφοριών που παρέχονται
από άλλους παρόχους χαρτών ή υπηρεσιών πλοήγησης, ακόμη κι αν έχουν
προεγκατασταθεί στη συσκευή σας.
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ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GPS ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΤΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ, ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗ.
Οι πληροφορίες με βάση την τοποθεσία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τον κατά προσέγγιση προσδιορισμό της τοποθεσίας της συσκευής σας. Η
συσκευή σας μεταδίδει πληροφορίες με βάση την τοποθεσία όταν είναι
συνδεδεμένη σε ασύρματο δίκτυο. Επιπλέον, ορισμένες εφαρμογές με βάση
την τοποθεσία χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες για να λειτουργήσουν
σωστά, ενώ παράλληλα μεταδίδουν δεδομένα με βάση την τοποθεσία
σας. Μπορείτε να μοιράζεστε τα δεδομένα τοποθεσίας με τρίτους, όπως ο
πάροχος ασύρματων υπηρεσιών, η LG, άλλοι πάροχοι εφαρμογών και άλλοι.

Λογισμικό τρίτων
Πολλές υπηρεσίες και εφαρμογές αυτής της συσκευής παρέχονται από
άλλους προγραμματιστές λειτουργικών συστημάτων, λογισμικού και
εφαρμογών. Αν αποθηκεύσετε ή χρησιμοποιήσετε μια τέτοιου είδους
υπηρεσία ή εφαρμογή (π.χ. από ένα διαδικτυακό κατάστημα εφαρμογών),
πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης
υπηρεσίας ή εφαρμογής. Αν ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ από
αυτές τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές, ο πάροχος της υπηρεσίας ή της
εφαρμογής ή/και άλλοι χρήστες αυτών των φόρουμ μπορεί να διαβάσουν,
να συλλέξουν ή να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα που
καταχωρείτε. Η LG δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτών των εφαρμογών
από εσάς ή για τις πληροφορίες τις οποίες επιλέγετε να υποβάλετε ή να
μοιραστείτε με άλλους. Για αυτές τις εφαρμογές και υπηρεσίες ισχύουν
ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, όροι χρήσης και πολιτικές απορρήτου.
Διαβάστε προσεκτικά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν
για αυτές τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όσων
σχετίζονται με υπηρεσίες με βάση την τοποθεσία, για ειδικές πολιτικές
απορρήτου, κινδύνους ή αποποιήσεις ευθύνης.

Προστασία της ακοής
Σημείωση: Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής.
Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους (όπως μουσική) είναι η
πλέον συνηθισμένη αιτία απώλειας της ακοής, η οποία όμως μπορεί
να αποφευχθεί. Σύμφωνα με ορισμένες επιστημονικές έρευνες, η
παρατεταμένη χρήση φορητών συσκευών ήχου (όπως οι φορητές συσκευές
αναπαραγωγής μουσικής) σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη
θορυβογενή απώλεια ακοής. Συμπεριλαμβάνεται η χρήση ακουστικών
(σετ ακουστικών, ακουστικά-ψείρες και Bluetooth® ή άλλες ασύρματες
συσκευές). Επίσης, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η έκθεση σε πολύ
δυνατούς ήχους σχετίζεται άμεσα με την εμβοή (βουητό στο αυτί),
την υπερευαισθησία στους ήχους και την παραμόρφωση της ακοής.
Η ευαισθησία στην θορυβογενή απώλεια ακοής και σε άλλα πιθανά
προβλήματα ακοής διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η ποσότητα του
ήχου που παράγεται από μια φορητή συσκευή ήχου διαφέρει ανάλογα
με τη φύση των ήχων, τη συσκευή, τις ρυθμίσεις της συσκευής και τα
ακουστικά. Όταν χρησιμοποιείτε φορητές συσκευές ήχου, πρέπει να
ακολουθείτε ορισμένες οδηγίες:
• Ρυθμίστε την ένταση σε ένα ήσυχο περιβάλλον και επιλέξτε
τη χαμηλότερη ένταση ήχου στην οποία μπορείτε να ακούτε
ικανοποιητικά.
• Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μειώστε την ένταση του ήχου όταν δεν
μπορείτε να ακούτε όσους μιλούν γύρω σας ή αν το άτομο που κάθεται
δίπλα σας μπορεί να ακούσει αυτό που ακούτε.
• Μην αυξάνετε την ένταση για να καλύψετε το θόρυβο του
περιβάλλοντος. Αν επιλέξετε να ακούτε από τη φορητή σας
συσκευή σε θορυβώδες περιβάλλον, χρησιμοποιήστε ακουστικά που
εξουδετερώνουν το θόρυβο.
• Μειώστε το χρόνο ακρόασης. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο
πιο γρήγορα μπορεί να επηρεαστεί η ακοή σας.

• Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά μετά την έκθεση σε υπερβολικά
δυνατούς θορύβους (π.χ. συναυλίες), διότι υπάρχει κίνδυνος να χάσετε
προσωρινά την ακοή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να
ακούτε τις επικίνδυνες εντάσεις ήχου ως κανονικές εντάσεις.
• Μην ακούτε ήχους σε ένταση η οποία σας προκαλεί δυσφορία. Αν
ακούτε εμβοές στα αυτιά σας ή υπόκωφη ομιλία ή αν αντιμετωπίζετε
προσωρινή δυσκολία στην ακοή μετά από ακρόαση στη φορητή
συσκευή ήχου, διακόψτε τη χρήση και επισκεφτείτε το γιατρό σας.

Ασφάλεια των παιδιών
Η συσκευασία αυτής της συσκευής περιέχει μικρά εξαρτήματα. Αν τα
καταπιεί κάποιο παιδί, μπορεί να πάθει ασφυξία ή να πνιγεί, με κίνδυνο να
τραυματιστεί σοβαρά ή να πεθάνει. Η συσκευή περιλαμβάνει επίσης μια
εσωτερική μπαταρία, η οποία είναι επικίνδυνη σε περίπτωση κακής χρήσης
ή συντήρησης της συσκευής. Φυλάξτε αυτή τη συσκευή και τα εξαρτήματά
της μακριά από μικρά παιδιά.

Σωστή απόρριψη συσκευής
Η συσκευή και η μπαταρία της πρέπει να ανακυκλώνονται, για λόγους
προστασίας του περιβάλλοντος. Η απόρριψη της συσκευής σας και της
εσωτερικής μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους
ισχύοντες νόμους. Ενδέχεται να απαγορεύεται διά νόμου η απόρριψη αυτής
της συσκευής και της μπαταρίας της μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.
Μην ρίχνετε ποτέ τη μπαταρία σας σε φωτιά ή σε άλλα επικίνδυνα ή
εύφλεκτα υλικά.

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος
εκρήξεων
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή tablet σε σημεία ανεφοδιασμού
καυσίμων.
•Μ
 ην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
• Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά
στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου όπου βρίσκονται η συσκευή tablet και
τα αξεσουάρ της.
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Παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων
	Ηλεκτρονικές συσκευές. Οι περισσότεροι
σύγχρονοι ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί διαθέτουν προστασία από
σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, ορισμένοι ηλεκτρονικοί
εξοπλισμοί ενδέχεται να μην διαθέτουν προστασία από σήματα
ραδιοσυχνοτήτων τα οποία εκπέμπονται από την ασύρματη συσκευή
σας.
	Βηματοδότες. Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν
να διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ της
συσκευής tablet και του βηματοδότη, ώστε να αποφεύγετε πιθανές
παρεμβολές στο βηματοδότη. Για να είστε σίγουροι, χρησιμοποιήστε
τη συσκευή στο αυτί που δεν βρίσκεται στην πλευρά του
βηματοδότη. Επίσης, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τσέπη στο ύψος
του στήθους.
	Βοηθήματα ακρόασης. Ορισμένες ψηφιακές ασύρματες
συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια
βοηθήματα ακρόασης. Στην περίπτωση αυτή, συμβουλευτείτε τον
πάροχο υπηρεσιών (ή καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για
να συζητήσετε τις εναλλακτικές λύσεις).
	Άλλες ιατρικές συσκευές. Αν χρησιμοποιείτε άλλες
προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή,
για να μάθετε αν η συσκευή σας διαθέτει επαρκή προστασία από
εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ο γιατρός σας μπορεί να σας
βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.
Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε εγκαταστάσεις υγειονομικής
περίθαλψης, όταν υπάρχουν σχετικοί αναρτημένοι κανονισμοί. Τα
νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης μπορεί
να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων.
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 χήματα. Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάζουν
Ο
ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων τα οποία δεν έχουν εγκατασταθεί
σωστά ή δεν διαθέτουν επαρκή προστασία. Συμβουλευτείτε τον
κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματός σας. Πρέπει επίσης
να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχει
προστεθεί στο όχημά σας.
Εγκαταστάσεις με αναρτημένες πινακίδες.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση με
σχετικές αναρτημένες πινακίδες.
Χρήση σε αεροσκάφος. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν
να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.
• Πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος, απενεργοποιήστε τη συσκευή
tablet.
• Όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, μην χρησιμοποιείτε το
τηλέφωνο χωρίς άδεια από το πλήρωμα.
Περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.
Για να αποφύγετε τις παρεμβολές σε χώρους εργασίας όπου
χρησιμοποιούνται εκρηκτικά, απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν
βρίσκεστε σε περιοχή όπου εκτελούνται ανατινάξεις ή σε περιοχές με
αναρτημένη την οδηγία "Απενεργοποιήστε τον πομποδέκτη σας". Να
υπακούτε σε όλα τα σήματα και σε όλες τις οδηγίες.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ
Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή
ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ). Το μοντέλο tablet LG-V900 έχει σχεδιαστεί
με βάση τις απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν για την έκθεση σε
ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που
περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων,
ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

• Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται
μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής
ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται με
τυποποιημένες μεθόδους, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο
πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που
χρησιμοποιεί.
• Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για
διάφορα μοντέλα συσκευών της LG, όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί
ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε
ραδιοκύματα.
• Το όριο του ΣΕΑ που συνιστά η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από
τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) είναι 2 W/kg, με βάση τον
υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 g σωματικού ιστού.
• Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για τη χρήση της συγκεκριμένης συσκευής στο
σώμα είναι 1,25 W/kg, σύμφωνα με αυτόν τον οδηγό χρήσης.
• Δεδομένα του ΣΕΑ για τους κατοίκους χωρών/περιοχών που έχουν
υιοθετήσει το συνιστώμενο όριο ΣΕΑ του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), το οποίο είναι 1,6 W/kg κατά
μέσο όρο για 1 g σωματικού ιστού.
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Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής
1	Όταν ένα προϊόν συμβολίζεται με διαγεγραμμένο κάδο
απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
2	Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά
απορρίμματα, σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής
απορριμμάτων οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την
κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές.
3	Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής συμβάλλει
στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το
περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
4	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της
παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό
γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή
το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

12 LG-V900 | Οδηγός χρήσης

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων
μπαταριών/συσσωρευτών
1	Όταν οι μπαταρίες/συσσωρευτές της συσκευής σας
συμβολίζονται με διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων,
αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/66/ΕC.
2	Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά
σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή
το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες
μεγαλύτερες από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή
0,004% μόλυβδο.
3	Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει
να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, σε
καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής απορριμμάτων οι
οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση είτε από
τις τοπικές αρχές.
4	Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών
συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών
για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και
των ανθρώπων.
5	Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη
των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το
αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το
προϊόν.

Γνωρίστε τη συσκευή σας
Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, διαβάστε τα παρακάτω!
Βελτίωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας:
Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μεταξύ των φορτίσεων,
απενεργοποιήστε λειτουργίες που δεν χρειάζεται να εκτελούνται συνεχώς
στο παρασκήνιο. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε πόση μπαταρία
καταναλώνουν οι εφαρμογές και οι πόροι του συστήματος.
Επέκταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας σας:
• Απενεργοποιήστε τις ραδιοεπικοινωνίες που δεν χρησιμοποιείτε,
όπως το Wi-Fi, το Bluetooth ή το GPS.
• Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης και ορίστε μικρότερο χρονικό
όριο απενεργοποίησης για την οθόνη.
• Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό για το Gmail™, το
Ημερολόγιο, τις Επαφές και άλλες εφαρμογές.
• Αν γνωρίζετε ότι δεν θα βρίσκεστε κοντά σε κάποιο δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας ή Wi-Fi για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μεταβείτε στη
Λειτουργία πτήσης.
Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας:
• Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Σχετικά με το tablet
> Κατάσταση

Αποθήκευση του προγράμματος οδήγησης
USB στον υπολογιστή:
Για να χρησιμοποιήσετε τη Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής
με USB και τη λειτουργία Εντοπισμός σφαλμάτων USB,
πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το "Πρόγραμμα οδήγησης
USB" στον υπολογιστή σας.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα οδήγησης USB της LG από
τον ιστότοπο της LG (www.lg.com). Μεταβείτε στη διεύθυνση http://
www.lg.com και επιλέξτε την περιοχή, τη χώρα και τη γλώσσα σας.

Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας
όταν η οθόνη παγώνει:
Αν η συσκευή δεν ανταποκριθεί στην εισαγωγή
δεδομένων από το χρήστη ή αν παγώσει η οθόνη:
Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και πατήστε το κουμπί RESET με
ένα αιχμηρό αντικείμενο, για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας. Αν
εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών.

Παρακολούθηση και έλεγχος χρήσης της
μπαταρίας:
Στην οθόνη "Χρήση μπαταρίας" αναφέρονται όλες οι εφαρμογές
οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει την μπαταρία (από τη μεγαλύτερη
μέχρι τη μικρότερη κατανάλωση μπαταρίας). Από εκεί μπορείτε να
απενεργοποιήσετε εφαρμογές που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας,
εφόσον καταναλώνουν υπερβολική ενέργεια.
• Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Χρήση
μπαταρίας.
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Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής:
• Όταν στέλνετε και λαμβάνετε δεδομένα μέσω Wi-Fi ή Bluetooth,
βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα έχει τοποθετηθεί στη συσκευή σας.
Η εσωτερική κεραία Wi-Fi και Bluetooth είναι τοποθετημένη στο
πίσω κάλυμμα. Συνεπώς, αν το αφαιρέσετε, η απόδοση της κεραίας
θα μειωθεί.
• Κατά την αποστολή και λήψη δεδομένων, μην κρατάτε τη συσκευή
από το σημείο όπου βρίσκεται η κεραία. Αν δεν αγγίζετε την περιοχή
της κεραίας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βελτιώνονται η
απόδοση της κεραίας και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
￼

Κεραία Wi-Fi
(Εσωτερική)

Κεραία GPS
(Εσωτερική)

Για να μεταφέρετε αρχεία σε υπολογιστή
μέσω USB:
Πρέπει να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Media
Player στον υπολογιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση σε
υπολογιστή μέσω USB" στη σελίδα 29.

Πριν εγκαταστήσετε εφαρμογή ή
λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να προστατεύσετε τη συσκευή και
τα προσωπικά δεδομένα σας, η λήψη εφαρμογών πρέπει να γίνεται
μόνο από αξιόπιστες πηγές, όπως το Android Market™. Αν κάποιες
εφαρμογές δεν εγκατασταθούν σωστά, η συσκευή σας ενδέχεται να
μην λειτουργεί κανονικά ή να παρουσιάσει σοβαρό σφάλμα. Θα πρέπει
να αφαιρέσετε από τη συσκευή αυτές τις εφαρμογές, καθώς και όλα τα
δεδομένα και τις σχετικές ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν εγκαταστήσετε και
χρησιμοποιήσετε λειτουργικό σύστημα από άλλο κατασκευαστή,
ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία και η εγγύηση να μην καλύπτει
πλέον τη συσκευή.

Κύρια κεραία
(Εσωτερική)
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Εξαρτήματα συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο ή καθίσετε επάνω στη συσκευή, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD και
στη λειτουργία της οθόνης αφής.
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Από τη θύρα φορτιστή μπορείτε να φορτίζετε τη συσκευή σας με τον συνοδευτικό αντάπτορα ταξιδιού.
Στην υποδοχή ακουστικών 3,5 mm μπορείτε προαιρετικά να συνδέσετε ακουστικά που θα λειτουργούν ως hands-free. Μπορείτε
επίσης να συνδέσετε ακουστικά για να ακούσετε μουσική.
Στη θύρα καλωδίου USB μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο USB.
Στη θύρα καλωδίου HDMI μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο HDMI.
Το κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος κλειδώνει την οθόνη της συσκευής σας. Αν το πατήσετε παρατεταμένα, ανοίγει το μενού
απενεργοποίησης.
Ο μπροστινός φακός κάμερας χρησιμοποιείται για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Διατηρήστε τον καθαρό, για την καλύτερη δυνατή
απόδοση.
Ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος ανιχνεύει τον διαθέσιμο φυσικό φωτισμό και αυξάνει ή μειώνει αυτόματα τον πίσω
φωτισμό της οθόνης.
Με τα κουμπιά έντασης μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου για τις ειδοποιήσεις και για τα πολυμέσα.
Στην οθόνη αφής εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της συσκευής σας, όπως είναι οι εφαρμογές, η
ημερομηνία, η ώρα, η κατάσταση του σήματος και η ισχύς της μπαταρίας.
Από το ηχείο ακούτε τις ειδοποιήσεις και τους ήχους.
Το πίσω κάλυμμα περικλείει τη θήκη της κάρτας SIM.
Η υποδοχή της κάρτας SIM περικλείει την κάρτα SIM.
Το φλας της κάμερας βελτιώνει την ποιότητα των εικόνων και των βίντεο, κατά τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού.
Ο πίσω φακός κάμερας χρησιμοποιείται για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Διατηρήστε τον καθαρό, για την καλύτερη δυνατή απόδοση.
Το κουμπί Reset επανεκκινεί τη συσκευή.
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Τοποθέτηση κάρτας SIM

Φόρτιση μπαταρίας

Πριν αρχίσετε να μαθαίνετε τη νέα σας συσκευή, πρέπει πρώτα να τη
ρυθμίσετε.
Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM:

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η
μπαταρία πρέπει να παραμένει φορτισμένη όταν δεν χρησιμοποιείται.
Έτσι μεγιστοποιούνται η διάρκεια ζωής και ο χρόνος αναμονής. Η στάθμη
φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης στην κάτω
δεξιά γωνία της οθόνης.
Όταν η στάθμη της μπαταρίας σας είναι μικρότερη από 15%, τότε
ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης από τη συσκευή tablet. Αυτό σημαίνει
ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Αν η στάθμη της μπαταρίας
είναι εξαιρετικά χαμηλή, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Για
να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, επαναφορτίστε την
μπαταρία.

1. Πιέστε και σύρετε το πίσω κάλυμμα προς τα πάνω και με τα δύο χέρια
(δείτε την παρακάτω εικόνα).
2. Σύρετε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM, μέχρι να ασφαλίσει
στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή της κάρτας είναι
στραμμένη προς τα κάτω.
3. Σύρετε το πίσω κάλυμμα προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση
του (δείτε την παρακάτω εικόνα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εγκαταστήσετε την κάρτα SIM ενώ η συσκευή
είναι ενεργοποιημένη, τότε η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά, η μπαταρία πρέπει να
φορτιστεί πλήρως, για να βελτιώσετε τη διάρκεια ζωής της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να φορτίσετε την εγκεκριμένη συσκευή LG,
χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένο εξάρτημα φόρτισης. Αν δεν
χειριστείτε σωστά τη θύρα του φορτιστή ή αν χρησιμοποιήσετε
ακατάλληλο φορτιστή ή αντάπτορα, υπάρχει κίνδυνος βλάβης στη
συσκευή και ενδεχόμενο να ακυρωθεί η εγγύηση.

17

1. Συνδέστε στην πρίζα τον συνοδευτικό αντάπτορα ταξιδιού.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο (όπως φαίνεται παρακάτω) στη θύρα φορτιστή
της συσκευής.

• Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος για μερικά
δευτερόλεπτα.
• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος και έπειτα πατήστε
OK για επιβεβαίωση.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της
οθόνης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετήστε ολόκληρο το βύσμα στη
θύρα φορτιστή της συσκευής. Διαφορετικά, μπορεί να μην φορτιστεί
η συσκευή.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κάποιο χρονικό διάστημα, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα. Έτσι αποφεύγεται η άσκοπη
λειτουργία και εξοικονομείται μπαταρία. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος
για να την κλειδώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύνδεση USB δεν παρέχει αρκετή ισχύ. Φορτίστε
τη συσκευή με το συνοδευτικό αντάπτορα ταξιδιού.

1. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη πατώντας το κουμπί
λειτουργίας/κλειδώματος. Εμφανίζεται η οθόνη
κλειδώματος.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της συσκευής

2. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο
κύκλος γύρω από το δάκτυλό σας.

. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας

3. Σύρετε το δάκτυλό σας στην άκρη του μεγαλύτερου κύκλου που το
περιβάλλει. Η οθόνη ξεκλειδώνει. Ανοίγει η πιο πρόσφατη οθόνη
λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε δημιουργήσει μοτίβο ξεκλειδώματος,
σχεδιάστε το μοτίβο με το δάκτυλό σας. Αν έχετε ορίσει αριθμό PIN ή
κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον και πατήστε OK.
Για να ρυθμίσετε πόσο θα καθυστερεί η
απενεργοποίηση της οθόνης:
• Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Λήξη ορίου
χρόνου
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Ασφάλιση οθόνης κλειδώματος

Χρήση HDMI

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη σας, έτσι ώστε να την ξεκλειδώνετε
μόνο για να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας, να αγοράζετε εφαρμογές
κ.λπ.

Το LG-V900 υποστηρίζει την έξοδο HDMI. Σε άλλες συσκευές προβολής
μέσω καλωδίου HDMI, όπως είναι οι τηλεοράσεις ή οι συσκευές προβολής
με είσοδο HDMI, μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας
το οποίο έχει καταγραφεί από τη συσκευή σας. Χρησιμοποιήστε το
παρεχόμενο καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τη
συσκευή προβολής.

Για να ορίσετε μοτίβο ξεκλειδώματος,
αριθμό PIN ή κωδικό πρόσβασης για
πρώτη φορά:
• Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Τοποθεσία και
ασφάλεια > Διαμόρ. οθόνης κλειδ. > Μοτίβο,
Αριθμός PIN ή Κωδικός πρόσβασης
Την πρώτη φορά που ορίζετε μοτίβο ξεκλειδώματος, εμφανίζονται οδηγίες
σχετικά με τη δημιουργία του.
Έπειτα, όποτε θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη, θα
πρέπει να σχεδιάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος.
Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την οθόνη με αριθμό PIN ή κωδικό
πρόσβασης. Μόλις τον ορίσετε, μπορείτε να κάνετε αλλαγές από το
μενού Διαμόρ. οθόνης κλειδ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ξεχάσετε το μοτίβο
ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN ή
τον κωδικό πρόσβασης:
Έχετε 5 ευκαιρίες να εισαγάγετε σωστά το μοτίβο ξεκλειδώματος,
τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης. Αν εξαντλήσετε και
τις 5 ευκαιρίες, μπορείτε να προσπαθήσετε ξανά μετά από 30
δευτερόλεπτα.
1. Αν ξεχάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος:

- Αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Google στη συσκευή, πατήστε Ξεχάσατε το
μοτίβο; Στη συνέχεια, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google για να
ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας.
- Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Google στη συσκευή, επικοινωνήστε με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Το tablet σας υποστηρίζει:
• Βίντεο - αναλύσεις έως και 1080 p
• Εκτός βίντεο - αναλύσεις έως και 720 p
• 3D Frame Packing - έως και 720 p

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Η αναπαραγωγή πολυμέσων ενδέχεται να καθυστερήσει,
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή προβολής.
• Τα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά όταν
χρησιμοποιείτε καλώδιο ή συσκευή προβολής χωρίς
πιστοποίηση HDMI.
• Ο καθορισμένος προσανατολισμός εικόνας του tablet ενδέχεται
να είναι μόνο οριζόντιος και να μην μπορεί να αλλάξει με
περιστροφή.
• Το tablet μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα την ανάλυση εξόδου
σύμφωνα με την ανάλυση της συσκευής προβολής που
συνδέσατε.
• Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης HDMI, η αναπαραγωγή βίντεο
εμφανίζεται μόνο στη συσκευή προβολής.

2. Αν ξεχάσετε τον αριθμό PIN ή τον κωδικό
πρόσβασης:
- Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
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Ρύθμιση λογαριασμού Google
Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το tablet, έχετε τη δυνατότητα
να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία δεδομένων του κινητού σας, να
συνδεθείτε στο λογαριασμό Google και να αποφασίσετε πώς θέλετε να
χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες Google.

Ρύθμιση λογαριασμού Google
Συνδεθείτε στο λογαριασμό Google από την οθόνη ρύθμισης.
Ή
1. Πατήστε μια εφαρμογή Google, όπως το Gmail.
2. Στην οθόνη ρύθμισης, πατήστε Δημιουργία λογαριασμού
για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό. Αν έχετε λογαριασμό Google,
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον
κωδικό πρόσβασης και πατήστε Σύνδεση.
3. Μόλις ρυθμίσετε το λογαριασμό Google στη συσκευή σας, η συσκευή
θα συγχρονιστεί αυτόματα με το λογαριασμό Google μέσω web (αυτό
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις συγχρονισμού).
Αν συνδεθείτε στο λογαριασμό Google, μπορείτε να συγχρονίσετε τις
επαφές Gmail και Google, τα ημερολόγια μεταξύ της συσκευής σας και του
web. Για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές Google, όπως το Google Talk™ και
το Android Market™, πρέπει επίσης να συνδεθείτε σε λογαριασμό Google.
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Προσθήκη επιπλέον λογαριασμών
Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμούς Google™,
Microsoft Exchange ActiveSync, συμβατικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και άλλα είδη λογαριασμών, ανάλογα με τις εφαρμογές τις οποίες έχετε
εγκαταστήσει. Κάθε λογαριασμός συγχρονίζει ορισμένα ή όλα τα δεδομένα
του λογαριασμού. Αν προσθέσετε πάνω από ένα λογαριασμό Google,
δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας στους διακομιστές Google μόνο
για τον πρώτο λογαριασμό Google στον οποίο συνδέεστε. Ορισμένες
εφαρμογές που συνεργάζονται μόνο με ένα λογαριασμό εμφανίζουν
δεδομένα μόνο από τον πρώτο λογαριασμό στον οποίο συνδέεστε.

Αρχική οθόνη και βασικές λειτουργίες
Για να περιηγηθείτε στην αρχική οθόνη, απλώς σύρετε το δάκτυλό σας προς
τα αριστερά ή δεξιά, για να δείτε τα πάνελ της αρχικής οθόνης. Μπορείτε
ακόμη να προσαρμόσετε το κάθε πάνελ με γραφικά στοιχεία, καθώς και με
συντομεύσεις στις αγαπημένες σας εφαρμογές. Μπορείτε επίσης να ορίσετε
φόντο.
Η αρχική οθόνη είναι το σημείο αφετηρίας από όπου μπορείτε να μεταβείτε
σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας. Εμφανίζονται συντομεύσεις
εφαρμογών, εικονίδια, γραφικά στοιχεία και άλλες λειτουργίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικές εικόνες της οθόνης μπορεί να διαφέρουν,
ανάλογα με τον πάροχο της συσκευής σας.

Εφαρμογές

￼

Εφαρμογές

Το Google Search™ ανοίγει την εφαρμογή
Google Search™.
Το πρόγραμμα εκκίνησης
εφαρμογών ανοίγει την οθόνη εκκίνησης, για
να δείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές.
Οι ρυθμίσεις αρχικής οθόνης σάς
δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τα πάνελ
της αρχικής οθόνης.
Πίσω - Επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη.

Αρχική σελίδα - Επιστρέφετε στην αρχική
οθόνη.
Πρόσφατες εφαρμογές - Εμφανίζεται
μια λίστα των εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε
πρόσφατα.
Παλαιές εκδόσεις - Εμφανίζεται μόνο
σε ορισμένες εφαρμογές και ανοίγει το μενού
επιλογών για εφαρμογές που προορίζονται για
προηγούμενες εκδόσεις του Android.
Γραμμή κατάστασης - Εμφανίζονται οι πληροφορίες
κατάστασης της συσκευής, όπως η ώρα, η ισχύς σήματος, η
κατάσταση μπαταρίας και τα εικονίδια ειδοποιήσεων.

Χρήση των κουμπιών πλοήγησης

￼

Πλήκτρα πλοήγησης

Τα κουμπιά πλοήγησης στην κάτω αριστερή γωνία διευκολύνουν τη
γρήγορη εναλλαγή των εφαρμογών.
Σε ορισμένες εφαρμογές πολυμέσων, τα κουμπιά πλοήγησης και η γραμμή
κατάστασης αντικαθίστανται από αμυδρές κουκκίδες όταν παρακολουθείτε
ταινία, παρουσίαση κ.λπ., ώστε να μπορείτε να τα απολαύσετε καλύτερα
και απερίσπαστα. Μπορείτε να πατήσετε μια κουκίδα ακριβώς όπως θα
πατούσατε και το αντίστοιχο κουμπί, ή να πατήσετε μια κενή περιοχή στο
κάτω μέρος της οθόνης για να επαναφέρετε την πλήρη προβολή.
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Προσαρμογή αρχικής οθόνης
Μπορείτε να εξατομικεύσετε την αρχική οθόνη προσθέτοντας εικονίδια
εφαρμογών, συντομεύσεις, γραφικά στοιχεία και άλλα στοιχεία σε
οποιοδήποτε πάνελ της αρχικής οθόνης. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε
φόντο.

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο στην
αρχική οθόνη
1. Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο στην αρχική οθόνη.
2. Σύρετε το στοιχείο σε μια νέα θέση στην οθόνη. Πατήστε παύση στα
αριστερά ή στα δεξιά της οθόνης, για να σύρετε το στοιχείο στο επόμενο
διαθέσιμο πάνελ της αρχικής οθόνης.
3. Όταν το στοιχείο τοποθετηθεί στη θέση που θέλετε, ανασηκώστε το
δάκτυλό σας.

Για να διαγράψετε ένα στοιχείο από την
αρχική οθόνη

Προσθήκη γραφικών στοιχείων στην
αρχική οθόνη
1. Για να επεξεργαστείτε τα πάνελ της αρχικής οθόνης, πατήστε
αρχική οθόνη.

2. Πατήστε παρατεταμένα τα στοιχεία από την κατηγορία Γραφικά
στοιχεία. Στη συνέχεια, σύρετέ τα στο πάνελ που θέλετε στην αρχική
οθόνη.
3. Πατήστε παύση στο πάνελ της αρχικής οθόνης. Όταν αυξηθεί το
μέγεθος, σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε.
4. Όταν το στοιχείο τοποθετηθεί στη θέση που θέλετε, ανασηκώστε το
δάκτυλό σας.
5. Η οθόνη θα επιστρέψει στις ρυθμίσεις αρχικής οθόνης
αυτόματα.
￼￼
Πάνελ αρχικής οθόνης

1. Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο, μέχρι το εικονίδιο του
προγράμματος εκκίνησης εφαρμογών να αλλάξει σε Κάδο
ανακύκλωσης
.
2. Σύρετε το στοιχείο στον Κάδο ανακύκλωσης
ανασηκώστε το δάκτυλό σας.

και

Εφαρμογές, γραφικά στοιχεία,
συντομεύσεις και άλλα στοιχεία
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στην

Αλλαγή φόντου αρχικής οθόνης
1. Πατήστε

και έπειτα Ταπετσαρίες.

2. Επιλέξτε μια εικόνα από τα στοιχεία Ζωντανές ταπετσαρίες,
Συλλογή, Ταπετσαρίες.
3. Πατήστε την ταπετσαρία και επιλέξτε Ορισμός ταπετσαρίας
(αν χρειαστεί). Αν το φόντο πρέπει να περικοπεί, περικόψτε το και
πατήστε OK.

Επιπλέον προσθήκες
Μπορείτε να προσθέσετε ειδικά μενού συντομεύσεων στην αρχική οθόνη
της συσκευής σας, όπως τα μενού Σελιδοδείκτες και Ρυθμίσεις. Πατήστε
Περισσότερα και επιλέξτε τα μενού που θέλετε να προσθέσετε.

Προσθήκη εικονιδίου γρήγορης επαφής
στην αρχική οθόνη

Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών
εργασιών
Μπορείτε να εκτελείτε εύκολα πολλές εργασίες με το Android ταυτόχρονα,
επειδή οι ανοιχτές εφαρμογές συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμα και όταν
ανοίγετε μια νέα εφαρμογή. Δεν είναι απαραίτητο να τερματίσετε μια
εφαρμογή για να ανοίξετε μια άλλη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλάξ
διάφορες ανοιχτές εφαρμογές. Το Android διαχειρίζεται κάθε εφαρμογή,
διακόπτοντάς τη ή ξεκινώντας τη ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου
να διασφαλίσει ότι οι αδρανείς εφαρμογές δεν καταναλώνουν άσκοπα
πόρους.

Άνοιγμα και εναλλαγή εφαρμογών
Για να δείτε τη λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών,
στην οθόνη. Για να επιστρέψετε σε μια εφαρμογή,
πατήστε απλώς
πατήστε τη.

Στην αρχική οθόνη μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εικονίδιο γρήγορης
πρόσβασης στην αγαπημένη σας επαφή. Έτσι μπορείτε πιο εύκολα να
επικοινωνήσετε με τις επαφές σας.
1. Πατήστε

Ρυθμίσεις

και έπειτα Περισσότερα.

Browser

2. Πατήστε Επαφή. Η λίστα επαφών σας θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε από τη λίστα.
3. Η επαφή σας θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.

Talk

￼
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Εικονίδια κατάστασης και
ειδοποιήσεων
Η γραμμή κατάστασης εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε οθόνης.
Εμφανίζονται εικονίδια που δείχνουν ότι έχετε λάβει ειδοποιήσεις, καθώς
και εικονίδια που δηλώνουν την κατάσταση της συσκευής και την τρέχουσα
ώρα.
Στον παρακάτω πίνακα εξηγείται η σημασία των εικονιδίων που μπορεί να
δείτε στη γραμμή κατάστασης.
Δεν υπάρχει σήμα
Ισχύς σήματος
Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο
Το Bluetooth είναι συνδεδεμένο
Αφύπνιση
Λειτουργία πτήσης
Στάθμη μπαταρίας
Φόρτιση μπαταρίας
Λήψη δεδομένων
Αποστολή δεδομένων στο Διαδίκτυο
Μέθοδος εισόδου από το πληκτρολόγιο της οθόνης
Η λήψη της εφαρμογής ολοκληρώθηκε
Νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Νέο μήνυμα Gmail
Η μουσική είναι ενεργοποιημένη
Wi-Fi
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Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB είναι ενεργή
Το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι ενεργό
Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και το φορητό σημείο
πρόσβασης Wi-Fi είναι ενεργά
SMS

Πάνελ ειδοποιήσεων και γρήγορες
ρυθμίσεις
Από το πάνελ ειδοποιήσεων μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε
το Wi-Fi, το Bluetooth και άλλες ειδοποιήσεις, όπως είναι η λήψη νέων
μηνυμάτων, τα συμβάντα ημερολογίου, οι αφυπνίσεις και τα συμβάντα που
είναι σε εξέλιξη. Όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση, το κείμενο εμφανίζεται
σύντομα και το εικονίδιο ειδοποιήσεων προβάλλεται στη γραμμή
κατάστασης. Μπορεί να ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης, ανάλογα με τις
ρυθμίσεις σας.
Αν ανοίξετε το πάνελ ειδοποιήσεων, θα δείτε τη λίστα όλων των πρόσφατων
ειδοποιήσεων. Μόλις αγγίξετε τη γραμμή κατάστασης μία φορά, θα δείτε το
πάνελ ειδοποιήσεων και το πάνελ λεπτομερειών κατάστασης.
￼￼
Πάνελ λεπτομερειών
κατάστασης
Πάνελ ειδοποιήσεων

Χρήση γρήγορων ρυθμίσεων
Αν πατήσετε το πάνελ λεπτομερειών κατάστασης, μπορείτε να ανοίξετε
τις Γρήγορες ρυθμίσεις για να δείτε και να ελέγξετε τις πιο
συνηθισμένες ρυθμίσεις του tablet.
Τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται στις Γρήγορες ρυθμίσεις:
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία πτήσης.
Σας μεταφέρει στο μενού "Ασύρματο και δίκτυα".
Καθώς στρέφετε τη συσκευή σε οριζόντια θέση, επιλέξτε την
αυτόματη εναλλαγή του προσανατολισμού της οθόνης.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε ή θα απενεργοποιήσετε τα εικονίδια
ειδοποιήσεων και κατάστασης οθόνης στη γραμμή κατάστασης.

Οριζόντια κύλιση – Για κύλιση σε λίστα ή γρήγορη μετακίνηση,
μετακινήστε το δείκτη στην οθόνη αφής (σύρετε γρήγορα και αφήστε).
Σβήσιμο – Το "σβήσιμο" σημαίνει γρήγορο πέρασμα του δακτύλου
σας κάθετα ή οριζόντια στην οθόνη, για να μετακινηθείτε στην περιοχή
εστίασης ή για να περιηγηθείτε σε μια λίστα. Αν, για παράδειγμα, θέλετε
να περιηγηθείτε ανάμεσα σε πέντε πάνελ, σύρετε το δάκτυλό σας
αριστερά ή δεξιά στην αρχική οθόνη.
Περιστροφή της οθόνης – Η οθόνη μπορεί να περιστραφεί,
για να αλλάξει ο προσανατολισμός από οριζόντιο σε κάθετο.
Διπλό πάτημα – Πατήστε δύο φορές για να εστιάσετε σε
ιστοσελίδες ή χάρτες.
Μεγέθυνση και σμίκρυνση – Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε
εικόνες, ιστοσελίδες ή χάρτες, ενώστε ή χωρίστε τα δάκτυλά σας στην
οθόνη.

Σας μεταφέρει στο μενού Ρυθμίσεις.

Συμβουλές για την οθόνη αφής
Η οθόνη αφής είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να αλληλεπιδράτε με τη
συσκευή σας και να τη χρησιμοποιείτε.
Παρακάτω θα βρείτε μερικές συμβουλές για την πλοήγηση στα μενού της
συσκευής σας.
Πάτημα – Αν πατήσετε μία φορά με το δάκτυλό σας, επιλέγετε
στοιχεία.
Παρατεταμένο πάτημα – Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο
στην οθόνη χωρίς να ανασηκώσετε το δάκτυλό σας, μέχρι να εκτελεστεί
η ενέργεια.
Σύρσιμο – Για κύλιση σε λίστα ή αργή μετακίνηση, σύρετε το
δάκτυλο κατά μήκος της οθόνης αφής.
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Πληκτρολόγιο οθόνης
Το πληκτρολόγιο της οθόνης εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη όταν
θέλετε να πληκτρολογήσετε κείμενο. Για να εμφανιστεί μη αυτόματα το
πληκτρολόγιο, απλώς πατήστε ένα πεδίο κειμένου στο οποίο θέλετε να
πληκτρολογήσετε κείμενο.
Πλήκτρο Caps/Shift - Έτσι εισάγετε κεφαλαίους
χαρακτήρες. Για να κλειδώσετε το πλήκτρο Caps/Shift, πατήστε
το δύο φορές. Για να το ξεκλειδώσετε, πατήστε το ξανά.
Πλήκτρο ρυθμίσεων - Έτσι αλλάζετε τη γλώσσα
εισαγωγής ή μεταβαίνετε στις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου
Android. Μπορείτε επίσης να το πατήσετε παρατεταμένα για να
μεταβείτε στις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου Android.
Πλήκτρο αριθμών και συμβόλων - Έτσι
μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο καταχώρησης στο
πληκτρολόγιο αριθμών και συμβόλων.
Πλήκτρο Enter - Μετακινεί το δρομέα στο επόμενο πεδίο
ή στην επόμενη γραμμή ή υποβάλλει το ερώτημά σας.
Πλήκτρο Κλείσιμο - Αφαιρεί το πληκτρολόγιο από
την οθόνη.
Πλήκτρο διαγραφής - Διαγράφει ένα κενό ή ένα
χαρακτήρα με κάθε πάτημα. Πατήστε το παρατεταμένα για να
διαγράψετε το κείμενο πιο γρήγορα.
Πλήκτρο "Φωνή σε κείμενο" - Μπορείτε να
εισαγάγετε το κείμενο φωνητικά.
Πλήκτρο Εmoticon - Μπορείτε εύκολα να εισαγάγετε
εικονίδια emoticon. Πατήστε το παρατεταμένα για να ανοίξει η
λίστα με τα emoticon.
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Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης
1. Πατήστε το πεδίο κειμένου στο οποίο θέλετε να πληκτρολογήσετε.
Το πληκτρολόγιο της οθόνης ανοίγει αυτόματα. Τα πεδία κειμένου για
τους αριθμούς της συσκευής και άλλους ειδικούς σκοπούς μπορεί να
εμφανίζουν αριθμούς και σύμβολα.
2. Πατήστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο για να αρχίσετε να
πληκτρολογείτε.
3. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, πατήστε

.

Εισαγωγή κειμένου με ομιλία
Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο με ομιλία στις περισσότερες θέσεις στις
οποίες μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο με το πληκτρολόγιο της οθόνης.
1. Πατήστε ένα πεδίο κειμένου.
2. Πατήστε

στο πληκτρολόγιο.

3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Μιλήστε τώρα", εκφωνήστε το κείμενο
που θέλετε.

Επεξεργασία κειμένου
Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που εισάγετε σε πεδία κειμένου και
να κάνετε αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση κειμένου.
1. Πατήστε το κείμενο το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε. Ο δρομέας
εισάγεται στο σημείο που πατήσατε.
2. Σύρετε το δρομέα από το στηλοθέτη του στη θέση όπου θέλετε να
επεξεργαστείτε κείμενο (αν έχετε προηγουμένως αντιγράψει κείμενο, το
πάνελ Επικόλληση εμφανίζεται σύντομα πάνω από το δρομέα).
Για αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση κειμένου:
1. Πατήστε παρατεταμένα το κείμενο ή τη λέξη που θέλετε να επιλέξετε.
2. Σύρετε την καρτέλα που επιλέξατε για να αυξήσετε ή να μειώσετε το
εύρος του επιλεγμένου κειμένου ή πατήστε Επιλογή όλων.
3. Πατήστε Αποκοπή, Αντιγραφή ή Επικόλληση.

Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές
Δίκτυα Wi-Fi
Με τη λειτουργία Wi-Fi αποκτάτε πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο
Διαδίκτυο, στην εμβέλεια του ασύρματου σημείου πρόσβασης. Με το
Wi-Fi συνδέεστε ασύρματα στο Διαδίκτυο, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
Μόλις ενεργοποιηθεί η Ρύθμιση Wi-Fi (Ενεργοπ.), εμφανίζεται
μια λίστα ενεργών δικτύων Wi-Fi εντός εμβέλειας. Μπορεί να χρειαστείτε
κωδικό πρόσβασης, ανάλογα με το δίκτυο.

Ενεργοποιήστε το Wi-Fi και συνδεθείτε σε
ένα δίκτυο
1. Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Ασύρματο και δίκτυα >
Ρυθμίσεις Wi-Fi > Wi-Fi
2. Το σημάδι επιλογής δηλώνει ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
3. Φορτώνεται μια λίστα ενεργών δικτύων Wi-Fi εντός εμβέλειας. Πατήστε
το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
4. Αν το δίκτυο είναι ανοικτό, πατήστε Σύνδεση. Αν το δίκτυο
προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης και πατήστε Σύνδεση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε εκτός δικτύου Wi-Fi ή έχετε
απενεργοποιήσει το Wi-Fi, μπορεί να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες
χρεώσεις από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, λόγω της ανταλλαγής
όγκου δεδομένων μέσω κινητού τηλεφώνου.

Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB
και φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi
Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και το φορητό σημείο
πρόσβασης Wi-Fi είναι σημαντικές λειτουργίες όταν δεν υπάρχουν
διαθέσιμες ασύρματες συνδέσεις. Στη σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με
USB, μπορείτε μέσω καλωδίου USB να μοιραστείτε τη σύνδεση ανταλλαγής
όγκου δεδομένων του κινητού τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή. Έτσι,
ο υπολογιστής θα αποκτήσει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.
• Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Ασύρματο και
δίκτυα > Tethering και φορητό σημ. πρόσβ. >
Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB
Το σημάδι επιλογής δηλώνει ότι η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB
είναι ενεργοποιημένη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τη Σύνδεση
μέσω κινητής συσκευής με USB, πρέπει πρώτα να
εγκαταστήσετε το "Πρόγραμμα οδήγησης USB" στον
υπολογιστή σας.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα οδήγησης USB της LG
από τον ιστότοπο της LG (www.lg.com). Μεταβείτε στη διεύθυνση
http://www.lg.com και επιλέξτε την περιοχή, τη χώρα και τη
γλώσσα σας.
Αν μετατρέψετε τη συσκευή σας σε φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi,
μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση ανταλλαγής όγκου δεδομένων της
συσκευής σας με πάνω από μία συσκευή κάθε φορά.
• Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Ασύρματο και δίκτυα
> Tethering και φορητό σημ. πρόσβ. > Φορητό
σημείο πρόσβασης Wi-Fi
Το σημάδι επιλογής δηλώνει ότι το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι
ενεργοποιημένο.
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Όταν η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση ανταλλαγής όγκου δεδομένων
της, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Επίσης εμφανίζεται
μια εν εξελίξει ειδοποίηση στο πάνελ ειδοποιήσεων.

Bluetooth
To Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας
περιορισμένης εμβέλειας, την οποία χρησιμοποιούν οι συσκευές για
ανταλλαγή πληροφοριών. Οι πιο συνηθισμένες συσκευές Bluetooth είναι
ακουστικά για να ακούτε μουσική, καθώς και άλλες φορητές συσκευές όπως
φορητοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
Για να συνδεθείτε σε μια συσκευή Bluetooth, πρέπει να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας. Για να χρησιμοποιήσετε το
Bluetooth της συσκευής σας σε συνδυασμό με μια άλλη συσκευή, πρέπει
πρώτα να γίνει σύζευξη των δύο συσκευών. Η σύζευξη δημιουργεί μια
ασφαλή σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth
• Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Ασύρματο και δίκτυα
> Bluetooth
Το σημάδι επιλογής δηλώνει ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
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Για τη σύζευξη της συσκευής σας με μια
συσκευή Bluetooth
Πριν συνδέσετε τη συσκευή σας με μια άλλη συσκευή, πρέπει να γίνει
σύζευξη μεταξύ τους.
Αν το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο, πρέπει να πατήσετε πρώτα
Bluetooth για να το ενεργοποιήσετε.
• Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Ασύρματο και δίκτυο
> Ρυθμίσεις Bluetooth > Εντοπισμός κοντινών
συσκευών
1. Η συσκευή σας θα αναζητήσει και θα εμφανίσει τα αναγνωριστικά όλων
των διαθέσιμων συσκευών Bluetooth εντός εμβέλειας. Αν η συσκευή με
την οποία θέλετε να γίνει σύζευξη δεν υπάρχει στη λίστα, βεβαιωθείτε
ότι η συσκευή-στόχος μπορεί να εντοπιστεί. Στη συνέχεια, ξεκινήστε
νέα αναζήτηση.
2. Πατήστε το αναγνωριστικό της συσκευής με την οποία θέλετε να
συζεύξετε τη συσκευή σας. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης,
πληκτρολογήστε 0000 ή 1234 (οι πιο συνηθισμένοι κωδικοί
πρόσβασης). Εναλλακτικά, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει
τη συσκευή-στόχο και βρείτε το δικό της κωδικό πρόσβασης.
3. Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, η συσκευή σας θα συνδεθεί με τη
συσκευή.

Σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με υπολογιστή μέσω καλωδίου
USB, για να μεταφέρετε αρχεία μουσικής, εικόνας και άλλα μεταξύ της
συσκευής tablet και του υπολογιστή σας. Με το Πρωτόκολλο Μεταφοράς
Πολυμέσων (MTP) μπορείτε να διαχειριστείτε τα περιεχόμενα στον
αποθηκευτικό χώρο της συσκευής tablet.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το MTP,
διαβάστε πρώτα τα παρακάτω!
• Για να χρησιμοποιήσετε το MTP, πρέπει να εγκαταστήσετε την
τελευταία έκδοση του Windows Media Player. Μπορείτε να
αποκτήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Media Player
από τον ιστότοπο της Microsoft: http://www.microsoft.com/
windows/windowsmedia/download
• Το MTP λειτουργεί στα εξής συστήματα:
- Windows XP Service Pack 2 ή νεότερη
έκδοση με Windows Media Player 10 ή
νεότερη έκδοση (συνιστάται η έκδοση
Windows Media Player 11 ή νεότερη).
- Windows Vista και Windows 7.
- Mac OS με λογισμικό τρίτου μέρους XNJB.
- Linux με λογισμικό τρίτου μέρους libmtp.
• Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία MTP, πρέπει να
αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της συσκευής σας στην
τελευταία έκδοση.
• Το MTP δεν ενεργοποιείται αν η σύνδεση μέσω κινητής
συσκευής με USB είναι ενεργοποιημένη (Ενεργοπ.).
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB είναι
απενεργοποιημένη (Απενεργ.).

Για να συνδέσετε μια συσκευή ως
αφαιρούμενη μονάδα αποθήκευσης:
1. Με το παρεχόμενο καλώδιο USB, συνδέστε τη συσκευή σε υπολογιστή.
2. Το tablet αναγνωρίζεται αυτόματα ως φορητή συσκευή.
3. Βρείτε τη συσκευή σας στη θέση "Ο υπολογιστής μου", από την
Εξερεύνηση αρχείων του υπολογιστή. Η δομή των αρχείων και των
φακέλων του tablet σας θα εμφανιστεί κάτω από τον αποθηκευτικό
χώρο της συσκευής.
4. Τώρα μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους από το tablet ή στο
ίδιο το tablet.
5. Κατά τη μεταφορά αρχείων, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
Συγχρονισμός σε εξέλιξη

￼
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Όταν το tablet συγχρονίζεται με τον υπολογιστή, ενδέχεται
να διακοπούν προσωρινά άλλες εκτελούμενες εφαρμογές.
Μπορείτε να σταματήσετε το συγχρονισμό, ακυρώνοντάς τον
από τον υπολογιστή.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη φόρτωση ή το
συγχρονισμό. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της
συσκευής αναπαραγωγής και να καταστραφούν τα αρχεία.
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Για συγχρονισμό με το Windows Media
Player:
1. Με το παρεχόμενο καλώδιο USB, συνδέστε τη συσκευή σε υπολογιστή.
2. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο
στον υπολογιστή.
3. Ανοίξτε το Windows Media Player.
4. Επεξεργαστείτε ή πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας στο
αναδυόμενο παράθυρο (αν χρειαστεί).
5. Επιλέξτε την καρτέλα Συγχρονισμός στο Windows Media
Player.
6. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία που θέλετε από τη βιβλιοθήκη στο
παράθυρο Λίστα συγχρονισμού.
7. Πατήστε Έναρξη συγχρονισμού στο κάτω μέρος του
παραθύρου Λίστα συγχρονισμού, για να ξεκινήσει
ο συγχρονισμός. Έτσι αντιγράφονται αρχεία από τη Λίστα
συγχρονισμού στο tablet σας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του Windows Media Player,
ανατρέξτε στη Βοήθεια του Windows Media Player.
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Μήνυμα
Με την εφαρμογή Mηνύματα μπορείτε να δημιουργήσετε νέο μήνυμα
κειμένου ή να ανοίξετε ένα εν εξελίξει νήμα μηνυμάτων.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Μηνύματα
• Εφαρμογές > Mηνύματα

Προβολή μηνυμάτων
• Εφαρμογές > Mηνύματα > Πατήστε την Επαφή που
θέλετε να ανοίξετε.
Όλα τα μηνύματα ταξινομούνται κατά Επαφή. Τα μηνύματα (SMS)
που έχετε ανταλλάξει με κάποιο άλλο άτομο μπορούν να εμφανιστούν
με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να δείτε σε
προεπισκόπηση τη συνομιλία σας.
•
•
•
•
•
•

Σύνθεση και αποστολή μηνύματος
• Εφαρμογές > Mηνύματα > Σύνθεση νέου
μηνύματος >Προσθήκη παραληπτών και εισαγωγή μηνύματος
> Αποστολή

Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
• Εφαρμογές > Mηνύματα >
> Ρυθμίσεις

Διαγράφει το νήμα μηνυμάτων που θέλετε από το παράθυρο
Μηνύματα.
Εμφανίζεται στην οθόνη αν η επαφή δεν έχει ακόμη
καταχωρηθεί στη λίστα επαφών σας. Πατήστε το εικονίδιο για να
δημιουργήσετε νέα επαφή.
Σας μεταφέρει στην οθόνη προβολής επαφών, αν η επαφή
υπάρχει ήδη στη λίστα σας.
Διαγράφει μηνύματα τα οποία έχετε προηγουμένως ανταλλάξει.
Εμφανίζει τη λίστα των επαφών σας με χρονολογική σειρά.
Εμφανίζει τη λίστα των επαφών σας με αλφαβητική σειρά.
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυτή η συσκευή σάς προσφέρει εύχρηστες υπηρεσίες ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς λογαριασμούς
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (POP3, IMAP ή Exchange ActiveSync).

Για να ανοίξετε την εφαρμογή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Εφαρμογές > Μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

Προσθήκη λογαριασμού
Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ανοίγει ένας οδηγός ρύθμισης από τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο πάροχος υπηρεσιών ή ο
διαχειριστής του συστήματος μπορεί να σας ενημερώσει για τις ρυθμίσεις
που χρειάζεται ο λογαριασμός σας.

Για να προσθέσετε κι άλλους λογαριασμούς
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
• Εφαρμογές > Μήνυμα ηλεκτρονικού
> Ρύθμιση λογαριασμού >
ταχυδρομείου >
Προσθήκη λογαριασμού
Ή
• Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί και
συγχρονισμός > Προσθήκη λογαριασμού

Άνοιγμα εισερχομένων
Μετά την αρχική ρύθμιση, στο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
εμφανίζονται τα περιεχόμενα των εισερχομένων σας. Αν έχετε προσθέσει
πάνω από ένα λογαριασμό, μπορείτε να βλέπετε εναλλάξ τους διάφορους
λογαριασμούς.
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•
•

Έ τσι συνθέτετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Έτσι συγχρονίζετε τα μηνύματά σας με το διακομιστή του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρήση συνδυασμένης προβολής
Αν έχετε προσθέσει πάνω από ένα λογαριασμό, μπορείτε να δείτε όλα τα
μηνύματα που έχουν σταλεί σε όλους τους λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί
διαχωρίζονται με έγχρωμες ετικέτες.
• Πατήστε Συνδυασμένη προβολή στο αναπτυσσόμενο
μενού, πάνω αριστερά στην οθόνη. Για να αλλάξετε λογαριασμό,
πατήστε σε αυτό το μενού το λογαριασμό που θέλετε.

Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού
Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση του λογαριασμού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, μπορείτε να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις και να ορίσετε
τον αγαπημένο σας ήχο κλήσης που θα σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε νέο
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε και
να καταργήσετε λογαριασμούς.
• Εφαρμογές > Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
• Πατήστε
> Ρυθμίσεις λογαριασμού
• Εξατομικεύστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Κατάργηση λογαριασμού
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Εφαρμογές > Μήνυμα ηλεκτρονικού
> Ρύθμιση λογαριασμού >
ταχυδρομείου >
Κατάργηση λογαριασμού

Gmail™
Το Gmail™ διαμορφώνεται κατά την αρχική ρύθμιση της συσκευής.
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που έχετε επιλέξει, το Gmail™ στη
συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με τον προσωπικό σας λογαριασμό
Gmail™ στο web.
Όταν ανοίγετε την εφαρμογή Gmail, εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες
συζητήσεις στα εισερχόμενά σας.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Gmail
• Εφαρμογές > Gmail
Ο τρέχων λογαριασμός Google εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία
των εισερχομένων σας. Αν έχετε πάνω από ένα λογαριασμό Gmail, μπορείτε
να μεταβαίνετε εναλλάξ στους λογαριασμούς, για να βλέπετε τα μηνύματα
στα εισερχόμενα κάθε λογαριασμού.

Για να αναζητήσετε συγκεκριμένα
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Εφαρμογές > Gmail >
Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα αποτελέσματα. Προβάλλονται όλες οι
συζητήσεις με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία περιέχουν
λέξεις που αναζητούσατε.
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Επαφές
Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στη συσκευή σας και να τις συγχρονίσετε
με τις επαφές του προσωπικού σας λογαριασμού Google ή άλλων
λογαριασμών που υποστηρίζουν το συγχρονισμό επαφών.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Επαφές
• Εφαρμογές > Επαφές

Προσθήκη νέας επαφής
1. Πατήστε Εφαρμογές > Επαφές.
.
2. Για να δημιουργήσετε νέα επαφή, πατήστε
Επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή,
αν χρειαστεί.
3. Αν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα στη νέα επαφή, πατήστε
την περιοχή εικόνων. Επιλέξτε Λήψη φωτογραφίας
για να τραβήξετε φωτογραφία με την κάμερα ή Επιλογή
φωτογραφίας από το άλμπουμ για να επιλέξετε μία
φωτογραφία από το άλμπουμ σας.
4. Προσθέστε τις πληροφορίες που θέλετε για την επαφή.
5. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, πατήστε Τέλος.

Επεξεργασία επαφής
Ενώ βλέπετε τα στοιχεία της επαφής, πατήστε
και προσθέστε τις
πληροφορίες που θέλετε για την επαφή. Στη συνέχεια, πατήστε Τέλος
για να αποθηκεύσετε την καταχώριση της επαφής.

34 LG-V900 | Οδηγός χρήσης

Αναζήτηση επαφής
Πατήστε Εύρεση επαφών πάνω αριστερά στην οθόνη σας και
πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να βρείτε. Οι επαφές που ταιριάζουν
θα εμφανιστούν αμέσως. Πατήστε την επαφή που αναζητάτε.

Μόλις βρείτε μια επαφή, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:
• Για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το
πεδίο "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο".
• Για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL, πατήστε το πεδίο Ιστότοπος.
• Για να επισημάνετε την τοποθεσία στο χάρτη, πατήστε το πεδίο
Διεύθυνση.
• Για να συνδεθείτε στην ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (ΙΜ), πατήστε
το πεδίο IM.
• Για να διαγράψετε μια επαφή, πατήστε
και Διαγραφή
επαφής.

Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών στη
μνήμη σας
Αν έχετε επαφές αποθηκευμένες σε μορφή Vcard στη μνήμη της συσκευής
σας, μπορείτε να τις εισαγάγετε και να τις εξαγάγετε χάρη στην εφαρμογή
Επαφές.
Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε όλες τις επαφές της συσκευής σας στη
μνήμη της ως αρχεία vCard.

Για την εξαγωγή των επαφών σας:

Για να μοιραστείτε όλες τις ορατές επαφές:

1. Εφαρμογές > Επαφές

• Πατήστε
> Εισαγωγή/Eξαγωγή > Κοινή
χρήση ορατών επαφών > Bluetooth. Στη συνέχεια,
ακολουθήστε τα βήματα 3 και 4 από την προηγούμενη ενότητα.

2. Επιλέξτε μια επαφή που θέλετε να εξαγάγετε.
> Εισαγωγή/Εξαγωγή > Eξαγωγή στον
3. Πατήστε
χώρο αποθ. και στη συνέχεια OK.

Για την εισαγωγή των επαφών σας:
1. Εφαρμογές > Επαφές
> Εισαγωγή/Εξαγωγή > Εισαγωγή από
2. Πατήστε
τον χώρο αποθ.
3. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα ή περισσότερα αρχεία vCard ταυτόχρονα.
Επιλέξτε αυτό που θέλετε και πατήστε OK.
4. Στο μενού που ανοίγει, εμφανίζονται όλα τα αρχεία vCard που υπάρχουν
στη μνήμη της συσκευής σας. Επιλέξτε τα αρχεία vCard που θέλετε να
εισαγάγετε.

Κοινή χρήση επαφών μέσω
Bluetooth
Για να μοιραστείτε μια επαφή:
1. Εφαρμογές > Επαφές
2. Πατήστε

> Κοινή χρήση επαφής > Bluetooth

3. Ελέγξτε αν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και αφήστε το tablet να
αναζητήσει κοντινές συσκευές.
4. Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε.
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Χάρτες και Latitude
Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας, να δείτε την κυκλοφορία
σε πραγματικό χρόνο και να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες. Μπορείτε να
αναζητήσετε διεύθυνση ή σημαντική τοποθεσία σε έναν οδικό χάρτη ή σε
μια δορυφορική εικόνα.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Χάρτες
• Εφαρμογές > Χάρτες
Εικονίδιο

Περιγραφή
Αναζήτηση χαρτών – Μπορείτε να
αναζητήσετε οποιαδήποτε τοποθεσία θέλετε.
Η τοποθεσία μου – Δείξτε την τρέχουσα
τοποθεσία σας στο χάρτη .
Μέρη – Αναζητά μέρη γύρω από την τρέχουσα
τοποθεσία τα οποία σχετίζονται με την κατηγορία
που επιλέγετε.
Οδηγίες – Με τις οδηγίες θα βρείτε τη διαδρομή
για οποιαδήποτε τοποθεσία έχετε πληκτρολογήσει.
Πατήστε τα πεδία "Η τοποθεσία μου" και "Τελικό
σημείο", για να εισαγάγετε δεδομένα. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε μια τοποθεσία από τις επαφές ή
από ένα σημείο στο χάρτη.
Επίπεδα – Μπορείτε να αλλάξετε προβολή και να
επιλέξετε Κυκλοφορία, Δορυφόρο, Έδαφος ή άλλα.
Περισσότερα – Διαγράψτε τα δεδομένα του
χάρτη ή βρείτε μέρη με αστέρι και άλλα πολλά.
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Λήψη οδηγιών
1. Όσο βλέπετε το χάρτη, πατήστε

.

2. Εισαγάγετε τα σημεία αφετηρίας και προορισμού, πληκτρολογήστε τη
διεύθυνση ή κάντε αναζήτηση από τις επαφές.
3. Επιλέξτε τη μέθοδο μεταφοράς και πατήστε Εκκίνηση.

Επισήμανση τοποθεσίας με αστέρι
Μπορείτε να επισημάνετε με αστέρι οποιαδήποτε τοποθεσία ή επιλεγμένη
λειτουργία στο χάρτη, για να την εντοπίζετε πιο εύκολα.
1. Πατήστε παρατεταμένα την τοποθεσία ή τη λειτουργία που εμφανίζεται
στο χάρτη.
2. Πατήστε το μπαλόνι που ανοίγει.
3. Πατήστε το γκρι αστέρι στην κορυφή της οθόνης, για να επισημάνετε
την τοποθεσία.
Αν ανοίξετε μια λίστα τοποθεσιών με αστέρι, θα μπορείτε γρήγορα να
μεταβείτε σε μια τοποθεσία με αστέρι στο χάρτη.
• Πατήστε
> Μέρη με αστέρι

Σύνδεση στο Latitude
Το Google Latitude™ επιτρέπει σε εσάς και τους φίλους σας να δείτε ο
ένας την τοποθεσία του άλλου στους χάρτες και να μοιραστείτε μηνύματα
κατάστασης. Η τοποθεσία σας δεν κοινοποιείται αυτόματα. Πρέπει να
συνδεθείτε στο Latitude και να προσκαλέσετε τους φίλους σας να δουν την
τοποθεσία σας ή να αποδεχτείτε τις προσκλήσεις τους.
Έτσι, μπορείτε να κοινοποιείτε την τοποθεσία σας στους φίλους που εσείς
επιλέγετε.
• Όσο βλέπετε ένα χάρτη στην εφαρμογή Google Maps, πατήστε
> Συμμετοχή στο Latitude

Βρείτε φίλους σας με το Latitude
1. Εφαρμογές > Latitude >

> Προσθήκη φίλων

2. Πατήστε Επιλογή από επαφές, για να επιλέξετε όλες τις
επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε. Πατήστε Προσθήκη μέσω
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να
εισαγάγετε μία ή περισσότερες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στη συνέχεια, πατήστε Προσθήκη φίλων.
3. Όταν οι φίλοι σας αποδέχονται την πρόσκλησή σας, μπορείτε να
κοινοποιήσετε τις τοποθεσίες σας.
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Market
Το Android Market™ σάς προσφέρει χρήσιμες εφαρμογές και παιχνίδια
για λήψη. Αν εγκαταστήσετε εφαρμογές και παιχνίδια από το Android
Market™, εμφανίζονται στο μενού. Για να επισημάνετε την εφαρμογή που
αποθηκεύσατε από το Διαδίκτυο, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Market
• Εφαρμογές > Market

Λήψη εφαρμογών
1. Επιλέξτε μια κατηγορία, για να περιηγηθείτε στα περιεχόμενά της.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή για εγκατάσταση.
3. Για δωρεάν εφαρμογές, πατήστε Εγκατάσταση. Για εφαρμογές επί
πληρωμή, πατήστε το κουμπί τιμής.
4. Διαβάστε σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών στις οποίες θα
αποκτήσει πρόσβαση η εφαρμογή. Αν συμφωνείτε με τις απαιτήσεις
πρόσβασης της εφαρμογής, πατήστε OK.

Κατάργηση εφαρμογών
1. Εφαρμογές > Market
2. Πατήστε την καρτέλα Οι εφαρμογές μου.
3. Επιλέξτε την εφαρμογή την οποία θέλετε να καταργήσετε και πατήστε
Κατάργηση εγκατάστασης.
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Μπορείτε επίσης να καταργήσετε μια εφαρμογή από το μενού Ρυθμίσεις.
• Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Εφαρμογές >
Διαχείριση εφαρμογών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να προστατεύσετε τη συσκευή και
τα προσωπικά δεδομένα σας, η λήψη εφαρμογών πρέπει να γίνεται
μόνο από αξιόπιστες πηγές, όπως το Android Market™. Αν κάποιες
εφαρμογές δεν εγκατασταθούν σωστά, η συσκευή σας ενδέχεται να
μην λειτουργεί κανονικά ή να παρουσιάσει σοβαρό σφάλμα. Θα πρέπει
να αφαιρέσετε από τη συσκευή αυτές τις εφαρμογές, καθώς και όλα τα
δεδομένα και τις σχετικές ρυθμίσεις.

Talk
Με αυτήν την εφαρμογή συνομιλείτε με άλλα άτομα που χρησιμοποιούν
επίσης το Google Talk™. Παραμένετε συνδεδεμένοι ακόμη και όταν
χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές, μέχρι να αποσυνδεθείτε μόνοι σας.

Διαχείριση της λίστας φίλων σας
Η λίστα φίλων του Google Talk™ περιέχει φίλους στους οποίους έχετε
στείλει πρόσκληση να γίνετε φίλοι ή φίλους που έχετε αποδεχτεί την
πρόσκλησή τους στο Google Talk™. Οι φίλοι μπορούν να προσκαλούν ο ένας
τον άλλο για συνομιλία στο Google Talk™ και να βλέπουν την κατάσταση
σύνδεσης στο Google Talk™ και σε άλλες εφαρμογές, όπως το Gmail™ και
το Google Maps™.
Για να προσθέσετε κάποιο φίλο: Πατήστε και
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φίλου σας.
Στη συνέχεια πατήστε Αποστολή πρόσκλησης.

Συνομιλία με φίλους

• Αν ο φίλος σας είναι διαθέσιμος για φωνητική συνομιλία, το θα
εμφανιστεί δίπλα στο όνομά του στη λίστα φίλων. Πατήστε στην
οθόνη συζήτησης, για να ξεκινήσει η φωνητική συνομιλία.
• Αν ο φίλος σας είναι διαθέσιμος για συνομιλία μέσω βίντεο, το
θα εμφανιστεί δίπλα στο όνομά του στη λίστα φίλων. Πατήστε
στην οθόνη συζήτησης, για να ξεκινήσει η συνομιλία μέσω βίντεο.

Για αποσύνδεση από το Google Talk™
Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το Google Talk™. Για παράδειγμα, αν
θέλετε να περιορίσετε τις συζητήσεις μέσω Google Talk™ στη συσκευή σας.
Επίσης, η αποσύνδεση παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
• Εφαρμογές > Talk >
> Αποσύνδεση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση του Google Talk™ σε δίκτυα 2G ή σε δίκτυα
με αδύναμο σήμα μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της υπηρεσίας.

1. Εφαρμογές > Talk
2. Βρείτε το φίλο με τον οποίο θέλετε να συνομιλήσετε και
πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Έπειτα πατήστε
για να το
στείλετε.
Τα μηνύματα που ανταλλάσσετε εμφανίζονται στην οθόνη και
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συνομιλία, π.χ. αν έχει
καταγραφεί ή την ώρα αποστολής του μηνύματος (αν δεν υπάρχει
απάντηση μετά από λίγο) κ.λπ.
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Φωτογραφίες και βίντεο
Κάμερα

5. Όταν το πλαίσιο εστίασης γίνει πράσινο, η κάμερα έχει εστιαστεί στο
θέμα.

Εξοικείωση με το σκόπευτρο της κάμερας
￼

6. Απομακρύνετε το δάκτυλό σας από το κουμπί Λήψη.
Ζουμ

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Ισορροπία
λευκού
Λειτουργία
φλας

Ρυθμίστε την ποσότητα του ηλιακού
φωτός της εικόνας.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε
το φλας.
Επιλέξτε τόνο χρώματος για μια νέα
φωτογραφία.

Εφέ χρωμάτων

Λήψη φωτογραφίας
1. Εφαρμογές > Φωτογ.μηχανή
2. Κρατήστε τη συσκευή και στρέψτε το φακό προς το θέμα της
φωτογραφίας σας.
3. Πατήστε παρατεταμένα και ελαφρά το κουμπί λήψης. Στο κέντρο
της οθόνης του σκοπεύτρου θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο εστίασης. (Το
πλαίσιο εστίασης εμφανίζεται μόνο στη λειτουργία πίσω κάμερας.)
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε τέτοια θέση, ώστε να βλέπετε το θέμα σας
μέσα στο πλαίσιο εστίασης.
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Λήψη

Τραβήξτε φωτογραφία.

Σκηνικό

Αλλάξτε σκηνικό.

Ρυθμίσεις
κάμερας

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Άλμπουμ
Εναλλαγή
φακών
Λειτουργία
βίντεο

Μπορείτε να δείτε τις αποθηκευμένες
φωτογραφίες ενώ βρίσκεστε σε
λειτουργία κάμερας.
Χρησιμοποιήστε εναλλάξ τον πίσω και
τον μπροστινό φακό κάμερας.
Πατήστε το εικονίδιο βίντεο για να
μεταβείτε στη λειτουργία βίντεο.

Προσθήκη πληροφοριών τοποθεσίας στη
φωτογραφία σας
Ενεργοποιήστε τη για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας της
συσκευής σας. Τραβήξτε φωτογραφίες όπου κι αν είστε. Έπειτα προσθέστε
στις φωτογραφίες σας ετικέτα με την τοποθεσία. Αν δημοσιεύσετε
φωτογραφίες με ετικέτες σε ιστολόγιο που υποστηρίζει την προσθήκη
φωτογραφιών με γεωγραφικές πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τις εικόνες
να προβάλλονται σε χάρτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι
ενεργή η εφαρμογή GPS.
• Εφαρμογές > Φωτογ.μηχανή > Ρυθμίσεις
κάμερας > Αποθήκευση τοποθεσίας >
Ενεργοπ.

Βιντεοκάμερα
Εξοικείωση με το σκόπευτρο της
βιντεοκάμερας
￼

Λήψη βίντεο
1. Εφαρμογές > Φωτογ.μηχανή
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας βίντεο.
3. Κρατήστε το τηλέφωνο και στρέψτε το φακό προς το θέμα σας.
4. Για να αρχίσει η εγγραφή, πατήστε το κουμπί Εγγραφή μία φορά.
Στο σκόπευτρο εμφανίζεται ένα χρονόμετρο, που δείχνει τη διάρκεια
του βίντεο.
5. Για να σταματήσει η εγγραφή, πατήστε το κουμπί Διακοπή.
Ισορροπία
λευκού
Λειτουργία
φλας
Εφέ
χρωμάτων
Εγγραφή/
Διακοπή
Ποιότητα
βίντεο

Ρυθμίστε την ποσότητα του ηλιακού φωτός
στο βίντεο.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φλας.
Επιλέξτε τόνο χρώματος για νέο βίντεο.
Ξεκινά και σταματά την εγγραφή βίντεο.
Ρυθμίζει την ποιότητα βίντεο.

Κάθε καρέ καταγράφεται σε ρυθμό πολύ
μικρότερο από το ρυθμό αναπαραγωγής του.
Διάστημα
παρέλευσης Όταν η αναπαραγωγή γίνεται σε κανονική
ταχύτητα, ο χρόνος μοιάζει να κυλά πιο
χρόνου
γρήγορα και σταδιακά να "σβήνει".
Μπορείτε να δείτε τα αποθηκευμένα βίντεο
Άλμπουμ
ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία βίντεο.
Εναλλαγή
Χρησιμοποιήστε εναλλάξ τον πίσω και τον
φακών
μπροστινό φακό κάμερας.
Λειτουργία Πατήστε το εικονίδιο κάμερας για να
κάμερας
μεταβείτε στη λειτουργία κάμερας.
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Συλλογή
Ανοίξτε την εφαρμογή Συλλογή για να δείτε τα άλμπουμ των
φωτογραφιών και των βίντεό σας.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία πολυμέσων στη μνήμη, για να έχετε
εύκολη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία εικόνας και βίντεο.
Για να ανοίξετε την εφαρμογή Συλλογή
• Εφαρμογές > Συλλογή

Προβολή των άλμπουμ σας
•
•
•
•

Επιστρέψτε στην κύρια οθόνη Συλλογή όποτε θέλετε.
Ανοίγει η εφαρμογή Φωτογ.μηχανή.
Εμφανίζονται οι ιδιότητες αρχείων και φακέλων.
Παρουσιάζονται με τη σειρά όλες οι εικόνες σας.

Προβολή και περιήγηση στις εικόνες και τα
βίντεο
Για να δείτε μια εικόνα ή ένα βίντεο σε ένα άλμπουμ, πατήστε το αντίστοιχο
στοιχείο.
•
Διαγράφει ένα αρχείο από τη μνήμη της συσκευής.
•
Σας επιτρέπει να μοιράζεστε αρχεία με άλλους.
•
Ανοίγει περισσότερες επιλογές.
• Στρέψτε τη συσκευή, για να δείτε τη φωτογραφία σε κατακόρυφο
(Πορτραίτο) ή οριζόντιο (Τοπίο) προσανατολισμό.
Η εικόνα εμφανίζεται στο νέο προσανατολισμό.
• Πατήστε την εικόνα για να δείτε τα διαθέσιμα μενού.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δάκτυλά σας. Για μεγέθυνση,
χωρίστε δύο δάκτυλα. Για σμίκρυνση, ενώστε τα.
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• Κατά τη μεγέθυνση της εικόνας, σύρετε την εικόνα για να δείτε
σημεία τα οποία δεν είναι ορατά.
• Σύρετε το δάκτυλο δεξιά ή αριστερά στην οθόνη, για να δείτε την
επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα (ή το επόμενο/προηγούμενο
βίντεο αντίστοιχα) στο άλμπουμ.

Χρήση εικόνας ως εικονιδίου επαφής ή
φόντου
Επιλέξτε εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν ως εικονίδιο επαφής ή ως φόντο.
1. Πατήστε μια εικόνα για να δείτε τα διαθέσιμα μενού. Στη συνέχεια
πατήστε
> Ορισμός εικόνας ως.
2. Επιλέξτε είτε Φωτογραφία επαφής είτε Ταπετσαρία.
• Αν επιλέξετε φωτογραφία επαφής, επιλέξτε από τη λίστα επαφών
σας την επαφή στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε τη φωτογραφία.
• Αν επιλέξετε Φόντο, περικόψτε τη φωτογραφία και πατήστε OK.

Λήψη λεπτομερειών σχετικά με τη
φωτογραφία σας
Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες μιας φωτογραφίας, όπως ο τίτλος,
ο χρόνος, το μέγεθος αρχείου κ.λπ. Πατήστε μια εικόνα για να δείτε τα
> Λεπτομέρειες.
διαθέσιμα μενού. Στη συνέχεια πατήστε

Κοινή χρήση εικόνας
1. Πατήστε μια εικόνα για να δείτε τα διαθέσιμα μενού. Στη συνέχεια
πατήστε
.
2. Στο μενού που ανοίγει, πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε για την κοινή χρήση των επιλεγμένων εικόνων.
Καταχωρήστε τις απαραίτητες πληροφορίες. Αν χρειαστεί, μπορείτε να
τις στείλετε.

Βιντεοκάμερα 3D και 3D Player
Εξοικείωση με το σκόπευτρο της
βιντεοκάμερας 3D

Διαγραφή αρχείων
Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα ενός ή περισσότερων
άλμπουμ ή μεμονωμένες εικόνες ή βίντεο από ένα άλμπουμ.
1. Στην εφαρμογή Άλμπουμ, πατήστε παρατεταμένα το άλμπουμ, την
εικόνα ή το βίντεο που θέλετε.
2. Πατήστε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε. Μπορείτε να πατήσετε
Επιλογή όλων, για να επιλέξετε όλα τα διαθέσιμα αρχεία.
3. Πατήστε

για να διαγράψετε τα αρχεία.
Λειτουργία
3D
Έλεγχος
βάθους
Ρυθμίσεις
κάμερας 3D

Επιλογή λειτουργίας κάμερας 3D.
Έλεγχος βάθους βίντεο 3D.
Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας 3D.

Βοήθεια

Σας παρέχει έναν γρήγορο οδηγό για
κάμερα 3D.

Άλμπουμ

Μεταβείτε στα αποθηκευμένα βίντεο 3D
μέσα από τη λειτουργία κάμερας 3D.

Εγγραφή/
Διακοπή

Ξεκινά και σταματά την εγγραφή βίντεο
3D.
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Εγγραφή βίντεο 3D
1. Εφαρμογές > Βιντεοκάμερα 3D
2. Κρατήστε το τηλέφωνο και στρέψτε το φακό προς το θέμα σας.
3. Για να αρχίσει η εγγραφή, πατήστε το κουμπί Εγγραφή μία φορά.
Στο σκόπευτρο εμφανίζονται η ένδειξη REC και ένα χρονόμετρο που
δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.
4. Για να σταματήσει η εγγραφή, πατήστε το κουμπί Διακοπή.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιμοποιήστε τη Βοήθεια όποτε θέλετε να
μάθετε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη δυνατότητα.

Αναπαραγωγή βίντεο 3D
1. Εφαρμογές > 3DPlayer
2. Επιλέξτε ένα βίντεο από τη λίστα βίντεο 3D. Η αναπαραγωγή θα
ξεκινήσει αυτόματα.
• Παρακολούθηση βίντεο 3D σε τηλεόραση 3D:
Συνδέστε το καλώδιο HDMI από το tablet στην τηλεόραση 3D.
και φορέστε τα γυαλιά 3D (για
Μεταβείτε στη λειτουργία
τηλεόραση 3D).
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Βοηθητικές εφαρμογές
Ημερολόγιο

Δημιουργία συμβάντος

Στο Ημερολόγιο μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε
συμβάντα, συσκέψεις και συναντήσεις.
Για να ανοίξετε την εφαρμογή Ημερολόγιο
• Εφαρμογές > Ημερολόγιο
Όταν διαμορφώνετε για πρώτη φορά τη συσκευή σας, ρυθμίζετε τις
παραμέτρους της για να τη χρησιμοποιήσετε με ένα λογαριασμό Google
ή δημιουργείτε νέο λογαριασμό. Την πρώτη φορά που ανοίγετε την
εφαρμογή Ημερολόγιο στη συσκευή σας, εμφανίζονται συμβάντα
ημερολογίου από τον προσωπικό σας λογαριασμό Google στο web.
Το ημερολόγιο θα διατηρήσει τα συμβάντα συγχρονισμένα μεταξύ της
συσκευής σας και του web.

1. Εφαρμογές > Ημερολόγιο

Προβολή του ημερολογίου σας

Χρησιμοποιήστε το Ρολόι για να βλέπετε την ημερομηνία και την ώρα
με μεγάλους χαρακτήρες στην οθόνη σας. Μπορείτε επίσης να το
χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις.

1. Εφαρμογές > Ημερολόγιο
2. Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης μπορείτε να βρείτε διάφορους
τρόπους προβολής του ημερολογίου (Ημέρα, Εβδομάδα, Μήνας).
Στο Ημερολόγιο εμφανίζονται τα συμβάντα από κάθε λογαριασμό που έχετε
προσθέσει στη συσκευή σας. Οι λογαριασμοί αυτοί έχουν διαμορφωθεί έτσι,
ώστε να συγχρονίζουν τα ημερολόγια. Τα συμβάντα από κάθε ημερολόγιο
εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα.

2. Εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες και πατήστε Τέλος.

Αλλαγή ρυθμίσεων συγχρονισμού και
προβολής
Μπορείτε να ελέγξετε αν ένας λογαριασμός συγχρονίζει τις αλλαγές
στα συμβάντα ημερολογίου μεταξύ του Google™ ή άλλων υπηρεσιών
ημερολογίου και των Ρυθμίσεων.
• Εφαρμογές > Ημερολόγιο >
> Ρυθμίσεις

Ρολόι

Ρύθμιση αφύπνισης
1. Εφαρμογές > Ρολόι >
αφύπνισης

> Προσθήκη

2. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες της αφύπνισης και πατήστε Ορισμός.
Όταν ακουστεί η αφύπνιση, πατήστε Απόρριψη για να την
απενεργοποιήσετε ή Αναβ για καθυστέρηση δέκα λεπτών.
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Αριθμομηχανή
Για να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε την
αριθμομηχανή
1. Εφαρμογές > Αριθμομηχ.
2. Εισαγάγετε αριθμούς και αριθμητικούς τελεστές.
• Για να διαγράψετε αριθμούς ενώ πληκτρολογείτε, πατήστε
. Για να διαγράψετε ταυτόχρονα όλους τους αριθμούς που
πληκτρολογήσατε, πατήστε παρατεταμένα το .
• Για να διαγράψετε το αποτέλεσμα της αριθμητικής πράξης, πατήστε
ΔΙΑΓΡ.
• Για να αντιγράψετε όσα έχετε πληκτρολογήσει, πατήστε
παρατεταμένα το πεδίο εισαγωγής.
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Μουσική
Η εφαρμογή Μουσική παίζει αρχεία ήχου τα οποία είναι αποθηκευμένα
στη μνήμη της συσκευής σας. Πριν ανοίξετε την εφαρμογή Μουσική,
αντιγράψτε αρχεία ήχου από τον υπολογιστή στη μνήμη.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα
αναπαραγωγής

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Μουσική

1. Όταν βλέπετε μια λίστα τραγουδιών στη βιβλιοθήκη, πατήστε
δεξιά του ονόματος του τραγουδιού.

• Εφαρμογές > Mουσική
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πνευματικά δικαιώματα των αρχείων μουσικής
ενδέχεται να προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και εθνικούς
νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.
Επομένως, για την αναπαραγωγή ή αντιγραφή μουσικής, ίσως
χρειαστείτε σχετική άδεια ή άδεια χρήσης. Σε ορισμένες χώρες, οι
διατάξεις του νόμου απαγορεύουν στους ιδιώτες την αντιγραφή
υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών
δικαιωμάτων. Πριν από τη λήψη ή την αντιγραφή του αρχείου, ελέγξτε
την εθνική νομοθεσία σχετικά με τη χρήση παρόμοιου υλικού.

Προβολή μουσικής βιβλιοθήκης

στα

2. Πατήστε Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής.
3. Πατήστε Προσθήκη σε νέα λίστα αναπαραγωγής. Αν
θέλετε να προσθέσετε τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής που έχετε
ήδη δημιουργήσει, πατήστε το όνομά της.
4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και πατήστε OK.

Αναπαραγωγή μουσικής
Για να ακούσετε ένα τραγούδι από τη βιβλιοθήκη σας, πατήστε το.
Ανοίγει η οθόνη αναπαραγωγής. Αρχίζει να παίζει είτε το τραγούδι
που πατήσατε, είτε το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ, είτε άλλη λίστα
αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή σταματάει μόνο αν τη διακόψετε εσείς,
ακόμη κι όταν αλλάζετε εφαρμογή.

Η εφαρμογή Μουσική αναζητά στη μνήμη μουσικά αρχεία τα οποία
αντιγράψατε στη μνήμη. Στη συνέχεια δημιουργεί έναν κατάλογο της
μουσικής σας με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε κάθε αρχείο
μουσικής.
Η οθόνη Μουσική βιβλιοθήκη ανοίγει με τις επιλογές προβολής της
μουσικής σας βιβλιοθήκης κατά Nέα και πρόσφατα, Άλμπουμ,
Καλλιτέχνες, Τραγούδια, Λίστες αναπαραγωγής ή
Είδη.
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Για να ελέγξετε την αναπαραγωγή:
Η οθόνη αναπαραγωγής περιέχει διάφορα εικονίδια τα οποία μπορείτε
να πατήσετε για να ελέγξετε την αναπαραγωγή τραγουδιών, άλμπουμ και
λιστών αναπαραγωγής.
Εικονίδιο Περιγραφή
Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.
Πατήστε για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι του
άλμπουμ, της λίστας αναπαραγωγής ή της τυχαίας
αναπαραγωγής.
Πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι
του άλμπουμ, της λίστας αναπαραγωγής ή της τυχαίας
αναπαραγωγής.
Πατήστε για τυχαία αναπαραγωγή της λίστας (τα
κομμάτια αναπαράγονται σε τυχαία σειρά).
Πατήστε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης:
χωρίς επανάληψη, επανάληψη της λίστας
αναπαραγωγής ή επανάληψη του κομματιού.

48 LG-V900 | Οδηγός χρήσης

Internet
Η εφαρμογή Browser σάς προσφέρει απευθείας στο tablet έναν γρήγορο
και πολύχρωμο κόσμο παιχνιδιών, μουσικής, ειδήσεων, αθλητικών,
ψυχαγωγίας και πολλών άλλων, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση σε αυτές τις υπηρεσίες και τη λήψη
περιεχομένου, ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με
τις χρεώσεις όγκου δεδομένων, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.

Άνοιγμα ιστοσελίδων
1. Εφαρμογές > Internet
2. Πατήστε το πεδίο URL και εισαγάγετε τη διεύθυνση URL. Στη συνέχεια
πατήστε
.
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε την εστίαση δύο δακτύλων. Τοποθετήστε τα δύο
σας δάκτυλα στην οθόνη και ενώστε τα ή χωρίστε τα.

Κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα,
χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:
Ανοίξτε μια νέα καρτέλα.
Προσθέστε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη.
Ανανεώστε την ιστοσελίδα.
Πηγαίνετε στη σελίδα στην οποία συνδεθήκατε μετά την
τρέχουσα σελίδα.

Δείτε τους σελιδοδείκτες σας και προσθέστε νέο σελιδοδείκτη.
Μπορείτε επίσης να δείτε το ιστορικό του Browser.
Κάντε αναζήτηση σε ιστοσελίδες.

Άνοιγμα πολλών σελίδων
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές ιστοσελίδες
ταυτόχρονα. Απλώς πατήστε , για να ανοίξει μια ιστοσελίδα σε νέα
καρτέλα.

Προσθήκη σελιδοδεικτών στην
αρχική οθόνη
Με αυτή τη λειτουργία δημιουργείτε μενού γρήγορης πρόσβασης στην
αρχική οθόνη. Μπορείτε να προσθέσετε εικονίδια για τους αγαπημένους
σας ιστοτόπους, ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση. Απλώς πατήστε ένα
εικονίδιο στην αρχική οθόνη, όπως για άλλα μενού.
• Εφαρμογές > Internet > > Προσθήκη στους
σελιδοδείκτες > Προσθήκη στην αρχική οθόνη
> OK

Αλλαγή ρυθμίσεων του Internet
• Εφαρμογές > Internet >

> Ρυθμίσεις

Μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα.
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Ρυθμίσεις
Η εφαρμογή Ρυθμίσεις περιέχει τα περισσότερα εργαλεία που χρειάζονται
για την εξατομίκευση και τη διαμόρφωση της συσκευής σας. Ορισμένες από
τις λειτουργίες περιγράφονται λεπτομερώς σε άλλο κεφάλαιο.
• Εφαρμογές > Ρυθμίσεις

Ασύρματο και δίκτυα
Μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Wi-Fi και Bluetooth. Μπορείτε
επίσης να ορίσετε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία πτήσης.
Λειτουργία πτήσης – Όταν η λειτουργία πτήσης είναι
ενεργοποιημένη, όλες οι ασύρματες επικοινωνίες απενεργοποιούνται.
Ρυθμίσεις Wi-Fi – Μπορείτε να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε
ασύρματα σημεία πρόσβασης.
• Wi-Fi – Αν επισημάνετε αυτήν την επιλογή, ενεργοποιείται το Wi-Fi
για να συνδεθείτε σε δίκτυα Wi-Fi.
• Ειδοποίηση δικτύου – Αν επισημάνετε αυτήν την επιλογή,
λαμβάνετε ειδοποίηση όταν ένα ανοικτό δίκτυο Wi-Fi είναι διαθέσιμο
και εντός εμβέλειας.
• Πολιτική αποσύνδεσης Wi-Fi – Ορίστε πότε θα
μεταβαίνετε από τη λειτουργία Wi-Fi στα δεδομένα κινητής
τηλεφωνίας.
• Δίκτυα Wi-Fi – Εμφανίζεται μια λίστα δικτύων Wi-Fi τα
οποία έχετε ήδη διαμορφώσει, όπως και μια λίστα δικτύων που
εντοπίστηκαν την τελευταία φορά που η συσκευή αναζήτησε δίκτυα
Wi-Fi.
• Προσθήκη δικτύου Wi-Fi – Για να προσθέσετε ένα
δίκτυο Wi-Fi, αρκεί να πληκτρολογήσετε το SSID του (το όνομα που
μεταδίδεται) και τον τύπο ασφάλειας.
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Ήχος
Μπορείτε να διαχειριστείτε διάφορες ρυθμίσεις ήχου.
Ένταση ήχου – Ρυθμίστε την ένταση ήχου πολυμέσων, ειδοποιήσεων
και αφυπνίσεων.
Ήχος ειδοποιήσεων – Επιλέξτε ήχο κλήσης για τις ειδοποιήσεις
σας.
Ηχητική επιλογή – Όταν επιλέγετε οθόνη, ακούγεται ήχος.
Ήχοι κλειδώματος οθόνης – Όταν κλειδώνει και ξεκλειδώνει η
οθόνη, ακούγεται ήχος.

Οθόνη
Μπορείτε να διαχειριστείτε διάφορες ρυθμίσεις της οθόνης.
Φωτεινότητα – Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Αυτόματη περιστροφή οθόνης – Αν επισημάνετε αυτήν την
επιλογή, ο προσανατολισμός της οθόνης αλλάζει αυτόματα καθώς στρέφετε
τη συσκευή στο πλάι.
Κίνηση – Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου μπορείτε να ορίσετε αν
θέλετε κινούμενα γραφικά για ορισμένα εφέ ή για όλα τα υποστηριζόμενα
εφέ ή αν δεν θέλετε καθόλου προαιρετικά εφέ animation.
Λήξη ορίου χρόνου – Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου
μπορείτε να ορίσετε το χρόνο που μεσολαβεί μέχρι να σκοτεινιάσει η
οθόνη, όταν πατάτε την οθόνη ή ένα κουμπί. Για την καλύτερη απόδοση της
μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το πιο σύντομο και βολικό χρονικό όριο.

Τοποθεσία και ασφάλεια
Όταν αναζητάτε πληροφορίες και χρησιμοποιείτε εφαρμογές με βάση την
τοποθεσία, μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τη χρήση και την
κοινοποίηση της τοποθεσίας σας.
Χρήση ασύρματων δικτύων – Αν ενεργοποιήσετε την
επιλογή Να χρησιμοποιούνται ασύρματα δίκτυα, το
τηλέφωνό σας θα προσδιορίζει την τοποθεσία σας κατά προσέγγιση μέσω
δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας. Με αυτήν την επιλογή, ζητείται
η συγκατάθεσή σας ώστε η Google™ να χρησιμοποιεί τη θέση σας όταν
παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.
Χρήση δορυφόρων GPS – Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή
Χρήση δορυφόρων GPS, η συσκευή σας θα προσδιορίζει τη
θέση σας με ακρίβεια σε επίπεδο οδού.
Χρήση τοποθεσίας για Αναζήτηση Google – Αν
επισημάνετε αυτήν την επιλογή, η Αναζήτηση Google θα χρησιμοποιεί την
τοποθεσία σας για να δίνει βελτιωμένα αποτελέσματα.
Διαμόρ. οθόνης κλειδ. – Ορίστε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος για
να ασφαλίσετε τη συσκευή σας. Με αυτήν την επιλογή, ανοίγουν διαδοχικές
οθόνες που σας καθοδηγούν στη σχεδίαση μοτίβου ξεκλειδώματος της
οθόνης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε αριθμό PIN ή κωδικό πρόσβασης ή να
επιλέξετε "Μη ασφαλές" ή "Απενεργ.".
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή ή την οθόνη, σας ζητείται να σχεδιάσετε το
μοτίβο ξεκλειδώματος, για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
Στοιχεία κατόχου – Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανιστούν τα στοιχεία
κατόχου στην οθόνη κλειδώματος.

Όρισμος κλειδώματος κάρτας SIM – Ρυθμίστε τη συσκευή
ώστε να απαιτεί αριθμό PIN ή αλλάξτε τον αριθμό ΡΙΝ της κάρτας SIM.
Εμφανιζόμενοι κωδικοί πρόσβασης – Με αυτήν την
επιλογή, οι κωδικοί πρόσβασης εμφανίζονται όταν τους πληκτρολογείτε. Αν
απενεργοποιήσετε την επιλογή, οι κωδικοί πρόσβασης κρύβονται.
Διαχειριστές συσκευών – Δείτε ή απενεργοποιήστε τους
διαχειριστές συσκευών.
Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων – Αποκτήστε πρόσβαση
σε ασφαλή διαπιστευτήρια.
Εγκατάσταση από συσκευή αποθ. – Εγκαταστήστε
πιστοποιητικά από τον αποθηκευτικό χώρο USB.
Ορισμός κωδικού πρόσβασης – Ορίστε ή αλλάξτε τον
κωδικό πρόσβασης του αποθηκευτικού χώρου των διαπιστευτηρίων.
Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων – Διαγράψτε όλα τα
περιεχόμενα του αποθηκευτικού χώρου διαπιστευτηρίων και επαναφέρετε
τον αρχικό κωδικό πρόσβασης.

Εφαρμογές
Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες των εφαρμογών που είναι εγκαταστημένες
στη συσκευή σας, να διαχειριστείτε τα δεδομένα τους, να κάνετε
υποχρεωτική διακοπή και να ορίσετε αν θέλετε να επιτρέπεται η
εγκατάσταση των εφαρμογών που λαμβάνετε από ιστοτόπους ή από
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Διαχείριση εφαρμογών – Ανοίγει μια λίστα όλων των
εφαρμογών και άλλου λογισμικού που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή
σας. Επίσης, εμφανίζονται τα αντίστοιχα μεγέθη.
Υπηρεσίες που εκτελούνται – Μπορείτε να βλέπετε και να
ελέγχετε τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που εκτελούνται τη δεδομένη
στιγμή.
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Αποθηκευτικός χώρος – Δείτε πόσος αποθηκευτικός χώρος
χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές.
Χρήση μπαταρίας – Δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την
μπαταρία.
Άγνωστες πηγές – Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
ιστοσελίδες, από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από άλλες
τοποθεσίες εκτός του Android Market™.
Ανάπτυξη – Ορισμός επιλογών για την ανάπτυξη εφαρμογών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τον εντοπισμό
σφαλμάτων USB, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το
"Πρόγραμμα οδήγησης USB" στον υπολογιστή σας.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα οδήγησης USB της LG
από τον ιστότοπο της LG (www.lg.com). Μεταβείτε στη διεύθυνση
http://www.lg.com και επιλέξτε την περιοχή, τη χώρα και τη
γλώσσα σας.

Λογαριασμοί και συγχρονισμός
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το συγχρονισμό δεδομένων παρασκηνίου
ή τον αυτόματο συγχρονισμό. Μπορείτε επίσης να επαληθεύσετε ή να
προσθέσετε λογαριασμούς και να αλλάξετε τα δεδομένα τους και τις
ρυθμίσεις συγχρονισμού.
Έτσι μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε και να διαχειριστείτε
λογαριασμούς Google™ και άλλους υποστηριζόμενους λογαριασμούς.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για να ελέγξετε αν
(αλλά και πώς) όλες οι εφαρμογές στέλνουν, λαμβάνουν και συγχρονίζουν
δεδομένα με βάση το πρόγραμμά τους, καθώς και αν όλες οι εφαρμογές
μπορούν να συγχρονίσουν τα δεδομένα χρήστη αυτόματα.

Δεδομένα φόντου – Οι εφαρμογές μπορούν να συγχρονίζουν
δεδομένα στο παρασκήνιο, είτε αυτά χρησιμοποιούνται ενεργά είτε όχι. Αν
αποεπιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, εξοικονομείτε μπαταρία και μειώνετε τη
χρήση δεδομένων.
Αυτόματος συγχρονισμός – Αν επισημάνετε αυτήν την
επιλογή, επιτρέπετε στις εφαρμογές να συγχρονίσουν τα δεδομένα με
βάση το πρόγραμμά τους. Ο συγχρονισμός δεδομένων απενεργοποιείται
αυτόματα αν αποεπιλέξετε τη ρύθμιση Δεδομένα παρασκηνίου.

Απόρρητο
Μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά δεδομένα σας.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα
δεδομένα μου – Αν επισημάνετε αυτήν την επιλογή, δημιουργούνται
αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από εφαρμογές, κωδικών Wi-Fi και
άλλων ρυθμίσεων στους διακομιστές Google.
Εφεδρικός λογαριασμός – Εμφανίζεται ο λογαριασμός για τον
οποίο έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων και άλλων
δεδομένων σας.
Αυτόματη επαναφορά – Αν επισημάνετε αυτήν την επιλογή,
επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων ή των δεδομένων,
σε περίπτωση επανεγκατάστασης μιας εφαρμογής.
Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων – Διαγράφονται
όλα τα προσωπικά δεδομένα σας από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης
της συσκευής, μεταξύ των οποίων τα δεδομένα του προσωπικού σας
λογαριασμού Google και άλλων λογαριασμών, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις
του συστήματος και των εφαρμογών σας, καθώς και όσες εφαρμογές έχετε
λάβει από το Διαδίκτυο. Αν η επαναφορά της συσκευής γίνει με αυτόν τον
τρόπο, θα σας ζητηθεί να δώσετε ξανά τις ίδιες πληροφορίες όπως και στην
πρώτη εκκίνηση του tablet.
Συμβουλή: Προτού εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε
ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών
δεδομένων.
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Αποθηκευτικός χώρος
Εμφανίζει την ποσότητα του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης και τους
τύπους αρχείων που χρησιμοποιούν τον αποθηκευτικό χώρο.

Γλώσσα & εισαγωγή
Ρυθμίσεις γλώσσας:
Επιλέξτε τη γλώσσα κειμένου στο tablet και διαμορφώστε το πληκτρολόγιο
της οθόνης. Συμπεριλάβετε λέξεις που έχετε προσθέσει στο λεξικό του.

Ρυθμίσεις αναγνώρισης ομιλίας:
Γλώσσα – Επιλέξτε μια γλώσσα για την αναγνώριση φωνής Google.
Ασφαλής Αναζήτηση – Ρυθμίστε την οθόνη ώστε να φιλτράρει
κείμενο ή/και εικόνες με άσεμνο περιεχόμενο από τα αποτελέσματα
αναζήτησης με φωνή.
Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων – Από τα
αποτελέσματα φωνητικής αναγνώρισης μπορείτε να κρύψετε λέξεις που
αναγνωρίζονται ως άσεμνες.

Ρυθμίσεις ρυθμίσεις κειμένου σε λόγο:
Ακούστε ένα παράδειγμα – Ακούγεται ένα σύντομο δείγμα
σύνθεσης ομιλίας, με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Χρήση των ρυθμίσεών μου πάντα – Επιλέξτε το για να
χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται σε αυτήν την οθόνη, αντί
των ρυθμίσεων σύνθεσης ομιλίας που είναι διαθέσιμες σε άλλες εφαρμογές.

Προεπιλεγμένη μηχανή – Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου
μπορείτε να ορίσετε την εφαρμογή μετατροπής κειμένου σε ομιλία που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε, αν έχετε εγκαταστήσει περισσότερες από μία.
Εγκατάσταση δεδομένων φωνής – Αν η συσκευή σας δεν
διαθέτει εγκαταστημένα δεδομένα σύνθεσης ομιλίας, συνδέεται με το
Android Market και σας καθοδηγεί στη διαδικασία λήψης και εγκατάστασης
των δεδομένων. Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν τα δεδομένα είναι
ήδη εγκαταστημένα.
Ταχύτητα λόγου – Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε
να επιλέξετε πόσο γρήγορα θέλετε να μιλά η εφαρμογή σύνθεσης ομιλίας.
Γλώσσα – Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου μπορείτε να επιλέξετε
τη γλώσσα του κειμένου που θέλετε να διαβάζει η εφαρμογή σύνθεσης
ομιλίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνδυασμό με την επιλογή
Χρήση των ρυθμίσεών μου πάντα, προκειμένου το κείμενο
να εκφωνείται σωστά σε διάφορες εφαρμογές.
Μηχανές – Εμφανίζονται οι μηχανές μετατροπής κειμένου σε ομιλία
που είναι εγκαταστημένες στη συσκευή σας. Πατήστε μια μηχανή για να
δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της.

Ρυθμίσεις πληκτρολογίου:
Οι ρυθμίσεις πληκτρολογίου Android ισχύουν για το συνοδευτικό
πληκτρολόγιο οθόνης της συσκευής σας. Οι λειτουργίες διόρθωσης
και κεφαλαιοποίησης επηρεάζουν μόνο την αγγλική έκδοση του
πληκτρολογίου.
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Προσβασιμότητα
Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε όλα τα εγκαταστημένα πρόσθετα
προσβασιμότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την
επιλογή, απαιτούνται κάποια πρόσθετα.

Ημερομηνία & Ώρα
Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή ημερομηνίας και ώρας και να επιλέξετε
την αυτόματη ενημέρωσή τους.

Σχετικά με το tablet
Δείτε νομικές πληροφορίες και ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής και
την έκδοση λογισμικού.
Ειδοποίηση!
Λογισμικό ανοικτού κώδικα
Για να αποκτήσετε τον αντίστοιχο κώδικα προέλευσης για τα GPL,
LGPL, MPL και λοιπές άδειες ανοικτού κώδικα, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://opensource.lge.com/
Όλοι οι όροι άδειας, οι αποποιήσεις ευθυνών και οι ειδοποιήσεις που
αναφέρονται διατίθενται για λήψη με τον κώδικα προέλευσης.
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Ενημέρωση λογισμικού
Ασύρματη ενημέρωση λογισμικού για κινητά
τηλέφωνα LG
Έτσι μπορείτε να ενημερώσετε εύκολα και ασύρματα το υλικολογισμικό του
τηλεφώνου σας με τη νεότερη έκδοση, χωρίς να συνδέσετε καλώδιο USB.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη
νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.
Από τη θέση Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Σχετικά
με το tablet > Ενημερώσεις συστήματος μπορείτε να
αναζητάτε ενημερώσεις υλικολογισμικού του συστήματος Android όταν και
εφόσον η LG διαθέτει ενημερώσεις για τη συσκευή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η LG διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει
ενημερώσεις υλικολογισμικού μόνο για επιλεγμένα μοντέλα, κατά
τη διακριτική της ευχέρεια, και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της
νεότερης έκδοσης υλικολογισμικού για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.
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Τεχνικά δεδομένα
Δήλωση συμμόρφωσης
Στοιχεία προμηθευτών
Όνομα
LG Electronics Inc
Διεύθυνση
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Λεπτομέρειες προϊόντος
Όνομα προϊόντος
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Όνομα μοντέλου
LG-V900
Εμπορική επωνυμία
LG
Στοιχεία ισχυόντων προτύπων
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 62311:2008/EN62209-2:2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον ακόλουθο κοινοποιημένο φορέα (BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Αριθμός αναγνώρισης κοινοποιημένου φορέα: 0168

Декларация
Με την παρούσα δηλώνεται ότι φέρουμε την αποκλειστική
ευθύνη για τη συμμόρφωση του ανωτέρω αναφερόμενου
προϊόντος με το οποίο σχετίζεται η παρούσα δήλωση με τα
ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα και Οδηγίες

Όνομα

Ημερομηνία έκδοσης

Doo Haeng Lee / Διευθυντής

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Υπογραφή αντιπροσώπου
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Αξεσουάρ
Αυτά τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμα για το LG-V900 (τα αντικείμενα που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να είναι προαιρετικά).
Αντάπτορας ταξιδιού
Με αυτόν τον αντάπτορα μπορείτε να
φορτίσετε την μπαταρία.

Καλώδιο HDMI
Συνδέει το LG-V900 με άλλες
συσκευές που είναι συμβατές με HDMI,
όπως τηλεοράσεις HDTV, υπολογιστές
κτλ.

Καλώδιο USB

Οδηγός χρήσης
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
LG-V900.
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Τύπος USB
Το LG-V900 υποστηρίζει τον κλασικό
τύπο πληκτρολογίου και διανομέα USB.
Άλλοι τύποι συσκευών USB ενδέχεται να
μην λειτουργούν με το LG-V900.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG. Σε αντίθετη
περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
• Τα αξεσουάρ ενδέχεται να ποικίλλουν ανά περιοχή.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν δώσετε το τηλέφωνο για επιδιόρθωση ή πριν καλέσετε κάποιον αντιπρόσωπο του τμήματος τεχνικής υποστήριξης, ελέγξτε αν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζετε με τη συσκευή σας περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.
Κατηγορία
Υποκατηγορία

Ερώτηση

Απάντηση

BT
Συσκευές Bluetooth

Ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω
Bluetooth;

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή ήχου Βluetooth (π.χ. στερεοφωνικά
ακουστικά) και να μοιραστείτε φωτογραφίες, βίντεο, επαφές κ.λπ. μέσω του μενού
Άλμπουμ/Επαφές.

Δεδομένα
Αντίγραφο ασφαλείας
επαφών

Πώς μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφα
ασφαλείας των επαφών;

Τα δεδομένα επαφών μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ της συσκευής σας και
του Gmail™.

Δεδομένα
Συγχρονισμός

Είναι εφικτός ο μονόδρομος συγχρονισμός με
το Gmail™;

Μόνο ο αμφίδρομος συγχρονισμός είναι εφικτός.

Δεδομένα
Συγχρονισμός

Υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού όλων των
φακέλων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Τα Εισερχόμενα συγχρονίζονται αυτόματα.

Google Service™
Σύνδεση στο Gmail

Πρέπει να συνδέομαι στο Gmail™ όποτε θέλω να
Από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο Gmail™, δεν χρειάζεται να ξανασυνδεθείτε.
χρησιμοποιήσω το Gmail™;

Google Service™
Λογαριασμός Google

Υπάρχει η δυνατότητα να φιλτράρονται τα
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Όχι, η συσκευή δεν υποστηρίζει το φιλτράρισμα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

Λειτουργία
συσκευής
YouTube™

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο YouTube™;

Ναι, τα βίντεο YouTube™ υποστηρίζονται, αλλά ίσως πρέπει να προβάλλονται μέσω
της εφαρμογής YouTube™ (και όχι μέσω του Browser).

Λειτουργία
συσκευής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Τι θα συμβεί αν εκτελέσω μια άλλη εφαρμογή
Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποθηκευτεί αυτόματα ως πρόχειρο.
ενώ γράφω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
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Λειτουργία
συσκευής
Ήχος κλήσης

Σε περίπτωση που θελήσω να χρησιμοποιήσω
ένα αρχείο .MP3 ως ήχο κλήσης, υπάρχει
περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου;

Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου.

Λειτουργία
συσκευής
Πλοήγηση

Μπορώ να εγκαταστήσω άλλη εφαρμογή
πλοήγησης στη συσκευή μου;

Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή είναι
διαθέσιμη στο Android Market™ και είναι συμβατή με το υλικό.

Λειτουργία
συσκευής
Συγχρονισμός

Μπορώ να συγχρονίσω τις επαφές μου από
όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου;

Μπορείτε να συγχρονίσετε μόνο τις επαφές του Gmail και του διακομιστή MS
Exchange (εταιρικός διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Λειτουργία
συσκευής
Ασφάλεια

Ποιες είναι οι λειτουργίες ασφαλείας της
συσκευής;

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητάει μοτίβο ξεκλειδώματος, αριθμό
PIN ή κωδικό πρόσβασης πριν από κάθε χρήση της.

Λειτουργία
συσκευής
Ασφάλεια

Πώς μπορώ να εισαγάγω τον κωδικό PUK
όταν η κάρτα SIM έχει μπλοκαριστεί επειδή
έχω εισαγάγει τρεις φορές λανθασμένα τον
αριθμό PIN;

Για να ξεμπλοκάρετε τη SIM και να ορίσετε νέο αριθμό PIN, πρέπει να εισαγάγετε το
κλειδί απεμπλοκής PIN (PUK) που σας δίνει ο πάροχος.
1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης έντασης για 5
δευτερόλεπτα στην οθόνη κλειδώματος, μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής
PUK.
2. Εισαγάγετε το PUK και τον νέο αριθμό PIN.
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τον νέο σας αριθμό PIN.

Λειτουργία
συσκευής
Μοτίβο ξεκλειδώματος

Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω το μοτίβο
ξεκλειδώματος;

Αν δοκιμάσετε ανεπιτυχώς το μοτίβο ξεκλειδώματος 5 φορές, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε την επιλογή Ξεχάσατε το μοτίβο; και να χρησιμοποιήσετε
τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Google για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας.

Λειτουργία
συσκευής
Μοτίβο ξεκλειδώματος

Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω το μοτίβο
ξεκλειδώματος και δεν έχω δημιουργήσει
λογαριασμό Google στη συσκευή;

Αν δεν εισαγάγετε μοτίβο ξεκλειδώματος, δεν θα έχετε πρόσβαση στη συσκευή σας.
Αν ξεχάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών.
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Λειτουργία
συσκευής
Μοτίβο ξεκλειδώματος

Πώς μπορώ να δημιουργήσω το μοτίβο
ξεκλειδώματος;

1. Στην αρχική οθόνη πατήστε Εφαρμογές.
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Τοποθεσία και ασφάλεια.
3. Πατήστε Διαμόρ. οθόνης κλειδ. (στην ενότητα "Κλείδωμα οθόνης" των
ρυθμίσεων). Την πρώτη φορά που γίνεται αυτό, εμφανίζονται οδηγίες σχετικά με
τη δημιουργία του μοτίβου ξεκλειδώματος.
4. Πατήστε Μοτίβο και σχεδιάστε το μοτίβο σας μία φορά. Στη συνέχεια
σχεδιάστε το ξανά, για επιβεβαίωση.

Λειτουργία
συσκευής
Mνήμη

Πώς θα γνωρίζω αν η μνήμη μου είναι πλήρης;

Θα λάβετε μια ειδοποίηση.

Είναι δυνατή η αλλαγή γλώσσας;

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί δύο γλώσσες.
Για αλλαγή της γλώσσας:
1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε διαδοχικά Εφαρμογές και Ρυθμίσεις.
2. Πατήστε Γλώσσα & εισαγωγή > Επιλογή γλώσσας.
3. Πατήστε τη γλώσσα που θέλετε.

Λειτουργία
συσκευής
VPN

Πώς μπορώ να ρυθμίσω ένα δίκτυο VPN;

Η ρύθμιση της πρόσβασης σε δίκτυο VPN διαφέρει σε κάθε εταιρεία. Για να
ρυθμίσετε την πρόσβαση στο δίκτυο VPN από τη συσκευή σας, πρέπει να
ενημερωθείτε για τις κατάλληλες ρυθμίσεις από το διαχειριστή δικτύου της
εταιρείας σας.

Λειτουργία
συσκευής
Λήξη ορίου χρόνου οθόνης

Η οθόνη μου απενεργοποιείται μόλις μετά
από 15 δευτερόλεπτα. Πώς μπορώ να αλλάξω
το χρονικό διάστημα απενεργοποίησης του
οπίσθιου φωτισμού;

1. Στην αρχική οθόνη πατήστε Εφαρμογές.
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Οθόνη.
3. Στις ρυθμίσεις οθόνης, πατήστε Λήξη ορίου χρόνου.
4. Επιλέξτε το χρονικό όριο που θέλετε να ισχύει για τον πίσω φωτισμό της οθόνης.

Λειτουργία
συσκευής
Wi-Fi & 3G

Όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα, η συσκευή μπορεί να προεπιλέγει τη σύνδεση Wi-Fi
(εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Wi-Fi στη συσκευή σας). Ωστόσο, δεν
Όταν είναι διαθέσιμα και το Wi-Fi και το 3G, ποια
θα ειδοποιείστε όταν η συσκευή σας μεταβαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη.
υπηρεσία θα χρησιμοποιήσει η συσκευή μου;
Για να μάθετε ποια σύνδεση δεδομένων είναι σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το
εικονίδιο 3G ή Wi-Fi κάτω δεξιά στην οθόνη σας.

Λειτουργία
συσκευής
Υποστήριξη γλώσσας
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Ναι. Απλώς πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο, μέχρι να εμφανιστεί πάνω
δεξιά στην οθόνη το εικονίδιο του κάδου ανακύκλωσης (Διαγραφή). Στη
συνέχεια, χωρίς να ανασηκώσετε το δάκτυλό σας, σύρετε το εικονίδιο στον κάδο
ανακύκλωσης.

Λειτουργία
συσκευής
Αρχική οθόνη

Μπορώ να καταργήσω μια εφαρμογή από την
αρχική οθόνη;

Λειτουργία
συσκευής
Εφαρμογή

1. Στην αρχική οθόνη πατήστε Εφαρμογές.
Αποθήκευσα μια εφαρμογή που προκαλεί πολλά 2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση
σφάλματα. Πώς μπορώ να την καταργήσω;
εφαρμογών.
3. Επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε Κατάργηση εγκατάστασης.

Λειτουργία
συσκευής
Φορτιστής

Μπορώ να φορτίσω τη συσκευή μου με καλώδιο Όχι, η σύνδεση USB δεν παρέχει αρκετή ισχύ. Φορτίστε τη συσκευή με το
USB;
συνοδευτικό αντάπτορα ταξιδιού.

Λειτουργία
συσκευής
Αφύπνιση

Αν απενεργοποιήσω τη συσκευή μου, θα ηχήσει
ή θα απενεργοποιηθεί η αφύπνιση;

Όχι, αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται.

Λειτουργία
συσκευής
Αφύπνιση

Αν η ένταση ήχου κλήσης έχει απενεργοποιηθεί,
θα ακούσω την αφύπνιση;

Η αφύπνιση έχει προγραμματιστεί ώστε να ηχεί ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η συσκευή μου δεν αναγνωρίζεται μετά την
εγκατάσταση του Windows Media Player 11.

Ορισμένες συσκευές που υποστηρίζουν το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Πολυμέσων
(MTP) ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται στο Windows Media Player 11 για
Windows XP.
1. Καταργήστε την εγκατάσταση της συσκευής από τη Διαχείριση συσκευών.
Εκτελέστε τα βήματα που περιγράφονται στα προβλήματα των συσκευών μετά
την κατάργηση του Windows Media Player.
2. Αποσυνδέστε τη φορητή συσκευή από τον υπολογιστή σας.
3. Επανασυνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
4. Ανοίξτε το Windows Media Player 11 για Windows XP. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
σας αναγνωρίζεται και εμφανίζεται στο Media Player.

Λειτουργία
συσκευής
MTP
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Προδιαγραφές
συσκευής
Χρόνος μπαταρίας

Μέχρι πόσο μπορεί να διαρκέσει η μπαταρία της
Σε αναμονή: περίπου 15 ημέρες
συσκευής μου χωρίς φόρτιση;

Προδιαγραφές
συσκευής
Πολυμέσα

Ποιες μορφές πολυμέσων υποστηρίζει η
συσκευή σας;

Μορφή ήχου: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav
Μορφή εικόνας: jpg, gif, png, bmp
Μορφή βίντεο: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)

Πώς μπορώ να επανεκκινήσω τη συσκευή μου
όταν η οθόνη παγώνει;

Αν η συσκευή δεν ανταποκριθεί στην εισαγωγή δεδομένων από το χρήστη ή αν
παγώσει η οθόνη:
Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και πατήστε το κουμπί RESET με ένα αιχμηρό
αντικείμενο, για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας. Αν εξακολουθεί να μην
λειτουργεί, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Πώς μπορώ να επαναφέρω τις εργοστασιακές
ρυθμίσεις;

1. Στην αρχική οθόνη πατήστε Εφαρμογές.
2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων.
3. Διαβάστε την προειδοποίηση και πατήστε Επαναφορά tablet.
4. Πατήστε Διαγραφή όλων.
Προσοχή:
Στην επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
διαγράφονται όλες οι εγκαταστημένες εφαρμογές
και τα δεδομένα του χρήστη. Πριν επαναφέρετε τις
εργοστασιακές ρυθμίσεις, φροντίστε να δημιουργήσετε
αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.

Λύση
αποκατάστασης
Επαναφορά

Λύση
αποκατάστασης
Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων
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LG-V900 User Guide
This guide helps you get started using your tablet.
If you need more information, please visit www.lg.com.

• Some of the contents of this manual may not
apply to your device depending on your device’s
software or your service provider.
• This device is not recommended for the visually
impaired because of its touch-screen keypad.
• Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights
reserved. LG and the LG logo are registered
trademarks of LG Group and its related entities.
All other trademarks are the property of their
respective owners.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Google Talk™ and Android Market™ are trademarks
of Google, Inc.
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Guidelines for safe and efficient use
WARNING: Failure to follow the safety
instructions below could result in injury or
damage to the device or other property.
BEFORE USING YOUR DEVICE, PLEASE READ
AND OBSERVE ALL SAFETY INFORMATION
BELOW AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE
USING THIS DEVICE. FOR DETAILED OPERATING
INSTRUCTIONS, PLEASE SEE THE USER MANUAL.

Use and Care of the Device
	Handling. Your device contains many sensitive
components and should be handled with care
at all times. Do not drop, disassemble, puncture,
microwave, incinerate, paint or insert foreign objects
into your device. If you put your device in a bag
or suitcase without covering the power receptacle,
metallic articles, such as a coin, paperclip or pen,
may short-circuit the device. Always cover the power
receptacle when not in use. Never attempt to repair
the device yourself. Any defect or malfunction
caused by you disassembling the device on your
own, or by an unauthorised repair entity, will void the
warranty.
	Battery. This device has an internal rechargeable
battery. The battery isn’t user accessible and
should only be replaced by an LG Authorised
Service Centre. Never replace or have replaced
the battery with an unapproved battery since this

could damage the device or cause the device to
explode or catch fire. The battery pack has protection
circuits to protect it against certain dangers, such
as overheating. Do not use the device near a place
which generates static electricity more than 100 V
because this could damage the protection circuit. If
the device is emanating a bad smell, immediately
discontinue use and contact customer service.
CAUTION: THERE IS A RISK OF EXPLOSION
IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT
TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
	Exposure to Liquids. You should avoid exposing your
device to water or liquids. Do not use your device in
the rain or in other wet or humid environments. Do
not spill liquids on your device. If the device gets wet,
immediately unplug it, turn off the power and allow
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. Damage
to your device as a result of exposure to liquid is not
covered under your warranty.
	Charger and Power Adapter. Recharge the battery
after long periods of non-use to maximise the
battery life. The battery life will vary depending on
usage pattern and environmental conditions. Only
use an authorised charging and power adapter
device compatible with this device. Always insure that
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the power plug is firmly connected. For a connection
to a power supply not in North America, use the
correct adapter for your device. The charger and
adapter are intended for indoor use only. Insert the
charger vertically into the wall power socket. Do not
connect or disconnect the charger with wet hands.
Always unplug the charger from the wall socket after
the device is fully charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
	Unplug the charger in the event of any of the
following: (1) during lightning storms ; (2) the power
cord or plug is damaged or frayed; (3) the adapter
case is damaged; or (4) the charger or device has
become exposed to liquid. LG is not responsible
for, nor shall your warranty cover, damage to your
device resulting from use with any unauthorised
chargers or power adapters.
	Charging temperature range is between 0 °C
and 45 °C. Charging out of the recommended
temperature range might cause generation of heat
or serious damage to the battery as well as the
deterioration of the battery’s characteristics and life
cycle.
	Do not damage the power cord by bending, twisting
or heating and do not allow the power cord to become
crimped as it may cause electric sparks or fire.
	Display Screen. The display on this device is made
of glass and could break or crack if dropped or if it
receives a substantial impact. Do not use, touch or
attempt to remove or fix broken glass if chipped or
cracked. Damage to the glass display due to abuse
or misuse is not covered under the warranty.
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	Cleaning the Device. To clean your device, unplug
all cables and turn off the device. Use a soft, slightly
damp, lint-free cloth to clean the device and do not
get liquid or moisture in any of the ports or openings
of the device. The screen may be cleaned simply
with a soft, dry, lint free cloth. Do not use harsh
chemicals, cleaning solvents or strong detergents to
clean the device.
	Extreme Temperatures. Operate the device in an
environment that is between 0 °C and 35 °C. Never
store your device in temperature less than -20 °C or
greater than 45 °C. Do not leave your device under
the blazing sun or in a heated car. The battery may
generate heat, smoke or flames. Storage in extreme
temperatures may also cause the deterioration of the
battery or reduce the life of the battery.

Warning About 3-D Viewing, Seizures and
Blackouts
Failure to follow the following safety warnings and
instructions could result in a serious accident or
injury.
	3-D Content. Viewing 3D content, including videos
and games, for a long period of time can cause
eyestrain, drowsiness, headaches, nausea or fatigue.
Stop viewing immediately and rest if you experience
any of these symptoms.
• Use 3D imaging function only for watching 3D
images.
• Some 3D content may cause you to react with
sudden motions, such as ducking or dodging the

image displayed in the video/game. Therefore, it
is best if you do not view 3D content near fragile
objects or near any sharp objects that can create
injuries.
• It is recommended that parents speak to a
physician before allowing children under the age
of 5 to view 3-D content.
• Some viewers may feel disoriented after viewing
3D content. Therefore, after you view 3D content
on your device, take a moment to regain
awareness of your surroundings before moving.
Warning for photosensitisation seizure.
• Photosensitisation seizures are seizures that are
triggered by visual stimuli that form patterns
in time or space, such as flashing lights, bold,
regular patterns or regular moving patterns.
• If you or anyone in your family has a history of
epilepsy or seizure, please check with a medical
specialist before viewing 3D content.
• If you or anyone in your family experience any
of the following symptoms, immediately stop
viewing the content and consult a doctor:
dizziness or light-headedness, visual transition
or altered vision, visual or facial instability, such
as eye or muscle twitching, unconscious action,
convulsions, loss of consciousness, confusion or
disorientation, loss of directional sense, cramps
or nausea. Parents should closely monitor their
children, including teenagers, for these symptoms
as they may be more sensitive to the effects of
watching content.

• Note: These symptoms can occur in unspecified
conditions without any previous history.
• Avoid prolonged, uninterrupted use of this device,
hold the device some distance from your eyes,
use in a well-lit room and take frequent breaks.
Risk of photosensitisation seizure can be reduced
with the following actions:
• Take frequent breaks from watching content on
your device, especially 3D content.
• For those who have vision that is different in each
eye, they should only view 3D content after taking
vision correction measures.
• Do not watch the 3D content when tired or unwell,
and avoid viewing the 3D content for a long
period of time.
• Some viewers may feel disoriented after viewing
3D content. Therefore, after you view 3D content
on your device, take a moment to regain
awareness of your surroundings before moving.
• Avoid prolonged, uninterrupted use of this device,
hold the device some distance from your eyes,
use in a well-lit room and take frequent breaks.

Driving Safety
It can be dangerous to use this device while driving
a vehicle. Please check the laws and regulations on
the use of wireless devices in the areas where you
drive and always obey them. If using this device while
driving, please remember the following:
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• Give full attention to driving. Driving safely is
always your first responsibility;
• Never use wireless data services, such as
text messaging, email or web browsing, while
operating your vehicle.
• If your device is capable of receiving or
making voice calls, use of a hands-free device
is recommended and may be required in
agreement to local law.
• Use of headphones to listen to your device while
driving, even if only in one ear, is dangerous and
illegal in most jurisdictions.
• Laws in some countries prohibit or limit the ability
to mount this device on or near the windscreen
of a vehicle. Please consult your country or local
laws.

For Vehicles Equipped with an Air Bag
An air bag inflates with great force. DO NOT place
objects, including either installed or portable wireless
equipment, in the area over the air bag or in the air
bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment
is improperly installed and the air bag inflates, serious
injury could result.

GPS/Location Services/Navigation
Your device uses Global Positioning System (GPS)
signals for its location-based applications, like maps
and turn-by-turn navigation. Data collected by these
applications are provided by third parties and are
subject to change without notice. Also GPS services
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may not be available or maybe of limited availability
in certain areas, or information may be outdated,
incomplete or inaccurate. Therefore, GPS applications
should only be relied on for general location based
guidance. Users should always visually confirm that
navigation instructions are accurate and consistent
with what they see before following them. Users may
also wish to consult additional sources for precise
locations and directions. LG takes no responsibility
for the accuracy or results of any data or information
provided by a third party provider of maps or
navigation services, even if preloaded on your device.
USERS OF GPS SERVICES SHOULD ALWAYS BE
CAREFUL TO PAY ATTENTION TO ROAD SIGNS,
TRAFFIC LIGHTS, TRAFFIC CONDITIONS, ROAD
CONDITIONS, CLOSURES AND ALL OTHER
FACTORS THAT AFFECT SAFE AND LAWFUL
DRIVING.
Location-based information includes information that
can be used to determine the approximate location
of your device. Your device transmits locationbased information while connected to a wireless
carrier network. In addition, certain location-based
applications require location-based information to
function properly and also transmit your locationbased data. Location-based data may be shared with
third parties, including your wireless service provider,
LG, third party application providers and others.

Third Party Software
Many services and applications offered through this
device are provided by various third party operating
system, software and application developers. If
you download or use such a service or application,
including from an applications marketplace, you
should carefully review the terms of such service
or application. If you USE ANY of these services or
applications, personal information you submit may be
read, collected or used by the service or application
provider and/or other users of those forums. LG is
not responsible for your use of those applications
or information you choose to submit or share with
others. Specific terms and conditions, terms of use
and privacy polices apply to those applications and
services. Please review carefully any and all terms
and conditions applicable to those applications and
services including those related to any location-based
services for any particular privacy policies, risks or
waivers.

Avoid Potential Hearing Loss
Note: Excessive sound pressure from earphones can
cause hearing loss.
Prolonged exposure to loud sounds (including music)
is the most common cause of preventable hearing
loss. Some scientific research suggests that using
portable audio devices, such as portable music
players, at high volume settings for long durations
may lead to permanent noise-induced hearing loss.
This includes the use of headphones (including
headsets, earphones and Bluetooth® or other wireless

devices). Exposure to very loud sounds has also
been associated in some studies with tinnitus (a
ringing in the ear), hypersensitivity to sound and
distorted hearing. Individual susceptibility to noiseinduced hearing loss and other potential hearing
problems varies. The amount of sound produced
by a portable audio device varies depending on
the nature of the sounds, the device, the device
setting and the headphones. You should follow some
recommendations when using any portable audio
device:
• Set the volume in a quiet environment and
select the lowest volume at which you can hear
adequately.
• 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.
• Do not turn the volume up to block out noisy
surroundings. If you choose to listen to your
portable device in a noisy environment, use noisecancelling headphones to block out background
environmental noise.
• Limit the amount of time you listen. An increase
in volume means less time is required before your
hearing could be affected.
• Avoid using headphones after exposure to
extremely loud noises, such as music concerts,
that might cause temporary hearing loss.
Temporary hearing loss might cause unsafe
volumes to sound normal.
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• Do not listen at any volume that causes you
discomfort. If you experience ringing in your ears,
hear muffled speech or experience any temporary
hearing difficulty after listening to your portable
audio device, discontinue use and consult your
doctor.

Children’s Safety
This device is packaged with small parts that can,
if swallowed by children, cause asphyxiation or
suffocation resulting in serious injury or death. This
device also contains an internal battery that can be
hazardous if the device is not used or maintained
properly. Keep this device and its accessories away
from small children.

Proper Device Disposal
This device and its battery should be recycled
to avoid harm to the environment. Disposal of
your device and the battery inside should be in
accordance with all applicable laws. It may be
prohibited by law to dispose of this device and its
battery with your household rubbish. Never dispose
of your battery in a fire or with other hazardous or
flammable materials.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the tablet at a refuelling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid,
or explosives in the same compartment of your
vehicle as your tablet and accessories.
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RF Interference
	Electronic Devices. Most modern electronic
equipment is shielded from RF signals. However,
certain electronic equipment may not be shielded
against the RF signals from your wireless device.
	Pacemakers. Pacemaker manufacturers recommend
that a minimum separation of 15cm is maintained
between a tablet and a pacemaker to avoid potential
interference with the pacemaker. To ensure this, use
the device at the opposite ear to your pacemaker
and do not carry it in a breast pocket.
	Hearing Aids. Some digital wireless devices may
interfere with some hearing aids. In the event of such
interference, you may want to consult your service
provider (or call the customer service line to discuss
alternatives).
	Other Medical Devices. If you use any other personal
medical device, consult the manufacturer of your
device to determine if it is adequately shielded from
external RF energy. Your physician may be able to
assist you in obtaining this information.
 ealth Care Facilities. Turn your device OFF in health
H
care facilities when any regulations posted in these
areas instruct you to do so. Hospitals or health care
facilities may use equipment that could be sensitive
to external RF energy.
 ehicles. RF signals may affect improperly installed
V
or inadequately shielded electronic systems in
motor vehicles. Check with the manufacturer or its
representative regarding your vehicle. You should also
consult the manufacturer of any equipment that has
been added to your vehicle.

 osted Facilities. Turn your device OFF in any facility
P
where posted notices so require.
In aircraft. Wireless devices can cause interference in
aircraft.
• Turn your tablet off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission
from the crew.
 lasting Areas. To avoid interfering with blasting
B
operations, turn your device OFF when in a “blasting
area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”.
Obey all signs and instructions.

Exposure to radio frequency energy
THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL
GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

• While there may be differences between the
SAR levels of various LG device models, they are
all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International
Commission on Non-Ionising Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this device when worn
on the body, as described in this user guide, is
1.25 W/kg.
• SAR data information for residents in countries/
regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over 1 g of tissue.

Radio wave exposure and Specific Absorption
Rate (SAR) information. This tablet device model
LG-V900 has been designed to comply with
applicable safety requirements for exposure to radio
waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to
assure the safety of all persons, regardless of age
and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a
unit of measurement known as the Specific
Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised methods with the
device transmitting at its highest certified power
level in all used frequency bands.
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Disposal of your old appliance
1	When this crossed-out wheeled bin
symbol is attached to a product it means
the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2	All electrical and electronic products
should be disposed of separately from
general everyday rubbish via designated
collection facilities appointed by the
government or the local authorities.
3	The correct disposal of your old appliance
will help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health.
4	For more detailed information about
disposal of your old appliance, please
contact your local council, waste disposal
depot or the shop where you purchased
the product.

Disposal of waste batteries/
accumulators
1	When this crossed-out wheeled bin symbol
is attached to batteries/accumulators of
Your product it means they are covered by
the European Directive 2006/66/EC.
2	This symbol may be combined with
chemical symbols for mercury (Hg),
cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery
contains more than 0.0005% of mercury,
0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
3	All batteries/accumulators should be
disposed of separately from general
everyday rubbish via designated collection
facilities appointed by the government or
the local authorities.
4	The correct disposal of your old batteries/
accumulators will help to prevent
potential negative consequences for the
environment, animal and human health.
5	For more detailed information about
disposal of your old batteries/
accumulators, please contact your local
council, waste disposal depot or the shop
where you purchased the product.
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Understanding your device
Before you start using the device, please read this!
To optimise Battery Life:

To download the USB Driver:

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

To use USB tethering and USB debugging, you need
to install the “LG USB Driver” on your PC first.

To extend the life of your battery:
• Turn off radio communications that you are not
using, such as Wi-Fi, Bluetooth or GPS.
• Turn down screen brightness and set a shorter
screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar,
Contacts and other applications.
• If you know you will not be near a mobile or Wi-Fi
network for a while, switch to Airplane mode.

The LG USB Driver is downloadable from the
LG website (www.lg.com). Go to http://www.lg.com
and select your region, country & language.

To reboot your device when the screen
freezes:
If the device does not respond to user input or the
screen freezes:
Remove the back cover and press the RESET button
with a pointed object to restart your device. If it still
does not work, please contact customer service.

To check the battery charge level:
• Apps > Settings > About tablet > Status
To monitor and control what uses the battery:
The Battery use screen lists the apps that have
been using the battery, from greatest to least battery
use. You can use it to turn off apps that you’ve
downloaded, if they are consuming too much power.
• Apps > Settings > Applications > Battery use.
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To assure optimal device performance:

To transfer files to a computer using USB:

• Ensure the back cover is attached to your device
while sending and receiving data using Wi-Fi or
Bluetooth. Since the Wi-Fi and Bluetooth internal
aerial is attached to the back cover, removal of the
back cover may reduce the aerial performance.

You must install the latest version of Windows Media
Player to the computer.

• Avoid holding the part of the device where the
aerial is located while sending and receiving data.
Avoiding contact with the aerial area when the
device is in use optimises the aerial performance
and the battery life.

Before installing an open source application
and OS:

Wi-Fi Aerial (Internal)

GPS Aerial (Internal)

Refer to ‘Connecting to a computer via USB’ on page
29 for more information.

WARNING: To protect your device and
personal data, download applications only from
trusted sources, such as Android Market™. If some
applications are not properly installed on your
device, your device may not work normally or a
serious error can occur. You will need to uninstall
those applications and all of its data and settings
from the device.
WARNING: If you install and use an OS other
than the one provided by the manufacturer, this
may cause your device to malfunction and your
device is no longer covered by the warranty.

Main Aerial (Internal)
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Device components

WARNING: Placing a heavy object on the device or sitting on it can damage its LCD and touch screen
functionalities.
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Charger port lets you charge your device using the provided travel adapter.
3.5 mm Headset Jack allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free use. You can
also plug in headphones to listen to music.
USB cable port allows you to connect a USB cable.
HDMI cable port allows you to connect an HDMI cable.
Power/Lock Key locks the screen on your device. Press and hold to open the power off menu.
Front-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal
performance.
Ambient Light Sensor detects available environmental light and automatically increases or decreases the
display’s backlighting.
Volume Keys allow you to adjust the notification and media volumes.
Touchscreen displays all the information needed to operate your device, such as applications, date, time,
signal status and battery strength.
Speaker lets you hear notifications and sounds.
Back Cover encloses the SIM card compartment.
SIM card slot encloses the SIM card.
Camera Flash helps picture and video quality when taking pictures or recording videos in low light
conditions.
Rear-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal
performance.
Reset button reboots your device.
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Inserting the SIM card

Charging your battery

Before you can start exploring your new device, you
will need to set it up.

Your device has an internal rechargeable battery.
Keep the battery charged while not in use in order to
maximise use and standby time. The battery charge
level is shown on the Status Bar at the bottom righthand corner of the screen.

To insert the SIM card:
1. Press and slide the back cover upwards with
both hands (see image below).
2. Slide the SIM card into the SIM card slot until
it clicks into place. Make sure the gold contact
area on the card is facing downwards.
3. Slide the back cover downwards until it clicks
into place (see image below).
NOTE: If you install the SIM card while the device
is on, your device will reboot automatically.

When your battery level is less than 15%, your tablet
will make a warning sound to let you know the battery
power is low. If the battery level becomes too low, the
device will automatically turn off the power. Recharge
your battery to continue using your device.
WARNING: The battery must be fully charged
initially to improve battery lifetime.
NOTE: Please use only an approved charging
accessory to charge your LG approved charging
device. Improper handling of the charger port,
as well as the use of an incompatible charger or
adapter, may cause damage to your device and
void the warranty.
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1. Connect the provided travel adapter into the wall
power socket.

• To turn on the device, press and hold the Power/
Lock Key for a few seconds.

2. Plug the other end (as shown below) into the
device’s charger port.

• To turn off the device, press and hold the Power/
Lock Key and touch OK to confirm.

Locking and unlocking the screen
When you do not use the device for a while, the
screen is turned off and locked automatically to
prevent unintended operation and save the battery
power. When you are not using your device, press the
Power/Lock Key
to lock your device.
WARNING: Fully insert the plug into the
device’s charger port, otherwise it may not charge
your device.

1. You can turn on the screen by pressing the
Power/Lock Key. Your Lock Screen will appear.

NOTE: USB does not supply enough power.
Please use the inbox travel adapter for charging.

3. Drag your finger to the edge of the larger circle
that surrounds it. The screen is unlocked and
the last screen you were working on opens.

Turning your device on and off

2. Touch and hold
. A circle appears on the
screen around your finger.

NOTE: If you have set up an Unlock Pattern, use
your fingertip to draw the pattern. If you set up a
PIN or Password, enter it and touch OK.
To adjust the delay before the screen turns off:
• Apps > Settings > Screen > Timeout
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Secure your lock screen

Using HDMI

You can lock your screen so that only you can unlock
it to access your data, buy applications, etc.

LG-V900 supports HDMI output. Enjoy HighDefinition video recorded on your device on other
display devices via HDMI cable, such as a TV or a
projector that allows HDMI input. Use the supplied
HDMI cable to connect your device to the display
device.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password
for the first time:
• Apps > Settings > Location & security > Configure
lock screen > Pattern, PIN or Password
The first time you set an Unlock Pattern, you will see
a tutorial with instructions on how to create it.
From then on, any time you wish to turn the device
on or unlock the screen, you will need to draw your
Unlock Pattern to unlock the screen.
You can also lock your screen by using a PIN or
Password. Once it is set, you can change it on the
Configure lock screen menu.
NOTE: If you forget your Unlock Pattern, PIN or
Password:
You have 5 opportunities to enter your Unlock
Pattern, PIN or Password. If you used up all the 5
opportunities, you can attempt it again after 30
seconds.
1. If you forget your unlock pattern:
- If you’ve created a Google account on the device, touch
Forgot pattern? Then you are required to sign in with
your Google account to unlock your device.
- If you haven’t created a Google account on the device,
please contact customer service.

Your tablet supports:

• Video - resolutions up to 1080 p
• Non video - resolution up to 720 p
• 3D Frame Packing - up to 720 p
NOTE:
• It may take time to play media files depending
on the display device connected.
• Files may not be played properly when using
a cable or display device that is not HDMIcertified.
• The image orientation set in your tablet may be
Landscape-only and not be rotated to change
the orientation.
• Your tablet may automatically adjust the output
resolution according to the resolution of the
display device you connected.
• During the HDMI connection, video playback is
only visible on the display device.

2. If you forget your PIN or password:
- Please contact customer service.
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Google account set up
When you first turn on your tablet, you have the
opportunity to activate your mobile data service, to
sign into your Google Account and to decide how you
want to use some Google services.

Setting up your Google account
Sign into a Google Account from the prompted set
up screen.
OR
1. Touch a Google application, such as Gmail.
2. At the setup screen, touch Create account to
create a new account. If you have a Google
account, enter your e-mail address and
password, then touch Sign in.
3. Once you have set up your Google account on
your device, your device will be automatically
synchronised with your Google account on the
web (this depends on your synchronisation
settings).
Signing in to your Google Account lets you
synchronise Gmail and your Google contacts,
calendars between your device and the web. You also
need to sign in to a Google Account to use Google
applications, such as Google Talk™ and Android
Market™.
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Adding additional accounts
After setup, you can add Google™, Microsoft
Exchange ActiveSync, conventional email and other
kinds of accounts, depending on what applications
you have installed. Each account syncs some or all of
the account’s data. If you add more than one Google
Account, only the first Google Account you sign into
is backed up to Google servers. Some applications
that only work with a single account, display data only
from the first account that you sign into.

Your Home screen and basics
To navigate your Home screen, simply swipe your
finger to the left or right to view your Home screen
panels. You can also customize each panel with
widgets and shortcuts to your favorite applications
and set a wallpaper.
The Home screen is your starting point to access all
the features on your device. It displays application
shortcuts, icons, widgets and other features.
NOTE: Some screen images may be different
depending on your device provider.

Apps

Google Search™ opens the Google
Search™ application.
Apps Launcher opens the Launch
screen to view installed applications.
Home screen Settings allows you to
customise your home screen panels.
Back go to the previous screen.
Home return to the Home screen.

Recent Apps displays a list of your
recently used applications.
Legacy is displayed only on some
applications and opens the options
menu for applications designed for
previous versions of Android.
Status Bar displays device status information,
including the time, signal strength, battery
status and notification icons.

Using the Navigation buttons

Navigation buttons

The Navigation buttons at the bottom left-hand side
make it easy to quickly switch among applications.
In some media applications, the Navigation buttons
and Status Bar are replaced by dim dots when you’re
watching a movie, slideshow, etc., so you can better
enjoy them without the distraction. You can touch
a dot as if it were the control which it stands for, or
touch a blank area of the bottom of the screen to
restore it to full view.
21

Customising the Home screen
You can personalise your Home screen by adding
application icons, shortcuts, widgets and other items
to any Home screen panel. You can also change the
wallpaper.

To move an item on the Home screen
1. Touch and hold the item on your Home screen.
2. Drag the item to a new location on the screen.
Pause at the left or right edge of the screen
to drag the item into the next available Home
screen panel.
3. When the item is placed where you want it to
be, lift your finger.

Adding Widgets on your Home screen
1. You can edit Home screen panels by touching
on the Home screen.
2. Touch and hold the items from the Widgets
category, then drag it to the Home screen panel
you want.
3. Pause on the Home screen panel and when it
gets enlarged, drag the item to the location you
want.
4. When the item is placed where you want it to
be, lift your finger.
5. The screen will return to the Home screen
settings automatically.
Home screen panels

To delete an item from the Home screen
1. Touch and hold the item until the Apps launcher
icon is changed to a Rubbish bin
.
2. Drag the item to the Rubbish bin
your finger.

and lift

Applications, widgets, shortcuts
and other items
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Changing the Home screen wallpaper
1. Touch

, then Wallpaper.

2. Select an image from Gallery, Live Wallpapers
or Wallpapers.
3. Touch the wallpaper, then Set wallpaper
(if necessary). If the wallpaper needs to be
cropped, crop it and touch OK.

Adding More
You can add specific shortcut menus to the home
screen to your device, including Bookmarks and
Settings menus. Touch More and choose the
menu(s) you want to add.

Adding a quick contact icon to your Home
screen
You can create a quick access icon of your favourite
contact on your Home screen. It makes it easy to get
in touch with your contacts.
1. Touch

Using the Multi-tasking functions
Multi-tasking is easy with Android because open
applications keep running even when you open
another application. There’s no need to quit an
application before opening another. You can use and
switch among several open applications. Android
manages each application, stopping and starting
them as needed, to ensure that idle applications
don’t consume resources unnecessarily.

Opening and Switching Applications
Simply touch
on the screen to view the list of
recently used applications. Touch an application to
return to it.
Settings

Browser

, then More.

2. Touch Contact. Your contact list will be displayed
on the screen. Select a contact you want to add
from the list.

Talk

3. Your contact will be added to the Home screen.
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Status and Notification icons
The Status Bar appears at the bottom of every
screen. It displays icons indicating that you’ve
received notifications and icons indicating the
device’s status along with the current time.
Below is a table explaining the meaning of icons you
are likely to see in the Status Bar.
No signal
Signal strength
Bluetooth activated
Bluetooth connected
Alarm
Airplane mode
Battery level
Battery is charging
Data download
Data upload
Onscreen keyboard Input Method
Downloaded application
New Email message
New Gmail message
Music is ON
Wi-Fi
USB tethering is active
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Portable Wi-Fi hotspot is active
Both USB tethering and Portable Wi-Fi
hotspot are active
SMS

Notifications Panel and Quick Settings
The Notifications Panel allows you to check
and manage Wi-Fi, Bluetooth as well as other
notifications, such as the arrival of new messages,
calendar events, alarms and ongoing events. When
you receive a notification, text appears briefly and
the notification icon will be displayed in the Status
Bar. Depending on your settings, you may hear a
notification sound.
You can open the Notifications Panel to view a list of
all recent notifications. When you touch the Status
Bar once, you can see the Notifications Panel along
with the Status Detail Panel.
Status Detail Panel

Notification Panel

Work with Quick Settings
If you touch the Status Detail Panel, you can open
the Quick Settings to view and control the most
common settings for your tablet.
The following icons are displayed on the Quick
Settings:
Enables and disables Airplane Mode.
Directs you to the Wireless & networks menu.
Choose to automatically switch the orientation of
the screen as you turn the device to a horizontal
position.
Adjust the brightness of the screen.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag
across the touch screen.
Flick – To scroll through a list or move quickly, flick
across the touch screen (drag quickly and release).
Swiping – Swiping means to quickly drag your
finger vertically or horizontally on the screen to
move the area of focus or to scroll through a list.
For example: slide your finger left or right on the
Home screen to scroll among the five panels.
Rotating the screen – The screen can be rotated to
change the orientation from portrait to landscape.

Choose to enable or disable notifications and
display status icons on the Status Bar.

Double-tap – Double-tap to zoom a web page or
a map.

Directs you to the Settings menu.

Zoom-in and Zoom-out – Pinch fingers together
or spread fingers apart on the screen when you are
viewing images, web pages or on maps to zoom in
and out.

Touch screen tips
Your touchscreen provides an excellent way to interact
with and use your device.
Here are some tips on how to navigate around your
device.
Touch – A single finger touch selects items.
Touch and hold – Touch and hold an item on the
screen by touching it and not lifting your finger until
an action occurs.
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On-screen Keyboard
The on-screen keyboard displays automatically on
the screen when you need to enter text. To manually
display the keyboard, simply touch a text field where
you want to enter text.
Caps/Shift Key lets you enter capital letters.
To lock the Caps/Shift Key, touch it twice. To
unlock it, touch it again.
Settings Key lets you switch the input
language or access Android keyboard
settings. You can also touch and hold it to
access Android keyboard settings.
Number and Symbols Key changes the input
to the numbers and symbols keyboard.
Enter Key moves the cursor to the next field
or next line or submits your query.
Close Key removes the keyboard from the
screen.
Delete Key deletes a single space or
character with each touch. Touch and hold to
delete text quicker.
Voice to Text Key enters text by voice.
Emoticon Key lets you insert emoticons
easily. Touch and hold to open a list of
emoticons.
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Using the on-screen keyboard
1. Touch a text field where you want to type. The
on-screen keyboard will open automatically.
Text fields for device numbers and other special
purposes may display numbers and symbols.
2. Touch the keys on the keyboard to start typing.
3. Touch

when you’re done.

Entering text by speaking
You can enter text by speaking in most places that
you can enter text with the on-screen keyboard.
1. Touch a text field.
2. Touch

on the keyboard.

3. When prompted to “Speak now”, speak what you
want to enter.

Editing text
You can edit the text you enter in text fields and cut,
copy or paste text.
1. Touch the text you want to edit. The cursor is
inserted where you touched.
2. Drag the cursor by its tab to the location where
you want to edit text (if you previously copied text,
the Paste Panel appears briefly above the cursor).
To cut, copy or paste text:
1. Touch and hold the text or word you want to
select.
2. Drag either selection tab to expand or reduce
the range of selected text or touch Select all.
3. Touch Cut, Copy or Paste.

Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi Networks
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access
within the coverage of the wireless access point. You
can enjoy wireless Internet with Wi-Fi without extra
charges. Once the Wi-Fi setting is ON, a list of active
and in-range Wi-Fi networks is displayed. You may
need a password depending on the network.

Turn on Wi-Fi and connect to a network
1. Apps > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi
settings > Wi-Fi
2. A tickmark indicates that Wi-Fi is on.
3. A list of active and in-range Wi-Fi networks will
load. Touch the network you wish to connect to.
4. If the network is open, touch Connect. If the
network is secured with a password, enter the
password and touch Connect.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi
to Off, additional charges may be applied by your
mobile operator for mobile data use.

USB Tethering & Portable Wi-Fi hotspot
USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great
features when there are no wireless connections
available. By using USB tethering, you can share your
device’s mobile data connection with a single PC via
USB cable. This will provide an internet service to a
PC over the mobile network.
• Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering
& portable hotspot > USB tethering
A tickmark indicates that USB tethering is on.
NOTE: To use USB tethering, you need to install
the “LG USB Driver” on your PC first.
The LG USB Driver is downloadable from the LG
website (www.lg.com). Go to http://www.lg.com
and select your region, country & language.
By turning your device into a portable Wi-Fi hotspot,
you can share your device’s data connection with
more than a single device at once.
• Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering
& portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot
A tickmark indicates that portable Wi-Fi hotspot is
on.
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When your device is sharing its data connection, an
icon appears in the Status Bar and as an ongoing
notification in the Notifications Panel.

To pair up your device with a Bluetooth
device

Bluetooth

If Bluetooth is off, you need to touch Bluetooth to
turn it on first.

Bluetooth is a short-range wireless communications
technology that devices can use to exchange
information. The most common Bluetooth devices are
headphones for listening to music and other portable
devices, including laptops and mobile phones.
To connect to a Bluetooth device, you must turn
on your device’s Bluetooth. To use your device’s
Bluetooth with another device, you must first pair up
the two devices. Pairing creates a secure connection
between the two devices.

Turn on Bluetooth
• Apps > Settings > Wireless & networks >
Bluetooth
A tickmark indicates that Bluetooth is on.
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You must pair up your device with another device
before you connect to it.

• Apps > Settings > Wireless & networks >
Bluetooth settings > Find devices nearby
1. Your device will scan for and display the IDs of
all available Bluetooth in-range devices. If the
device you want to pair up with is not on the
list, make sure the target device is set to be
discoverable, then scan again.
2. Touch the ID of the device you want to pair
up with your device. If you’re prompted to
enter a passcode, try entering 0000 or 1234
(the most common passcodes), or consult the
documentation that came with the target device
to find its passcode.
3. Once the pairing is successful, your device will
connect to the device.

Connecting to a computer via USB
You can connect your device to a computer with a
USB cable, to transfer music, pictures and other files
between your tablet and the computer. Using Media
Transfer Protocol (MTP), you can manage contents on
your tablet storage.
NOTE: Before using MTP, please read the
following first!
• You must install the latest version of Windows
Media Player to use MTP. You can download the
latest version of Windows Media Player from the
Microsoft website: http://www.microsoft.com/
windows/windowsmedia/download

To connect as a removable storage device:
1. Connect your device to a computer using the
supplied USB cable.
2. Your tablet is automatically recognised as a
portable device.
3. Find your device in My Computer using file
explorer on the computer. Files and folder
structure of your tablet will be displayed under
Device Storage.
4. You can now copy files and folders to and from
your tablet.
5. During the file transferring, the screen below will
be displayed.

• MTP works with:

Sync in progress

- Windows XP Service Pack 2 or higher with
Windows Media Player 10 or higher installed
(Windows Media Player 11 or higher is
recommended).
- Windows Vista and Windows 7.
- Mac OS with third party software XNJB.
- Linux with third party software libmtp.
• You have to upgrade your device’s firmware to
the latest version before using the MTP mode.
• MTP is not activated if USB tethering is ON.
Please ensure USB tethering is OFF.

NOTE:
• Please be aware that other applications currently
running may be paused while the tablet is
syncing with your computer. You can stop
syncing by cancelling it on the computer.
• Please do not disconnect the USB cable
during loading or synchronising. It may cause
malfunction of the player and may corrupt the
files.
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To Synchronise with Windows Media Player:
1. Connect your device to a computer using the
supplied USB cable.
2. When connected, a popup window will appear
on the PC.
3. Open Windows Media Player.
4. Edit or enter your device’s name in the popup
window (if necessary).
5. Select the Sync tab on Windows Media Player.
6. Select and drag files you want from the Library
to the Sync List window.
7. Click Start Sync on the bottom of the Sync List
window to start. It will copy files in the Sync List
to your tablet.
For details about usage of Windows Media Player,
refer to the Windows Media Player Help.
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Message
With Messaging, you can create a new text message
or open an ongoing message thread.

To open the Message application
• Apps > Messaging

Viewing Messages
• Apps > Messaging > Touch Contact you want to
open.

Composing and Sending a message
• Apps > Messaging > Compose new message > Add
recipients and enter your message > Send

Changing your message settings
You can change the settings based on your
preferences.
• Apps > Messaging >

> Settings

All messages are threaded by Contact. Messages
exchanged with another party can be displayed in
chronological order so that you can conveniently see
an overview of your conversation.
•

deletes the message thread you want from the
Messaging window.

•

appears on the screen if the contact is not
registered to your contact list yet. Touch the icon to
create a new contact.

•

goes to the contact view screen if the contact is
already on your list.

•

deletes messages you’ve exchanged before.

•

lists up your contact chronologically.

•

lists up your contact alphabetically.
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Email
Enjoy user-friendly Email environment with your
device. You can add multiple Email accounts using
POP3, IMAP and Exchange ActiveSync.

To open the Email application

•

allows you to compose an email.

•

s ynchronises your messages with the mail web
server.

• Apps > Email

Using Combined view

Adding an account

If you added more than one account, you can view
all messages sent to all accounts. The accounts are
distinguished by coloured labels.

The first time you open the Email application, a setup
wizard opens to help you set up an email account.
Your service provider or system administrator can
provide the account settings you need.

To add other email accounts:
• Apps > Email >
Add account

> Account settings >

OR
• Apps > Settings > Accounts & sync > Add account

Opening inbox
After the initial setup, Email displays the contents
of your inbox. If you have added more than one
account, you can switch among accounts.
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• Touch Combined view from the drop down menu at
the top left-hand corner of the screen. You can also
switch accounts by touching the desired account
on this menu.

Changing account settings
Once you have finished setting up the email account,
you can change the general settings and set your
favourite ring tone to notify you when your new email
has arrived or add and remove accounts.
• Apps > Email
• Touch

> Account settings

• Personalise the settings according to your needs.

Remove an email account
• Apps > Email >
account

> Account settings > Remove

Gmail™
Gmail™ is configured when you first set up your
device. Depending on your synchronisation settings,
Gmail™ on your device is automatically synchronised
with your Gmail™ account on the web.
When you open the Gmail application, the most
recent conversations are displayed in your Inbox.

To open the Gmail application
• Apps > Gmail
The current Google account is displayed at the top
left-hand corner of the Inbox. If you have more than
one Gmail account, you can switch accounts to view
the messages in each Inbox.

To search specific emails
• Apps > Gmail >
A list of results will appear, displaying all of the
conversations with emails that contain the words you
searched for.
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Contacts
You can add contacts on your device and synchronise
them with the contacts in your Google account or
other accounts that support syncing contacts.

To open the Contacts application
• Apps > Contacts

Adding a new contact
1. Touch Apps > Contacts.
to create a new contact.
2. Touch
Choose the account you wish to add the contact
to, if necessary.
3. If you want to add a picture to the new contact,
touch the image area. Choose Take photo to
take a photo with the Camera or Select photo
from Gallery to choose one from your Gallery.
4. Enter any contact information you want to add.
5. Touch Done when you finish editing.

Editing a contact
While viewing a contact’s details, touch
and
enter the desired contact information. Then touch
Done to save the contact entry.
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Searching for a contact
Touch Find contacts on the top left-hand side of your
screen and type the name you want to find. Matching
contacts will be displayed immediately. Touch the
contact you are searching for.

Once you find a contact, you can use the
following options:
• Touch the Email field to send an email.
• Touch the Website field to connect to the URL.
• Touch the Address field to pinpoint the location on
the map.
• Touch the IM field to connect to instant messaging.
• Touch

and Delete contact to delete a contact.

Importing and Exporting contacts to
your memory
If you have contacts stored in vCard format on your
device’s memory, you can import and export them
into your Contacts application.
You can also export all of the contacts on your device
to your device’s memory as vCard files.

To export your contacts:

To share all visible contacts:

1. Apps > Contacts

• Touch
> Import/Export > Share visible
contacts > Bluetooth, then follow the steps 3 and 4
from the previous section.

2. Select a contact you want to export.
> Import/Export > Export to USB
3. Touch
storage then OK.

To import your contact:
1. Apps > Contacts
2. Touch
storage.

> Import/Export > Import from USB

3. You can import one or multiple vCard files at
once. Choose the option you want and touch
OK.
4. In the menu that opens, all the vCard files
currently in your device’s memory are displayed.
Select the vCard file(s) you want to import.

Sharing contacts via Bluetooth
To share a contact:
1. Apps > Contacts
2. Touch

> Share contact > Bluetooth

3. Check if Bluetooth is ON and let the tablet scan
for nearby devices.
4. Choose the device you want to send from the
list.
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Maps and Latitude
You can find your current location, view real-time
traffic conditions and get detailed directions. You can
search on a street map or a satellite image to locate
an address or a landmark.

To open the Maps application
• Apps > Maps
Icon Description

Getting directions
1. While viewing a map, touch

.

2. Enter your start point and destination point, type
the address or find from contacts.
3. Choose the transportation method and touch
Go.

Starring a location

Search Maps – You can search for a location
you want.

You can star any location or labelled feature on a
map to make it easy to spot.

My Location – Point your current location on
the map.

1. Touch and hold a location or labelled feature on
a map.

Places – Searches for places around your
current location that are related to the
category you choose.

2. Touch the balloon that opens.

Directions – This will let you find out the
route of any place you enter. Touch the My
Location and End point fields to input the
data. You can also choose a location from
Contacts or a point on the map.

You can open a list of your starred locations, so you
can quickly go to a starred location on the map.

Layers – You can switch view from Traffic to
Satellite, Terrain or others.
More – Clear map or find Starred places and
more.
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3. Touch the grey star at the top of the screen to
star the location.

• Touch

> Starred Places

Joining Latitude
Google Latitude™ lets you and your friends view
each others’ locations on maps and share status
messages with each other. Your location is not shared
automatically. You must join Latitude and then invite
your friends to view your location, or accept invitations
from your friends.
This allows you to choose to share your location with
friends you choose.
• While viewing a map on the Google Maps
application, touch
> Join Latitude

Finding your friends with Latitude
1. Apps > Latitude >

> Add friends

2. Touch Select from Contacts to tick all of the
contacts you want to invite. Touch Add via email
address to enter one or more email addresses,
then touch Add friends.
3. When your friend accepts your invitation, you
can share locations.
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Market
Android Market™ lets you download useful
applications and games. If you install applications
and games from Android Market™, they appear in
the menu. You can tick the downloaded application
by touching the My apps tab.

To open the Market application
• Apps > Market

Downloading applications
1. Select a category to browse its contents.
2. Choose an application to install.
3. For free applications, touch Install. For paid
applications, touch the price button.
4. Read the information on the type of information
the application will access. If you agree to the
application’s access requirements, touch OK.

Removing applications
1. Apps > Market
2. Touch the My apps tab.
3. Choose the application you wish to remove and
touch Uninstall.
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You can also remove an application from the Settings
menu.
• Apps > Settings > Applications > Manage
applications > Downloaded
WARNING: To protect your device and
personal data, download applications only from
trusted sources, such as Android Market™. If
some applications are not properly installed on
your device, your device may not work normally
or a serious error can occur. You will need to
uninstall those applications and all of its data and
settings from the device.

Talk
This application lets you chat with other people
who also use Google Talk™. You remain signed in,
even when you’re using other applications, until you
deliberately sign out.

Managing Your Friends List
Your Google Talk™ Friends list contains the friends
you’ve invited to become friends or whose invitations
you’ve accepted in Google Talk™. Friends can invite
each other to chat in Google Talk™ and see each
others’ online status in Google Talk™ and other
applications, such as in Gmail™ and Google Maps™.
To add a friend: Touch
and enter your friend’s
email address. Then touch Send invitation.

Chatting with a friend
1. Apps > Talk

• If your friend is available for voice chat,
will
appear next to their name on the Friends list. Touch
in the conversation screen to begin a voice chat.
• If your friend is available for video chat,
will
appear next to their name on the Friends list. Touch
in the conversation screen to begin a video
chat.

To sign out of Google Talk™
You can sign out of Google Talk™. For example, if
you want to limit Google Talk™ conversations to your
device. Also, signing out can extend your battery life.
• Apps > Talk >

> Sign out

NOTE: Use of Google Talk™ in 2G network or
weak signal strength area may affect the quality
of service.

2. Find the friend you want to chat with and enter
your message. Then touch
to send it.
The messages that you exchange are displayed
on the screen and include information about the
chat, such as whether it’s on the record, the time
a message was sent (if there’s no response after a
short while), etc.
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Photos and videos
Camera

5. When the focus box turns green, the camera
has focused on your subject.

Getting to know your camera view finder

6. Take your finger off the Capture button.
Zoom

Zoom in or zoom out.

White balance

Adjust the amount of
sunlight entering the image.

Flash mode

Enable and disable Flash.

Colour effect

Choose a colour tone for a
new photo.

Capture

Takes a photo.

Scene mode

Change Scene mode.

Camera settings

Taking a photo
1. Apps > Camera
2. Holding the device, point the lens towards the
subject you want to photograph.
3. Touch and hold the Capture button lightly and
a focus box will appear in the centre of the
viewfinder screen. (A focus box appears only on
the rear-facing camera mode.)
4. Position the device so you can see the subject
in the focus box.
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Gallery

Switch lenses
Video mode

Change the camera
settings.
Access your saved photos
from within the camera
mode.
Switch between the rearfacing camera lens and the
front-facing camera lens.
Touch the video icon to
switch to video mode.

Tagging location information to your photo

Taking a video

Activate to use your device’s location-based services.
Take pictures wherever you are and tag them with the
location. If you upload tagged pictures to a blog that
supports geo-tagged photographs, you can see the
pictures displayed on a map.

1. Apps > Camera

NOTE: This function is only available when GPS
is active.
• Apps > Camera > Camera settings > Store location
> On

Video Camera
Getting to know your video camera view
finder

2. Touch the Video mode button.
3. Holding the device, point the lens towards the
subject you want to record.
4. Touch the Record button once to start
recording. A timer showing the length of the
video will appear on your viewfinder.
5. Touch the Stop button to stop recording.
White
balance

Adjust the amount of sunlight
entering the video.

Flash mode Enable and disable Flash.
Colour
effect
Record/
Stop
Video
quality
Time lapse
interval
Gallery
Switch
lenses
Camera
mode

Choose a colour tone for a new
video.
Starts and stops recording a
video.
Adjusts the video quality.
Captures each frame at a rate
much slower than it will be played
back. When replayed at normal
speed, time appears to be
moving faster and thus lapsing.
Access your saved videos from
within the video mode.
Switch between the rear-facing
camera lens and the front-facing
camera lens.
Touch the camera icon to switch
to camera mode.
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Gallery
Open the Gallery application to view albums of your
pictures and videos.
You can store multimedia files to your memory and
have easy access to all your image and video files.

• When the picture is zoomed in, drag the picture to
view parts that are not in view.
• Swipe the screen left or right to view the next or
previous picture or video in the album.

To open the Gallery application

Using a picture as a Contact icon or
Wallpaper

• Apps > Gallery

Choose images to use as a contact icon or wallpaper.

Viewing your albums

1. Touch a picture to view the available menus,
then touch
> Set picture as.

•

returns to the main Gallery screen at any time.

•

opens the Camera application.

•

provides the file and folder properties.

•

plays a slideshow of all your pictures.

Viewing and browsing pictures and videos

2. Choose from Contact photo or Wallpaper.
• If you choose Contact photo, choose the contact
you wish to set the photo to from your contact list.
• If you choose Wallpaper, crop the photo and touch
OK.

Touch a picture or video in an album to view it.

Getting details about your photo

•

deletes a file from device’s memory.

•

allows you to share the file with others.

•

opens more options.

You can view a photo’s detailed information, such as
Title, Time, File Size, etc. Touch a picture to view the
available menus, then touch
> Details.

• Turn the device to view the picture in an upright
(portrait) or sideways (landscape) orientation.
The picture is displayed in the new orientation.
• Touch the picture to view the available menus.
• You can use the pinch-to-zoom method; spread
out your two finger tips to zoom in and gather your
two finger tips to zoom out.
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Sharing a picture
1. Touch a picture to view the available menus,
then touch
.
2. In the menu that opens, touch the application
you would like to use to share the selected
pictures. Enter the necessary information, if
needed, and send it.

3D Camcorder and 3D Player
Getting to know your 3D Camcorder view
finder

Deleting files
You can delete the entire contents of one or more
albums or individual images or videos from an album.
1. While in the Gallery, touch and hold an album,
picture or video.
2. Touch each of the files you want to delete. You
can use Select All to select all the available files.
3. Touch

to delete the file(s).
3D mode

Choose the 3D camera mode.

Depth control Control the depth of 3D video.
3D Camera
settings
Help
Gallery
Record/Stop

Change the 3D camera
settings.
Provides you with a quick
guide for 3D Camera.
Access your saved 3D videos
from within the 3D camera
mode.
Starts and stops recording a
3D video.
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Taking a 3D Video
1. Apps > 3DCamcorder
2. Holding the device, point the lens towards the
subject you want to record.
3. Touch the Record button once to start
recording. REC will appear on your viewfinder
with a timer showing the length of the video.
4. Touch the Stop button to stop recording.
TIP: Use Help whenever you want to know how
this function operates.

Playing a 3D Video
1. Apps > 3DPlayer
2. Select a video from your 3D video list. It will start
playing automatically.
• Watching the 3D video on a 3D TV:
Connect the HDMI cable from the tablet to your 3D
TV. Switch to
mode and wear the 3D glasses
(for 3D TV).
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Utilities
Calendar
Calendar makes it easy to create and manage events,
meetings and appointments.
To open the Calendar application
• Apps > Calendar
When you first set up your device, you configured it
to use an existing Google account or you created a
new account. The first time you open the Calendar
application on your device, it displays any existing
calendar events from your Google account on the
web.
Calendar will keep your events synchronised between
your device and the web.

Viewing your calendar
1. Apps > Calendar
2. On the top left-hand corner of the screen, you
can find the different view types of the Calendar
(Day, Week, Month).
Events from each account you have added to your
device and configured to synchronise calendars are
displayed in Calendar. Events from each calendar are
displayed in a different colour.

Creating an event
1. Apps > Calendar >
2. Enter the necessary information and touch
Done.

Change synchronisation and display settings
You can control whether an account synchronises
changes to calendar events between a Google™ or
other calendar service with the Settings.
• Apps > Calendar >

> Settings

Clock
Use Clock to display the date and time in large
characters on your screen. You can also use it to set
alarms.

Setting an alarm
1. Apps > Clock >

> Add alarm

2. Enter the alarm details and touch Set.
When an alarm sounds, touch Dismiss to turn it off
or Snooze to delay for ten minutes.
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Calculator
To open and use the calculator
1. Apps > Calculator
2. Enter numbers and arithmetic operators.
• Touch
to delete numbers while you type. Touch
and hold
to delete all the numbers you entered
at once.
• Touch CLR to delete the calculation result.
• To copy what you’ve entered, touch and hold the
input field.
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Music
The Music application plays audio files that are stored
on your device’s memory. Copy audio files from your
computer onto the memory before you open the
Music application.

To open the Music application
• Apps > Music
NOTE: Music file copyrights may be protected by
international treaties and national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain
permission or a licence to reproduce or copy
music. In some countries, national laws prohibit
private copying of copyrighted material. Before
downloading or copying the file, please check the
national laws of the relevant country concerning
the use of such material.

To create a playlist
1. When viewing a list of songs in the library, touch
to the right of the song name.
2. Touch Add to playlist.
3. Touch Add to new playlist. If you want to add
songs to a playlist you have already created,
touch the name of it.
4. Enter a name for the playlist, then touch OK.

Playing music
Touch a song in your library to listen to it.
The Playback screen opens and the song you
touched, or the first song in the album or other
playlist, starts to play. Playback stops only if you stop
it, even when you switch applications.

Viewing your music library
The Music application searches the memory for
music files you copied to your memory, then builds
a catalogue of your music based on the information
contained in each music file.
The Music library screen opens with options to view
your music library organised by New and recent,
Albums, Artists, Songs, Playlists or Genres.
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To control playback:
The Playback screen contains several icons that you
can touch to control the playback of songs, albums
and playlists.
Icon

Description
Touch to pause playback.
Touch to resume playback.
Touch to skip to the next track in the
album, playlist or shuffle.
Touch to skip to the previous track in the
album, playlist or shuffle.
Touch to play the current playlist in shuffle
mode (tracks are played in a random
order).
Touch to set repeat mode: don’t repeat,
repeat the playlist or repeat the current
track.
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Browser
Browser gives you a fast, full colour world of games,
music, news, sports, entertainment and much more,
right on your tablet device wherever you are and
whatever you’re into.
NOTE: Additional charges apply when connecting
to these services and downloading content. Check
data charges with your network provider.

Goes to the previous page.
View your current bookmarks and add a new
bookmark. You can also view your browser
history.
Search web pages.

Opening multiple pages
Opening webpages
1. Apps > Browser
2. Touch the URL field and input the URL, then
touch
.
To zoom in or out, double-tap the screen. You can
also use the two finger zoom; place your two fingers
on the screen and slowly pinch or spread apart.

While browsing the web page, use the
following options:
Open a new tab.
Add the current web page as a Bookmark.

With this feature, you can use multiple web pages
simultaneously. Just touch
to open a web page
on a new tab.

Adding Bookmarks to your Home
screen
Make quick access menus to your Home screen with
this feature. You can add icons for your favourite sites
and make easy access by touching an icon on your
Home screen like other menus.
• Apps > Browser >
> Add to Bookmarks > Add
to Home screen > OK

Refresh the web page.

Changing browser settings

Go to the page you connected to after the
current page.

• Apps > Browser >

> Settings
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Settings
The Settings application contains most of the tools
for customising and configuring your device. Some of
functions are detailed on another chapter.

Sound
Allows you to manage various Sound settings.

• Apps > Settings

Volume – Allows you to set the multimedia,
notification and alarm volumes.

Wireless & networks

Notification ringtone – Allows you to choose a ring
tone for your notifications.

Allows you to manage Wi-Fi and Bluetooth
connections. You can also set Mobile networks and
Airplane mode.

Audible selection – Plays a sound when making a
screen selection.

Airplane mode – When Airplane mode is activated,
all wireless communications are disabled.

Screen lock sounds – Plays a sound when locking
and unlocking the screen.

Wi-Fi settings – This allows you to set up and
manage wireless access points.

Screen

• Wi-Fi – Tickmark to turn on Wi-Fi so you can
connect to Wi-Fi networks.

Allows you to manage various Screen settings.
Brightness – Adjust the brightness of the screen.

• Network notification – Tickmark to receive a
notification when an open Wi-Fi network becomes
available and is in range.

Auto-rotate screen – Tickmark to automatically switch
the orientation of the screen as you turn the device
sideways.

• Wi-Fi disconnect policy – Specify when to switch
from Wi-Fi to mobile data.

Animation – Opens a dialogue where you can set
whether you want to enjoy animated transitions for
some effects, for all supported effects or to enjoy a
device without any optional animation effects.

• Wi-Fi networks – Displays a list of Wi-Fi networks
you’ve previously configured and those detected
when the device last scanned for Wi-Fi networks.
• Add Wi-Fi network – Allows you to add a
Wi-Fi network by entering its SSID (the name it
broadcasts) and security type.
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Timeout – Opens a dialogue where you can set
how long to wait after you touch the screen or press
a button before the screen darkens. For the best
battery performance, use the shortest convenient
timeout.

Location & security
Allows you to set your preferences for using and
sharing your location when you search for information
and use location-based applications.

Set up SIM card lock – Set up a PIN to be required
for device use or change the SIM PIN.
Visible passwords – Select to show passwords as you
type them or deselect to hide passwords.

Use wireless networks – If you tick Use wireless
networks, your device will determine your approximate
location by using Wi-Fi and mobile networks. When
you tick this option, you’re asked whether you consent
to allowing Google™ to use your location when
providing these services.

Device administrators – Allows you to view or
deactivate device administrators.

Use GPS satellites – If you tick Use GPS satellites,
your device will determine your location to street-level
accuracy.

Set password – Set or change the credential storage
password.

Use location for Google Search – Tickmark to allow
Google search to use your location for improved
results.
Configure lock screen – Set an unlock pattern to
secure your device. When setting this option, a set
of screens open and guides you through drawing
a screen unlock pattern. You can also set a PIN or
Password instead of a Pattern or leave as Unsecure
or Off.

Use secure credentials – Allows you to access secure
certificates.
Install from USB storage – Allows you to install
certificates from USB storage.

Clear credentials – Clear credential storage of all
contents and reset its password.

Applications
Allows you to view details about the applications
installed on your device, manage their data, force
them to stop and to set whether you want to permit
installation of applications that you obtain from
websites and email.

When you turn on your device or wake up the screen,
you’re prompted to draw your unlock pattern to
unlock the screen.

Manage applications – Opens a list of all the
applications and other software installed on your
device, along with their sizes.

Owner info – Allows you to choose if you want to
display owner information on the lock screen.

Running services – Allows you to view and control
currently running services.
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Storage use – Allows you to view the storage amount
used by applications.
Battery use – Allows you to view what applications
have been using the battery.
Unknown sources – Permits installation of
applications that you obtain from websites, email or
other locations other than Android Market™.
Development – Allows you to set options for
application development.
NOTE: To use USB debugging, you need to install
the “LG USB Driver” on your PC first.
The LG USB Driver is downloadable from the LG
website (www.lg.com). Go to http://www.lg.com
and select your region, country & language.

Background data – Permits applications to
synchronise data in the background, whether or
not you are actively working in them. Unticking this
setting can save battery power and lowers data use.
Auto-sync – Tick to permit applications to
synchronise data on their own schedule.
Synchronising data automatically is disabled if
Background data is unticked.

Privacy
Allows you to manage your personal information.
Back up my data – Tickmark to back up application
data, Wi-Fi passwords and other settings to Google
servers.
Backup account – Displays your account that your
settings and other data are backed up with.

Accounts & sync
Allows you to activate Background data
synchronisation or Auto-sync. You can also verify
or add accounts and change their data and
synchronisation settings.
This allows you to add, remove and manage your
Google™ and other supported accounts. You also
use these settings to control how and whether all
applications send, receive and sync data on their
own schedules and whether all applications can
synchronise user data automatically.
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Automatic restore – Tickmark to restore backed up
settings or other data when reinstalling an application.
Factory data reset – Erases all of your personal data
from internal device storage, including information
about your Google account, any other accounts, your
system and application data and settings, and any
downloaded applications. If you reset the device in
this way, you’re prompted to re-enter the same kind
of information as when you first started your tablet.
Tip: Make sure you backup any important data
before performing this function.

Storage
Displays the amount of internal storage available and
what types of files are using storage space.

Language & input
Language settings:
Select the language for the text on your tablet and
configure the on-screen keyboard, including words
that you have added to its dictionary.

Voice recogniser settings:
Language – Select a language for the Google voice
recognition.
SafeSearch – Set the device to filter explicit text and/
or images from voice search results.
Block offensive words – Allows you to hide
recognised offensive words from voice results.

Text-to-speech settings:
Listen to an example – Plays a brief sample of the
speech synthesizer, using your current settings.
Always use my settings – Tick to use the settings on
this screen in place of speech synthesizer settings
available in other applications.

Default Engine – Opens a dialogue where you can
set the text-to-speech application you want to use, if
you have more than one installed.
Install voice data – If your device does not have
speech synthesizer data installed, touching this
option connects to Android Market and guides you
through the process of downloading and installing
the data. This setting is not available if the data is
already installed.
Speech rate – Opens a dialogue where you can
select how quickly you want the synthesizer to speak.
Language – Opens a dialogue where you can select
the language of the text you want the synthesizer to
read. This is particularly useful in combination with
the Always Use My Settings setting, to ensure that
text is spoken correctly in a variety of applications.
Engines – Lists the text-to-speech engines installed
on your device. Touch one to view or change its
settings.

Keyboard settings:
The Android Keyboard settings apply to the
on-screen keyboard that is included with your device.
The correction and capitalisation features affect only
the English version of the keyboard.
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Accessibility
Tick to enable all installed accessibility plug-ins.
NOTE: Requires additional plug-ins to become
selectable.

Date & time
Allows you to change the date and time formats and
choose to automatically update it.

About tablet
View legal information and check device status and
software version.
Notice!
Open Source Software
To obtain the corresponding source code under
GPL, LGPL, MPL and other open source licences,
please visit http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers and notices
are available for download with the source code.
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Software update
LG Mobile Software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to update the firmware of
your tablet to the newer version conveniently via
OTA without connecting the USB cable. This feature
is only available if and when LG makes the newer
version of the firmware available for your device.
Apps > Setting > About tablet > System updates
allows you to check for Android system firmware
updates if and when such updates are made available
for your device by LG.
NOTE: LG reserves the right to make firmware
updates available only for selective 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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Technical data
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-V900
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 62311:2008/EN62209-2:2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility that the
product mentioned above to which this declaration
relates complies with the above mentioned
standards, regulation and directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

56 LG-V900 | User Guide

Apr.21, 2011

Accessories
These accessories are available for use with the LG-V900 (items described below may be optional).
Travel Adapter

USB Cable

This adapter allows you to
charge the battery.

HDMI cable
Connects your LG-V900 and
HDMI compatible devices,
such as HDTV, PC and so on.

User Guide
Learn more about your
LG-V900.
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USB Gender
LG-V900 supports standard
type of USB keyboard and
USB Hub. Other types of
USB devices may not work
with LG-V900.

NOTE:
• Always use genuine LG accessories. Failure to do
this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Trouble shooting
Please check to see if any problems you have encountered with your device are described in this section, before
taking the device in for service or calling a service representative.
Category
Sub-Category

Question

Answer

BT
Bluetooth Devices

What are the functions available
via Bluetooth?

You can connect a Bluetooth audio device such as a stereo
headset and share pictures, videos, contacts, etc via the
Gallery/Contacts menu.

Data
Contacts Backup

How can I back up Contacts?

The Contacts data can be synchronised between your
device and Gmail™.

Data
Synchronisation

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

Only two-way synchronisation is available.

Data
Synchronisation

Is it possible to synchronise all the
The Inbox is automatically synchronised.
Email folders?

Google Service™
Gmail Log-In

Should I have to log into Gmail™
whenever I want to access
Gmail™?

Once you log into Gmail™, you don’t need to log in to
Gmail™ again.

Google Service™
Google account

Is it possible to filter emails?

No, email filtering is not supported via the device.

Device Function
YouTube™

Is it possible to play YouTube™
videos?

Yes, YouTube™ videos are supported but may have to be
viewed through the YouTube™ application (and not the
browser).

Device Function
Email

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

Your email will automatically be saved as a draft.
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Category
Sub-Category

Question

Answer

Device Function
Ring Tone

Is there a file size limitation for
when I want to use a .MP3 file as
a ring tone?

There is no file size limitation.

Device Function
Navigation

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

Any application that is available on Android Market™ and is
compatible with the hardware can be installed and used.

Device Function
Synchronisation

Is it possible to synchronise
my contacts from all my email
accounts?

Only Gmail & MS Exchange server (Company Email Server)
contacts can be synchronised.

Device Function
Security

What are the device’s security
functions?

You are able to set the device to request the entry of an
Unlock Pattern, PIN or Password before the device can be
accessed or used.

Device Function
Security

How can I enter the PUK code
when the SIM card is blocked
as a result of entering my PIN
incorrectly three times?

You must enter the PIN Unblocking Key (PUK) supplied
by your service provider to unblock the SIM and set a new
PIN.
1. Press and hold the Volume Down Key for 5 seconds on
the lock screen until the PUK input screen appears.
2. Enter the PUK and new PIN.
Now you can use the device with your new PIN.

Device Function
Unlock Pattern

What should I do if I forget my
Unlock Pattern?

After attempting the Unlock Pattern 5 times, you can touch
the Forgot pattern? option and use your Google account
information to unlock your device.

Device Function
Unlock Pattern

What should I do if I forget
the Unlock Pattern and I didn’t
create the Google account on the
device?

Without entering the Unlock Pattern, you will not be able to
access your device.
If you forget your unlock pattern, please contact customer
service.
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Category
Sub-Category

Question

Answer

Device Function
Unlock Pattern

How do I create the Unlock
Pattern?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Location & security.
3. Touch Configure lock screen (under the Lock screen
section of the settings). The first time you do this, a
short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.
4. Touch Pattern and set up by drawing your pattern once,
then again for confirmation.

Device Function
Memory

Will I know when my memory is
full?

Yes, you will receive a notification.

Device Function
Language Support

Is it possible to change the
language?

The device has bilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, touch Apps and touch Settings.
2. Touch Language & input > Select language.
3. Touch the desired language.

Device Function
VPN

How do I set up a VPN?

VPN access configuration is different according to each
company. To configure VPN access from your device, you
must obtain the details from your company’s network
administrator.

Device Function
Screen time out

My screen turns off after only 15
seconds. How can I change the
amount of time for the backlight
to turn off?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Screen.
3. Under Screen settings, touch Timeout.
4. Touch the preferred screen backlight timeout time.

When Wi-Fi and 3G are both
available, which service will my
device use?

When using data, your device may default to the Wi-Fi
connection (if Wi-Fi connectivity on your device is set to
On). However, there will be no notification when your device
switches from one to the other.
To know which data connection is being used, use the 3G
or Wi-Fi icon at the right bottom of your screen.

Device Function
Wi-Fi & 3G
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Category
Sub-Category

Question

Answer

Device Function
Home screen

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

Yes. Just touch and hold the icon until the rubbish bin icon
labelled as Remove appears at the top right-hand corner of
the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to
the rubbish bin.

Device Function
Application

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

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Applications > Manage applications.
3. Touch the application, then touch Uninstall.

Device Function
Charger

Is it possible to charge my device
by USB cable?

No, USB does not supply enough power. Please use the
included travel adapter for charging.

Device Function
Alarm

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

No, this is not supported.

Device Function
Alarm

If my Ringer Volume is set to Off,
will I hear my Alarm?

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

Device Function
MTP

My device is not recognised after
installing Windows Media Player
11?

Some devices that support the Media Transfer Protocol
(MTP) might not be recognised in Windows Media Player 11
for Windows XP.
1. Uninstall the device in Device Manager by performing
the steps in Issues with devices after removing Windows
Media Player.
2. Disconnect the portable device from your computer.
3. Reconnect the device to your computer.
4. Start Windows Media Player 11 for Windows XP and verify
that your device is recognised and displays in the Player.

Device Spec
Battery Time

What is the maximum amount of
time my device’s battery will last
before I need to recharge it?

Standby: Approx. 15 days
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Category
Sub-Category
Device Spec
Multimedia

Recovery Solution
Reset

Recovery Solution
Factory Reset

Question

Answer

What kind of media formats does
your device support?

Audio format: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav
Image format: jpg, gif, png, bmp
Video format: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)

How can I restart my device when
the screen freezes?

If the device does not respond to user input or the screen
freezes:
Remove the back cover and press the RESET button with a
pointed object to restart your device. If it still does not work,
please contact customer service.

How do I perform a factory reset?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Privacy > Factory data reset.
3. Read the warning and touch Reset tablet.
4. Touch Erase everything.
Attention:
If a factory reset is performed, all installed applications
and user data will be erased. Please remember to back up
any important data before performing a factory reset.
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ΟPOI ΕΓΓYΗΣΗΣ
1. TI KAΛYΠΤΕI AYΤΗ Η ΕΓΓYΗΣΗ

Η LG σας εγγυάται ότι το συσκευασμένο τηλέφωνο όπως και τα παρεχόμενα αξεσουάρ δεν
θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα τους, σύμφωνα με τους
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
(1) Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία
προμήθειας του προϊόυτος.
(2) Η εγγύηση των 24 μηνών ισχύει από την ημερομνία της πρώτης πώλησης και δεν
ανανεώνεται με την μεταπώληση του προϊόντος.
(3) Η εγγύηση αυτή είναι έγκυρη μόνο για τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος κατά τη διάρκεια
της περιόδου εγγύησης, αλλά είναι περιορισμένη για συγκεκριμένη χώρα εάν έχει οριστεί.
(4) Το εξωτερικό περίβλημα και τα διακοσμητικά εξαρτήματα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν
πρόβλημα κατά την ώρα αποστολής και, για το λόγο αυτό, δεν θα καλύπτονται από τους
όρους αυτής της εγγύησης.
(5) Κατόπιν αιτήσεως της LG, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει
πληροφορίες που να αποδεικνύουν την ημερομηνία προμήθειας της συσκευής.
(6) Η LG θα επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του προϊόντος από και προς το εκάστοτε
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών LG υπό την προϋπόθεση ότι η
εγγύηση βρίσκεται σε ισχύ και ο πελάτης, χρησιμοποιεί την ταχυμεταφορική εταιρία που
έχει ορισθεί από την LG.

2. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛ YΠΤΕΙ ΑYΤΗ Η ΕΓΓYΗΣΗ

(1) Προβλήματα ή βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο
από τον κανονικό και συνήθη.
(2) Προβλήματα ή βλάβες από αντικανονική χρήση, αντικανονικές συνθήκες, ακατάλληλη
αποθήκευση, έκθεση σε υγρό περιβάλλον ή υγρασία, αυθαίρετες μετατροπές, αντικανονικές
συνδέσεις, επισκευές χωρίς εξουσιοδότηση, κακή χρήση, αμέλεια, κακομεταχείριση,
ατύχημα, μετατροπή, αντικανονική εγκατάσταση, ή άλλες ενέργειες που δεν ευθύνεται η LG,
συμπεριλαμβανομένων βλαβών που προέρχονται από την μεταφορά, διείσδυση τροφών ή
υγρών.
(3) Θραύση ή βλάβη στις κεραίες εκτός και αν προκλήθηκαν άμεσα από πρόβλημα υλικού ή
κακοτεχνίας.

(4) Όταν το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της LG δεν ενημερώθηκε από τον
καταναλωτή για το θεωρούμενο πρόβλημα ή δυσλειτουργία του προϊόντος κατά τη χρονική
διάρκεια της εγγύησης.
(5) Προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή έχει καταστεί άκυρος.
(6) Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν
είτε ουσιαστικά είτε από ερμηνεία των νόμων, προβλεπόμενων από το νόμο ή με
διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων από οποιαδήποτε
έμμεση εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για μία συγκεκριμένη χρήση.
(7) Βλάβη που προέρχεται από τη χρήση μη εγκεκριμένων προαιρετικών εξαρτημάτων από την
LG.
(8) Όλες τις πλαστικές επιφάνειες και όλα τα άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα εξαρτήματα που έχουν
χαραχθεί ή χαλάσει εξ αιτίας της συνήθους χρήσης από τον πελάτη.
(9) Προϊόντα που έχουν λειτουργήσει εκτός των ορίων των μέγιστων προδιαγραφών.
(10) Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή αποκτώνται με πρόγραμμα ενοικίασης.
(11) Αναλώσιμα υλικά.

3. ΟΡΟΙ:

Καμία άλλη διατυπωμένη εγγύηση δεν είναι εφαρμόσιμη σ' αυτό το προϊόν.
Η ΔΙΑPKEIA OΠΟIAΣΔΗΠOTE EMMEΣΗΣ ΕΓΓYΗΣΗΣ, ΣΥMΠΕΡIΛAMBANOMENHΣ THΣ EMMEΣΗΣ
ΕΓΓYHΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕYΣΙΜΟΤHTAΣ, ΠΕΡΙΟPIZETAI ΣΤΗ ΔΙAPKEIA THΣ ΔΙAΤYΠΩMENHΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Σ' AYTO TO EΓΓPAΦΟ. Η LG ELECTRONICS ΔEN ΘA EYΘYNETAI ΓΙA THN AΔYNAMIA XPHΣΗΣ TOY
ΠΡΟΪONTOΣ, ANAΣΤΑΤΩΣΗ, AΠΩΛΕΙΑ Ή AΛΛEΣ BΛABEΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣYNEΠAΚΟΛΟYΘΕΣ,
ΠΟY EΓΕΙΡΟΝTAΙ ΑΠO TH XPHΣH Ή THN AΔYNAMIA XPHΣHΣ AYTOY TOY ΠPOΪONTOΣ Ή ΓIA
OΠOIAΔHΠOTE AΘETHΣΗ ΔΙATYΠΩMENHΣ Ή ΕMMEΣHΣ ΕΓΓYHΣΗΣ, ΣYMΠEPIΛAMBANOMENHΣ
THΣ EMMEΣΗΣ ΕΓΓYHΣHΣ ΕMΠOPEYΣΙMOTHTAΣ ΠOY EΦAPMOZETAI Σ' AYTO TO ΠPOΪON.
Mερικές χώρες δεν επιτρέπουν τον ορισμό ορίων των δευτερευόντων ή σuvεπακόλουθων
βλαβών ή περιορισμών στο χρόνο διάρκειας της έμμεσης εγγύησης, έτσι αυτοί οι περιοριομοί
ή οι εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Η εγγύηση αυτή σας δίνει συγκεκριμένα νομικά
δικαώματα και μπορεί να έχετε επίσης άλλα δικαιώματα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900
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