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מדריך למשתמש ב- LG-T310-
עברית
חלק מתוכנו של מדריך זה עשוי להיות שונה מהטלפון שברשותכם ,זאת בהתאם
לתוכנת הטלפון או לספק הסלולרי.

הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
נא קראו הנחיות פשוטות אלה .אי עמידה
בהנחיות אלו עלולה להיות מסוכנת או
לא-חוקית.

חשיפה לאנרגיית תדר רדיו

מידע על חשיפה לגלי רדיו ושיעור ספיגה
סגולית ()SAR
טלפון נייד זה מדגם  LG-T310תוכנן
לעמוד בדרישות הבטיחות הרלוונטיות
לחשיפה לגלי רדיו .דרישות אלו מבוססות
על קווים מנחים מדעיים ,ואלה כוללים
מרווחי בטיחות המיועדים להבטיח את
בטיחותם של כל המשתמשים ,בלא קשר
לגילם או למצב בריאותם.
• הנחיות החשיפה לגלי רדיו
משתמשות ביחידת מידה הנקראת
"שיעור ספיגה סגולית" (.)SAR
בדיקות  SARמבוצעות בשיטה
תקנית כאשר הטלפון משדר ברמת
העוצמה המרבית המאושרת עבורו
בכל תחומי התדרים שבשימוש.
• למרות שעשויים להיות הבדלים
ברמות ה SAR-בין טלפונים שונים
של  ,LGכל הטלפונים מתוכננים
לעמוד בהנחיות הרלוונטיות של
חשיפה לגלי רדיו.
• מגבלת ה SAR-המומלצת על-ידי
הוועדה הבין-לאומית להגנה מפני
קרינה בלתי מייננת ( )ICNIRPהיא
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ממוצע של  2ואט/ק"ג על כל 10
גרם של רקמה.
• ערך ה SAR -הגבוה ביותר עבור
דגם טלפון זה שנמדד על-ידי
 DASY4לשימוש קרוב לאוזן הוא
 0.961ואט/ק"ג ( 10גר') וכאשר
נושאים אותו על הגוף ,הוא 0.974
ואט/ק"ג ( 10גר').
• נתוני ה SAR-לגבי תושבי המדינות/
אזורים שאימצו את רמת הSAR-
המומלצת על-ידי המכון למהנדסי
חשמל ואלקטרוניקה ( )IEEEהם 1.6
ואט/ק"ג בממוצע לכל גרם אחד
של רקמה.

הטיפול במוצר ותחזוקתו
אזהרה :השתמשו רק
בסוללות ,במטענים ובאביזרים
המאושרים לשימוש עבור דגם טלפון
ספציפי זה .שימוש בסוגים אחרים
עלול לבטל את תוקף האישור או
האחריות החלים על הטלפון ועלול
להיות מסוכן.
• אין לפרק יחידה זו .כאשר נדרש
תיקון ,פנו לטכנאי שירות מוסמך.

• אין לקרב את המכשיר למכשירים
חשמליים כגון טלוויזיות ,מכשירי רדיו
או מחשבים אישיים.
• יש לשמור את היחידה הרחק
ממקורות חום דוגמת רדיאטורים או
תנורי בישול.
• אין להפיל את היחידה.
• אין לאפשר זעזוע מכני או חבטה.
• יש לכבות את הטלפון בכל מקום שבו
נדרש הדבר על-ידי תקנות מיוחדות.
לדוגמה ,אין להשתמש בטלפון בבתי
חולים ,שכן הפעלתו עלולה להשפיע
על פעולת מכשור רפואי רגיש.
• אין לאחוז בטלפון בידיים רטובות בזמן
הטענתו .אחיזה במצב כזה עלולה
לגרום להתחשמלות ולהסב נזק כבד
לטלפון.
• אין לטעון את הטלפון ליד חומר דליק,
מכיוון שהמכשיר עלול להתחמם
ולעלות באש.
• השתמשו במטלית יבשה לניקוי חלקו
החיצוני של המכשיר (אין להשתמש
בחומרים ממיסים כגון בנזן ,מדלל או
אלכוהול).
• אין לטעון את הטלפון כאשר הוא נמצא
על גבי מצעים או ריפוד.
• יש לטעון את הטלפון באזור מאוורר
היטב.

• אין לחשוף יחידה זו לכמות מוגזמת
של עשן או אבק.
• אין להחזיק את הטלפון בסמוך לכרטיסי
אשראי או כרטיסי נסיעה; הנתונים בפס
המגנטי עלולים להיפגם.
• אין להקיש על המסך באמצעות חפצים
חדים; הדבר עלול לגרום נזק לטלפון.
• אין לחשוף את הטלפון לנוזלים או
ללחות.
• יש לנקוט זהירות בשימוש באביזרים,
כמו אוזניות .אין לגעת באנטנה שלא
לצורך.
• אין להשתמש בטלפון או באביזרים
במקומות בהם שוררים תנאי לחות
גבוהה ,כגון בריכות שחייה ,חממות,
מרפסות שמש או סביבות טרופיות;
עלול להיגרם נזק לטלפון ותוקף
האחריות יישלל.

תפעול יעיל של הטלפון

התקנים אלקטרוניים
• אין להשתמש בטלפון הנייד בסמוך
לציוד רפואי ללא קבלת רשות .יש
להימנע מהנחת הטלפון מעל לקוצב
לב ,למשל בכיס החזה.
• טלפונים ניידים עלולים ליצור הפרעה
לעזרי שמיעה מסוימים.
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הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
• הפרעה משנית עלולה להשפיע על
מכשירי טלוויזיה ,רדיו ,מחשבים וכו'.

בטיחות בדרכים

בדקו את החוקים והתקנות לגבי שימוש
בטלפונים ניידים באזורים שבהם אתם
נוהגים.
• אין להחזיק את הטלפון ביד בזמן
נהיגה.
• יש להפנות את מלוא תשומת הלב
לנהיגה.
• יש להשתמש בדיבורית ,אם היא
זמינה.
• רדו לשול הדרך וחנו לפני ביצוע
שיחה או מענה לשיחה ,בהתאם
לתנאי הדרך.
• אנרגיית תדר רדיו עשויה להשפיע על
מערכות אלקטרוניות מסוימות בכלי
רכב ,כדוגמת מערכת סטריאו או
ציוד בטיחות.
• אם המכונית מצוידת בכרית אוויר
מתנפחת ,אין לחסום אותה על-ידי
התקנה של ציוד אלחוטי נישא.
הדבר עלול לגרום לכשל של הכרית
או לפציעה חמורה עקב ביצועים לא
נאותים שלה.
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• אם אתם מאזינים למוסיקה תוך כדי
תנועה ,ודאו שהעוצמה היא ברמה
סבירה ,כך שתמשיכו להיות מודעים
לסביבתכם .הדבר חשוב במיוחד
בקרבת כבישים.

מנעו נזק לשמיעתכם

חשיפה לעוצמות קול גבוהות במשך
פרקי זמן ארוכים עלולה להזיק לשמיעה.
לכן מומלץ שלא להפעיל או לכבות את
המכשיר כאשר הוא סמוך לאוזן .מומלץ
גם שעוצמות המוסיקה והשיחה יהיו
ברמה סבירה.
הערה :עוצמת קול מופרזת ולחץ
מוגזם באוזניות עלולים לפגוע
בשמיעה.

סביבה שבה מבוצעות עבודות עם
חומרי נפץ

אין להשתמש בטלפון באזורים שבהם
מתבצעות פעולות פיצוץ .שימו לב
להגבלות ופעלו בהתאם לחוקים
ולתקנות.

סביבה שבה קיימת סבירות לפיצוץ

• אין להשתמש בטלפון באזורי תדלוק.

• אין להשתמש בו בסמוך לדלק או
לכימיקלים.
• אין להוביל או לאחסן גז דליק ,נוזלים
דליקים או חומרי נפץ בתא הרכב
המכיל את הטלפון הנייד או את
אביזריו.

כלי טיס

התקנים אלחוטיים עלולים לגרום
להפרעה במטוס.
• יש לכבות את הטלפון הנייד לפני
העלייה למטוס.
• אין להשתמש בו על הקרקע ללא
קבלת רשות מאנשי הצוות.

ילדים

יש לשמור על הטלפון במקום בטוח מחוץ
להישג ידם של ילדים קטנים .המכשיר
כולל חלקים זעירים העלולים להוות סכנת
חנק אם ינותקו מהטלפון.

שיחות חירום

רק רשתות סלולריות מסוימות מאפשרות
לבצע שיחות חירום .לפיכך ,בשום מקרה
אין לסמוך על הטלפון בלבד לביצוע
שיחות חירום .בדקו את הנושא עם חברת
הסלולר המקומית.

מידע לגבי הסוללה והטיפול בה

• אין צורך לפרוק את הסוללה במלואה
לפני טעינתה מחדש .בניגוד למערכות
סוללה אחרות ,אין השפעת זיכרון
שעולה להשפיע על ביצועי הסוללה.
• השתמשו אך ורק בסוללות ובמטענים
של  .LGמטעני  LGמיועדים להפיק
את חיי הסוללה המרביים.
• אין לפרק או לקצר את מארז
הסוללה.
• שמרו על ניקיון מגעי המתכת של
הסוללה.
• החליפו את הסוללה כאשר היא אינה
מפיקה עוד רמת ביצועים סבירה.
ניתן לטעון מחדש את מארז הסוללה
מאות פעמים לפני שיהיה צורך
להחליפה.
• כדי להשיג שמישות סוללה מרבית,
טענו אותה מחדש אם לא הייתה
בשימוש במשך זמן רב.
• אין לחשוף את מטען הסוללה לאור
שמש ישיר ואין להשתמש בו בתנאי
לחות גבוהה ,כמו חדר אמבטיה.
• אין להשאיר את הסוללה במקומות
חמים או קרים ,שכן הדבר עלול
לפגום בביצועי הסוללה.
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הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
• אם הסוללה מוחלפת בסוללה
מסוג שאינו מתאים ,קיימת סכנת
התפוצצות.
• השליכו סוללות משומשות על פי
הוראות היצרן .אם אפשר ,נסו
למחזר סוללות .אל תשליכו אותן עם
האשפה הביתית.
• אם עליכם להחליף סוללה ,קחו
אותה לנקודת השירות הקרובה של
 LG Electronicsאו למפיץ לצורך
קבלת עזרה.
• יש לנתק תמיד את המטען מהשקע
לאחר שהטלפון נטען במלואו כדי
למנוע בזבוז מיותר של חשמל מצד
המטען.
• אורך חיי הסוללה בפועל תלוי
בתצורת הרשת ,בהגדרות המוצר,
באופי השימוש ,בתנאי הסוללה
ובתנאים הסביבתיים.
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התקנת כרטיס ה SIM-וסוללת המכשיר
התקנת כרטיס הSIM-

כאשר תצטרפו לרשת סלולרית ,תקבלו
כרטיס  SIMואת פרטי המינוי שלכם ,כגון
קוד  ,PINשירותים אופציונליים ופריטים
רבים אחרים.
�חשוב!
כרטיס ה SIM-והמגעים שלו עלולים
להיפגע בקלות משריטות או כיפופים,
לכן נקטו זהירות בעת הטיפול בכרטיס,
הכנסתו או הוצאתו .החזיקו את כל
כרטיסי ה SIM-הרחק מהישג ידם של
ילדים קטנים.
3
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איורים

הקפידו לכבות את המכשיר ולנתק את
המטען לפני הוצאת הסוללה.
 1הסירו את המכסה האחורי.
 2הרימו והוציאו את הסוללה.
 3הכניסו את כרטיס ה.SIM-
 4הכניסו את מארז הסוללה.
 5חברו את המכסה האחורי.
 6טענו את הסוללה.

1

2

5

4
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מרכיבי הטלפון
אפרכסת
מקש סיום

�מקש מחיקה
לחזרה למסך קודם.
�מקש שיחה
לחיוג מספרי טלפון ולמענה לשיחות נכנסות.

�מקש הפעלה/נעילה
•לחצו לחיצה קצרה כדי להפעיל/לנעול
את המסך.
• לחיצה ארוכה להפעלה/כיבוי.

שקע לדיבורית או לאוזניות סטריאו
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�מקשי עוצמת קול
•כאשר מוצג מסך הבית:
עוצמת הצלצול וצלילי
המקשים.
•במהלך שיחה :עוצמת
הקול באפרכסת.
•מקש הנמכת עוצמה :לחצו
על המקש לחיצה ארוכה
כדי להפעיל/לבטל מצב
שקט.

השימוש במסך המגע
עצות בנוגע למסך המגע

•כדי לבחור בפריט כלשהו ,הקישו על
מרכז הסמל.
•אל תלחצו חזק מדי .מסך המגע רגיש
דיו כדי לחוש במגע קל אך החלטי.
•השתמשו בקצה האצבע כדי להקיש
על האפשרות הרצויה .היזהרו שלא
להקיש על אף מקש אחר.
•כאשר מכשיר ה LG-T310-אינו
בשימוש ,הוא יחזור למסך הנעילה.

גלילה
גררו מצד לצד כדי לגלול .במסכים
מסוימים ,כגון רשימת היומנים ,ניתן גם
לגלול מעלה ומטה.

שליטה במסך המגע

לחצני מסך המגע של הLG-T310-
משתנים באופן דינמי בהתאם למשימה
הרלוונטית.
פתיחת יישומים
לפתיחת יישום כלשהו ,פשוט הקישו על
הסמל שלו.

￼
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המסך הראשי
ניתן לגרור את הפריט הרצוי וללחוץ עליו ישירות ,בכל סוגי המסכים הראשיים.

פעיל

המסך הראשי של הווידג'טים  -כאשר תקישו
החלק השמאלי התחתון של המסך ,תיפתח לוחית
הווידג'טים הניידים .כאשר תרשמו וידג'ט על-ידי
גרירתו ,הווידג'ט ייווצר באותה נקודה.

פעיל
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על

המסך הראשי של מספרי חיוג מהיר  -כשתקישו
על
תופיע רשימת מספרי החיוג המהיר .ניתן
להתקשר לאיש הקשר ,לשלוח לו הודעה או לערוך אותו
ישירות ממסך ראשי זה.

מסך התפריטים
ניתן לגרור מצד לצד כדי לגלול ישירות
אל הפריט הדרוש בכל מסך תפריט.
כדי לעבור בין מסכי התפריטים ,פשוט
העבירו את האצבע במהירות משמאל
לימין או מימין לשמאל.
מסך 1
ממסך זה ניתן לפתוח את המודולים
'אנשי קשר'' ,שיחה קולית'' ,יומנים',
'לוח-שנה'' ,שעון מעורר'’ ,תזכורת’,
' 'BLUETOOTHו'הגדרות'.

מסך 2
ממסך זה תוכלו לפתוח את המודולים
'חיפוש ב' ,'Google-הפריטים
שלי'' ,גלריה'' ,רשמקול'' ,משימות',
'איתור תאריך'' ,שעון עצר'‘ ,שעון
עולמי’ ’,ממיר יחידות’ ’,מחשבון’,
' 'Bluetoothושירותי .’SIM
11

שיחות
ביצוע שיחה

כדי לפתוח את לוח

 1הקישו על
המקשים.
 2הקלידו את המספר באמצעות לוח
המקשים.
כדי לבצע שיחה.
 3הקישו על
עצה! כדי להזין את התו  +לצורך
שיחה בינלאומית ,לחצו לחיצה
ארוכה על . + 0

הקישו על מקש ההפעלה כדי לנעול את
מסך המגע למניעת ביצוע שיחות בשוגג.

ביצוע שיחה מתוך רשימת אנשי
קשר

כדי

 1מהמסך הראשי ,הקישו על
לפתוח את רשימת אנשי הקשר.
 2הקישו על תיבת השדה 'חפש'
בחלקו העליון של המסך והזינו
בעזרת לוח המקשים את האותיות
הראשונות של שם איש הקשר שאליו
ברצונכם להתקשר.
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 3ברשימה המסוננת ,הקישו על הסמל
'שיחה' לצד איש הקשר שאליו
ברצונכם להתקשר .אם קיים יותר
ממספר אחד עבור איש הקשר,
השיחה תשתמש במספר ברירת
המחדל.
 4לחלופין ,ניתן להקיש על שמו של
איש הקשר ולבחור את המספר
שבו יש להשתמש כאשר קיים יותר
ממספר אחד לאיש הקשר .תוכלו גם
כדי לבצע שיחה
להקיש על
למספר שנקבע כברירת מחדל.

מענה לשיחה ודחיית שיחה

כשהטלפון מצלצל ,הקישו על המקש
כדי לענות לשיחה.
כדי להשתיק את הצלצול ,הקישו על
הכרטיסייה 'שקט' במסך ההתראה.
אפשרות זו שימושית במהלך פגישה,
אם שכחתם לשנות את הפרופיל לשקט.
הקישו על הכרטיסייה 'דחה' כדי לדחות
שיחה נכנסת במסך ההתראה.

שינוי הגדרות השיחה הנפוצות

 1הקישו על הגדרות שיחה בתפריט
הגדרות.
 2גללו אל הפריט הגדרות נפוצות
והקישו עליו.
•דחיית שיחה  -הזיזו את המתג
שמאלה לציון הפעלה .ניתן להקיש על
הרשימה 'דחה' כדי לבחור את 'כל
השיחות'' ,אנשי קשר'' ,קבוצות',
'כל המתקשרים הלא ידועים' ו'כל
המספרים הלא ידועים'.
•שלח את המספר שלי  -בחרו אם
להציג את המספר שלכם בשיחות
יוצאות.
•חיוג-חוזר אוטומטי  -הזיזו את
המתג שמאלה למצב מופעל או ימינה
למצב כבוי.
•מצב מענה
לחיצה על מקש התקשר :מאפשרת
לכם רק לענות לשיחה נכנסת על-ידי
.
לחיצה על המקש
לחיצה על מקש כלשהו :מאפשרת
לכם לענות לשיחה נכנסת על-ידי
לחיצה על מקש כלשהו ,פרט למקש
.

•התראת דקה  -הזיזו את המתג
שמאלה למצב מופעל כדי לשמוע צליל
בכל דקה במהלך השיחה.
•מצב מענה  - BTבחרו בדיבורית
כדי לאפשר מענה לשיחה באמצעות
דיבורית  Bluetoothאו בחרו במכשיר
כדי ללחוץ על מקש בטלפון כדי לענות
לשיחה בעת השימוש בדיבורית.
•שמור מספר חדש  -בחרו 'מופעל' או
'כבוי' כדי לשמור מספר חדש.

אנשי קשר
חיפוש איש קשר

 1הקישו על 'אנשי קשר'.
 2תוצג רשימת אנשי הקשר .הקלדת
האות הראשונה של שמו של איש
הקשר בשדה 'חפש' תקפיץ את
התפריט לאזור של האות הזו
ברשימה.
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הוספת איש קשר

 1הקישו על 'אנשי קשר' ולאחר מכן
על 'הוסף'.
 2בחרו אם לשמור את איש הקשר
בזיכרון הפנימי או בכרטיס ה.SIM-
 3הזינו את השם הפרטי ואת שם
המשפחה.
 4ניתן להזין עד חמישה מספרים שונים
לכל איש קשר.
 5הקצו את איש הקשר לקבוצה אחת
או יותר.
 6הקישו על שמור כדי לשמור את
פרטי איש הקשר.

שינוי הגדרות אנשי קשר

ניתן לשנות את הגדרות רשימת
אנשי הקשר שלכם כך שהיא תתאים
להעדפותיכם.
ואז
הקישו על מקש האפשרויות
הקישו על הגדרות.
•שם תצוגה  -ניתן גם לבחור אם
להציג את השם הפרטי או את שם
המשפחה של איש הקשר תחילה.
•העתק  -העתיקו את אנשי הקשר
שלכם מכרטיס ה SIM-לזיכרון הפנימי
או בכיוון ההפוך.
•העבר  -פונקציה זו זהה ל'העתק',
14

אך איש הקשר יישמר במיקום החדש
בלבד .לכן ,אם אתם מעבירים איש
קשר כלשהו מה SIM-לזיכרון הפנימי,
הוא יימחק מזיכרון ה.SIM-
•מחק את כל אנשי הקשר  -מחיקת כל
אנשי הקשר .הקישו על 'כן' אם אתם
בטוחים שאתם רוצים למחוק את כל
אנשי הקשר שלכם.
הקישו על
הגדר כ  -הקישו כדי להגדיר כטפט
המסך הראשי ,טפט מסך נעילה ,תמונת
שיחה נכנסת ,תמונת שיחה יוצאת,
תמונת הפעלה ותמונת כיבוי.

הגדרת התראה

 1הקישו על התראות.
 2הקישו על הוסף ולאחר מכן תוכלו
להגדיר את ההתראה ולשמור אותה
בתפריט זה.

שימוש במחשבון

 1הקישו על מחשבון.
 2הקישו על מקשי הספרות כדי להזין
מספרים.

המרת יחידות

 1הקישו על ממיר יחידות.
 2בחרו בפריט להמרה :מטבע ,שטח,
אורך ,משקל ,טמפרטורה ,נפח או
מהירות.
 3לאחר מכן בחרו את היחידה והזינו
את הערך שממנו ברצונכם להמיר.

הגדרות
התאמה אישית של הפרופיל

ניתן להתאים כל פרופיל באופן אישי.
 1הקישו על פרופילים.
 2בחרו בפרופיל שברצונכם לערוך.
 3כעת תוכלו לערוך את כל אפשרויות
הצלילים וההתראות ברשימה ,כולל
הגדרות הרינגטונים ועוצמת הקול ,צליל
הודעה ועוד.

שינוי הגדרות הקישוריות

הגדרות הקישוריות שלכם כבר נקבעו
על ידי מפעיל הרשת שלכם ,כך שתוכלו
ליהנות מהטלפון שלכם מייד .כדי לשנות
�הגדרות השתמשו בתפריט הבא:
הקישו על קישוריות.

 3אם כבר שייכתם את התקן
ה ,Bluetooth-מכשיר
ה LG-T310-לא יחפש התקני
 Bluetoothאחרים באופן אוטומטי.
אם לא ,מכשיר ה LG-T310-יחפש
מכשירי  Bluetoothאחרים בטווח.
שינוי הגדרות :Bluetooth
הקישו על  Bluetoothולאחר מכן בחרו
והגדרות.
אפשרויות

15

שיוך למכשיר  Bluetoothאחר

כשאתם משייכים את מכשיר הLG--
 T310להתקן אחר ,באפשרותכם
להגדיר סיסמה שתגן על החיבור ביניהם.
 1ודאו שחיבור ה Bluetooth-במצב
מופעל וגלוי .ניתן לשנות את הנראות
בתפריט הגדרות.
 2הקישו על חיפוש.
 3מכשיר ה LG-T310-יחפש
התקנים .לאחר השלמת החיפוש,
תופיע על המסך הפקודה רענן.
 4בחרו במכשיר הרצוי לשיוך ,הזינו את
הסיסמה והקישו על אישור.
 5כעת יתחבר הטלפון להתקן השני ובו
יהיה עליכם להזין את אותה סיסמה.
 6חיבור  Bluetoothמוגן-הסיסמה
מוכן כעת.
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אביזרים
הטלפון הנייד שלכם כולל אביזרים שונים .ניתן לבחור אפשרויות בהתאם לדרישות
התקשורת הרצויות.
מטען

סוללה

כבל נתונים

הערה
• השתמשו תמיד באביזרים מקוריים של .LG
• שימוש באביזרים שאינם מקוריים עלול לבטל את תוקף האחריות.
• סוג האביזרים עשוי להשתנות מאזור לאזור.
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נתונים טכניים

טמפרטורת סביבה

מרבית( +55°C:פריקה) ( +45°Cטעינה)
מזערית-10°C :
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LG-T310 User Guide - English
Some of the contents in this manual may differ from your phone
depending on the software of the phone or your service provider.

Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal.

Exposure to radio
frequency energy
Radio wave exposure and
Specific Absorption Rate
(SAR) information
This mobile phone model
LG-T310 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 users,
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
2

•

•

•

•

standardised methods with
the phone transmitting at its
highest certified power level
in all used frequency bands.
While

there may be
differences between the SAR
levels of various LG phone
models, they are all designed
to meet the relevant
guidelines for exposure to
radio waves.
The
 SAR limit recommended
by the International
Commission on Non-Ionising
Radiation Protection (ICNIRP)
is 2 W/kg averaged over 10g
of tissue.
The
 highest SAR value for
this model phone tested by
DASY4 for use close to the
ear is 0.961 W/kg (10g) and
when worn on the body is
0.974 W/kg (10g).
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 1g of tissue.

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

•
•
•

•

 not disassemble this unit. •
Do
Take it to a qualified service
technician when repair work
is required.
• Keep

away from electrical
•
appliances such as TVs, radios,
and personal computers.
• The
 unit should be kept away
•

from heat sources such as
radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any
area where you are required
by special regulations. For
example, do not use your
phone in hospitals as it may
affect sensitive medical
equipment.
Do not handle the phone
with wet hands while it
is being charged. It may
cause an electric shock and
can seriously damage your
phone.
Do not charge a handset
near flammable material as
the handset can become hot
and create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean
the exterior of the unit (do
not use solvents such as
benzene, thinner or alcohol).
3
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•
•

•
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 not charge the phone
Do
when it is on soft furnishings.
The
 phone should be charged
in a well-ventilated area.
Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
Do
 not keep the phone next to
credit cards or transport tickets;
it can affect the information on
the magnetic strips.
Do not tap the screen with
a sharp object as it may
damage the phone.
Do not expose the phone to
liquid, moisture or humidity.
Use
 accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
Do not use the phone or
accessories in places with
high humidity such as pools,
greenhouses, solariums or
tropical environments, it may
cause damage to the phone
and invalidation of warranty.

Efficient phone
operation
Electronic devices
• Do not use your mobile
phone near medical
equipment without requesting
permission. Avoid placing the
phone over pacemakers, i.e.
in your breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations
on the use of mobile phones in
the area when you drive.
• Do not use a hand-held
phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if
available.

 off the road and park
Pull
before making or answering
a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your
vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• When

your vehicle is
equipped with an air
bag, do not obstruct it
with installed or portable
wireless equipment. It can
cause the air bag to fail or
cause serious injury due to
improper performance.
• If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume
is at a reasonable level
so that you are aware of
your surroundings. This is
particularly important when
near roads.
•

Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can
occur if you are exposed to loud
sound for long periods of time.
We therefore recommend that
you do not turn the handset on
or off close to your ear. We also
recommend that music and call
volumes are set to a reasonable
level.
NOTE: Excessive sound
pressure from earphones
can cause hearing loss.

Blasting area
Do not use the phone where
blasting is in progress. Observe
restrictions, and follow the rules
and regulations.
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Guidelines for safe and efficient use
Potentially explosive
atmospheres
 not use the phone at a
Do
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 mobile phone and
accessories.
•

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

Children
Keep the phone in a safe
place out of the reach of small
6

children. It includes small parts
which may cause a choking
hazard if detached.

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

Battery information and
care
You
 do not need to
completely discharge the
battery before recharging.
Unlike other battery systems,
there is no memory effect
that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximise the
battery life.
•

•
•
•

•

•

•

•

 not disassemble or shortDo
circuit the battery pack.
Keep the metal contacts of
the battery pack clean.
Replace the battery when
it no longer provides
acceptable performance.
The battery pack may be
recharged hundreds of times
until it needs replacing.
Recharge the battery if it has
not been used for a long time
to maximise usability.
Do not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such
as in the bathroom.
Do not leave the battery
in hot or cold places, this
may deteriorate the battery
performance.
There

is a risk of explosion if
the battery is replaced by an
incorrect type.


Dispose
off used
batteries according to the
manufacturer’s instructions.
Please recycle when
possible. Do not dispose as
household waste.
• If you need to replace the
battery, take it to the nearest
authorised LG Electronics
service point or dealer for
assistance.
• Always

unplug the charger
from the wall socket after
the phone is fully charged
to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual

battery life will depend
on network configuration,
product settings, usage
patterns, battery and
environmental conditions.
•
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Installing the SIM card and the handset battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a
cellular network, you are
provided with a plug-in
SIM card loaded with your
subscription details, such as
your PIN, any optional services
available and many others.
Important!
The plug-in SIM card and its
contacts can be easily damaged
by scratches or bending, so be
careful when handling, inserting
or removing the card. Keep all
1

2

4

8

5

SIM cards out of the reach of
small children.

Illustrations
Always switch the device off
and disconnect the charger
before removing the battery.
1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery pack.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.
3

6

Phone Components
Earpiece
Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.
Clear key
Go back to a previous screen.
End key

Volume keys
• When the screen
is at the Home
screen: Ring tone
and touch tone
volume.
• During a call:
Earpiece volume.
• Down volume key:
Press and hold to
activate/ deactivate
Silent mode.

Power/Lock key
• Short press to turn on/off the
screen.
• Long press for power on/off.

Handsfree or Stereo
earphone connector
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Using your touch screen
Touch screen tips
• T o select an item, touch the

centre of the icon.

• Do not press too hard. The

touchscreen is sensitive
enough to pick up a light, firm
touch.
• Use the tip of your finger to
touch the option you require.
Be careful not to touch any
other keys.
•W
 henever your LG-T310 is
not in use, it will return to the
lock screen.

Control the touch screen
The controls on the LG-T310
touch screen change
dynamically depending on the
task you are carrying out.
Opening Applications
To open any application, simply
touch its icon.
10

Scrolling
Drag from side to side to scroll.
On some screens, such as the
Logs list, you can also scroll up
or down.

Your home screen
You can drag and click what you need right away in all home
screen types.
Active
Widget home screen - When you touch
on the bottom left of the screen, the
mobile widget panel appears. When you
register widget by dragging it, the widget is
created in the spot.

Active
Speed dial home screen - When you
touch , the speed dial list appears. You
can call or edit the contact directly in this
home screen.
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Your menu screen
You can drag from side to
side to scroll what you need
right away in all menu screen.
To swap between the menu
screens just wipe quickly over
the display from left to right, or
right to left.
Screen 1
You can open Contacts, Voice
call, Logs, Calendar, Alarms,
Memo and Settings modules
from this screen.
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Screen 2
You can open Tasks, World
clock, Calculator, Unit converter,
Stopwatch and Date finder
modules from this screen.

Calls
Making a Call
1 T ouch
to open the
keypad.
2 Key in the number using the
keypad.
to initiate the call.
3 T ouch
TIP! To enter + for making
an international call, press
and hold 0 + .
Press the power key to lock the
touchscreen to prevent calls
being made by mistake.

Making a call from your
contacts
1 From the home screen touch
to open the Contacts.
2 T ap the Name field box on
the top of the screen and
enter the first few letters of
the contact you would like to
call using the keypad.

3 From

the filtered list, touch
the Call icon next to the
contact you want to call.
The call will use the default
number if there is more than
one for that contact.
4 Or, you can touch the contact
name and select the number
to use if there is more than
one for that contact to use.
to
You can also touch
initiate the call to the default
number.

Answering and rejecting
a call
When your phone rings, press
key to answer the call.
To mute the ringing, touch on
Silent tab in alerting screen.
This is useful if you forgot to
change your profile to Silent
for a meeting. Touch on Reject
tab to reject an incoming call in
alerting screen.
13

Changing the common
call setting
1 T ouch Call settings in the
Settings menu.
2 Scroll and touch Common
settings.
• Call reject - Slide the switch
left for ON. You can touch
the Reject list to choose
All calls, Contacts, Groups,
All unknown callers and All
unknown numbers.
• Send my number - Choose
whether to display your
number on an outgoing call.
• Auto-redial - Slide the switch
left for ON or right for OFF.
• Answer mode
Press send key: Allows you
to only answer an incoming
key.
call by pressing the
Press any key: Allows you to
answer an incoming call by
pressing any key, except the
key.
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• Minute minder - Slide the

switch left to ON to hear a
tone every minute during
a call.
• BT answer mode - Select
Handsfree to be able to
answer a call using a
Bluetooth headset, or select
Handset to press a handset
key to answer a call.
• Save new number - Select
ON or OFF to save a new
number.

Contacts
Searching for a contact
1 T ouch Contacts.
2 Y ou see a list of contacts.
Typing in the first letter of a
contact’s name in the Name
field will jump the menu to
that alphabetical area of
the list.

Adding a new contact
1 T ouch Contacts and touch
Add.
2 Choose whether to save
the contact to your Internal
memory or SIM.
3 Enter your first and last name.
4 Y ou can enter up to five
different numbers per
contact.
5 A ssign the contact to one or
more groups.
6 T ouch Save to save the
contact.

Changing your contact
settings
You can adapt your contact
settings so that your Contacts
suits your own preferences.
and
Touch Options key
touch Settings.
• Display name - Choose
whether to display the first or
last name of a contact first.

• Copy - Copy your contacts

from your SIM to Internal
memory, or vice versa.
• Move - This works in the same
way as Copy, but the contact
is stored at the new location
only. Therefore, once a contact
is moved from the SIM to
the Internal memory it will be
deleted from the SIM memory..
• Delete all contacts - Delete
all your contacts. Touch Yes
if you are sure you want to
delete all your contacts.

Application
Adding an event to your
calender
1 Touch Calender.
2 Select the date you would
like to add an event.
3 Touch Add.
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Setting your alarm

Settings

1 T ouch Alarms.
2 T ouch Add, then you can set
and save your alarm in this
menu.

Personalising your
profiles

Using your calculator
1 T ouch Calculator.
2 T ouch the number keys to
enter numbers.

Converting a unit
1 T ouch Unit converter.
2 Choose whether you want
to convert Currency, Area,
Length, Weight, Temperature,
Volume or Velocity.
3 T hen select the unit and
enter the value you would
like to convert from.

16

You can personalise each profile
setting.
1 T ouch Profiles.
2 Choose the profile you want
to edit.
3 Y ou can then change all the
sounds and alert options
available in the list, including your
Ringtone and Volume, Message
tone settings and more.

Changing your phone
settings
Use the freedom of adapting
the LG-T310 to your own
preferences.
From the home screen, select
and touch Settings then
scroll to Device settings.

Changing your
connectivity settings

Pairing with another
Bluetooth device

Your connectivity settings
have already been set up by
your network operator, so you
can enjoy your new phone
immediately. To change any
settings, use this menu:
Touch Connectivity.
3 If you have already paired
the Bluetooth device,
your LG-T310 will not
automatically search for
other Bluetooth devices.
If not, your LG-T310 will
search for other Bluetooth
enabled devices within
range.
4 Choose the device you want
to send the file to.
5 Y our file will be sent.

By pairing your LG-T310
and another device, you can
set up a passcode protected
connection.
1 Check that your Bluetooth
is ON and Visible. You can
change your visibility in the
Settings menu.
2 T ouch Search.
3 Y our LG-T310 will search for
devices. When the search
is completed, Refresh will
appear on screen.
4 Choose the device you want
to pair with and enter the
passcode, then touch OK.
5 Y our phone will then connect
to the other device, on which
you will need to enter the
same passcode.
6 Y our passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can
select these options according to your personal communication
requirements.
Charger

Battery

Data
cable

NOTE
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Technical data
Ambient Temperatures
Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)
Min.: -10°C
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