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Łączność Wi-Fi (WLAN)

To urządzenie może być używane we wszystkich
krajach Europejskich.
Pasmo 5150–5350 MHz może być używane
wyłącznie wewnątrz budynków.
Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European
countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor
use only.
UWAGA!

Pamiętaj, że telefon LG-E960 często wykorzystuje
połączenia danych. Wykup u swojego Operatora
stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych
opłat za połączenia.

WERSJA POLSKA

Skrócona instrukcja
obsługi
Pomoc i wsparcie techniczne w
Internecie można znaleźć pod adresem
support.google.com/nexus
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Google, Android, Gmail, Google Maps, Nexus, Google Play,
YouTube, Google+ i pozostałe znaki towarowe należą do firmy
Google Inc. Lista znaków towarowych firmy Google jest dostępna
pod adresem http://www.google.com/permissions/guidelines.
html. LG i logo LG są znakami towarowymi firmy LG Electronics
Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich
właścicieli.

Z

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie dotyczyć
zakupionego telefonu, w zależności od zainstalowanego
oprogramowania i wybranego operatora sieci. Wszystkie
informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
Pomoc i wsparcie techniczne w Internecie można znaleźć pod
adresem support.google.com/nexus
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Przewód micro USB

Ładowarka podróżna

Nexus 4

•

•
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Przyrząd do wysuwania
karty SIM

W przypadku uszkodzenia lub braku jednego z
elementów zestawu należy zgłosić się do punktu, w
którym zakupiono produkt.
Należy korzystać tylko z zatwierdzonych akcesoriów.
Akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub
regionu.  
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Telefon Nexus 4
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Ładowanie baterii
Po rozpakowaniu telefonu Nexus 4 bateria nie będzie w
pełni naładowana. Zaleca się pełne naładowanie baterii,
gdy tylko będzie to możliwe.
W przypadku korzystania z dołączonej do telefonu
ładowarki podróżnej należy podłączyć jeden koniec
przewodu do portu ładowarki w dolnej części telefonu,
a drugi koniec do ładowarki podróżnej. Następnie
należy podłączyć ładowarkę podróżną do gniazdka
elektrycznego.
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Ładowarka podróżna różni się w zależności od
kraju lub regionu.
Należy używać wyłącznie ładowarki podróżnej
oraz przewodu micro USB dołączonego
do telefonu Nexus 4. Korzystanie z innej
ładowarki podróżnej lub przewodu może
spowodować uszkodzenie telefonu.
Zakres napięcia wejściowego między
gniazdkiem elektrycznym a tą ładowarką
podróżną wynosi 100–240 V AC, a napięcie
wyjściowe ładowarki podróżnej wynosi 5 V
DC, 1,2 A.
Ładowanie telefonu za pomocą przewodu USB
podłączonego do innego urządzenia, takiego
jak laptop, trwa dłużej niż w przypadku użycia
ładowarki podróżnej.
Nie wolno wyjmować baterii z telefonu Nexus
4. Nie należy otwierać telefonu.
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W przypadku korzystania z ładowarki bezprzewodowej
należy zapoznać się z dołączoną do niej instrukcją.
Ważne: W przypadku korzystania z ładowarki
bezprzewodowej konieczne jest stosowanie
zatwierdzonego modelu i używanie go wyłącznie
we wskazany sposób. Ładowarka podróżna
telefonu Nexus 4 może nie wytwarzać prądu
wystarczającego do zasilania ładowarki
bezprzewodowej.
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Włóż kartę Micro SIM i włącz telefon.
Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć
kartę Micro SIM. Jeżeli karta nie została włożona, na
ekranie blokady telefonu pojawia się komunikat „No SIM
card” (Brak karty SIM).

Wgłębienie do
wysuwania

Taca karty SIM znajduje się z lewej strony telefonu, pod
przyciskiem głośności. Przycisk wysuwania to małe
wgłębienie tuż nad klapką tacy karty. Aby włożyć nową
kartę Micro SIM:
1. Włóż przyrząd do wysuwania karty SIM dołączony do
telefonu (lub cienki bolec) do wgłębienia służącego
Skrócona instrukcja obsługi telefonu Nexus 4



do wysuwania tacy i naciśnij zdecydowanie, ale
delikatnie, aby wysunąć tacę.
2. Wyjmij tacę i umieść kartę Micro SIM wewnątrz
niej w taki sposób, aby styki karty znajdowały się
na zewnątrz, a ścięty narożnik karty znajdował się
po prawej strony tacy. Istnieje tylko jeden możliwy
sposób, aby umieścić kartę we właściwej pozycji w
tacy.
3. Włóż ponownie tacę do gniazda i wciśnij ją delikatnie
z powrotem wewnątrz telefonu.
Wskazówka: Numer IMEI telefonu znajduje się
na tacy karty SIM. W przyszłości numer ten może
być potrzebny do zidentyfikowania telefonu (np.
w przypadku naprawy serwisowej). Zapisz numer
IMEI w skróconej instrukcji obsługi lub wykonaj
zdjęcie etykiety na pudełku.
Aby włączyć telefon Nexus 4, należy nacisnąć i
przytrzymać przez kilka sekund przycisk zasilania na
prawej krawędzi telefonu (u góry).

10
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Gdy telefon Nexus 4 jest włączony, ponowne naciśnięcie
przycisku zasilania spowoduje przełączenie urządzenia w
tryb uśpienia lub wybudzenie z niego.
Aby wyłączyć telefon Nexus 4, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk zasilania do momentu wyświetlenia
okna dialogowego. Następnie należy dotknąć przycisku
OK, aby zakończyć procedurę wyłączania.
Aby zrestartować telefon Nexus 4 w przypadku
zawieszenia się, należy nacisnąć i przytrzymać przez 10
sekund przycisk zasilania/blokowania.
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Wskazówka: Aby szybko wyciszyć telefon
lub włączyć tryb samolotowy, należy nacisnąć
i przytrzymać przez sekundę lub dwie sekundy
przycisk zasilania w celu wywołania okna
dialogowego – można to zrobić nawet z poziomu
ekranu blokady.
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Konfiguracja telefonu Nexus 4
Po pierwszym uruchomieniu telefonu zostanie
wyświetlony ekran powitalny. Aby wybrać inny język,
należy dotknąć menu. Następnie należy dotknąć
przycisku Start i postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Procedura konfiguracji odbywa się na serii ekranów.
Jeżeli masz już konto Gmail, wprowadź swój adres i
hasło Gmail zgodnie z instrukcją. Jeżeli nie masz konta
Gmail ani innego konta Google, utwórz je.
Konto Google pozwala uzyskiwać dostęp do osobistych
informacji z dowolnego komputera lub urządzenia
przenośnego.
W przypadku pominięcia niektórych kroków Kreatora
konfiguracji można w późniejszym czasie skonfigurować
nowe konta (w tym Gmail) i dostosować wiele innych
ustawień. Dotknij ikony
All Apps (Wszystkie
aplikacje) na dowolnym ekranie głównym, a następnie
ikony
Settings (Ustawienia).
Dodatkową pomoc i wsparcie techniczne można znaleźć
pod adresem support.google.com/nexus.
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Zalecenia dotyczące podróży lotniczych
Jeżeli chcesz korzystać z telefonu Nexus 4 na pokładzie
samolotu, porozmawiaj z personelem linii lotniczych.
Większość linii lotniczych stosuje ograniczenia
dotyczące korzystania z urządzeń elektronicznych.
Większość linii lotniczych nie zezwala na korzystanie z
urządzeń elektronicznych w czasie startu i lądowania.
Istnieją trzy główne typy zabezpieczeń stosowanych na
lotniskach: urządzenia rentgenowskie (do sprawdzania
przedmiotów umieszczanych na taśmie przenośnika),
wykrywacze magnetyczne (do sprawdzania osób
przechodzących przez kontrolę bezpieczeństwa) oraz
ręczne wykrywacze magnetyczne (do sprawdzania osób
lub pojedynczych przedmiotów). Telefon Nexus 4 może
przejść przez urządzenie rentgenowskie na lotnisku.
Nie należy jednak przenosić telefonu Nexus 4 przez
wykrywacze magnetyczne ani narażać go na działanie
ręcznych wykrywaczy magnetycznych.

14
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Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
i prawidłowego
użytkowania
Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich
nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z
prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych
Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz
współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).
Telefon komórkowy LG-E960 zaprojektowano w sposób
zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami
bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych.
Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających
marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich
osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Nexus 4
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We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych
posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik
SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość
SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy
telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc
promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach
częstotliwości.
Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się
wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak,
by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania
fal radiowych.
Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez
organizację International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona
dla 10 g masy ciała).
Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas
badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4
wynosi 0,407 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu
oraz 0,479 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi
narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania
w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od
ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia
telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a
ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała
równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych
lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości
połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie
Skrócona instrukcja obsługi telefonu Nexus 4
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plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do
momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia
transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w
powyższych instrukcjach.
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Czyszczenie i konserwacja produktu

,

OSTRZEŻENIE: Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i
akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do
użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek
innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem
wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być
niebezpieczne.
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Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa,
oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części
na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje
odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze
konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a
urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki
radiowe i komputery.
Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a
źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
Nie upuszczaj telefonu.

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Nexus 4
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Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne
przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach,
gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie
radiowe sprzętu medycznego.
W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi
rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym
lub poważne uszkodzenie telefonu.
Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych,
ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie
pożarem.
Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką
(nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen,
rozcieńczalnik czy alkohol).
Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych
powierzchniach.
Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych
kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić
informacje zapisane na paskach magnetycznych.
Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować
uszkodzenie telefonu.
Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie
dotykaj anteny bez potrzeby.

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Nexus 4
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W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza
nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza
ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia
szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego
użytkowania nie są objęte gwarancją.
Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas
normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej
wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może
spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W
związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż
po, należy zachować ostrożność.

Prawidłowe korzystanie z telefonu
Urządzenia elektroniczne
W przypadku wszystkich telefonów mogą występować zakłócenia,
które negatywnie wpływają na ich wydajność.
• Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu
medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj
telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
• Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych
aparatów słuchowych.
• Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia
pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Nexus 4
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Bezpieczeństwo na drodze
Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z
telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.
• Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
• Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
• Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed

•

•

•

wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na
pobocze i zaparkować pojazd.
Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych
systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy
samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną,
nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub
przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować
awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia
ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność
na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia.
Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.
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Zapobieganie uszkodzeniu słuchu
Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy
ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres
czasu.
Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego
oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca
się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać
go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i
muzyki na umiarkowanym poziomie.
• Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć
głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu
lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.

UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach
dousznych oraz nagłownych może spowodować
uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy
Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może
ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą
powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie
dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj
z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez
autoryzowane centrum serwisowe.
Skrócona instrukcja obsługi telefonu Nexus 4
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Miejsca robót strzelniczych

D

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem
materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj
zgodnie z wszelkimi przepisami.
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Miejsca zagrożone wybuchem
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Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych.
Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub
substancji chemicznych.
Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy
lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w
którym znajduje się telefon komórkowy lub akcesoria.

W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w
samolocie.
• Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon
komórkowy.
• Nie wolno korzystać z urządzenie na pokładzie samolotu bez
zgody załogi.
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•
•
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Dzieci
Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla
małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku
włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe
Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych
sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku
konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na
telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego
operatora sieci.

Informacje o baterii
•

•

•
•
•

Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed
rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii
nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą
wydajność baterii.
Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy
LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć
czas eksploatacji baterii.
Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją,
aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani
nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w
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łazience.
Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach,
ponieważ może to spowodować spadek jej wydajności.
Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza
ryzyko eksplozji.
Utylizacja zużytych baterii powinna odbywać się zgodnie z
instrukcją producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać
recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi
odpadami.
W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do
lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy
w celu uzyskania pomocy.
Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania
po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów
związanych z dodatkowym zużyciem energii.
Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci,
ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii
i warunków otoczenia.
Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych
przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu
ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą
baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w
wyznaczonych punktach zbiórki.
Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów
zwrotu baterii i akumulatorów.
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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt
LG-E960 spełnia wszystkie niezbędne wymagania
oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy 1999/5/EC.
Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod
adresem http://www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp

Temperatura otoczenia
Maks.: +45°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)
Min.: -10°C

Informacje prawne
Przejdź do menu „System setting > About Phone >
Regulatory information” (Ustawienia systemowe >
Informacje o telefonie > Informacje prawne), aby uzyskać
informacje na temat przepisów.
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Waga telefonu z baterią: 139g
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Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu,
należy skontaktować się z biurem:
LG Electronics Inc. EU Representative,
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Postępowanie ze zużytym urządzeniem
1. Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem
przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że
podlega on dyrektywie 2002/96/EC.
2. Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi
odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do
punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytym urządzeniem
zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania
ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie
miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w
którym został nabyty produkt.
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Postępowanie ze zużytymi
bateriami/akumulatorami

2.

3.

4.
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1. Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone
symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza
to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC.
Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002%
kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz
z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd)
lub ołowiu (Pb).
Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem
ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać
przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez
władze lokalne.
Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/
akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi
i zwierząt.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania
ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we
właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji
odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.
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Quick Start Guide
For online help and support, visit
support.google.com/nexus
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Google, Android, Gmail, Google Maps, Nexus, Google Play,
YouTube, Google+, and other trademarks are property of Google
Inc. A list of Google trademarks is available at http://www.
google.com/permissions/guidelines.html. LG and the LG logo
are trademarks of LG Electronics Inc. All other trademarks are
properties of their respective owners.
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The content of this guide may differ in some details from the
product or its software. All information in this document is
subject to change without notice.
For online help and support, visit support.google.com/nexus
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What’s in the box

Micro USB cable

Travel adapter

Nexus 4

•
•
•

SIM ejection tool

If any item is damaged or missing, contact your point
of purchase for assistance.
Use only approved accessories.
Accessories may vary by country or region.
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Charge the battery
Your battery will not be fully charged when you first
unpack your Nexus 4. It’s a good idea to fully charge the
battery as soon as you get a chance.
If you’re using the travel adapter that comes with the
phone, connect one end of the data cable to the charger
port at the bottom of the phone, and the other end to
the travel adapter. Then connect the travel adapter to a
power outlet.
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The travel adapter varies by country or region.
Use only the travel adapter and Micro USB
cable that come with your Nexus 4. Using a
different travel adapter or cable may damage
your phone.
The input voltage range between the wall
outlet and this travel adapter is AC 100V–
240V, and the travel adapter’s output voltage
is DC 5V, 1.2A.
Charging your phone through a USB cable
attached to another device, such as a laptop
computer, takes longer than charging with a
travel adapter.
Nexus 4’s battery can’t be removed. Don’t
attempt to open the phone.

If you’re using a wireless charger, see the instructions
that come with the charger.
Important: If you use a wireless charger, you
must use an approved model and only as directed. The Nexus 4 travel adapter may not generate
enough current to power a wireless charger.
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Insert Micro SIM card & turn on phone
Before you start using your phone, you may need to
insert your Micro SIM card. If no card is installed, the
message “No SIM card” appears on the phone’s lock
screen.

2.

3.

Eject
button
aperture

To
bu

The SIM card tray is located on the left side of the
phone below the volume button. The eject button is a
small round aperture just above the tray door. To install
a new Micro SIM card:
1. Insert the SIM ejection tool that comes with the
phone (or a thin pin) into the eject button aperture,
and push firmly but gently until the tray pops out.
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2. Remove the tray and place the micro SIM card inside
it, with the contacts out and the angled corner to the
right. There is only one possible way to fit the card
snugly into the tray.
3. Carefully reposition the tray in the slot and push it
gently back into the phone.
Tip: Your phone’s IMEI identification number is
on the SIM card tray. You may need this number
later to identify your phone for service purposes.
Write the IMEI number down in your QSG or take a
photo of the label on the product box.
To turn on your Nexus 4, press and hold the Power
button on the right edge near the top for a few seconds.
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Power/
Lock key
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When Nexus 4 is on, press the Power button again to
put it into sleep mode or wake it up.

S

To turn off your Nexus 4, press and hold the Power
button until a confirmation dialog appears. Then touch
OK to complete the shut down.
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W
th
in

To restart your Nexus 4 if it becomes unresponsive,
press and hold the Power/Lock key for at least 10
seconds.
Tip: To quickly silence your phone or toggle
airplane mode, press and hold the power
button for one or two seconds to see a quick
confirmation dialog – even from the lock screen.
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Set up your Nexus 4
The first time you turn on your phone, you’ll see a
Welcome screen. To choose a different language, touch
the menu. Then touch Start and follow the on-screen
instructions.
A series of screens takes you through the setup
process. If you already have Gmail, use your Gmail
address and password when asked. If you don’t have
Gmail or any other Google Account, go ahead and
create one.
A Google Account lets you access your personal
information from any computer or mobile device.
If you skipped some of the steps in the Setup Wizard,
you can configure new accounts (including Gmail) and
adjust many other settings at any time. Touch the
All Apps icon from any Home screen, then
Settings.
For additional help and support, visit support.google.
com/nexus.
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Airplane precautions
Check with airline personnel if you want to use your
Nexus 4 on board an aircraft. Most airlines have
restrictions for using electronic devices. Most airlines
allow electronic use only between and not during
takeoffs and landings.
There are three main types of airport security devices:
X-ray machines (used on items placed on conveyor
belts), magnetic detectors (used on people walking
through security checks), and magnetic wands (handheld devices used on people or individual items). You
can send your Nexus 4 through airport X-ray machines.
But do not send your Nexus 4 through airport magnetic
detectors or expose it to magnetic wands.
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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-E960 has been designed to comply
with applicable safety requirements for exposure to radio waves.
These requirements are based on scientific guidelines that include
safety margins designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of
measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using standardised methods with
the phone transmitting at its highest certified power level in all
used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of
Nexus 4 quick start guide
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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-Ionizing 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 at the ear is 0.407 W/kg (10g) and when worn on the
body is 0.479 W/Kg (10g).
This device meets RF exposure guidelines when used either in
the normal use position against the ear or when positioned at
least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip
or holder is used for body-worn operation, it should not contain
metal and should position the product at least 1.5 cm away
from your body. In order to transmit data files or messages,
this device requires a quality connection to the network. In
some cases, transmission of data files or messages may
be delayed until such a connection is available. Ensure the
above separation distance instructions are followed until the
transmission is completed.

Product care and maintenance
warning: 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.

14
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Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service
technician when repair work is required.
Repairs under warranty, at LG's discretion, may include
replacement parts or boards that are either new or
reconditioned, provided that they have functionality equal to
that of the parts being replaced.
Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and
personal computers.
The unit should be kept away from heat sources such as
radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area where you are required to
by special regulations. For example, do not use your phone in
hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
Do not handle the phone with wet hands while it is being
charged. It may cause an electric shock and can seriously
damage your phone.
Do not charge a handset near flammable material as the
handset can become hot and create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner or alcohol).
Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
The phone should be charged in a well ventilated area.
Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets;
it can affect the information on the magnetic strips.
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Do not tap the screen with a sharp object as it may damage
the phone.
Do not expose the phone to liquid or moisture.
Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped
or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or
misuse is not covered under the warranty.
Your phone is an electronic device that generates heat during
normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in
the absence of adequate ventilation may result in discomfort
or minor burns. Therefore, use care when handling your phone
during or immediately after operation.

Efficient phone operation

R
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Electronics devices
All mobile phones may receive interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment
without requesting permission. Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

16
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Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the
area when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a call if
•
•

•

driving conditions so require.
RF energy may affect some electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety equipment.
When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless equipment. It can cause
the air bag to fail or cause serious injury due to improper
performance.
If you are listening to music whilst out and about, please
ensure that the volume is at a reasonable level so that you are
aware of your surroundings. This is of particular importance
when near roads.

Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high
volume levels for long periods.
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound
for long periods of time. We therefore recommend that you do not
turn on or off the handset close to your ear. We also recommend
that music and call volumes are set to a reasonable level.
Nexus 4 quick start guide
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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.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and
headphones can cause hearing loss.

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

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

Potentially explosive atmospheres
•
•
•
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Do not use your phone at a refueling point.
Do not use near fuel or chemicals.
Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in
the same compartment of your vehicle as your mobile phone
or accessories.
Nexus 4 quick start guide
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In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission from the crew.

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

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

Battery information and care
•

•
•
•

You do not need to completely discharge the battery before
recharging. Unlike other battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery's performance.
Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed
to maximise the battery life.
Do not disassemble or short-circuit the battery.
Recharge the battery if it has not been used for a long time to
maximise usability.

Nexus 4 quick start guide
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Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in
high humidity, such as in the bathroom.
Do not leave the handset in hot or cold places, as this may
deteriorate the internal battery performance.
There is risk of explosion if the battery is replaced with an
incorrect type.
If you need to replace the battery, take it to the nearest
authorised LG Electronics service point or dealer for
assistance.
Always unplug the charger from the wall socket after the phone
is fully charged to save unnecessary power consumption of
the charger.
Actual battery life will depend on network configuration,
product settings, usage patterns, battery and environmental
conditions.
Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth
or nails, come into contact with the handset. This could cause
damage to the internal battery and potentially cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-E960 product
is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the
Declaration of Conformity can be found at http://www.
lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp
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Ambient temperatures
Max: +45°C (discharging), +45°C (charging)
Min: -10°C

Regulatory information
Go to “System setting > About Phone > Regulatory
information” to get the regulatory information.

Contact office for compliance of this product:
LG Electronics Inc. EU Representative,
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
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Disposal of your old appliance

D

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 the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
3. The correct disposal of your old unit 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 city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.

2.

3.

4.

5.
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Disposal of waste batteries/accumulators
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3.

4.

5.

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is
attached to batteries/accumulators of a product it
means they are covered by the European Directive
2006/66/EC.
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.
All batteries/accumulators should be disposed separately
from the municipal waste stream via designated collection
facilities appointed by the government or the local
authorities.
The correct disposal of your old batteries/accumulators
will help to prevent potential negative consequences for the
environment, animal and human health.
For more detailed information about disposal of your old
batteries/accumulators, please contact your city office,
waste disposal service or the shop where you purchased the
product.
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