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حول دليل المستخدم هذا
حول دليل المستخدم هذا
•قبل استخدام الهاتف ،يرجى قراءة هذا الدليل بعناية .وهذا يضمن لك استخدام جهازك بأمان وبشكل صحيح.
•بعض من الصور والصور الواردة في هذا الدليل تظهر بشكل مختلف على جهازك اللوحي.
•قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي ،أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات
المحمول ،فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق .للحصول على اإلصدار األحدث من هذا الدليل،
يرجى زيارة موقع ويب  LGعلى .www.lg.com
•التطبيقات الجهاز الخاص بك ووظائفه ربما تختلف من مواصفات البلد والمنطقة ،أو األجهزة .ال تكون LG
مسؤولة عن أي مشكالت في األداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج
.LG
•ال تكون  LGمسؤولة عن مشكالت األداء أو عدم المالءمة التي تنشأ عن تحرير اإلعدادات السجل أو تعديل
برنامج نظام التشغيل .قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل
التطبيقات كما ينبغي.
•البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط األخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة لالستخدام
المحدود .إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها ألغراض تجارية أو أغراض أخرى ،فقد تنتهك قوانين
حقوق النشر .كمستخدم ،تتحمل المسؤولية كاملة عن االستخدام غير القانوني للوسائط.
•قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات ،مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو
استخدام خدمات الموقع .لتجنب الرسوم اإلضافية ،حدد خطة بيانات مناسبة الحتياجاتك .اتصل بموفر الخدمة
للحصول على تفاصيل إضافية.

عالمات تجارية
• LGوشعار  LGهما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة .LG Electronics
•تعود كافة العالمات التجارية وحقوق النشر األخرى إلى مالكيها.
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DivX HD
بشأن  DIVX VIDEO: DivXهو امتداد للفيديو الرقمي الذي أنشأته شركة  Divx, LLCوهي شركة
تابعة لشركة  .ROVIيعد هذا الجهاز جهاز  DivX Certifiedرسميًا اجتاز اختبارات شديدة الدقة للتحقق
من إمكانية تشغيله لفيديو  .DivXتفضل بزيارة الموقع  www.divx.comللحصول على مزيد من
المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق .DivX
بشأن  :DIVX VIDEO-ON-DEMANDجهاز  DivX Certifiedيجب تسجيل هذا الجهاز المجهز
ب  Video DIVXمن أجل تشغيل األفالم التي اشتريتها عند الطلب ( .)VODللحصول على رمز
التسجيل الخاص بك ،حدد موقع قسم  DivX VODفي قائمة إعداد الجهاز .للحصول على مزيد من
المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل ،توجه إلى الموقع .vod.divx.com
 DivX Certifiedلتشغيل فيديو  DivXحتى درجة االستبانة العالية  ،720Pبما في ذلك المحتوى
المميز.
DivX و DivX Certified والشعارات المقترنة بها هي عالمات تجارية لشركة Rovi
 Corporationأو الشركات التابعة لها و ُتستخدم بموجب ترخيص.
إشعار :برنامج مفتوح المصدر
للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وف ًقا لـ  GPLو LGPLو MPLوتراخيص أخرى
مفتوحة المصدر ،يُرجى زيارة الموقعhttp://opensource.lge.com/
كل شروط الترخيص وإشعارات إخالء المسؤولية واإلشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات
البرمجية المصدر.

Dolby Digital Plus
تم تصنيعه بموجب ترخيص من  Dolby Laboratories. Dolbyو  Dolby Digital Plusورمز
العالمة التجارية حرفا  Dهي عالمات تجارية لـ .Dolby Laboratories
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إرشادات الستخدام آمن وفعال
يرجى قراءة هذه اإلرشادات البسيطة .عدم التقيّد بهذه اإلرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.
في حال حدوث خطأ ،تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ .هذه األداة تجمع
البيانات المرتبطة بالخطأ فقط ،مثل قوة اإلشارة والتطبيقات المحملة .يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد
سبب الخطأ .تجدر اإلشارة إلى أن هذه السجالت مش ّفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من
 LGفقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

التعرض لطاقة التردد الالسلكي
ّ
معلومات حول التعرّض للموجات الالسلكية ومعدل االمتصاص المحدّد (.)SAR
تم تصميم نموذج جهاز  LG-V500ليتوافق مع متطلبات السالمة للموجات الالسلكية التي تتعرض لها.
وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمّن هوامش سالمة مصمّمة لضمان السالمة لكل األشخاص،
دون أخذ العمر والصحة بعين االعتبار.
•تستخدم إرشادات التباين للموجات الالسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل االمتصاص المحدد (.)SAR
وتجري اختبارات  SARباستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية اإلرسال بأعلى مستوى طاقة
مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
•وعلى الرغم من وجود اختالفات بين مستويات  SARلمختلف طرازات هاتف  ،LGفهي كلها مصممة
بحيث تفي باإلرشادات المتعلقة بالتعرّض للموجات الالسلكية.
•حد  SARالذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع غير المؤين Commission on Non-
 Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)هو  2واط/كجم وهو حد مقسّم على نحو متناسب
إلى  10جرامات من النسيج العضوي.
•أعلى قيمة لمعدل امتصاص الجسم لموجات  SARلهذا الجهاز عند تثبيته على الجسم ،كما هو موضح في
دليل المستخدم هذا ،هو  0.720واط/كجم.
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•يتوافق هذا المنتج مع إرشادات التعرض لموجات الراديو عند استعماله إما في وضع االستعمال العادي على
األذن أو عند وضعه على  0.00سم على األقل من الجسم .عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو
حامل مثبت على الجسم ،ينبغي أال يحتوي معدن ،وينبغي وضع المنتج على بعد  0.00سم من اجل سالمة
جسمك.
يعتمد إرسال ملفات البيانات من هذا الجهاز على جودة التوصيل بالشبكة .في بعض الحاالت ،تتأخر عملية
إرسال ملفات البيانات حتى توفر اتصال .احرص على اتباع التعليمات المتعلّقة بالمسافات الفاصلة المشار
إليها أعاله إلى أن يتم اكتمال اإلرسال.

العناية بالمنتج وصيانته
تحذير
إشعار الستبدال البطارية
تزل البطارية المثبتة في المنتج .إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية ،فقم بأخذها إلى أقرب
•لسالمتك ،ال ِ
فرع للصيانة أو وكيل معتمد من  LG Electronicsللمساعدة.
•بطارية  Li-Ionهي مكون خطر يمكن أن يتسبب في اإلصابة.
•استبدال البطارية من قبل شخص غير مؤهل يمكن أن يُسبب ضررًا على الجهاز الخاص بك.
تحذير
استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة لالستخدام مع هذا الجهاز فقط .استعمال أنواع
أخرى قد يبطل أي ضمان للجهاز وقد يكون خطرًا.
•ال تقم بتفكيك الوحدة .اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصالحها.
•قد تتضمن اإلصالحات المشمولة بالكفالة ،وف ًقا لـ  ،LGلوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديد ًة أو مجدد ًة،
على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف األجزاء التي تم استبدالها.
•ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن األجهزة اإللكترونية مثل أجهزة التلفاز ،والراديو ،وأجهزة الكمبيوتر
الشخصي.

8

•يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو األفران المنزلية.
•تجنب إسقاط الوحدة.
•ال تعرّض هذه الوحدة لالهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
•أوقف تشغيل الجهاز في أي منطقة تطلب منك ذلك طبقا ً للوائح الخاصة بها .على سبيل المثال ،ال تستخدم
جهازك في المستشفيات ألنها تؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
•ال تتعامل مع الجهاز بأيد مبتلة بينما يتم شحنه .ربما يسبب صدمة كهربائية ،ويمكن أن يلحق ضررًا بال ًغا
بجهازك.
•ال تشحن بطارية الجهاز بالقرب من المواد القابلة لالشتعال حيث ترتفع درجة حرارة الجهاز ويصبح ساخن
ويتسبب في حريق.
•استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (ال تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
•ال تشحن الجهاز اللوحى وهو على األثاث المنزلي.
•يُنصح بشحن الجهاز في منطقة جيدة التهوية.
•ال تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
•ال تبقي الجهاز بجانب بطاقات االئتمان أو تذاكر المواصالت ،فربما يؤثر على معلومات الشرائط الممغنطة.
•ال تضغط على الشاشة بآلة حادة ألنها قد تؤدي إلى تلف الجهاز اللوحى.
•ال تعرض الجهاز للسائل أو الرطوبة.
•استخدم الملحقات مثل سماعات األذن بحذر .ال تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
•ال تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصالحه إذا كان مكسورًا أو متحوالً إلى شظايا أو
متحطمًا .ال تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء االستخدام.
•جهازك اللوحي هو جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء التشغيل العادي .قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة
مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة .ولذلك،
كن حذراً عند التعامل مع جهازك أثناء أو بعد التشغيل مباشرة.
•إذا أصاب جهازك البلل ،افصله فورًا عن القابس ليجف بشكل كامل .ال تحاول تسريع عملية التجفيف
باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
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•يؤدى السائل الذي تخلل إلى داخل الجهاز المبتل إلى تغير لون عالمة المنتج داخل جهازك .ال تشمل الكفالة
الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.
•استخدم جهازك اللوحي في درجات حرارة تتراوح بين  0درجة مئوية و 40درجة مئوية ،إذا كان ذلك
ممك ًنا .تعريض الجهاز لدرجات الحرارة المنخفضة للغاية أو العالية قد يؤدي إلى حدوث ضرر أو عطل ،أو
حتى االنفجار.

كفاءة تشغيل الجهاز
األجهزة اإللكترونية
يصيب التشويش كل األجهزة اللوحية مما قد يؤثر على أدائها.
•ال تستخدم جهازك اللوحى الخاص بك بالقرب من المعدات الطبية دون طلب اإلذن .تجنب وضع الكمبيوتر
اللوحي على أجهزة ضبط نبضات القلب أو في جيب القميص مثالً.
•ربما تتأثر بعض أجهزة السمع من قبل جهازك اللوحى.
•قد يؤثر الحد األدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السالمة على الطرقات
تحقق من القوانين واللوائح بشأن استخدام جهازك اللوحى في المنطقة عندما تقود.
•ال تستخدم الجهاز باليد أثناء القيادة.
•عليك دومًا تركيز كامل االنتباه على القيادة.
•قد تؤثر طاقة  RFعلى بعض األنظمة اإللكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السالمة في
السيارة.
•عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي ،عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات السلكية مثبتة أو
محمولة .فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
•إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك ،فتأكد من كون مستوى الصوت معقوالً بحيث تكون مدر ًكا لما
يحيط بك .هذا األمر غاية في األهمية خصوصًا بالقرب من الطرقات.
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تج ّنب إلحاق الضرر بسمعك
مالحظة :قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات األذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.
لتفادي إلحاق الضرر بالسمع ،ال تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.
•قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك .ولذلك فإننا ننصح بأال
تقوم بتشغيل أو إيقاف جهازك اللوحي بالقرب من أذنك .كما نوصي بضبط مستوى صوت الموسيقى إلى
مستوى معقول.
•عند استخدام سماعات الرأس ،اخفض مستوى الصوت إذا كنت ال تسمع األشخاص الذين يتحدثون بالقرب
منك أو في حالة تم ُّكن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

القطع الزجاجية

ُتصنع بعض أجزاء من جهازك اللوحي من الزجاج .يمكن أن ينكسر هذا الزجاج إذا تم إسقاطه على سطح
صلب أو تلقى صدمه كبيره .في حال انكسر الزجاج ،ال تلمسه أو تحاول إزالته .توقف عن استخدام الجهاز
حتى يتم استبدال الزجاج بواسطة مُشغل خدمة معتمد.

مناطق التفجير
ال تستخدم الجهاز اللوحي أثناء أعمال التفجير .التزم بالقيود ،واتبع األنظمة أو القوانين.

مناطق ت ّتسم أجواؤها بالقابلية لالنفجار
•ال تستخدم الجهاز اللوحي في محطة التزود بالوقود.
•ال تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
•ال تنقل أو تخزن الغازات القابلة لالشتعال أو السائلة أو القابلة لالنفجار في نفس المكان الذي تحتفظ فيه
بجهازك اللوحى الخاص بك أو اإلكسسوارات في السيارة.
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في الطائرة
باستطاعة األجهزة الالسلكية أن تتسبّب بحدوث تشويش في الطائرة.
•أغلق جهازك اللوحى الخاص بك قبل الصعود على متن أي طائرة.
•ال تستعمله على األرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

األطفال
احتفظ بجهازك اللوحى في مكان آمن بعيدا عن متناول األطفال الصغار .فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد
تنفصل عنه وتتسبّب باالختناق .يحتوي هذا الجهاز أيضا ً على بطارية داخلية قد تكون خطيرة في حال عدم
استخدام الجهاز أو صيانته بطريقة صحيحة.

معلومات حول البطارية والعناية بها
•لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها .وبخالف أنظمة البطاريات األخرى ،ليس
هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
•استخدم بطاريات وشواحن  LGفقط .فشواحن  LGمصمّمة إلطالة فترة عمل البطارية.
•ال تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
•أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صالحية استخدامها.
•ال تعرض شاحن البطارية ألشعة الشمس المباشرة أو تستخدمه في درجة رطوبة مرتفعه ،كما هو الحال في
الحمام.
وال تترك الجهاز في أماكن ساخنة أو باردة ،ألن هذا قد يدهور من أداء البطارية.
•هناك خطر االنفجار إذا تم استبدال البطارية بواحدة أخرى من نوع غير صحيح.
•يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المص ّنعة .يرجى إعادة التدوير عندما يكون
ذلك ممك ًنا .ال تتخلّص منها كمهمالت منزلية.
•إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية ،خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG
 Electronicsللحصول على المساعدة.
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•احرص دائما على فصل الشاحن من مقبس الحائط بعد أن يتم شحن جهازك اللوحى بالكامل لتوفير استهالك
الطاقة غير الضرورية من الشاحن.
•إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة واإلعدادات المنتج وأنماط االستخدام والبطارية
واألوضاع البيئية.
•احرص على عدم مالمسة البطارية ألغراض حادّة األطراف كأنياب الحيوانات أو األظافر .فقد يسبب هذا
األمر حري ًقا.
كيفية تحديث جهازك اللوحي
قم بالوصول إلى أحدث إصدارات البرامج الثابتة والوظائف والتحسينات الجديدة للبرنامج.
> تحديث البرنامج.
•تحديث الجهاز اللوحي من دون جهاز كمبيوتر .اختر تحديث المركز
•تحديث جهازك اللوحي من خالل توصيله إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة ،يرجى زيارة  http://update.lgmobile.comأو
http://www. lg.com/common/index.jsp
اختر الدولة واللغة.
بيان التوافق
بموجب هذه الوثيقة ،تعلن شركة LG Electronics ،أن هذا المنتج  LG-V500يتوافق مع المتطلبات
األساسية واألحكام األخرى ذات الصلة بشروط توجيهات معايير االتحاد األوروبي EC5/.1999/
يمكنك االطالع على نسخة من إقرار المطابقة من خالل
http://www.lg.com/global/declaration

13

مالحظة هامة
يرجى قراءة هذا قبل أن تبدأ في استخدام جهازك اللوحي!
يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع جهازك اللوحي في هذا
القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل االتصال بممثل الخدمة.

.1ذاكرة الجهاز اللوحى
تحتاج إلى التحقق من ذاكرة جهازك اللوحى وحذف بعض البيانات ،مثل التطبيقات أو الرسائل ،لتوفير المزيد
من الذاكرة المتاحه.
إللغاء تثبيت التطبيقات:
> التطبيقات.
> تبويب التطبيقات > اإلعدادات
>
1 1انقر
2 2بمجرد ظهور جميع التطبيقات ،قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
3 3اضغط على إلغاء التثبيت.

.2قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل
تحذير
إذا قمت بتثبيت واستخدام نظم تشغيل األخرى غير الموفرة من قبل الشركة المصنعة قد يسبب عطل
لجهازك اللوحي .وباإلضافة إلى ذلك ،لن يشمل الضمان جهازك اللوحي.
تحذير
لحماية جهازك اللوحي والبيانات الشخصية ،قم بتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة ،مثل Play
 .™Storeإذا كان هناك التطبيقات غير مثبتة بشكل صحيح على جهازك اللوحي ،ستؤدى للتأثير على
أداء الجهاز أو قد يحدث عطل خطير .يجب إلغاء تثبيت تلك التطبيقات وكافة البيانات واإلعدادات المرتبطة
بالجهاز اللوحي.
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.3استخدام نقش إلغاء القفل
>
> تبويب التطبيقات > اإلعدادات
>
حدد نمط فتح القفل لتأمين جهازك اللوحي .انقر
تبويب اإلعدادات الشاشة > تأمين الشاشة > إختر قفل الشاشة > النقش .يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة
ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة .يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية لـ  PINكإجراء أمني في
حالة نسيان نقش إلغاء القفل.
تنبيه :قم بإنشاء حساب  Googleقبل ضبط نقش إلغاء القفل وتذ ّكر النسخة االحتياطية لـ  PINالتي أنشأتها
أثناء إنشاء نقش القفل.
تحذير
احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.
من الهام ج ًدا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه .لن تكون قادرًا على الوصول إلى جهازك اللوحى
إذا استخدمت نقشا ً غير صحيح  5مرات .لديك  5فرص إلدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز  PINأو
كلمة المرور .إذا استنفذت كل المحاوالت الخمس ،يمكنك المحاولة مرة أخرى بعد  30ثانية.
عند تع ّذر استعادة نقش إلغاء القفل ،أو رمز PIN ،أو كلمة المرور:
< إذا نسيت النقش >
إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك في  Googleعلى جهازك اللوحى لكنك فشلت في إدخال النقش الصحيح
 5مرات ،انقر على زر هل نسيت النقش؟ في أسفل الشاشة .عندئ ٍذ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام
حساب  Googleأو يتعين عليك إدخال النسخة االحتياطية لـ  PINالتي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل.
إذا لم تقم بإنشاء حساب  Googleعلى جهازك اللوحى أو كنت قد نسيت  PINالخاص بك عليك استعادة
ضبط المصنع.
< إذا نسيت رمز  PINأو كلمة المرور >
إذا نسيت رمز  PINأو كلمة المرور ،ستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكامل.
تنبيه :في حالة تنفيذ إعادة الضبط الكامل ،سيتم حذف التطبيقات وبيانات المستخدم كافة.
مالحظة :إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب  Googleونسيت نقش إلغاء القفل ،ستحتاج إلى إدخال
نسخة احتياطية لـ PIN.
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.4استخدام إعادة الضبط الكامل
(إعادة الضبط على اإلعدادات الشركة المصنعة)
إذا لم يستعيد جهازك اللوحى حالته األصلية ،قم بإعادة تعيين المصنع) لتهيئة ذلك.
1 1أوقف تشغيل الجهاز اللوحي.
2 2اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل  +مفتاح خفض مستوى الصوت على الجهة اليمنى من الجهاز
اللوحي.
3 3حرّر مفتاح الطاقة/القفل فقط عند ظهور شعار  LGواستمر بالضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت.
4 4اضغط على الفور وباستمرار على مفتاح الطاقة/القفل  +مفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت عينه مع
االستمرار بالضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت.
5 5حرّر المفاتيح كافة عند ظهور شاشة إعادة الضبط على اإلعدادات الشركة المصنعة.
6 6اضغط على مفتاح الطاقة/القفل للمتابعة ،أو على أي من مفاتيح مستوى الصوت لإللغاء.
7 7اضغط على مفتاح الطاقة/القفل مرة أخرى للتأكيد ،أو على أي من مفاتيح مستوى الصوت لإللغاء.
8 8سيجري جهازك إعادة ضبط كامل للشركة المصنعة.
تحذير
في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكامل" ،سيتم حذف التطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص
 DRMكافة .يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي ألي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.

.5فتح التطبيقات وتغييرها

يع ّد تعدد المهام أمرًا سهالً مع نظام  Androidنظرًا إلمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه .ال
حاجة إلنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر.
يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها .يقوم نظام  Androidبإدارة كل تطبيق وإيقافه
وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة ال تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.
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 .ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
1 1المس مع االستمرار على مفتاح القائمة الرئيسية
2 2اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه .ال يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق الذي يعمل في
للخروج من التطبيق بعد استخدامه.
خلفية جهازك اللوحى .تأكد من النقر على مفتاح الرجوع
•إليقاف التطبيقات ،اضغط على مدير المهام من قائمة التطبيقات الحديثة ،ثم اضغط على عالمة التبويب
إيقاف أو إيقاف الكل.
•إلزالة تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة ،قم بتمرير معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين .لمسح التطبيقات
كافة ،اضغط على مسح الكل.

.6في حال تج ّمدت الشاشة
إذا توقفت الشاشة أو لم يستجيب الجهاز اللوحي عند محاولة تشغيله :اضغط مع االستمرار على مفتاح
التشغيل/اإليقاف لمدة  12ثانية لقفل جهازك اللوحى .إذا استمرت المشكلة ،فيرجى االتصال بمركز الخدمة.

.7ال تقم بتوصيل جهازك اللوحى عند فتح أو قفل جهاز الكمبيوتر الخاص
بك
تأكد من فصل جهازك اللوحي عن جهاز الكمبيوتر عند تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو إيقاف تشغيله
حيث أنه قد يؤدي إلى ظهور أخطاء الكمبيوتر.
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تعرف على جهازك
نظرة عامة حول الجهاز اللوحي
عدسة الكاميرا األمامية
جهاز استشعار الضوء المحيط
مفتاح الطاقة/اإلقفال
مفاتيح مستوى الصوت
شاشة اللمس

عدسة الكاميرا
مكبر الصوت
مقبس سماعات األذن
فتحة بطاقة microSD
ضوء باألشعة تحت الحمراء وبتقنية LED
منفذ الشاحنUSB/
الميكروفون
مالحظة :تأكد من عدم غلق الميكروفون أثناء تسجيل الفيديو أو مقطع صوتي.
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عدسة الكاميرا األمامية

استخدامها اللتقاط الصور وتسجيل الفيديو لنفسك .يمكنك أيضًا استخدام هذا
للدردشة عبر الفيديو .حافظ على نظافته لتحقيق األداء األمثل.

فتحة بطاقة microSD

ادخل بطاقة  SDلتخزين الملفات مثل الموسيقى والفيديو والصور.

مقبس سماعات األذن

يسمح لك بتوصيل سماعة الرأس المناسبة ،و عمل المحادثات دون امساك
الجهاز بيديك .كما يمكنك توصيل سماعات الرأس لالستماع إلى الموسيقى.

جهاز استشعار الضوء
المحيط

جهاز استشعار الضوء المحيط يستخدم جهاز استشعار المحيط الذي يقيس
ضوء المحيط ويقوم بضبط سطوع شاشة  LCDلتوفير شاشة حية.

مفتاح الطاقة/اإلقفال

اضغط على مفتاح قفل/فتح الشاشة .اضغط مع االستمرار لتحويل الجهاز
اللوحى لوضع تشغيل  /إيقاف ،إعادة تشغيله ،تفعيل  /تعطيل وضع الرحالت
الجوية ،وتغيير اإلعدادات الصوت.

مفاتيح مستوى الصوت

تسمح لك بضبط مستوى صوت الوسائط.

منفذ الشاحنUSB/

يسمح لك بربط الجهاز اللوحي وكيبل  USBلالستخدام مع الشاحن ،أو
الملحقات المتوافقة األخرى.

عدسة الكاميرا الخلفية

استخدامها اللتقاط الصور وتسجيل الفيديو .حافظ على نظافته لتحقيق األداء
األمثل.

مكبر الصوت

يخرج الصوت من السماعات الخلفية بدال من سماعة األذن (على سبيل
المثال ،وظيفة مكبر الصوت ،وظيفة مشغل الموسيقى ،الخ).

الميكروفون

سجل صوتك الستخدامه في خاصية تفعيل الصوت.

ضوء باألشعة تحت
الحمراء وبتقنية LED

يعمل كجهاز استشعار .QuickRemote

تحذير
يؤدى وضع جسم ثقيل على الجهاز اللوحى أو الجلوس عليه إلى تلف وظائف الشاشة و اللمس .ال تغطي
جهاز استشعار األشياء القريبة في شاشة  LCDبطبقة واقية .فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز االستشعار.
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تلميح!
كلما قمت بفتح التطبيق للتحقق من الخيارات المتاحة.
•اضغط على مفتاح القائمة
•إذا كان الجهاز مغلق وال يعمل ،اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل/اإليقاف لمدة  12ثانية
إليقاف تشغيله.

شحن الجهاز اللوحى
يتم استخدام بطارية  Li-ionقابلة للشحن لتشغيل الجهاز اللوحي .يتم استخدام محول  ،USBالمرفق مع
الجهاز اللوحي ،لشحن البطارية .تأكد من شحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز اللوحي للمرة األولى.
تزل البطارية المثبتة في المنتج.
مالحظة :يحتوي جهازك على بطارية قابلة للشحن الداخلي .لسالمتك ،ال ِ
تحذير! إذا لم تعمل الشاشة الجهاز اللوحى أثناء عملية الشحن ،ربما يكون ذلك بسبب وجود كم طاقة غير
مستقر .ونتيجة لذلك ،افصل كيبل  USBمن الجهاز أو افصل محول  USBمن مقبس الطاقة.
1 1قم بتوصيل محول  USBوكيبل .USB
2 2قم بتوصيل كيبل ( USBكما هو موضح أدناه) في شاحن الجهاز اللوحي /منفذ .USB

مالحظة :يجب أن يتم شحن البطارية بالكامل أوالً لتحسين فترة عمل البطارية.
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تحسين فترة عمر البطارية
يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي ال تحتاج إلى تشغيلها بصورة
مستمرة في الخلفية .يمكنك أيضا ً مراقبة كيفية استهالك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

لتمديد فترة عمل البطارية

•أوقف تشغيل االتصاالت الالسلكية التي ال تستخدمها مثل أو  Wi-Fiالبلوتوث أو .GPS
•قلل سطوع الشاشة و اضبط مهلة أقصر إلضاءة الشاشة.
•قم بإيقاف المزامة التلقائية لـ ™ Gmailو التقويم و االسماء و التطبيقات األخرى.
•بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها قد تتسبب في خفض طاقة البطارية.
•تحقق من مستوى البطارية المشحونة أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها.

للتحقق من مستوى شحن البطارية

> حول الجهاز اللوحي > البطارية.
> اإلعدادات
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر على التطبيقات
2 2يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) ومستواها في القائمة أعلى الشاشة.

لمراقبة ما يستخدم البطارية والتحكم فيه

> اإلعدادات

> حول الجهاز اللوحي > البطارية >

1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر على التطبيقات
استخدام البطارية.
2 2يعرض الجزء السفلي من الشاشة وقت استخدام البطارية و يعرض أيضا ً التطبيقات و الخدمات التي
تستخدم طاقة البطارية من كم الطاقة المستهلكة األكبر إلى األصغر.

إدخال بطاقة microSD
يدعم الجهاز استخدام بطاقات ذاكرة  microSDبسعة تصل إلى  64جيجابايت .يمكن حفظ محتويات الوسائط
المتعددة في بطاقة .microSD
1 1اغلق الجهاز اللوحى قبل إدخال أو إخراج بطاقة .microSD
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2 2أدخل ظفرك في تجويف البطاقة و اسحب درج بطاقة  microSDبعي ًدا .ادخل بطاقة  microSDفي
الفتحة و اجعل اتجاه الموصالت النحاسية ألسفل .ادفع الدرج بلطف في الجهاز.

إزالة بطاقة microSD
إلزالة بطاقة  microSDبأمان من الجهاز اللوحي ،تحتاج أولاً إلى فصله.
> التخزين > فصل بطاقة .SD
> اإلعدادات
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر على التطبيقات
2 2اسحب بطاقة  microSDبلطف من الفتحة.
تحذير! ال تخرج بطاقة  microSDبدون فصلها أوالً .فيما عدا ذلك ،فإنه قد يؤدي إلى تلف بطاقة
 microSDوكذلك الجهاز اللوحي ،واحتمال تلف البيانات المخزنة على بطاقة .microSD
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تنسيق بطاقة microSD
تحذير! يتم حذف جميع الملفات المخزنة على بطاقة  microSDعند تنسيق البطاقة.
> اإلعدادات

1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر على التطبيقات
2 2انقر على مسح بطاقة ( SDمرتين).
3 3إذا قمت بضبط نقش إلغاء القفل ،فأدخله واضغط على مسح كل شيء .ستتم تهيئة البطاقة وتصبح جاهز ًة
لالستخدام.
> التخزين.

مالحظة :إذا كان هناك محتوى على بطاقة  microSDالخاصة بك ،قد تختلف تركيبة المجلد بعد إعادة
التهيئة حيث سيتم حذف جميع الملفات.

إقفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت ال تستخدم الجهاز اللوحي لفترة من الوقت ،سيتم تشغيل الشاشة تلقائيا ثم ُتقفل .يساعد ذلك على منع
اللمس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية .عندما ال تستخدم الجهاز اللوحي الخاص بك ،اضغط مفتاح
التشغيل/اإليقاف لقفل جهازك اللوحي.
في حالة تشغيل أي برامج عند قفل الشاشة ،فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل .من المستحسن أن تقوم
بإغالق كافة البرامج قبل الدخول في وضع القفل لتجنب نفقات ال لزوم لها (مثل الوصول إلى شبكة اإلنترنت،
ومزامنة البيانات).
لتنشيط الجهاز من وضع االستعداد ،اضغط على مفتاح التشغيل/اإليقاف  .تظهر شاشة القفل .المس شاشة
القفل ومررها في أي اتجاه إللغاء قفل الشاشة الرئيسية .سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.
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الشاشة الرئيسية الخاصة بك
تلميحات شاشة اللمس
وهنا بعض النصائح حول كيفية التنقل على الجهاز اللوحي.

تشغيل الشاشة

تسمح لك خاصية تشغيل الشاشة بالنقر المزدوج على الشاشة لتتحول بسهولة الشاشة إلى وضع اإليقاف أو
التشغيل.
•انقر مرتان بسرعة على مركز الشاشة لتشغيلها.
•انقر بسرعه مرتان على شريط الحالة ،أو مساحة فارغة على
الشاشة الرئيسية ،أو قفل الشاشة لغلق الشاشة.

مالحظة:
•يمكنك تعطيل هذه الميزة في اإلعدادات الشاشة.
> اإلعدادات
من الشاشة الرئيسية ،انقر على التطبيقات
الشاشة > انقر على مربع اختيار تشغيل الشاشة.
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> اإلعدادات الشاشة > تشغيل

Slide aside

حرك ثالثة أصابع إلى اليسار لحفظ التطبيقات قيد التشغيل أو إعادتهم الى الشاشة .العادتهم في وقت الحق ،قد
تقوم بعض التطبيقات بإعادة التشغيل .يمكنك حفظ حتى ثالثة التطبيقات.
1 1أثناء وجود تطبيق مفتوح ،ضع ثالثة أصابع على الشاشة
وتحرك نحو اليسار .يتم حفظ الشاشة الحالية وتظهر الشاشة
الرئيسية.

2 2إلعادة فتح التطبيقات محفوظه ،حرك ثالثة أصابع على
الشاشة نحو اليمين .اضغط على التطبيق المطلوب الذي تريد
فتحه.

تلميح! خاصية  Slide asideال تتعرف على عدد أقل من األصابع ،أو أصابع إضافية ،أو راحة يدك.

النقر أو اللمس

انقر مرة واحدة إلختيار خيارات ،روابط ،واختصارات واحرف على لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
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اللمس باستمرار

المس األيقونة باستمرار على الشاشة عن طريق لمسه وعدم رفع إصبعك حتى يحدث استجابه من األيقونة.
على سبيل المثال ،لفتح الخيارات المتاحة السم ما ،المس باستمرار االسم في قائمة االسماء حتى تفتح قائمة
السياق.

السحب

المس األيقونه باستمرار للحظة ثم ،دون رفع إصبعك ،حرك إصبعك على الشاشة حتى تصل إلى موضع
الهدف .يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

المرور أو التحرك

للمرور أو التحرك ،حرك إصبعك بسرعة عبر سطح الشاشة ،دون التوقف عند اللمس ألول مرة (حتى ال
تسحب األيقونه بدلاً من ذلك) .على سبيل المثال ،يمكنك تحريك الشاشة ألعلى أو ألسفل للتمرير عبر قائمة أو
التصفح خالل الشاشات الرئيسية المختلفة بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

النقر المزدوج

انقر مرتان على صفحة ويب أو خريطة للتكبير .على سبيل المثال ،اضغط مرتين بسرعة على قسم معين في
ً
ضغطا مزدوجً ا للتكبير والتصغير
صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليالئم عرض الشاشة .كما يمكنك الضغط
عند التقاط صورة (باستخدام الكاميرا) وعند استخدام الخرائط .انقر مرتان فوق كلمة لتنشيطها .انقر مرتان
أيضا لتفعيل ميزة تشغيل الشاشة لتحويل الشاشة لوضع التشغيل أو اإليقاف.

أقرص باإلصبعين للتكبير

استخدم السبابة واإلبهام في حركة القرص و أبعدهما للتكبير أو التصغير عند استخدام متصفح أو خرائط ،أو
عندما تصفح صور.
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تدوير الشاشة

من العديد من التطبيقات والقوائم ،تقوم الشاشة بتعديل وضعها طبقا ً التجاه الجهاز.
مالحظة:
•لتحديد عنصر ،المس وسط الرمز.
•ال حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كا ٍ
ف يتيح لها التعرّف على لمسة خفيفة ولكن
ثابتة.
•استخدم رأس إصبعك للمس الخيار المطلوب .احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية
مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات .يمكنك تخصيص كل لوحة باستخدام التطبيقات والتنزيالت
وعناصر واجهة االستخدام والخلفيات.
مالحظة :تختلف بعض صور الشاشة تبعا لإلقليم الخاص بك.
على الشاشة الرئيسية ،يمكنك عرض رموز القائمة في أسفل الشاشة .توفر رموز القائمة وصوالً سهالً وبلمسة
واحدة إلى الوظائف األكثر استخدامًا.
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شريط الحالة – يعرض معلومات حالة الجهاز ،بما في ذلك الوقت ،قوة
اإلشارة ،وحالة البطارية ،وأيقونات اإلشعار.

أيقونات التطبيق – انقر على أيقونة (التطبيق ،البرنامج ،المجلد ،الخ) للفتح
واالستخدام.

المفاتيح السريعة – تتيح بلمسة واحدة سهولة الوصول إلى الوظائف
المستخدمة في معظم األحيان.
مفتاح العودة – للعودة إلى الشاشة السابقة .يغلق أيضا الرسائل المنبثقة
مثل القوائم ومربعات الحوار ،ولوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
مفتاح الصفحة الرئيسية – للعودة إلى الشاشة الرئيسية (أو العودة إلى
توزيعة الشاشة الرئيسية الخاصة بك من توزيع اماكن األيقونات على
الشاشة الرئيسية) المس االيقونة و ثبت أصبعك عليه لعرض التطبيقات
المستخدمة مؤخرا مع للوصول إلى تطبيق إدارة المهام.
مفتاح القائمة – يفتح قائمة الخيارات مع الخيارات التي تؤثر على الشاشة
الحالية أو التطبيق .ينطبق هذا فقط عندما تكون متاحة ،وهذا يتوقف على
الشاشة أو التطبيق.
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تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خالل إضافة التطبيقات أو التنزيالت أو عناصر واجهة االستخدام أو
الخلفيات .لمزيد من الراحة في استخدام جهازك اللوحي ،إضف تطبيقاتك المفضلة والبرامج إلى الشاشة
الرئيسية.
إلضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية:
1 1المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
2 2انقر على تبويب التطبيقات أو عناصر واجهة االستخدام والخلفيات االستخدام.
3 3المس مع االستمرار على األيقونة الذي تريد إزالتها ،اسحبها إلى الموضع المطلوب ،ثم ارفع إصبعك.
لحذف رمز من الشاشة الرئيسية:
المس مع االستمرار األيقونة التي ترغب بإزالتها ،و اسحبها إلى

 ،واترك إصبعك.

تلميح! إلضافة أيقونة تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من شاشة التطبيقات ،المس مع االستمرار التطبيق الذي
ترغب في إضافتة واسحبه إلى الموقع المطلوب.
تلميح! يمكنك إضافة العديد من أيقونات التطبيقات في مجلد واحد .ضع أيقونه فوق اخرى على الشاشة
الرئيسية ،وسيتم إنشاء مجلد.

مؤخرا
العودة إلى التطبيقات المستخدمة
ً

مفتاح الشاشة الرئيسية .ستظهر الشاشة إطارًا منبث ًقا يتضمن رموز التطبيقات التي

1 1المس باستمرار
استخدمتها مؤخرًا.
2 2المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به .أو المس مفتاح العودة
بك.

للرجوع إلى الشاشة السابقة الخاصة
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اإلشعارات
تنبهك اإلشعارات بوصول الرسائل الجديدة وأحداث التقويم والتنبيهات باإلضافة إلى األحداث الجارية ،مثل
تنزيالت الفيديو.
من لوحة اإلشعارات ،يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز اللوحي و اإلشعارات المعلقة.
عند وصول إشعار ،يظهر رمزه عند أعلى الشاشة .تظهر أيقونات اإلشعارات المعلقة على اليسار ،و أيقونة
رموز النظام على اليمين يبين عالمات مثل  Wi-Fiأو قوة البطارية.
مالحظة :قد تختلف الخيارات المتاحة طبقا ًَ للمنطقة أو مزود الخدمة.
رموز النظام مثل البلوتوث ،و Wi-Fiوحالة البطارية

اإلشعارات المعلقة

مرر ألسفل للوصول إلى اإلشعارات واإلعدادات

اسحب شريط الحالة ألسفل لفتح لوحة اإلشعارات .إلغالق لوحة اإلشعارات ،اسحب الشريط الموجود في
الجزء السفلي من الشاشة نحو االعلى.
مالحظة :المس أيقونة باستمرار من قائمة إالعدادات السريعة لعرض قائمة اإلعدادات.
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شريط اإلعدادات السريعة – انقر ناحية اليمين أو اليسار
للتحرك عبر القائمة.
شريط التطبيقات – QSlideانقر لتفعيل خاصية
.QSlide

مرر إلى اليسار واليمين لضبط إضاءة الشاشة  /الصوت.

اإلعدادات سريعة على لوحة اإلشعارات

استخدم إالعدادات السريعة للتبديل بين الوظائف مثل خدمة  Wi-Fiبسهولة .توجد اإلعدادات سريعة في الجزء
العلوي من لوحة اإلشعارات.

إلعادة ترتيب االيقونات سريعا ً على لوحة إإلشعارات.

افتح لوحة اإلشعارات و المس
السريعة.

 .ثم يمكنك عرض وإعادة ترتيب األيقونات المطلوب على قائمة اإلعدادات

التطبيقات  Qslideعلى لوحة اإلشعارات

يتم عرض التطبيقات  QSlideفي شريط على لوحة اإلشعارات أسفل شريط إالعدادات السريعة .توفر هذه
األيقونات ،وسيلة مريحة سريعة لتعدد المهام على نفس الشاشة (مثل عرض صورة داخل صورة على
التلفزيون) .يعرض تطبيق  QSlideنافذة صغيرة على الشاشة التي يمكن نقلها ،و ضبط حجمها ،أو جعلها
شفافة.

باستخدام التطبيقات QSlide

انقر فوق أي من التطبيقات  QSlideفي الشريط لتنشيطه .عند تفعيلها ،تفتح تطبيق  QSlideفي نافذة في
الصدارة ،مما يتيح لك الوصول إلى التطبيقات أخرى في الخلفية .يمكنك فتح ما يصل الى نافذتين QSlide
في وقت واحد.
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رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر أيقونة المؤشر على شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة ألحداث التقويم ،حالة الجهاز وأكثر من
ذلك.
توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز .الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي
بعض أشهر الرموز.
الرمز
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الوصف

الرمز

الوصف

وضع الرحالت الجوية

المنبه معين

متصل بشبكة Wi-Fi

 SmartShareلتشغيل الموسيقى

سماعة رأس سلكية

 GPSقيد الكشف

البلوتوث قيد التشغيل

استالم بيانات الموقع من GPS

تحذير النظام

البيانات قيد المزامنة

وضع االهتزاز

بريد  Gmailجديد

البطارية مشحونة بشكل كامل

رسالة  Hangoutsجديدة

جاري شحن البطارية

األغنية قيد التشغيل

 DLNAمُفعلة

يتم توصيل الجهاز اللوحي بالكمبيوتر
عن طريق كيبل  USBأو يكون ربط
 USBنشط

تنزيل البيانات

تفعيل خاصية توفير الطاقة

تحميل البيانات

خاصية  Slide asideمُفعله

مالحظة :قد يختلف موقع األيقونات في شريط الحالة وفقا للوظيفة أو الخدمة.

Plug & Pop
تسمح لك ميزة  Plug & Popباختيار التطبيقات بسرعة الستخدامها عند توصيل سماعة أذن أو جهاز أثناء
التن ّقل ،مثل الماوس أو لوحة مفاتيح.
1 1قم بتوصيل سماعة أذن أو جهاز ( OTGمثل ماوس أو لوحة مفاتيح ،الخ).
2 2عندئذ يتم عرض لوحة التطبيقات ،وستتم ّكن من تحديد تطبيق لتشغيله.
مالحظة :يمكنك تعديل التطبيقات لعرضها على اللوحة وضبطها على عدم إظهار لوحة التطبيقات.
◄ ◄انقر

>

> اإلعدادات

> إضافي.

( )Screenshotالتقاط لقطة شاشة
اضغط مع االستمرار على مفتاح خفض الصوت و مفتاح التشغيل/اإليقاف في نفس الوقت لحوالي  2ثانية
اللتقاط الـ .Screenshot
> مجلد الـ .Screenshots
> المعرض
لعرض الصور الملتقطة ،انتقل إلى التطبيقات
تلميح! ال يمكنك التقاط صورة من خالل الكاميرا  /شاشة الفيديو.

استخدم  QuickMemoاللتقاط صورة

على الشاشة التي تريد التقاطها ،اسحب شريط الحالة لالسفل وحدد .QuickMemo
أو
اضغط مع االستمرار على مفتاح مستوى الصوت ألعلى  /أسفل في نفس الوقت.
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استخدم  Capture plusاللتقاط الـ screenshot

هذه الميزة تسمح لك بالتقاط صورة لجزء من الشاشة في متصفح اإلنترنت االفتراضي.
وبعد ذلك انقر على تطبيق .Capture plus
1 1انقر أثناء االتصال باإلنترنت
2 2اضبط المربع األزرق على الحجم المطلوب ،ثم انقر على موافق .يتم حفظ المنطقة المحددة في معرض
الصور.

لوحة المفاتيح على الشاشة
يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة .تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج
إلى إدخال نص .لعرض لوحة المفاتيح يدوياً ،ما عليك إال لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.
استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص
  اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي باألحرف الكبيرة .اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.
  اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح األرقام ولوحة مفاتيح الرموز.
  اضغط الستخدام وظيفة إدخال الصوت .يمكنك أيضًا لمس وتثبيت أصبعك على هذه األيقونة إلختيار
خط اليد وقائمة اإلعدادات.
  اضغط إلدخال مسافة.
  اضغط إلنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.
  اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال األحرف المش ّكلة

لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة تسمح لك بإدخال حروف خاصة (مثل الحرف ".)"á
على سبيل المثال ،المس واستمر في الضغط على الزر المطلوب (على سبيل المثال ،مفتاح " .)"aبعد ظهور
الحرف المطلوب ،حرك إصبعك عليه وارفعه لتشغيله.
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إعداد حساب Google
عند تشغيل الجهاز اللوحي ألول مره ،لديك فرصة لتنشيط الشبكة ،لتسجيل الدخول إلى حساب Google
الخاص بك وتحديد كيفية استخدام بعض خدمات .Google

إلعداد حساب Google
•قم بتسجيل الدخول إلى حساب  Googleمن شاشة اإلعداد التي تم طلبها.
أو
> الحسابات
> تبويب التطبيقات > اإلعدادات
•من الشاشة الرئيسية ،انقر على التطبيقات
والمزامنة > إضافة حساب > .Google
إذا كان لديك حساب في  ،Googleفالمس حالي ،وأدخل عنوان البريد اإللكتروني وكلمة المرور ثم المس
 .خالف ذلك ،المس جديد وإدخل المعلومات الضرورية إلنشاء حساب  Googleجديد.
بمجرد االنتهاء من إعداد حساب  Googleالخاص بك على الجهاز اللوحي ،يقوم الجهاز تلقائيًا بمزامنة
البيانات مع حسابك في  Googleعلى الويب.
االسماء الخاصة بك ،تتم مزامنة رسائل  ،Gmailأحداث التقويم وغيرها من المعلومات لهذه التطبيقات
والخدمات على شبكة اإلنترنت مع الجهاز اللوحي( .يعتمد هذا على اإلعدادات المزامنة لديك).
بعد تسجيل الدخول ،يمكنك أن تستخدم  ™ Gmailواالستفادة من خدمات  Googleعلى الجهاز اللوحي.

35

االتصال بالشبكات واألجهزة
Wi-Fi
بفضل شبكة  ،Wi-Fiيمكنك الوصول إلى انترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول الالسلكية (.)AP
استمتع بإنترنت السلكي من خالل استخدام شبكة  Wi-Fiمن دون رسوم إضافية.

االتصال بشبكات Wi-Fi

الستخدام  Wi-Fiعلى الجهاز اللوحي ،تحتاج إلى الوصول إلى نقطة وصول السلكية أو نقطة فعالة .تكون
بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك االتصال بها ببساطة .البعض اآلخر منهم مخفى أو يستخدم خصائص
األمان؛ يجب تهيئة الجهاز اللوحى لتكون قادرة على ربطه باألجهزه األخرى .أوقف تشغيل ميزة  Wi-Fiعند
عدم استخدامها وذلك إلطالة فترة عمل البطارية.

تشغيل ميزة  Wi-Fiواالتصال بشبكة Wi-Fi

> تبويب التطبيقات > اإلعدادات

>  Wi-Fiمن شبكات

1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
السلكية.
لتشغيله والبدء في البحث عن شبكات  Wi-Fiالمتوفرة.
2 2انقر
3 3انقر بحث لترى قائمة من شبكات  Wi-Fiالنشيطه.
•كما تتم اإلشارة إلى الشبكات المُؤمنة برمز القفل.
4 4المس إحدى الشبكات لالتصال بها.
•إذا كانت الشبكة مؤمنة ،فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى( .راجع مسؤول
الشبكة للحصول على التفاصيل)
5 5يعرض شريط الحالة االيقونات التي تشير إلى حالة الـ .Wi-Fi

البلوتوث
يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خالل تشغيل التطبيق المناسب ،وليس من خالل قائمة البلوتوث
كمعظم الهواتف المحمولة األخرى.
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مالحظة:
•ال تتحمل شركة  LGمسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة البلوتوث الالسلكية
أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
•تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها من األجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة .وفي حالة
وجود عوائق بين األجهزة ،قد تقل مسافة التشغيل.
•قد تكون بعض األجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك األجهزة التي لم تختبرها بلوتوث
 SIGأو لم تعتمدها.

تشغيل البلوتوث وإقران جهازك اللوحي بأخر يوجد به بلوتوث

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل االتصال به.
> تبويب التطبيقات > اإلعدادات
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
السلكية.
لتشغيل البلوتوث .سترى خيار جعل الجهاز اللوحي مرئيًا .ثم انقر على البحث عن أجهزة
2 2انقر
لعرض األجهزة الموجوده في النطاق.
3 3اختر الجهاز الذي تريد االقتران به من القائمة.
بعد نجاح عملية االقتران ،يتصل جهازك بالجهاز الهدف.

> البلوتوث من شبكات

مالحظة :الجهاز اللوحي الخاص بك ال يدعم خاصية الاليدوية .ولذلك ،فإن استخدام خصائص المكالمة مع
بعض الملحقات مثل سماعات بلوتوث أو األجهزة التي تدعم تقنية البلوتوث قد ال تكون متاحة لهذا الجهاز.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث الالسلكية

1 1افتح العنصر وانقر
أو
المس وثبت اصبعك على هذا العنصر واختار مشاركة.
أو
> مشاركة.
افتح العنصر ،وانقر على مفتاح القائمة
.
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2 2انقر البلوتوث للتبادل عن طريق البلوتوث.
مالحظة :قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.
3 3البحث عن جهاز مزود بتقنية البلوتوث واالقتران به.

استالم البيانات باستخدام ميزة البلوتوث الالسلكية

> البلوتوث.
> تبويب التطبيقات > اإلعدادات
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
انقر لتشغيل البلوتوث ووضع عالمة على مربع االختيار في الجزء العلوي من الشاشة ليكون
2 2انقر
جهازك مرئى لألجهزة األخرى.
مالحظة :لتحديد طول المدة التى سيكون جهازك مرئيًا فيها ،انقر على مفتاح القائمة
المستقطع للرؤية.

> الوقت

3 3إقرن األجهزة وانقر على قبول عند استالم طلب السماح لقبول ملف (ملفات).

SmartShare
يمكنك االستمتاع بميزة  SmartShareفي المعرض والموسيقى والفيديو و .Polaris Office

الرسال المحتوى من جهازك اللوحي إلى أجهزة أخرى

1 1انقر على المحتوى الذي تريد أن ُتشغله أو ترسله
2 2انقر تشغيل أو  Beamفي جدول الحوار.
•تشغيل :يمكنك إرسال المحتوى الخاص بك عن طريق كيبل التلفزيون ،ومكبر الصوت الذى يعمل بتقنية
البلوتوث ،الخ.
• :Beamيمكنك إرسال المحتوى الخاص بك إلى أجهزة البلوتوث أو إرسال * SmartShare
المدعومة من الهواتف  LGأو األجهزة اللوحية.
* SmartShare Beamلنقل محتويات الوسائط المتعددة بسرعة من خالل .Wi-Fi Direct
.
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3 3اضغط على الجهاز للتشغيل أو التلقي على القائمة.
•في حال لم يكن الجهاز على القائمة ،احرص على تشغيل  Wi-Fiأو  Wi-Fi Directأو اتصال
البلوتوث على الجهاز .وانقر إعادة التفحّ ص.
4 4اضغط على إرسال.

لالستمتاع بالمحتوى من األجهزة القريبة مثل الكمبيوتر أو الجهاز المحمول على الجهاز
اللوحي
1 1لربط األجهزة القريبة بالجهاز اللوحي ،انقر فوق األجهزة المجاورة.
<المعرض>

•تأكد من أن جهازك اللوحي واألجهزة القريبة متصله بنفس شبكة الـ .Wi-Fi
•احرص على تشغيل ميزة  DLNAعلى الجهاز القريب.
2 2اضغط على الجهاز لالتصال.
إذا لم يكن الجهاز مدرجً ا على القائمة ،اضغط على بحث عن األجهزة القريبة.
بعد االتصال ،يمكنك االستمتاع بالمحتويات من جهاز قريب على جهازك اللوحي.

اتصاالت الكمبيوتر بكيبل USB
تعلم كيفية توصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة كيبل  USBفي أوضاع اتصال .USB
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نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع ذاكرة تخزين  USBكبيرة السعة

1 1وصل جهازك اللوحي بجهاز الكمبيوتر باستخدام كيبل .USB
2 2إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل  LG Android Platform Driverعلى الكمبيوتر الشخصي ،فيجب
أن تقوم بتغيير اإلعدادات يدويًا .اختر اإلعدادات النظام > اتصال  > PCحدد طريقة اتصال  ،USBثم
حدد مزامنة الوسائط (.)MTP
3 3يمكنك اآلن عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

للمزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج  Windows Media Playerعلى الكمبيوتر الشخصي.
1 1استخدام كيبل  USBلتوصيل الكمبيوتر اللوحي إلى جهاز كمبيوتر الذي تم تثبيت Windows Media
 Playerعليه.
2 2حدد الخيار مزامنة الوسائط ()MTP .عند توصيل الجهاز ،يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.
3 3افتح برنامج  Windows Media Playerلمزامنة ملفات الموسيقى.
4 4عدّل اسم جهازك أو أدخله في اإلطار المنبثق (إذا لزم األمر).
5 5حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.
6 6ابدأ المزامنة.
•يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج .Windows Media Player
العناصر
برنامج التشغيل
إصدار Window Media Player

المطلب
 Microsoft Windows XP SP2أو  Vistaأو أعلى
 Windows Media Player 10أو إصدار أعلى

•إذا كان إصدار  Windows Media Playerأقل من  ،10فثبت اإلصدار  10أو أعلى.
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االسماء
يمكنك إضافة االسماء على الجهاز اللوحي ومزامنتها مع االسماء الموجودة في حساب  Googleالخاص بك
أو الحسابات األخرى التي تدعم مزامنة االسماء.

البحث عن اسماء
لفتح االسماء الخاصة بك.
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر االسماء
2 2انقر على بحث في االسماء وادخل االسم باستخدام لوحة المفاتيح .يمكنك أيضًا االستفادة من البريد
إلكتروني على طول الجانب األيمن من الشاشة للوصول إلى أسماء تبدأ بالحرف المختار.

إضافة اسم جديد
.
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر االسماء
 .حدد الحساب المطلوب (إن وجد).
2 2انقر
3 3إذا أردت إضافة صورة إلى االسم الجديد ،فاضغط على
المعرض .ثم تصفح الصور و حدد واحدة.
إلدخال معلومات أكثرعن اسم محدد.
4 4انقر
5 5ادخل تفاصيل حول االسم الخاص بك.
6 6اضغط على حفظ لحفظ االسم.

 .اختر من التقاط صورة أو اختر من

االسماء المفضلة
يمكنك تصنيف االسماء التي تتصل بها بشكل متكرر كمفضلة.
إلضافة اسم إلى قائمة المفضلة
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر االسماء
2 2اضغط على االسم لعرض تفاصيله.

لفتح االسماء الخاصة بك.
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3 3انقر على النجمة الموجودة
المفضلة لديك.

إلى يسار االسم .تتحول النجمة الى اللون الذهبى ليتم إضافته إلى القائمة

إلزالة اسم من قائمة المفضلة
لفتح االسماء الخاصة بك.
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر االسماء
2 2انقر على المفضلة لعرض االسماء المفضلة لديك.
3 3اضغط على االسم لعرض تفاصيله.
4 4اضغط على النجمة الذهبية إلى يسار االسم .يصبح لون النجمة رماديًا وتتم إزالة االسم من المفضلة.

إنشاء مجموعة
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر االسماء
.
2 2المس المجموعات ،ثم
3 3المس حفظ لحفظ المجموعة.

لفتح االسماء الخاصة بك.

مالحظة :إذا قمت بحذف مجموعة ،فلن تفقد االسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة .بل ستبقى موجود ًة
في االسماء لديك.
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البريد اإللكتروني
يمكنك استخدام تطبيق البريد اإللكتروني لقراءة رسائل البريد اإللكتروني من خدمات مثل خدمة .Gmail
يعتمد تطبيق البريد اإللكتروني أنواع الحسابات التالية POP3 :و IMAPو.Exchange
يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير اإلعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب البريد اإللكتروني
في المرة األولى التي تفتح فيها تطبيق البريد اإللكتروني ،يفتح معالج اإلعداد لمساعدتك على تعيين حساب
بريد إلكتروني.
بعد اإلعداد األولي ،يعرض البريد اإللكتروني محتويات البريد الوارد الخاص بك .إذا كنت قد أضفت أكثر من
حساب واحد ،فيمكنك التبديل فيما بينها.
إلضافة حساب بريد إلكتروني آخر:
•افتح البريد اإللكتروني وانقر مفتاح القائمة
لتغيير اإلعدادات حساب البريد اإللكتروني:
افتح بريد إلكتروني وانقر مفتاح القائمة

> االعدادات >

.

> االعدادات > اإلعدادات العامة.

لحذف حساب بريد إلكتروني:
> االعدادات > انقر مفتاح القائمة
•افتح البريد اإللكتروني وانقر مفتاح القائمة
الحساب > انقر على الحساب الذي تريد حذفه > إزالة > اختر نعم.

> إزالة

العمل مع مجلدات الحسابات
وحدد مجلدات .لكل حساب مجلد صندوق الوارد ،وصندوق
افتح البريد اإللكتروني وانقر مفتاح القائمة
الصادر ،والمرسلة ،والمسودات .قد تتوفر لديك مجلدات إضافية ،ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها
موقر خدمة الحسابات.
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كتابة وإرسال بريد إلكتروني
إلنشاء رسالة وإرسالها:
.
1 1اثناء فتح تطبيق البريد اإللكتروني ،انقر على كتابة
2 2أدخل عنوانا ً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه .أثناء قيامك بإدخال النص ،تظهر العناوين المطابقة من
االسماء .قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
إلرفاق ملفات ،إذا لزم
إلضافة نسخة /نسخة مخفية ثم انقر مرفقات
3 3انقر على مفتاح القائمة
األمر.
4 4ادخل الموضوع والرسالة
إلرسال الرسالة.
5 5انقر على إرسال
إذا لم تكن متصال بالشبكة ،على سبيل المثال ،إذا كنت تعمل في وضع الرحالت الجوية ،سيتم تخزين
الرسائل التي تقوم بإرسالها في مجلد البريد الصادر الخاصة بك حتى يمكنك االتصال بالشبكة مرة أخرى.
إذا كانت المجلد يحتوي على رسائل عالقة ،يتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.
تلميح! عند وصول بريد الكتروني جديد في صندوق الوارد الخاص بك ،سيتم إعالمك عن طريق صوت
أو اهتزاز .اضغط على إشعار البريد اإللكتروني اليقاف تلقي اإلشعارات.
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الكاميرا
لفتح تطبيق الكاميرا ،اضغط على الكاميرا

على الشاشة الرئيسية.

التعرف على محدّد المنظر
ّ

تبديل الكاميرا – للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية واألمامية.
وضع اللقطة – يحدد كيف سيتم التقاط الصورة.
اإلعدادات – المس هذا الرمز لفتح قائمة اإلعدادات .انظر استخدام اإلعدادات المتقدمة في الصفحة التالية.
وضع الفيديو – انقر (أو حرك اصبعك) للتبديل بين وضع الكاميرا ووضع الفيديو.
التقاط صورة
المعرض – المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها .وهذا يتيح لك الوصول إلى معرض
الصور الخاص بك وعرض الصور المحفوظة أثناء تشغيل وضع الكاميرا.
مالحظة :يرجى التأكد من نظافة عدسة الكاميرا قبل التقاط الصور.
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استخدام اإلعدادات المتقدمة
لفتح الخيارات المتقدمة .يمكنك تغيير اإلعدادات الكاميرا من خالل
في محدد المنظر ،اضغط على
.
التمرير عبر القائمة .بعد تحديد الخيار ،انقرعلى مفتاح الرجوع
اللتقاط الصور عن طريق األوامر الصوتية.
يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل في الصورة والتحكم فيه.
للتركيز على نقطة معينة.
لتحديد حجم الصورة .إذا اخترت درجة حجم الصورة عالياً ،سيزيد حجم الملف ،ما يعني أنك
ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.
ً
عالية،
يحدد تصنيف  ISOحساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا .بقدر ما تكون قيمة ISO
ً
حساسة .يعتبر هذا األمر مفيداً في حاالت األماكن المظلمة عندما ال يكون
بقدر ما تكون الكاميرا
استخدام الفالش ممكناً.
لتحسين جودة اللون في ظروف اإلضاءة المختلفة.
لتطبيق تأثيرات فنية على الصور.
لضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر االلتقاط .هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في
الصورة.
قم بتنشيط هذا الستخدام خدمات الموقع المتوفرة على جهازك اللوحي .التقط صورً ا حيثما كنت
وضع عالمات مرتبطة بالموقع عليها .في حالة تحميل صور تم وضع عالمات عليها إلى مدونة
تدعم تعيين الموقع ،يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.
مالحظة :تتوفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون وظيفة  GPSنشطة.
لتحديد صوت االلتقاط.
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اضبط مفتاح مستوى الصوت إذا كنت ترغب في استخدامه اللتقاط فيديو أو التكبير/التصغير.
قم بضبط موضع التخزين لصورك .اختر بين الذاكرة الداخلية وبطاقة .SD
لفتح دليل المساعدة لمعرفة كيفية عمل وظيفة ما.
الستعادة اإلعدادات الكاميرا االفتراضية كافة.
تلميح!
•عند الخروج من الكاميرا ،تعود بعض اإلعدادات إلى الوضع االفتراضي ،مثل موازنة األبيض ،وتأثير
األلوان ،والمؤقت ووضع المشهد .تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.
•تقع قائمة اإلعدادات فوق محدد المنظر ،لذا عندما تقوم بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها،
ستشاهد معاينة للصورة التي تم تغييرها خلف قائمة اإلعدادات.

التقاط صورة سريعة
1 1افتح تطبيق الكاميرا.
2 2احمل الجهاز اللوحى أفقيًا ،وصوب العدسة نحو الجسم الذي تريد تصويره.
3 3يظهر صندوق البؤرة في وسط شاشة محدد المنظر .يمكنك أيضًا الضغط على أي جزء من الشاشة للتركيز
على هذه النقطة.
4 4عندما يتحوّ ل لون صندوق البؤرة إلى األخضر ،فهذا يعني أن الكاميرا تر ّكز على هدف الصورة.
اللتقاط الصورة.
5 5المس
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بمجرد التقاط صورة
المس

لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها.
المس لمشاركة صورتك باستخدام وظيفة .SmartShare
المس اللتقاط صورة أخرى على الفور.
المس إلرسال صورتك إلى اآلخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل االجتماعي.
المس لحذف الصورة.

تلميح! إذا كان لديك حساب على الشبكات االجتماعية أعده على الجهاز اللوحي حيث يمكنك مشاركة
الصور الخاصة بك مع مجتمع الشبكات االجتماعية.
لفتح كافة الخيارات المتقدمة.
المس مفتاح القائمة
ضبط الصورة كـ – المس هذا الخيار الستخدام الصورة صورة اإلسم أو خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية
شاشة اإلقفال.
نقل – المس لنقل الصورة إلى مكان آخر.
نسخ – المس لنسخ الصورة المحددة وحفظها في ألبوم آخر.
النسخ إلى  – Clip Trayاضغط لنسخ الصورة إلى Clip Trayوتخزينها.
إعادة تسمية – المس لتحرير اسم الصورة المحددة.
تدوير إلى لليسار/اليمين – لتدوير الصورة إلى اليسار أو اليمين.
اقتصاص – القتصاص الصورة .حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة المطلوب قصها.
تحرير – عرض الصورة وتعديلها.
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يضيف تأثير السطوع على الصوره.
لتطبيق تأثيرات فنية على الصور.
يضيف تأثير األلوان على الصور الخاصة بك.
لتطبيق خيارات إضافية على الصور.
عرض الشرائح – عرض الصور في المجلد الحالي بشكل تلقائي صورة تلو األخرى.
إضافة موقع – إلضافة معلومات حول الموقع.
التفاصيل – لمعرفة المزيد من المعلومات حول المحتويات.

عرض الصور المحفوظة
يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من وضع الكاميرا .فقط انقر على معاينة الصورة في الجزء السفلي من
الشاشة وسيتم عرض الصور الخاصة بك.
•لعرض المزيد من الصور ،قم بالتمرير يمي ًنا أو يسارًا.
•للتكبير أو التصغير ،اضغط مرتين على الشاشة أو اضغط عليها بإصبعين ثم باعد بينهما للتكبير (قم بتحريك
إصبعيك مقربا ً بينهما للتصغير).
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كاميرا الفيديو
التعرف على محدّد المنظر
ّ

تبديل الكاميرا – للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية واألمامية.
وضع التسجيل – يحدد كيفية التقاط الصورة.
اإلعدادات – المس هذا الرمز لفتح قائمة اإلعدادات .انظر استخدام اإلعدادات المتقدمة في الصفحة التالية.
وضع الكاميرا – المس هذا الرمز ومرّره ألعلى لالنتقال إلى وضع الكاميرا.
تسجيل – المس هذا الخيار لبدء تسجيل فيديو.
المعرض – المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخرًا .هذا يساعدك على الوصول إلى
صورك الخاصة وعرض أشرطة الفيديو الخاصة بك والتي تم حفظها والجهاز في وضع الفيديو.
تلميح! أثناء تسجيل فيديو ،ضع إصبعين على الشاشة وقربهما من بعضهما الستخدام وظيفة التصغير.
مالحظة :تأكد من عدم غلق الميكروفون أثناء تسجيل فيديو أو مقطع صوتي.
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اإلعدادات المتقدمة
باستخدام محدد المنظر ،المس

لفتح كل الخيارات المتقدمة.

اضغط لضبط حجم الفيديو الذي تسجله (بالبكسل).
يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل إلى الفيديو والتحكم فيه.
امنع االهتزاز أثناء تسجيل الفيديو للحصول على جودة الفيديو العالية.
لتحسين جودة اللون في ظروف اإلضاءة المختلفة.
اختر درجة اللون الستخدامها مع العرض الجديد.
قم بتنشيط هذا الستخدام خدمات الموقع المتوفرة على جهازك اللوحي.
اضبط مفتاح مستوى الصوت بغض النظر عما إذا كنت ترغب في استخدامه للتسجيل أو التكبير.
قم بضبط موضع التخزين لصورك .اختر بين الذاكرة الداخلية وبطاقة .SD
لفتح دليل المساعدة لمعرفة كيفية عمل وظيفة ما.
الستعادة اإلعدادات الكاميرا االفتراضية كافة.

تسجيل فيديو سريع
1 1افتح الكاميرا والمس أيقونة الفيديو.
2 2سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
3 3احمل الجهاز اللوحي ،و صوب العدسة نحو الشيء الذي ترغب في تصويره بالفيديو.
مرة واحدة لبدء التسجيل.
4 4المس
5 5سوف يظهر المؤقت طول مدة الفيديو.
على الشاشة إليقاف التسجيل.
6 6المس
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بعد تسجيل فيديو
المس

لعرض آخر فيديو قمت بالتقاطه.
المس لمشاركة الفيديو باستخدام وظيفة .SmartShare
المس لتسجيل فيديو آخر على الفور.
المس إلرسال الفيديو إلى اآلخرين أو مشاركته عبر خدمات شبكات التواصل االجتماعي.
المس لحذف الفيديو.

مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة
1 1في عدسة الكاميرا ،المس معاينة الصورة في الجزء السفلي من الشاشة.
2 2سيظهر المعرض على الشاشة.
3 3اضغط على فيديو لتشغيله تلقائيًا.

التكبير/التصغير الحي
تتيح لك وظيفة التكبير/التصغير الحي تكبير الجزء الجاري تصويره من الفيديو أو تصغيره ليظهر الجزء
المطلوب مسحه أكبر أو أصغر.
عند عرض الفيديو ،استخدم إصبعي السبابة واإلبهام في حركة تضم فيها طرفي اإلصبعين أو تبعدهما للتصغير
أو التكبير.
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مالحظة:
•عندما تكون في وضع تشغيل الفيديو ،حرك الشاشة ألعلى أو ألسفل لضبط سطوع الشاشة.
•عندما تكون في وضع تشغيل الفيديو ،مرر الشاشة إلى اليمين أو اليسار لترجيع أو تسريع.
مالحظة :ال حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كا ٍ
ف يتيح لها التعرّف على لمسة خفيفة
وثابتة.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو
لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله ،استخدم مفاتيح مستوى الصوت على الجانب األيمن من الجهاز.
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الوسائط المتعددة
المعرض
يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في الذاكرة الداخلية لتمكين الوصول السهل إلى ملفات الوسائط المتعددة
كافة .استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الوسائط المتعددة مثل الصور وملفات الفيديو.
.
> تبويب التطبيقات > المعرض
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
يمكنك إدارة وتبادل كل الصور وملفات الفيديو من خالل معرض الصور.
مالحظة:
•تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج المثبت على الهاتف.
•قد ال يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة ،بناء على كيفية تشفيرها.

عرض الصور

يؤدي بدء المعرض إلى عرض المجلدات المتوفرة .عندما يقوم تطبيق آخر ،مثل البريد اإللكتروني ،بحفظ
صورة ،يتم إنشاء مجلد التنزيل ( )Downloadتلقائيا الحتواء الصورة .وبطريقة مماثلة ،يؤدي التقاط لقطة
شاشة تلقائيًا إلى إنشاء مجلد لقطات الشاشة ( .)Screen shotsاضغط على المجلد لفتحه.
يتم عرض الصور حسب تاريخ اإلنشاء في مجلد .حدد صورة لعرضها بملء الشاشة .مرر إلى اليسار أو
اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

التكبير والتصغير

استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:
•اضغط مرتين في أي مكان للتكبير .انقر مرتان للعودة إلى طريقة العرض بمساحة الشاشة.
•قم بمباعدة إصبعين عن بعضهما على أي مكان للتكبير .قم بتقريب إصبعين من بعضهما للتصغير.

تشغيل ملفات الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز
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في المعاينة .اختر فيديو وانقر

لتشغيله.

خيارات عرض الصور والفيديو

عند عرض صورة أو فيديو ،انقر على مفتاح القائمة

واستخدم خيارات التحرير المتقدمة.

حذف الصور ومقاطع الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:
واختر الصور ومقاطع الفيديو التي تريد حذفها ،ثم انقر حذف.
•في المجلد ،انقر
•انقر عند عرض صورة أو فيديو .

ضبط كخلفية ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

عند عرض صورة ،المس مفتاح القائمة
الرئيسية أو خلفية شاشة اإلقفال.

> ضبط الصورة كـ خلفية صورة اإلسم أو خلفية الشاشة

مالحظة:
•إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة ،وف ًقا لبرنامج الجهاز.
•إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة ،فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

مقاطع فيديو
يحتوى جهازك اللوحي على مشغل الفيديو الذى يمكنك من تشغيل مقاطع الفيديو المفضلة لديك .للوصول إلى
.
> تبويب التطبيقات > مقاطع فيديو
مشغل فيديو ،من الشاشة الرئيسية انقر التطبيقات

تشغيل مقطع فيديو

1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
2 2حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.

> تبويب تطبيقات > مقاطع فيديو

.
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المس إليقاف تشغيل الفيديو مؤق ًتا.
المس الستئناف تشغيل الفيديو.
المس للتقدم  10ثواني إلى األمام.
المس للرجوع  10ثواني إلى الخلف.
المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو.
المس لتغيير نسبة العرض لشاشة الفيديو.
المس للوصول إلى  QSlideواعرض الفيديو في نافذة صغيرة.
المس لمشاركة الفيديو عبر وظيفة .SmartShare
المس لقفل النافذة.
لتغيير الحجم أثناء مشاهدة الفيديو ،اضغط على مفاتيح مستوى الصوت على الجانب األيمن من الجهاز
اللوحي.
المس باستمرار أي فيديو من القائمة ،سيتم عرض خيارات :مشاركة ،حذف ،قص والتفاصيل.

موسيقى
يتوفر في جهازك اللوحي مُشغل موسيقى يمكنك من تشغيل جميع المسارات المفضلة لديك .للوصول إلى
.
> تبويب التطبيقات > موسيقى
مشغل الموسيقى ،من الشاشة الرئيسية ،انقر على التطبيقات

اضف ملفات الموسيقى إلى جهازك اللوحي

إبدأ من خالل نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك اللوحي:
•انقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (.)MTP
•قم بالتنزيل من الويب الالسلكي.
•مزامنة جهازك اللوحي إلى الكمبيوتر.
•استلم الملفات عبر البلوتوث.
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نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط ()MTP

1 1قم بتوصيل الكمبيوتر اللوحي إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام كيبل .USB
2 2حدد الخيار مزامنة الوسائط ()MTP .سوف يظهر جهازك اللوحي كقرص صلب أخر على الكمبيوتر
الخاص بك .اضغط على محرك األقراص لعرضه .انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى مجلد
محرك األقراص.
3 3عند االنتهاء من نقل الملفات ،المس شريط الحالة أسفل والمس تم توصيل  > USBشحن الجهاز اللوحي.
يمكنك اآلن إزالة الهاتف بأمان.

تشغيل أغنية

1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
2 2المس تبويب األغاني.
3 3حدد األغنية التي تريد تشغيلها.

> تبويب التطبيقات > موسيقى

.

المس للبحث عن الملفات باستخدام YouTube
المس لمشاركة الموسيقى عبر وظيفة .SmartShare
المس لضبط وضع عشوائي
المس لضبط وضع تكرار
المس للتحكم بمستوى صوت الموسيقى
المس إليقاف التشغيل مؤق ًتا
المس الستئناف التشغيل
المس للتجاوز إلى المسار التالي في األلبوم أو في قائمة التشغيل
المس للعودة إلى بداية األغنية .المس مرتين للعودة إلى األغنية السابقة
المس لتحديد األغنية الحالية كأغنية مُفضله.
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المس لعرض قائمة التشغيل الحالية
المس لتحديد مؤثرات الصوت.
لتغيير حجم الصوت أثناء االستماع إلى الموسيقى ،اضغط على مفاتيح مستوى الصوت على الجانب األيمن من
الجهاز اللوحي.
المس بإستمرار أي أغنية في القائمة للوصول إلى الخيارات التالية:
تشغيل ،إضافة إلى قائمة التشغيل ،مشاركة ،حذف ،تفاصيل و بحث.
مالحظة:
•إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة ،وف ًقا لبرنامج الجهاز.
•إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة ،فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.
مالحظة :قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر
الوطنية.
ولهذا ،فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص إلعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها.
تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر .قبل تحميل الملف أو
نسخه ،تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.
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األدوات
QPair
من خالل ربط جهازك اللوحي والهاتف المحمول عبر خاصية  ،QPairيمكنك مزامنة المكالمات الواردة
والرسائل وتنبيهات  SNSبين الجهاز اللوحي والهاتف المحمول.

1 1تشغيل QPair
على هاتفك.

وانقر على اإلعداد أولي > بدء على الجهاز اللوحي اوالً ثم قم بتشغيل نفس الخطوات

تلميح! ربما ال تكون خاصية  QPairمثبتة مسب ًقا على الهاتف .انتقل إلى سوق التطبيقات Google
 Playوالبحث عن خاصية  Qpairوتنزيلها.
مالحظة :تعمل خاصية  QPairمع الهواتف بنظام التشغيل أندرويد  4.1أو نسخه احدث .بعض الميزات
ربما تكون محدودة وف ًقا لطراز هاتفك.
2 2سيتم تشغيل االتصال بالبلوتوث تلقائيًا.
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مميزات QPair

تنبيه التليفون – يرسل الجهاز اللوحى إخطارا عندما يتلقى الهاتف مكالمة .يعرض اإلخطار رقم المتصل
ويسمح لك برفض المكالمة.
تنبيه الرسالة – يرسل الجهاز اللوحى إخطارا عندما يتلقى الهاتف رسالة .يمكنك قراءة الرسالة وإرسال الرد
مباشرة من الجهاز اللوحي.
إشعارات رسائل  – SNSلعرض إشعارات رسائل  SNSعلى شريط حالة الجهاز اللوحي عندما يعرض
على الهاتف.
مالحظة :لتمكين هذه الميزة ،قم بتشغيل اإلعدادات > إمكانية الوصول > إشعار  QPair SNSعلى
الهاتف أوالً .يتيح لك هذا الخيار بأن يتم إعالمك بإشعارات  SNSالتي تصل إلى الهاتف على الجهاز
اللوحي.
االتصال باإلنترنت عبر الهاتف المحمول – يربط جهازك اللوحي تلقائيا باإلنترنت من خالل هاتفك المحمول
(باعتبارها  .)Wi-Fi hotspotاستخدم هذه الميزة ربما يكلفك مصروفات .لحفظ استخدام البيانات على
الهاتف ،يرتبط الهاتف تلقائيا بأى نقاط ساخنه  Wi-Fiموثوقه داخل النطاق.
ملصق التطبيق الحديث – لعرض ملصق التطبيق الذي استخدمته ً
حديثا على الهاتف عند تشغيل الشاشة .يتيح
لك استخدام التطبيق عينه على الجهاز اللوحي .يمكنك أيضًا التحقق من ملصق التطبيق على الهاتف الذي
استخدمته على الجهاز اللوحي.

QSlide
تمكن وظيفة  Qslideمن فتح نافذة على الجهاز اللوحي الخاص بك لسهولة تعدد المهام .نوافذ QSlide
يمكن فتحها من شريط التطبيقات  QSlideعلى لوحة اإلشعارات ،أو مباشرة من التطبيقات التي تدعم وظيفة
.QSlide
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أو

انقر لتشغيل .QSlide
اضغط للخروج من وظيفة  QSlideوالعودة إلى اإلطار الكامل.
اضغط لضبط مستوى الشفافية.
اضغط إلنهاء وظيفة .QSlide
اضغط لضبط الحجم.
مالحظة :يمكن لوظيفة  QSlideأن تدعم ما يصل إلى نافذتين في نفس الوقت .يمكن استخدام QSlide
مع التطبيقات الفيديو ،واالنترنت ،والمذكرة ،والتقويم ،آلة حاسبة ،والبريد اإللكتروني ،وإدارة الملفات.
1 1افتح لوحة اإلشعارات واستفد من التطبيق المطلوب من قسم التطبيقات .QSlide
أو
	انقر أثناء استخدام أحد التطبيقات التي تدعم  . QSlideسوف يتم عرض الوظيفة باستمرار باعتبارها
نافذة صغيرة على الشاشة.
لضبط مستوى الشفافية .واسحب شريط عنوان  QSlideلنقلها إلى موضع آخر
2 2مرر اصبعك
على الشاشة.
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QuickMemo
خاصية  QuickMemoتسمح لك بإنشاء مذكرات و التقاط ( Screen shotsلقطات شاشة) .التقط
الشاشات و ارسم عليها و شاركها مع العائلة و األصدقاء مع وظيفة .QuickMemo
1 1يمكنك الوصول إلى خصائص  .QuickMemoاسحب
.
شريط الحالة لألسفل و المس

2 2حدد الخيار المطلوب من نوع القلم ،اللون و الممحاة.
ثم أنشىء مذكرة جديدة.

لحفظ
في قائمة التعديل واختر
3 3انقر
المذكرة .للخروج من  QuickMemoفي أي وقت ،انقر
.
على مفتاح الرجوع
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مالحظة :الرجاء استخدم طرف اصبعك أثناء استخدام .QuickMemo

استخدام خيارات QuickMemo

يمكنك استخدام خيارات  QuickMenuبسهولة أثناء استخدام وظيفة .QuickMemo
المس لحفظ المذكرة الحالية على الشاشة واستخدام الجهاز اللوحى في وقت واحد.
لتحديد استخدام شاشة الخلفية أم ال.
يسمح لك بالتراجع وإعادة اإلجراءات السابقة.
لتحديد نوع القلم واللون.
لمسح المذكرة التي أنشأتها.
المس إلرسال المذكرة إلى اآلخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل االجتماعي.
يحفظ المذكرة في دفتر المذكرات أو المعرض.

عرض  QuickMemoالمحفوظة

من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات

> المعرض

واختر ألبوم .QuickMemo
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QuickRemote
يحول  QuickRemoteجهازك اللوحي إلى جهاز تحكم عن بعد للتلفزيون و DVDو .Blu-ray
مالحظة :قد ال تكون  QuickRemoteمتاحة لبعض األجهزة والمناطق.

لفتح تطبيق  QuickRemoteوانشاء  QuickRemoteالخاص بك

> QuickRemote
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
إلضافة الجهاز.
لتحديد نوع الغرفة والمس
2 2المس

.

3 3حدد نوع الجهاز وعالمته التجارية ثم اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين الجهاز (األجهزة).
مالحظة :تعمل  QuickRemoteبنفس الطريقة باعتبارها ( )IRاألشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد
في المنطقة أو البلد .يجب الحرص على عدم تغطية جهاز استشعار األشعة تحت الحمراء في الجزء
العلوي من اللوحة عند استخدام وظيفة  .QuickRemoteقد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب
الطراز أو الشركة المصنعة أو شركة الخدمة.
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استخدام QuickRemote

> QuickRemote
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
مع كل من أجهزة التحكم عن بعد لكل األعدادات التى حددتها.
2 2حدد جهاز التحكم عن بعد الذي تريده عن طريق النقر على نوعه  /اسمه في الجزء العلوي من شريط
.QuickRemote
3 3اضغط على األزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

لفتح شريط QuickRemote

مالحظة :عند إضافة جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون ،يمكن  QuickRemoteاستخدام زر اإلدخال
لتعيين اإلعداد المناسب لجهاز التحكم عن بعد .عند تعيين زر اإلدخال ،ربما يتغير مصدر التلفزيون.
إلعادة ضبط مصدر الدخول من التلفزيون الخاص بك ،اضغط على زر اإلدخال على QuickRemote
عدة مرات (اعتمادا على عدد األجهزة المتصلة على شاشة التلفزيون).

خيارات QuickRemote

للوصول إلى قائمة خيارات  ،QuickRemoteانقرعلى مفتاح القائمة
االمامية) لتحديد الخيار المطلوب.

(في شريط مفاتيح اللمس

مالحظة :أثناء تشغيل الموسيقى في الخلفية ،يؤدى الضغط على أي زر  QuickRemoteلكتم الصوت
لمدة ثانية.

QuickTranslator
ببساطة صوب الكاميرا من الجهاز اللوحي نحو الجملة األجنبية التى تريد فهمها .يمكنك الحصول على ترجمة
فورية في أي مكان وفي أي وقت.
يمكنك شراء قواميس إضافية للترجمة في وضع عدم االتصال من سوق Google Play.
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اللغة الرئيسية
 اللغة الهدف
 التبديل إلى وضع الصوت.
 ترجمة كلمة
 ترجمة جملة
 ترجمة فقرة
 يحدد البلد ولغة األقليم.

> عالمة التبويب التطبيقات > QuickTranslator
1 1المس
2 2المس كلمة أو خط أو فقرة.
3 3المس اللغة المطلوبة وحددها.
4 4صوب كاميرا جهازك اللوحى تجاه هذا الجمله التى تريد ترجمتها لبضع ثواني.
.

مالحظة :يتوفر قاموس واحد فقط مجا ًنا .يجب شراء القواميس اإلضافية .يرجى تحديد القاموس الذي تريد
تثبيته كقاموس مجاني من القائمة أدناه.
مالحظة :قد يكون هناك اختالف في معدل التعرّف استنا ًدا إلى الحجم والخط واللون والسطوع وزاوية
األحرف التي تحتاج إلى ترجمة.
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مستخدمون متعددون
يمكنك إضافة مستخدمين جدد إلى الجهاز اللوحي للسماح لهم بتكوين اإلعدادات الخاصة بهم عليه واستخدام
مساحة التخزين الخاصة بهم والحصول على امتيازات تحديث التطبيق الخاصة بهم.
مالحظة:
• يمكنك إضافة مستخدم جديد فقط عند تسجيل الدخول كـ المستخدم المالك.
• يمكن لكل مستخدم تكوين محتواه أو بياناته الخاصة واستخدامها .لكن ال يمكنه تغيير اإلعدادات
مستخدمين آخرين (مثالً :اإلعدادات الشاشة الرئيسية و اإلعدادات الصوت الخ).
• يتشارك المستخدمون باستخدام البطارية والذاكرة والبيانات.
• يمكن لمالك الجهاز اللوحي فقط استخدام القوائم المتعلقة ببطاقة .SD
• تنطبق اإلعدادات اللغة التي قام بضبطها مستخدم واحد على المستخدمين كافة.
• يتوقف المنبّه عن التشغيل عند وقت محدد بغض النظر عن المستخدم الذي قام بضبط وقت المنبّه.
• يتم إبالغ المستخدم المعني فقط باألحداث مثل رسالة أو جدول تقويم.
• عندما يبدأ مستخدم ما بطبع مستند باستخدام  ،Mobile Printتستمر عملية الطبع حتى وإن تغيّر
المستخدم.
• يتوقف نقل البيانات أو تنزيلها وتشغيل الوسائط وخدمات االتصاالت عندما يتغيّر المستخدم.

إلضافة مستخدم جديد على الجهاز اللوحي الجديد

1 1من الشاشة الرئيسية ،اضغط على التطبيقات > اإلعدادات > المستخدم > إضافة مستخدم.
2 2يفتح معالج اإلعداد لمساعدتك في اإلعداد .بدء تشغيل معالج اإلعداد.
•عليك اتباع معالج اإلعداد عند تسجيل الدخول إلى الجهاز اللوحي كمستخدم جديد.
3 3اآلن يمكنك اختيار اسم مستخدم عند تسجيل الدخول إلى الجهاز اللوحي.
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المن ّبه
ضبط المن ّبه

> تبويب التطبيقات > المنبه /الساعة

1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
2 2اضبط وقت التنبيه المطلوب.
3 3قم بضبط تكرار و مدة التأجيل واهتزاز وصوت المنبه ومستوى صوت المنبه وبدء تشغيل التطبيق
التلقائي القفل الذكي والمذكرة.
4 4المس حفظ.
مالحظة :لتغيير اإلعدادات التنبيه في شاشة قائمة التنبيه ،المس مفتاح القائمة

>

.

وحدد اإلعدادات.

الحاسبة
استخدام الحاسبة

> تبويب التطبيقات > الحاسبة

1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
2 2المس مفاتيح األرقام إلدخال األرقام.
3 3إلجراء العمليات الحسابية البسيطة ،المس الخاصية التى كنت ترغب في تشغيليها
.
) التي تليها
أو
,
,
(
مالحظة:
•إلجراء عمليات حسابية أكثر تعقي ًدا ،المس مفتاح القائمة
الوظيفة المطلوبة.
> محفوظات الحساب
•لعرض محفوظات الحاسبة انقر مفتاح القائمة

.

 ،وحدد الحاسبة العلمية ،ثم اختر
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التقويم
إضافة حدث إلى التقويم

.
> تبويب التطبيقات > التقويم
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
2 2اضغط على الزر األيسر العلوي لتغيير طريقة عرض التقويم (يوم ،أسبوع ،شهر ،السنة ،جدول أعمال).
3 3اضغط على التاريخ الذي ترغب في إضافة الحدث له وانقر .
4 4اضغط على اسم الحدث ثم ادخل اسم الحدث.
5 5اضغط على المكان ثم ادخل الموقع .تحقق من التاريخ وأدخِل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
6 6إذا كنت ترغب في إضافة مالحظة إلى هذا الحدث الخاص بك ،اضغط على الوصف وادخل التفاصيل.
7 7إذا أردت تكرار المنبه ،فاضبط تكرار واضبط التذكيرات إذا دعت الحاجة.
8 8المس حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

إدارة الملفات
تطبيق إدارة الملفات يسمح لك بإدارة الملفات في التخزين الداخلى  /الخارجى الخاص بك.

لفتح تطبيق إدارة الملفات

•من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات

> إدارة الملفات

.

خيارات إدارة الملفات
•
•
•
•
•
•

 :يسمح لك بتشغيل .QSlide
 :يسمح لك بالبحث عن الملفات.
 :يسمح لك بإنشاء مجلد جديد.
 :يسمح لك بنقل الملفات والمجلدات إلى مجلد آخر.
 :يتيح لك نسخ ملفات عديدة.
 :يسمح لك بحذف الملفات والمجلدات.
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للوصول إلى الخيارات التالية.
انقر على مفتاح القائمة
•فرز بحسب :يسمح لك بتصنيف الملفات والمجلدات حسب االسم والحجم والتاريخ والنوع.
•عرض بحسب :يسمح لك بتغيير وضع العرض للقائمة أو الشبكة.
•نسخ :يسمح لك بنسخ الملفات والمجلدات ولصقها في مكان آخر.
•مشاركة :يسمح لك بتبادل الملفات والمجلدات مع اآلخرين.
•ضغط الملفات :يسمح لك بضغط الملفات والمجلدات في ملف مضغوط.
•عرض  /إخفاء الملفات المخفية :يسمح لك باظهار الملفات المخفية أو إخفائها.
•خروج :يسمح لك بإنهاء التطبيق.

مسجل الصوت
ّ
استخدم مسجّل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
لبدء التسجيل.
2 2المس
إلنهاء التسجيل.
3 3المس
لكي تسمع التسجيل.
4 4المس

> تبويب التطبيقات > مسجل الصوت

.

المس للوصول إلى قائمة التسجيالت الخاصة بك .يمكنك االستماع الى التسجيالت
مالحظة :المس
المحفوظة .قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

إرسال التسجيل الصوتي

1 1عند انتهائك من التسجيل ،يمكنك إرسال مقطع الصوت بلمس
2 2اختر من أي من الطرق المتاحة لمشاركة الملفات.
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.

مدير المهام
يمكنك إدارة التطبيقات باستخدام مدير المهام .يمكنك التحقق من عدد التطبيقات قيد التشغيل بسهولة وإيقاف
تشغيل التطبيقات معينة.
خيارات إدارة المهام
•المس إيقاف إليقاف التطبيقات الفردية.
•انقر إيقاف الكل لوقف جميع التطبيقات التي تعمل قيد التشغيل حاليًا.
للوصول إلى المساعدة ،فرز حسب و اإلعدادات.
•انقر على مفتاح القائمة

POLARIS Office 5
 POLARIS Office 5هو الحل المهني للمكتب المتنقل الذي يتيح للمستخدمين سهولة عرض أنواع مختلفة
من الوثائق المكتبية ،بما فيها ملفات  Word, Excel, Powerpointفي أي مكان أو في أي وقت ،وذلك
باستخدام األجهزة المحمولة الخاصة بهم.
إلنشاء مستند جديد
> تبويب التطبيقات > POLARIS Office 5
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر على التطبيقات
2 2سجل عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك في صفحة التسجيل.

.

مالحظة :يمكن أن تنقر زر تخطي لتجاهل المعلومات المسجله.
لبدء مستند جديد.
3 3انقر
4 4انقر على نوع المستند من القائمة المنسدلة ،ثم اختيار القالب.
5 5ادخل محتويات المستند باستخدام األدوات في أعلى الشاشة ولوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
(في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة) ،ثم انقر حفظ وادخل اسم المستند.
6 6عند االنتهاء من الوثيقة ،انقر
لعرض وتحرير وثيقة على الجهاز الخاص بك
يمكنك اآلن بسهولة عرض وتحرير مجموعة واسعة من أنواع الملفات ،بما في ذلك  Adobe PDFو
 ،Microsoft Officeعلى أجهزتهم النقالة.
انقر على عالمة التبويب في الجزء العلوي من الشاشة للبحث عن المستندات على الجهاز اللوحي.
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اضغط على المستند الذي تريد عرضه أو تعديله.
عند عرض الوثائق باستخدام  ،Office POLARIS 5تبقى الصور والتخطيطات كما هى كما في الوثائق
األصلية.
.
انقر لتعديلها

Google+
استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال باألشخاص عبر خدمة شبكة  Googleاالجتماعية.
.
> تبويب التطبيقات > Google+
من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
مالحظة :قد ال يتوفر هذا التطبيق استنا ًدا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

بحث صوتي
استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.
.
> تبويب التطبيقات > البحث الصوتي
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
2 2قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة تحدث اآلن على الشاشة .حدد إحدى الكلمات األساسية
المقترحة التي تظهر.
مالحظة :قد ال يتوفر هذا التطبيق استنا ًدا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

التنزيالت
استخدام هذا التطبيق لمعرفة ما تم تحميله من الملفات.
> تبويب التطبيقات > تنزيالت
من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
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.

الويب
اإلنترنت
استخدم هذا التطبيق لتصفح اإلنترنت .يوفر لك المتصفح بسرعة عالم مليء باأللوان من األلعاب ،والموسيقى،
واألخبار ،والرياضة ،والترفيه ،وأكثر من ذلك بكثير ،على جهازك اللوحي أينما كنت كى تتمتع بها.
مالحظة :يتم فرض رسوم إضافية عند االتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى .اتصل بموفر الشبكة
للتحقق من رسوم البيانات.
من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات

> تبويب التطبيقات > اإلنترنت

.

اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف.
اضغط للتقدم صفحة واحدة إلى األمام وصوالً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية.
 ،الذي يأخذك إلى الصفحة السابقة.
هذا هو عكس ما يحدث عند لمس مفتاح الرجوع
اضغط لالنتقال إلى الصفحة الرئيسية.
انقر إلضافة عالمة تبويب جديدة.
اضغط للوصول إلى اإلشارات المرجعية.
انقر لتشغيل .QSlide
انقر إلغالق عالمة التبويب الحالية.
انقر لتنشيط أو إغالق الصفحة الحالية.
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فتح صفحة

على شريط.
•لفتح صفحة جديدة ،انقر
•للذهاب إلى صفحة ويب أخرى ،اضغط على الصفحة لمشاهدته.

البحث في الويب باستخدام الصوت

انقر على حقل عنوان الويب ،انقر،

انطق الكلمة ،ثم حدد واحدة من الكلمات الرئيسية واقترح أن تظهر.

مالحظة :قد ال تتوفر هذه الميزة استنا ًدا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

اشارات مرجعية

لفتح صفحة ويب مرجعية ،انقر على

شريط أدوات المتصفح واختر واحدة.

سجل

على شريط أدوات المتصفح وحدد عالمة تبويب سجل لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب
انقر
> مسح كل المحفوظات.
التي زرتها في اآلونة األخيرة .لمسح السجل ،اضغط على مفتاح القائمة

باستخدام QSlide

استخدم هذه الميزة للوصول إلى إنترنت دون إغالق التطبيق الحالي.
انقر أثناء عرض المحتوى على المتصفح  .يمكنك بعد ذلك التصفح معلومات أخرى على الجهاز اللوحي.
لعرض المتصفح الحالي في وضع ملء الشاشة ،اضغط على .

Chrome
استخدم  Chromeللبحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.
> تبويب التطبيقات > Chrome
من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
مالحظة :قد ال يتوفر هذا التطبيق استنا ًدا إلى المنطقة وموفر الخدمة.
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عرض صفحات ويب

انقر على حقل عنوان الويب ،ثم قم بإدخال عنوان ويب أو معايير البحث.

فتح صفحة

.
•انقر للذهاب إلى صفحة جديدة
•للذهاب إلى صفحة ويب أخرى ،انقر فوق الصفحة التي تريد تحديدها.

البحث في الويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان ،اضغط على

 ،قل كلمة أساسية ،ثم حدد إحدى الكلمات األساسية التي تظهر.

المزامنة مع األجهزة األخرى

مزامنة عالمات التبويب المفتوحة واإلشارات المرجعية الستخدامها مع  Chromeعلى جهاز آخر عند
تسجيل الدخول إلى حساب  Googleنفسه.
> أجهزة أخرى .يجب
لعرض عالمات التبويب المفتوحة على أجهزة أخرى ،انقر على مفتاح القائمة
أن يتم تسجيل الدخول إلى حساب  Googleنفسه على كافة األجهزة .حدد صفحة ويب لفتحها.

إضافة وعرض المواقع المفضلة

.
إلضافة المواقع المفضلة ،انقر
لفتح صفحة ويب إشارة مرجعية ،انقر على مفتاح القائمة

> اإلشارات المرجعية.
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اإلعدادات
الوصول إلى قائمة اإلعدادات
> تبويب التطبيقات > اإلعدادات

1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
أو
	من الشاشة الرئيسية ،انقر على مفتاح القائمة
2 2حدد فئة الضبط ثم حدد أحد الخيارات.

.

> اإلعدادات النظام.

شبكات السلكية
Wi-Fi

 – Wi-Fiيقوم بتشغيل  Wi-Fiلالتصال بشبكات  Wi-Fiالمتوفرة.
تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC
إلعداد اتصال في بعض الشبكات الالسلكية مع عوامل تصفية  ،MACقد تحتاج إلى إدخال عنوان MAC
من الجهاز اللوحي في جهاز التوجيه.
يمكنك العثور على عنوان  MACفي واجهة المستخدم التالية :من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
> خيارات متقدمة  > Wi-Fiعنوان .MAC
>  > Wi-Fiمفتاح القائمة
> اإلعدادات

البلوتوث

قم بتشغيل ميزة البلوتوث الالسلكية أو إيقاف تشغيلها الستخدام البلوتوث.

استخدام البيانات

يعرض استخدام البيانات.
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المزيد...

يسمح لك بمشاركة المجلدات مع األجهزة األخرى عبر اتصال السلكي.
وضع الرحالت الجوية – تحديد عالمة على وضع الرحالت الجوية للتشغيل .تفعيل وضع الطائرة يعطل كافة
االتصاالت الالسلكية.
تخزين السلكي – يمكنك إدارة الملفات على الجهاز اللوحي في ملفات الكمبيوتر أو النسخ إلى الجهاز اللوحى
من جهاز الكمبيوتر دون اتصال  .USBتأكد من أن الجهاز اللوحي والكمبيوتر متصالن بنفس الشبكة.
ثم إدخل عناوين الويب التي تظهر على جهازك اللوحي في شريط العنوان للمتصفح على جهاز الكمبيوتر
الخاص بك.
 – Miracastأعكس شاشة الجهاز اللوحي والصوت على  Miracast dongleأو تلفزيون السلكي.
برنامج  – SmartShare Beamقم بتشغيل هذا الخيار لتلقي محتوى وسائط عبر SmartShare
 Beamمن الهواتف أو األجهزة اللوحية من .LG
 – Vعرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية ( )VPNsالتي قمت بتكوينها مسب ًقا .ويتيح لك إضافة
 PN
أنواع مختلفة من .VPNs
مالحظة :يجب ضبط رمز  PINأو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات االعتماد.

الهاتف
الصوت

أوضاع الصوت – اختر الصوت ،وإما اهتزاز فقط أو صامت.
مستويات الصوت – يتحكم في مستوى اإلشعارات ،المس اآلراء و المقترحات والنظام ،الموسيقى ،الفيديو،
األلعاب و الوسائط األخرى.
شدة االهتزاز – اضبط قوة االهتزاز لإلشعارات.
صوت اإلشعارات – يتيح لك ضبط نغمة الرنين االفتراضية لإلشعار.
أصوات اللمسات – يسمح لك بتهيئة الجهاز اللوحي لتشغيل الصوت عند لمس األزرار ،الرموز والعناصر
التي تظهر على الشاشة األخرى التي تتفاعل مع لمستك.
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أصوات قفل الشاشة – يسمح لك بتهيئة الجهاز اللوحي لتشغيل الصوت عند قفل وفتح الشاشة.
االهتزازعند اللمس – يسمح لك بضبط ردود فعل االهتزاز عند لمس شاشة الجهاز اللوحي.

اإلعدادات الشاشة
< الشاشة الرئيسية >
سمة – يضبط وضع الشاشة على جهازك.
خلفية الشاشة – لضبط مجموعات خلفيات الستخدامها في الشاشة الرئيسية الخاصة بك.
تأثيرات الشاشة – أضبط التأثير عند اللمس لتغيير الشاشات.
السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية – لضبط الشاشات الرئيسية للتمرير بشكل مستمر ،مما يلغي
الحاجة إلى التمرير مرة أخرى في االتجاه المعاكس عندما تصل إلى نهاية واحدة.
عرض عمودي فقط – راجع العالمة لعرضها دائمًا على الشاشة الرئيسية في عرض صورة.
عمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية و استعادتها – يسمح لك بالنسخ االحتياطي واستعادة التطبيق
والبرنامج والمواضيع.
? – Do you nowتمكين هذا الخيار لعرض صفحة المساعدة Do you now? .على الشاشة
الرئيسية لعرض إضافى.
مساعدة – يعرض معلومات حول تشغيل الشاشة الرئيسية.
< تأمين الشاشة >
اختر قفل الشاشة – ضبط نوع قفل شاشة لتأمين جهازك اللوحي .يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات
ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة .إذا قمت بتنشيط نقش تأمين عند تشغيل جهازك اللوحي أو
إيقاظ الشاشة ،سوف يطلب منك جهازك اللوحي رسم نقش لفتح الشاشة.
تأثيرات الشاشة – يتيح لك هذا الخيار ضبط خيارات تأثير تمرير الشاشة.
رسوم حالة الطقس – تدقيق العالمة إلظهار الرسوم المتحركة لطقس للموقع الحالي أو المدينة األولية على
أساس تحديث البيانات التلقائية.
خلفية الشاشة – يتيح لك هذا الخيار ضبط خلفية شاشة القفل .حددها من المعرض أو استوديو الخلفية.
اختصارات – يسمح لك هذا الخيار بتغيير االختصارات على شاشة قفل المسح.
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معلومات المالك – ضع عالمة اختيار على هذا الخيار لضبط اسم مالك الجهاز ليتم عرضها على شاشة
القفل .اضغط للدخول إلى النص ليتم عرض معلومات المالك.
عرض عمودي فقط – تدقيق في العالمة لعرضها دائما لقفل الشاشة في عرض صورة.
مؤقت اإلغالق – يتيح لك هذا الخيار ضبط مقدار الوقت قبل إقفال الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.
يقفل زر الطاقة على الفور – ضع عالمة اختيار على هذا الخيار إلقفال الشاشة على الفور عند الضغط
على مفتاح الطاقة/اإلقفال .يمنع هذا الضبط ضبط مؤقت قفل األمان.
< السطوع >
ضبط سطوع الشاشة.
< مهلة الشاشة >
يتيح هذا الخيار ضبط المدة الزمنية قبل انتهاء مهلة الشاشة.
< تشغيل الشاشة >
ضع عالمة على هذا الخيار لتمكين تشغيل الشاشة و إيقاف تشغيلها.اضغط مرتين بسرعة على وسط
الشاشة لتشغيلها .اضغط مرتين بسرعة على وسط شريط الحالة ،أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية أو
شاشة القفل إليقاف تشغيل الشاشة .للحصول على أفضل النتائج ،ال تحرك الهاتف اثناء استخدام ميزة
تشغيل  /إيقاف الشاشة.
< تأثير إيقاف الشاشة >
حدد تأثيرات إيقاف الشاشة.
< تدوير الشاشة تلقائيا ً >
تعيين تبديل االتجاه تلقائيًا عند تدوير الجهاز اللوحى.
< حلم اليقظة >
اضغط على مفتاح حلم اليقظة للتبديل ما بين تشغيل و إيقاف تشغيل .يسمح التشغيل بعرض شاشة التوقف
التي تم ضبطها عندما يكون الجهاز ساكنا ً أثناء تثبيته و/أو شحنه .اختر من بين ساعة و ألوان إطار
الصورة و جدول الصورة.
مالحظة :قد يصبح الشحن بطي ًئا أثناء تشغيل شاشة التوقف.
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< نوع الخط >
تغيير نوع خط الشاشة.
< حجم الخط >
تغيير حجم خط الشاشة
< شاشة ذكية >
الحفاظ على الشاشة مفتوحة عندما يتحقق الجهاز من أن عينيك تنظر إلى الشاشة.
< الفيديو الذكي >
ضع عالمة اختيار على هذا الخيار إليقاف الفيديو مؤقتا ً عندما يكتشف الهاتف أنك ال تنظر إلى شاشة.
< أزرار اللمس األمامية >
لضبط مفاتيح اللمس األمامية الظاهرة في أسفل الشاشات كافة .اضبط المفاتيح التي تريدها أن تظهر
وموقعها على الشريط وشكلها .لتحديد المفاتيح وترتيبها والسمة والخلفية.
< تصحيح نسبة العرض إلى االرتفاع >
يسمح لك بتغيير نسبة العرض إلى االرتفاع للتطبيق المُحمل إلصالح تشويه الشاشة.
< معايرة إستشعار الحركة >
يسمح لك بتحسين دقة الميل وسرعة أجهزة االستشعار.

التخزين

وحدة تخزين داخلية – عرض إجمالي المساحة في ذاكرة الجهاز وقوائم نوع البيانات التي تشغل المساحة.
بطاقة  – SDيعرض إجمالي مساحة الذاكرة على بطاقة .microSD
تحميل/فصل بطاقة  – SDمن الجهاز اللوحي الخاص بك بحيث يمكنك الوصول إلى تنسيق البيانات المخزنة
فيه ،وإعادة تهيئة البطاقة  ،أو إزالتها بأمان .تبهت ألوان هذا اإلعداد إذا لم يكن هناك بطاقة microSD
مثبتة ،إذا كنت قد أزلته بالفعل ،أو إذا كنت قد ثبت بطاقة  microSDعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
مسح بطاقة  – SDبشكل دائم يتم محو كل شيء من على بطاقة  microSDوتتهيأ لالستخدام مع الجهاز
اللوحي.
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البطارية

معلومات البطارية – تعرض إلى أي مدى يتم استخدام طاقة البطارية ألنشطة الجهاز .تعرض مستوى شحن
البطارية بالنسبة المئوية .يتم عرض الوقت المتبقي لالستخدام أيضًا.
نسبة البطارية – تعرض النسبة المئوية للبطارية على شريط الحالة.
لتشغيل هذه الخاصية .انقر على توفير
توفير الطاقة – إدارة البطارية لتوفير طاقة العناصر .انقر
الطاقة لعرض الخيارات التالية.
•المزامنة التلقائية :اغلق المزامنة التلقائية.
• :Wi-Fiيقوم بإيقاف الـ  Wi-Fiإذا كانت البيانات غير مستخدمة.
•البلوتوث :يقوم بإيقاف بالبلوتوث إذا لم يكن متصلاً .
•االهتزاز عند اللمس :يقوم بإيقاف رد فعل اللمس.
•السطوع :يضبط السطوع.
•مهلة الشاشة :يضبط مهلة الشاشة.
لمحات عن موفر الطاقة – المس للوصول إلى بعض لمحات عن موفر الطاقة.

التطبيقات

يعرض قائمة التطبيقات الموجودة قيد التشغيل حاليًا أو المحملة.

Slide aside

يمكنك استخدامه عن طريق تحريك ثالثة أصابع إلى اليسار لحفظ التطبيقات قيد التشغيل أو إعادتهم الى
الشاشة.

شخصي
الحسابات والمزامنة

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية ،سواء كانت قيد االستخدام بطريقة نشطة أم ال .قد تؤدي
إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن ال يزيله).
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المستخدم

اسم الوضع – تسمح لك بتحديد اسم المستخدم الحالي.
اسم مستعار – يسمح لك بتحديد االسم المستعار لجهازك اللوحي.
معلومات المالك – ضع عالمة اختيار على هذا الخيار لضبط اسم مالك الجهاز ليظهر على شاشة القفل .انقر
للدخول إلى النص ليتم عرضه كمعلومات المالك.
إضافة مستخدم – يسمح لك بإضافة حساب جديد للجهاز اللوحي واستخدام خاصية تعدد المستخدمين.

الوصول للموقع

الوصول إلى موقعي – يتيح للتطبيقات التي طلبت الحصول على إذن منك استخدام معلومات الموقع الخاص
بك.
ااألقمار الصناعية لنظام  – GPSتتيح استخدام التطبيقات األقمار الصناعية  GPSفي تحديد موقعك بدقة
على الطريق.
 Wi-Fiوموقع شبكة الجوال – دع التطبيقات تستخدم خدمة تحديد المواقع من  Googleلتقدير موقعك
بشكل أسرع .سيتم جمع بيانات الموقع المجهول وإرسالها إلى .Google

الحماية

جدول التشفير – يسمح لك بتشفير البيانات على الجهاز اللوحي للتأمين .سوف يطلب منك إدخال رقم التعريف
الشخصي أو كلمة السر لفك تشفير الجهاز اللوحي كل مرة تقوم بفتحه.
تشفير وحدة تخزين بطاقة  – SDيسمح لك بتشفير البيانات على بطاقة  SDللتأمين.
كتابة كلمة المرور مرئية – إظهار الحرف األخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتها.
مديرو الجهاز اللوحي – عرض أو إلغاء تنشيط مُشغلي الجهاز اللوحي.
مصادر غير معروفة – الضبط االفتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج السوق.
التحقق من التطبيقات – لعدم السماح أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضررًا.
االعتمادات الموثوق بها – عرض شهادات  CAالموثوق بها.
التثبيت من المخزن – اختر تثبيت الشهادات المش ّفرة.
مسح التخزين – إزالة جميع الشهادات.
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اللغة واإلدخال

استخدام اإلعدادات اللغة واإلدخال لتحديد لغة النص على الجهاز اللوحي وتهيئة لوحة المفاتيح التي تظهر على
الشاشة ،بما في ذلك الكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس.

النسخ إحتياطي وإعادة الضبط

نسخ احتياطي لبياناتي – قم بضبط هذا الخيار إلجراء نسخ احتياطي لإلعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم
Google.
الحساب االحتياطي – الحساب الذي تريد النسخ االحتياطي إليه.
استعادة تلقائية – قم بضبط هذا الخيار الستعادة اإلعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على
الجهاز.
خدمة  – LG Backupيتيح لك هذا الخيار نسخ كافة المعلومات الموجودة على الجهاز احتياطيًا
واستعادتها ،وذلك في حال فقدان البيانات أو استبدالها.
إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة – قم بإعادة ضبط اإلعدادات إلى القيم االفتراضية للمصنع واحذف جميع
البيانات لديك .إذا قمت بإعادة تهيئة الجهاز اللوحي بهذه الطريقة ،تتم مطالبتك بإعادة إدخال نفس المعلومات
كما هو الحال عندما بدأت ألول مرة عند تشغيل نظام أندرويد.

نظام
التاريخ والوقت

استخدم اإلعدادات التاريخ والوقت لتعيين كيفية عرض التواريخ .يمكنك أيضًا استخدام هذه اإلعدادات لضبط
الوقت الخاص بك باإلضافة إلى المنطقة الزمنية بدالً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف
المحمولة.

إمكانية الوصول

استخدم اإلعدادات الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول التي قمت بتثبيتها على جهازك
اللوحي.
مالحظة :يتطلب تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار قابالً للتحديد.
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 – TalkBackتسمح لك بإنشاء وظيفة  TalkBackالتي تساعد الناس أصحاب الرؤية الضعيفة عن طريق
في الزاوية اليسرى أعلى الشاشة لتشغيلها.
توفير ردود الغعل اللفظية .انقر على خاصية TalkBack
انقر على اإلعدادات في الجزء السفلي من الشاشة لضبط اإلعدادات .TalkBack
تثبيت نصوص ويب – يسمح لك بتشغيل (أو تعطيل) تركيب برامج ويب النصية.
نص كبير – قم بالضغط على العالمة من أجل زيادة حجم النص.
عكس اللون – قم بالضغط على العالمة لعكس اللون.
إيماءات التكبير – تسمح لك بالتكبير والتصغير من خالل النقر ثالث مرات على الشاشة.
الظالل – لضبط الشاشة لتكون ظالل سوداء.
صوت أحادي – قم بالضغط على العالمة للسماح بسماع صوت سماعة واحدة ونقلها من اليمين إلى اليسار.
فترة اللمس مع األستمرار – اضبط فئة اللمس مع األستمرار (قصير ،متوسط أو طويل).
للتبديل بين تشغيل و إيقاف التشغيل .يمكن لخاصية المساعدة باللمس أن
المساعدة باللمس – المس
تحل محل جميع أزرار األجهزة.
تدوير الشاشة تلقائيا ً – قم بالضغط على العالمة للسماح للجهاز بتدوير الشاشة حسب إتجاه الجهاز (عمودي
أو أفقي).
انطق كلمات المرور – قم بالضغط على العالمة بحيث يمكنك نطق كلمة السر الخاصة بك (بدلاً من كتابة كلمة
السر الخاصة بك).
إدخال بلمسة واحدة – يسمح لك بإدخال الحروف قبل كل لمسة اصبع على لوحة مفاتيح .LG
الوصول السهل – يسمح لك بضبط الوظائف عند النقر ثالث مرات على مفتاح القائمة الرئيسية.
تحويل النص إلى الكالم – تحويل النص ألى كالم تساعد على قراءة النص بصورة مسموعة ،على سبيل
المثال ،محتويات الرسائل النصية.

اتصال PC

حدد طريقة اتصال  – USBحدد الطريقة المرغوب فيها :شحن الجهاز اللوحي ,مزامنة الوسائط (,)MTP
برنامج  LGأو ارسال صور (.)PTP
اسأل عند االتصال – اطلب وضع اتصال  USBعند االتصال بكمبيوتر.
مساعدة – مساعدة اتصال USB.
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 – PC Suiteتجدر اإلشارة إلى أنه يجب توصيل شبكة  Wi-Fiببرنامج  LG PC Suiteعبر اتصال
.Wi-Fi
الهاتف على الشاشة – حدد هذا الخيار لتلقي طلب اتصال  Wi-Fiمن الهاتف على الشاشة.
مساعدة – مساعدة حول برنامج LG.

إضافي

 – Quick Coverتفعيل  Quick Coverلتشغيل أو إيقاف تشغيله تلقائيًا.
وحدة تخزين  – USBلضبط ميزة  Plug & Popلوحدة تخزين  .USBضع عالمة اختيار على الخيار
تحرير لوحة التطبيقات لعرض هذه اللوحة تلقائيا ً عند توصيل كيبل  USBاثناء التنقل .اضغط على تحرير
لوحة التطبقات لتغيير التطبيقات التي تريد جعلها متوفرة.
سماعة األذن – اضبط خاصية  Plugو  Popلسماعات األذن .قم بالضغط على عالمة لوحة التطبيقات
لعرض لوحة التطبيقات تلقائيًا عند توصيل السماعة .انقر على تحرير لوحة التطبيقات لتغيير التطبيقات التي
تريد جعلها متوفرة.
مقبس – يضبط خصائص  Plugو  Popلقاعدة الشحن .قم بالضغط على عالمة لوحة التطبيقات لعرض
لوحة التطبيقات تلقائيًا عند توصيل مقبس .اضغط على تحرير لوحة التطبيقات لتغيير التطبيقات التي تريد
جعلها متوفرة.

حول الجهاز اللوحي

اعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة جهازك وإصدار البرنامج.
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LG Backup
حول النسخ االحتياطي واستعادة بيانات الجهاز
ننصحك بإنشاء ملف نسخة احتياطية للبيانات بشكل دوري وحفظها في وحدة وحدة تخزين داخلية ،وخاصة
قبل تحديث أي برنامج .الحفاظ على ملف النسخ االحتياطي الحالي في ذاكرة التخزين قد تسمح لك باستعادة
بيانات الجهاز في حالة فقدان الجهاز أو سرقته أو تلفه بسبب مشكلة غير متوقعة.
ويدعم هذا التطبيق النسخ االحتياطي لجهاز  LGبين الهواتف الذكية وأجهزة  ،LGوغيرها من إصدارات
 S/Wأو  .OSلذا ،عند شراء هواتف  LGالذكية الجديدة وأجهزتها اللوحية ،يمكنك إجراء نسخ احتياطي
لبيانات جهازك الحالي إلى جهازك الجديد.
إذا كان لديك تطبيق النسخ االحتياطي المحمل مُسب ًقا على الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية الخاصة بك ،يمكنك
النسخ االحتياطي واستعادة معظم البيانات الخاصة بك ،بما في ذلك تحميلها والتطبيقات مثبتة مسب ًقا والعناوين
وإدخال التواريخ و االسماء واإلعدادات الشاشة .يمكنك أيضًا:
•إجراء النسخ االحتياطي من جهازك.
•النسخ االحتياطي المجدول تلقائيا ً من جهازك.
•استعادة بيانات الجهاز الخاص بك.
مالحظة :يرجى االنتباه إلى أنّ وظيفة النسخ االحتياطي ال تعتمد النسخ االحتياطي لبيانات المستخدم
وبيانات الوسائط (الصورة/الفيديو/الموسيقى) .يرجى نسخ هذه الملفات احتياطيًا باستخدام مزامنة الوسائط
( .)MTPقم بتوصيل الجهاز اللوحي بالكمبيوتر باستخدام كيبل  USBوالمس مزامنة الوسائط (MTP).
تحذير! للحماية ضد إيقاف التشغيل غير المتوقع أثناء عمليات النسخ االحتياطي أو االستعادة بسبب
انخفاض الطاقة في البطارية ،ينبغي المحافظة على البطارية مشحونة بالكامل.
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يقوم جهاز  LGبالنسخ االحتياطي لبيانات الجهاز اللوحي
> تبويب التطبيقات > LG Backup

1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
االحتياطي.
2 2حدد خانة االختيار التي تريد نسخها احتياطيًا التالي.
3 3من شاشة النسخ االحتياطي ،المس وحدة تخزين داخلية أو بطاقة  ,SDثم انقر بدء.
4 4عند إتمام النسخ االحتياطي لكل الملفات المحددة ،سترى رسالة اكتمل النسخ االحتياطي.

> النسخ

الجدولة التلقائية لعمليات النسخ االحتياطي
يمكنك أيضًا برمجة عمليات النسخ االحتياطي التلقائي للبيانات الموجودة على جهازك اللوحي تبعًا لضبط
الجدولة لديك .للقيام بذلك ،أكمل الخطوات التالية:
> النسخ
> تبويب التطبيقات > LG Backup
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
االحتياطي المجدول.
2 2انقر على عناصر النسخ االحتياطي وحدد خانة االختيار بجانب العنصر الذي تريد النسخ االحتياطي منه.
3 3انقر على موضع ملفات النسخ االحتاطية المس وحدة تخزين داخلية أو بطاقة .SD
4 4انقر على ضبط الوقت لتعيين تكرار الفاصلة الزمنية إسبوعيًا ,كل إسبوعين ,شهريًا وانقر على تم.
لتشغيل هذه الخاصية.
5 5انقر

استعادة بيانات الجهاز اللوحي
مالحظة :يتم حذف كافة الملفات التي يتم تخزينها على جهازك اللوحي قبل استعادة ملف النسخ االحتياطي.
> استعادة.
> تبويب التطبيقات > LG Backup
1 1من الشاشة الرئيسية ،انقر التطبيقات
2 2على الشاشة استعادة ،حدد ملف النسخ االحتياطي الذي يحتوي على البيانات التي ترغب في استعادتها.
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3 3حدد مربع االختيار الموجود بجوار العنصر الذي ترغب في استعادته ،ثم حدد التالي الستعادته إلى جهازك
اللوحي.
مالحظة :يُرجى مالحظة أن محتويات ملف النسخ االحتياطي ستحل محل بيانات جهازك اللوحي.
4 4إذا كان ملف النسخ االحتياطي مُشفرًا ،فاكتب كلمة المرور التي أنشأتها لتشفيره.
5 5عند استعادة كافة الملفات المحددة ،ستتم إعادة تشغيل الجهاز اللوحي تلقائيًا.
مالحظة :يمكنك ضبط تمكين التشفير لتشفير ملفات النسخ االحتياطي تحقي ًقا لمزيد من الحماية.
من شاشة النسخ  ،LG Backupوأدخل كلمة مرور واحصل على تلميح في حال نسيت كلمة
المس
المرور الخاصة بك .عند إعداد كلمة مرور ،تحتاج إلى إدخالها كل مرة تريد إجراء نسخ احتياطي/استعادة.
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تحديث برامج الجهاز اللوحي
تحديث برامج الجهاز اللوحي
تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج جهازك اللوحي الثابتة بأحدث اإلصدارات بسهولة من إنترنت من دون
الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة .للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هذه الخاصية،
يرجى زيارة .http://www.lg.com
حيث أن تحديث برامج الهاتف تتطلب إنتباه المستخدم الكامل أثناء عملية التحديث ،من فضلك تأكد من فحص
جميع التعليمات والمالحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة .يرجى االنتباه إلى أن إزالة كيبل USB
أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بجهازك اللوحي.

تحديث برنامج الهاتف المحمول  LGالسلكيا ً ()OTA
تسمح لك هذه الميزة بتحديث برنامج جهازك اللوحي بأحدث اإلصدارات بسهولة عبر  OTAمن دون الحاجة
إلى توصيل كيبل بيانات  .USBال تتوفر هذه الميزة إال إذا أتاحت شركة  LGلجهازك اإلصدار األحدث
للبرامج الثابتة أو عندما تتيحه .أولاً  ،يمكنك التحقق من إصدار البرنامج على جهازك اللوحي:
> اإلعدادات النظام > حول الجهاز اللوحي > معلومات
من الشاشة الرئيسية ،انقر على مفتاح القائمة
البرنامج.
> اإلعدادات النظام >
إلجراء تحديث البرنامج اللوحي ،من الشاشة الرئيسية ،انقر على مفتاح القائمة
حول الجهاز اللوحي > تحديث المركز > تحديث البرنامج > تحقق اآلن من التحديث.
مالحظة :تحتفظ شركة  LGبحق توفير تحديثات البرامج الثابتة ُ
لطرز معينة فقط وفق ما تراه مناسبًا ،وال
تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة األحدث لكافة ُطرز الهاتف.
مالحظة :البيانات الخاصة بك ،بما في ذلك المعلومات الشخصية حول حسابك في  Googleوأية حسابات
أخرى ،النظام الخاص بك  /بيانات التطبيق واإلعدادات ،أي التطبيقات التي تم تنزيلها ويمكن أن تضيع
ترخيص  DRMالخاص في عملية تحديث برامج الجهاز الخاص بك .لذلك ،توصي  LGأن تقوم بعمل
نسخة احتياطية من البيانات الشخصية الخاصة بك قبل تحديث البرامج على الجهاز اللوحي الخاص بك.
وال تعتبر  LGمسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.
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الملحقات
وتتوفر لالستخدام مع الجهاز اللوحي هذه الملحقات( .قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية).
محول السفر

كيبل البيانات

دليل البدء السريع

مالحظة:
•استخدم دائما ً ملحقات  LGاألصلية .فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
•وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تواجهها عند استخدام الجهاز اللوحي .بعض المشاكل يتطلب منك
االتصال بموفر الخدمة ،ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.
الرسالة

األسباب المحتملة

ال توجد
التطبيقات يمكن
ضبطها

غير معتمد من قِبل موفر الخدمة
أو أنّ التسجيل مطلوب.

اتصل بمو ّفر الخدمة لديك.

لم يتم شحن البطارية.

اشحن البطارية.

إنّ درجة الحرارة في الخارج
عالية ج ًدا أو متدنية ج ًدا.

تأكد من أن الجهاز اللوحي مشحون في درجة
الحرارة العادية.

مشكلة في االتصال

تأكد من الشاحن و اتصاله بالجهاز اللوحي.

ال يوجد فولتية

قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.

خلل في الشاحن

استبدل الشاحن.

الشاحن غير مناسب

استخدم ملحقات  LGاألصلية فقط.

خطأ في الشحن

التدابير التصحيحية الممكنة
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الرسالة
من المستحيل
تلقي  /إرسال
الصور

ذاكرة ممتلئة

احذف بعض الصور من جهازك اللوحي.

الملفات ال تفتح

تنسيق الملف غير معتمد

تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.

وضع االهتزاز

تحقق من حالة اإلعدادات في قائمة الصوت
للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع
االهتزاز أو الصامت.

مشكلة متقطعة في البرنامج

حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع
ويب.

ال أصوات

تعليق أو تجميد
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األسباب المحتملة

التدابير التصحيحية الممكنة

ENGLISH

User Guide
• Screen displays and illustrations may differ
from those you see on actual device.
• Some of the contents of this guide may
not apply to your device, depending on
the software and your service provider. All
information in this document is subject to
change without notice.
• This handset is not suitable for people who
have a visual impairment due to the touch
screen keyboard.
• Copyright ©2013 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™, Hangouts™ and Play Store™ are
trademarks of Google, Inc.

Table of contents
About this user guide.......................... 5
About this user guide............................ 5
Trademarks.............................................. 5
DivX HD................................................... 6
Dolby Digital Plus................................... 6

Guidelines for safe and efficient
use.......................................................... 7
Important notice................................ 15
Getting to know your device............ 20
Tablet Overview.....................................20
Charging your tablet............................22
Optimizing Battery Life.......................23
To extend the life of your battery........ 23
To view the battery charge level...........24
To monitor and control what uses
the battery.....................................................24
Inserting a microSD card.....................24
Removing the microSD card...............25
Formatting the microSD card.............26
Locking and unlocking the screen.....26

Your Home screen..............................27
Touch Screen tips.................................27
KnockON.......................................................27
Slide aside.................................................... 28
Tap or touch................................................ 28
Touch and hold.......................................... 29
Drag................................................................ 29
Swipe or slide.............................................. 29

2

Double-tap................................................... 29
Pinch-to-Zoom.......................................... 30
Rotate the screen...................................... 30
Home screen.........................................30
Customizing the Home screen........... 32
Returning to recently-used
applications...........................................32
Notifications..........................................33
Swipe down for notifications &
settings.......................................................... 33
Quick Settings on Notification
Panel.............................................................. 34
To rearrange Quick Setting items
on the Notification Panel........................ 34
QSlide apps on the Notifications
panel.............................................................. 34
Using the QSlide apps............................ 34
Indicator icons on the Status Bar....... 35
Plug & Pop............................................36
Capturing a Screenshot....................... 37
Using QuickMemo to capture a
screenshot....................................................37
Using Capture plus to capture a
screenshot....................................................37
Entering Text......................................... 37
Entering accented letters....................... 38

Google account setup........................39
Connecting to Networks and
Devices............................................... 40
Wi-Fi......................................................40

Connecting to Wi-Fi networks............. 40
Turning Wi-Fi on and connecting
to a Wi-Fi network..................................... 40
Bluetooth................................................41
Turning on Bluetooth and pairing up
your tablet with a Bluetooth device......41
Send data using the Bluetooth
wireless feature........................................... 42
Receive data using the Bluetooth
wireless feature........................................... 42
SmartShare...........................................43
To send content from your tablet
to other devices......................................... 43
To enjoy content from nearby
devices such as a computer or
mobile device on your tablet................ 43
PC connections with a USB cable......44
Transferring music, photos and
videos using the USB mass storage
mode............................................................. 44
Synchronize with Windows Media
Player............................................................. 44

Contacts..............................................46
Searching for a contact.......................46
Adding a new contact..........................46
Favorite Contacts..................................46
Creating a group...................................47

E-mail................................................. 48
Managing an E-mail account..............48
Working with account folders.............49
Composing and sending E-mail.........49

Camera............................................... 50

Getting to know the viewfinder...........50
Using the advanced settings................51
Taking a quick photo ...........................52
Once you've taken a photo..................53
Viewing your saved photos..................54

Video camera......................................55
Getting to know the viewfinder...........55
Using the advanced settings...............56
Recording a quick video......................56
After recording a video........................57
Watching your saved videos................57
Live Zooming........................................57
Adjusting the volume when
viewing a video......................................58

Multimedia..........................................59
Gallery....................................................59
Viewing pictures........................................ 59
Zooming in and out................................. 59
Playing videos.............................................60
Viewing photo and video options.......60
Deleting images and videos.................60
Setting as wallpaper.................................60
Videos.....................................................61
Playing a video.............................................61
Music......................................................62
Add music files to your tablet.............. 62
Transfer music using Media sync
(MTP)............................................................. 62
Playing a song............................................ 62

Tools.....................................................65
QPair......................................................65

3

QSlide....................................................66
QuickMemo...........................................68
QuickRemote........................................69
QuickTranslator......................................71
Multiple Users.......................................73
Alarm...................................................... 74
Calculator.............................................. 74
Calendar................................................75
File Manager.........................................75
Voice Recorder...................................... 76
Task Manager........................................ 77
POLARIS Office 5............................... 77
Google+.................................................78
Voice Search..........................................79
Downloads.............................................79

The Web............................................. 80
Internet..................................................80
Opening a page..........................................81
Searching the web by voice...................81
Bookmarks.....................................................81
History..............................................................81
Using QSlide.................................................81
Chrome..................................................82
Viewing webpages.................................... 82
Opening a page........................................ 82
Searching the web by voice................. 82
Syncing with other devices.................... 82
Adding and Viewing bookmarks........ 82

Settings.............................................. 83
Access the Settings menu..................83
WIRELESS NETWORKS.....................83
DEVICE..................................................84

4

PERSONAL...........................................89
SYSTEM..................................................91

LG Backup...........................................94
About backing up and restoring
device data............................................94
LG Backup your tablet data.................95
Scheduling automatic backups..........95
Restoring tablet data...........................95

Tablet software update......................97
Tablet software update........................ 97
LG Tablet Software update via
Over-the-Air (OTA)............................... 97

Accessories.........................................99
Troubleshooting................................100

About this user guide
About this user guide
• Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure
that you use your device safely and correctly.
• Some of the images and screenshots provided in this guide may appear
differently on your tablet.
• Your content may differ from the final product, or from software supplied
by service providers or carriers, This content may be subject to change
without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the
LG website at www.lg.com.
• Your device's applications and their functions may vary by country, region,
or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance
issues resulting from the use of applications developed by providers other
than LG.
• LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting
from edited registry settings being edited or operating system software
being modified. Any attempt to customize your operating system may
cause the device or its applications to not work as they should.
• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your
device are licensed for limited use. If you extract and use these materials
for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws.
As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
• Additional charges may be applied for data services, such as messaging,
uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To
avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs.
Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks
• LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
• All other trademarks and copyrights are the property of their respective
owners.
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DivX HD
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a
subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that
has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com
for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be
registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies.
To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device
setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete
your registration.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium
content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
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.

Dolby Digital Plus
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital
Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather
a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal
strength and applications loaded. The log is used only to help determine the
cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an
authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This tablet device model LG-V500 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 (SAR). Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the device transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various
LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on NonIonizing 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 0.720 W/kg.
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• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal
use position against the ear or when positioned at least 0.00 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 0.00 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
Notice for Battery replacement
• For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized
LG Electronics service point or dealer for assistance.
• Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
• Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to
your device.
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular device model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
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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 device in any area where you are required to by special
regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may
cause an electric shock and can seriously damage your device.
• Do not charge a device near flammable material as the device 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 tablet when it is on soft furnishings.
• The device should be charged in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can
affect the information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.
• Do not expose the device to liquid or moisture.
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• 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 tablet is an electronic device that generates heat during normal
operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of
adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore,
use care when handling your device during or immediately after operation.
• If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not
attempt to accelerate the drying process with an external heating source,
such as an oven, microwave or hair dryer.
• The liquid in your wet device, changes the color of the product label inside
your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not
covered under your warranty.
• Use your tablet in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible.
Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in
damage, malfunction, or even explosion.

Efficient device operation
Electronics devices
All tablet device may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your tablet device near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your
breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
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Road safety
Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when
you drive.
• Do not use a hand-held device while driving.
• Give full attention to driving.
• 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
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss.
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 tablet close to your ear. We also recommend that music volumes
are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the
people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear
what you are listening to.
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Glass Parts
Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break
if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact.
If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your
device until the glass is replaced by an authorised service provider.

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

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

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.

Children
Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes
small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also
contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used
or maintained properly.
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Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery before recharging.
Unlike other battery systems, there is no memory effect that could
compromise the battery's performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise
the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery.
• 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 device in hot or cold places, as this may deteriorate
battery performance.
• There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
• Dispose of 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 tablet is fully
charged to save unnecessary power consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration, product settings,
usage patterns, battery and environmental conditions.
• Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails,
come into contact with the battery. This could cause a fire.
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How to update your tablet
Access to latest firmware releases, new software functions and
improvements.
• Update your tablet without a PC. Select Update Center
> Software
Update.
• Update your tablet by connecting it to your PC.
For more information about using this function, please visit
http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp
select country and language.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-V500 product is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be
found at http://www.lg.com/global/declaration
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Important notice
Please read this before you start using your tablet!
Please check to see whether any problems you encountered with your tablet
are described in this section before taking the tablet in for service or calling
a service representative.

1. Tablet Memory
You need to check your tablet memory and delete some data, such as
applications to make more memory available.
To uninstall applications:
1 Tap
>
> Apps tab > Settings
> Apps.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want
to uninstall.
3 Tap Uninstall.

2. Before installing an open source application and
OS
WARNING
If you install and use an OS other than the one provided by the
manufacturer it may cause your tablet to malfunction. In addition, your
tablet will no longer be covered by the warranty.
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WARNING
To protect your tablet and personal data, only download applications from
trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed
applications on your tablet, the tablet may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall those applications and all associated
data and settings from the tablet.

3. Using an unlock pattern
Set an unlock pattern to secure your tablet. Tap
>
> Apps tab >
Settings
> Display > Lock screen > Select screen lock > Pattern. This
opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock
pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you
forget your unlock pattern.
Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and
remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.
WARNING
Precautions to take when using pattern lock.
It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not
be able to access your tablet if you use an incorrect pattern 5 times. You
have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you
have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.
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When you can’t recall your unlock Pattern, PIN or Password:
< If you have forgotten your pattern >
If you logged in to your Google account on the tablet but failed to enter the
correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern? button at the bottom of the
screen. You are then required to log in with your Google Account or you have
to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.
If you have not created a Google account on the tablet or you forgot Backup
PIN, you have to perform a hard reset.
< If you have forgotten your PIN or Password >
If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.
Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will
be deleted.
NOTE: If you have not logged into your Google Account and have
forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)
If your tablet does not restore to its original condition, use a Hard Reset
(Factory Reset) to initialize it.
1 Turn the tablet off.
2 Press and hold the Power/Lock key + Volume Down key on the right side
of the tablet.
3 Release only the Power/Lock Key when the LG logo is displayed and keep
pressing the Volume Down Key.
4 Immediately press and hold the Power/Lock Key + Volume Up Key at the
same time while maintaining the Volume Down Key pressed.
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5 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
6 Press the Power/Lock Key to continue or either of the Volume Keys to
cancel.
7 Press the Power/Lock Key once more to confirm or either of the Volume
Keys to cancel.
8 Your device will perform a hard reset.
WARNING
If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM
licenses will be deleted. Please remember to backup any important data
before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications
Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application
running at the same time. There is no need to quit an application before
opening another one.
Use and switch between several open applications. Android manages each
application, stopping and starting them as needed to ensure that idle
applications don't consume resources unnecessarily.
1 Touch and hold the Home Key
. A list of recently used applications
will be displayed.
2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous
app running in the background on the tablet. Make sure to tap Back Key
to exit an app after using it.
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• To stop applications, tap Task Manager from the recent apps list, then tap
Stop or Stop all.
• To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the
left or right. To clear all apps, tap Clear all.

6. When the screen freezes
If the screen freezes or the tablet does not respond when you try to operate
it: Press and hold the Power/Lock key for 12 seconds to turn your tablet off.
If it still does not work, please contact the service center.

7. D
 o not connect your tablet when you power on/off
your PC
Make sure to disconnect your tablet from the PC when powering your PC on
or off as it might result in PC errors.
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Getting to know your device
Tablet Overview
Front-Facing Camera lens
Ambient Light Sensor
Power/Lock key
Volume keys
Touch screen

Camera lens
Speaker
Earphone Jack
microSD Card Slot
IR LED
Charger/USB port
Microphone
NOTE: Ensure the microphone is not blocked when recording a video or
audio clip.
20

Front-Facing
Camera lens

Use to take pictures and record videos of yourself. You
can also use this for video chatting. Keep it clean for
optimal performance.

microSD Card
Slot

Insert microSD Card for storing files such as music,
videos and photos.

Earphone Jack

Allows you to plug in an optional headset for convenient,
hands-free conversations. You can also plug in
headphones to listen to music.

Ambient Light
Sensor

Measures the surrounding light and adjusts the LCD
brightness to provide a vivid screen.

Power/Lock key

Press to lock/unlock the screen. Press and hold to turn
the tablet on/off, restart it, activate/deactivate airplane
mode, and change the sound settings.

Volume keys

Allow you to adjust the media volumes.

Charger/USB
port

Allows you to connect the tablet and the USB Cable
for use with the charger adapter, or other compatible
accessories.

Camera lens

Use to take photos and record videos. Keep it clean for
optimal performance.

Speaker

Sound comes from the rear speaker instead of the
earpiece (e.g., the speakerphone function, music player
function, etc.).

Microphone

Record your voice and is used for voice-activated
functions.

IR LED

Used as a sensor for the QuickRemote app.
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WARNING
Placing a heavy object on the tablet or sitting on it can damage the LCD
and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with
protective film. This could cause the sensor to malfunction.
TIP!
• Tap the Menu Key
whenever you open an application to check what
options are available.
• If the device is locked and does not work, press and hold the Power/
Lock Key for 12 seconds to reboot it.

Charging your tablet
A rechargeable Li-ion battery is used to power your tablet. A USB adapter,
which is included with your tablet, is used to charge the battery. Before using
your tablet for the first time, make sure the battery is fully charged.
NOTE: Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do
not remove the battery incorporated in the product.
Warning! If the touch screen does not function while the tablet’s in the
process of charging, this may be due to an unstable power supply. As
a result, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB
adapter from the power outlet.
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1 Connect the USB adapter and USB cable.
2 Plug the USB cable (as shown below) into the tablet’s Charger/USB port.
3 Plug the charger into an electrical socket.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery
lifetime.

Optimizing Battery Life
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 extend the life of your battery
• Turn off radio communications that you aren’t using, such as Wi-Fi,
Bluetooth, or GPS.
• Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other
applications.
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• Some applications you have downloaded may cause your battery power to
be reduced.
• While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level
1 From the Home screen, tap Apps
> Settings
> About tablet >
Battery.
2 The battery status (charging or discharging) and level are displayed on the
top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery
1 From the Home screen, tap Apps
> Settings
> About tablet >
Battery > Battery use.
2 The bottom of the screen displays battery usage time and also lists
applications or services using battery power from greatest amount to least.

Inserting a microSD card
Your device supports the use of microSD memory cards of up to 64 GB
capacity. Multimedia contents can be saved in the microSD card.
1 Turn the tablet off before inserting or removing the microSD card.
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2 Place your fingernail in the cutout and pull the microSD card tray out.
Insert the microSD card into the slot with the contacts facing down.
Carefully push the tray gently into the device.

Removing the microSD card
To safely remove the microSD card from your tablet, first you need to
unmount it.
1 From the Home screen, tap Apps
> Settings
> Storage >
Unmount SD card.
2 Gently pull the microSD card from the slot.
Warning! Do not remove the microSD card without unmounting it first.
Otherwise, it may damage the microSD card as well as your tablet, and
the data stored on the microSD card may be corrupted.
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Formatting the microSD card
Warning! All files stored on your microSD card are deleted when you
format the card.
1 From the Home screen, tap Apps
> Settings
> Storage.
2 Tap Erase SD card (twice).
3 If you set an unlock pattern, enter it and tap Erase everything. The card
will then be formatted and ready to use.
NOTE: If there is content on your microSD card, the folder structure may
be different after formatting since all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen
If you do not use the tablet for a while, the screen will be automatically
turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves
battery power. When you are not using the your tablet, press the Power/Lock
Key to lock your tablet.
If there are any programs running when you lock your screen, they may be
still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs
before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. web access,
data communications).
To wake up your tablet, press the Power/Lock Key . The Lock screen will
appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your
Home screen. The last screen you viewed will open.
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Your Home screen
Touch Screen tips
Here are some tips on how to navigate on your tablet.

KnockON
The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the
screen on or off.
• Quickly double-tap the center of the screen
to turn the screen on.
• Quickly double-tap the Status Bar, an empty
area on the Home screen, or the Lock screen
to turn the screen off.

NOTE:
• You can disable this feature in the Display settings.
From the Home screen, tap Apps
> Settings
> Display >
KnockON > tap the KnockON checkbox.
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Slide aside
Use three-finger swipe to save running apps to the left or bring them back
to the display. To bring them back later, some apps may restart. You can save
up to three apps.
1 While an application is open, place three
fingers on the screen and slide to the left.
The current screen is saved and the Home
screen appears.
2 To re-open the saved apps, place three
fingers on the screen and slide to the right.
Tap the desired app you want to open.

Tip! The Slide Aside feature does not recognize fewer fingers, additional
fingers, or your palm.

Tap or touch
A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the
on-screen keyboard.
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Touch and hold
Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your
finger until an action occurs. For example, to open a contact's available
options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context
menu opens.

Drag
Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger,
move your finger on the screen until you reach the target position. You can
drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide
To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen,
without pausing when you first touch it (so you don’t drag an item instead).
For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or
browse through the different Home screens by swiping from left to right (and
vice versa).

Double-tap
Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly doubletap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the
screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture
(using the Camera), and when using Maps. Double-tap a word to highlight it.
Double-tap can also activate the KnockON feature to turn the touchscreen
on or off.
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Pinch-to-Zoom
Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom
in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen
From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to
the device's physical orientation.
NOTE:
• To select an item, touch the center of the icon.
• Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a
light, yet firm touch.
• Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to
touch any other keys.

Home screen
Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can
customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.
NOTE: Some screen images may be different depending on your region.
On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen.
Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the
most.
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Status bar – Shows device status information,
including the time, signal strength, battery status,
and notification icons.

Application icons – Tap an icon (application, widget,
folder, etc.) to open and use it.

Quick keys – Provide easy, one-touch access to the
functions used most often.
Menu key – Opens an Options menu with options
that affect the current screen or application. This
only applies when available, depending on the
screen or application.
Home key – Returns to the Home screen (or returns
to your default Home screen canvas from any of the
Home screen extension canvases). Touch and hold
it to display recently used applications with access
to the Task Manager application.
Back key – Returns to the previous screen. Also
closes pop-up items such as menus, dialog boxes,
and the on-screen keyboard.
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Customizing the Home screen
You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets
or wallpapers. For more convenience using your tablet, add your favorite apps
and widgets to the Home screen.
To add items on your Home screen:
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 Tap the Apps, Widgets tab.
3 Drag the desired item to the desired location and lift your finger.
To remove an item from the Home screen:
Touch and hold the icon you want to remove, drag it to
finger.

, and lift your

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps
screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the
desired location.
TIP! You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over
another one on a Home screen, and a folder will be created.

Returning to recently-used applications
1 Touch and hold the Home Key
. The screen displays a pop-up
containing the icons of applications you used recently.
2 Touch an icon to open the application. Or touch the Back Key
to
return to your previous screen.
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Notifications
Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and
alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.
From the Notifications Panel, you can view your tablet’s current status and
pending notifications.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons
for pending notifications appear on the left, and system icons showing things
like Wi-Fi or battery strength on the right.
NOTE: The available options may vary depending on the region or service
provider.
Pending notifications

System icons like Bluetooth, Wi-Fi & battery status

Swipe down for notifications & settings
Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel. To close the
Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen
upwards.
NOTE: Touch and hold an icon from the Quick Settings to view the
function's settings menu.
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Quick Settings Bar – Flick right or left
to scroll through the list.
QSlide Apps Bar – Tap to activate a
QSlide feature.
Slide to the left and right to adjust the
Brightness of the screen / Volume.

Quick Settings on Notification Panel
Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi. The Quick
Settings are located at the top of the Notifications Panel.

To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel
Open the Notifications Panel and touch
. You can then view and
rearrange the desired items on the Quick Settings menu.

QSlide apps on the Notifications panel
QSlide apps are displayed in a bar on the Notifications panel below the
Quick settings bar. These icons provide a quick, convenient way to multitask
on the same screen (similar to picture-in-picture on a TV). QSlide displays a
small application window on the screen that can be moved, resized, or made
transparent.

Using the QSlide apps
Tap any of the QSlide apps in the bar to activate it. When activated, the
QSlide feature opens the application in a window in the foreground, allowing
you to access other applications in the background. You can open up to two
QSlide windows at a time.
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Indicator icons on the Status Bar
Indicator icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report
calendar events, device status and more.

The icons displayed at the top of the screen provide information about the
status of the device. The icons listed in the table below are some of the
most common ones.
Icon

Description

Icon

Description

Airplane mode

Alarm is set

Connected to a Wi-Fi
network

SmartShare music playing

Wired headset

GPS is acquiring

Bluetooth is on

Receiving location data
from GPS

System warning

Data is syncing

Vibrate mode

New Gmail

Battery fully charged

New Hangouts message

Battery is charging

Song is playing
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DLNA is on

Tablet is connected to
PC via USB cable or USB
tethering is active

Downloading data

Power saving mode is on

Uploading data

Slide aside is on

NOTE: The location of the icons in the Status Bar may differ depending
on the features, apps, and services being used.

Plug & Pop
Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an
earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.
1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).
2 The applications panel will display and you can select an app to run.
NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to
show the applications panel.
ƬƬTap
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>

> Settings

> Accessory.

Capturing a Screenshot
Press and hold the Volume Down key and Power/Lock Key at the same time
for around 2 seconds to capture a screenshot.
To view the captured image, go to Apps
> Gallery
> Screenshots
Folder.
TIP! You cannot capture a camera/video screen.

Using QuickMemo to capture a screenshot
On the screen you want to capture, drag the status bar downward and select
QuickMemo.
OR
Press and hold the Volume Up/Down Key at the same time.

Using Capture plus to capture a screenshot
This feature allows you to capture a portion of the screen in the default
Internet browser.
1 While connected to Internet, tap
, and then tap Capture plus.
2 Adjust the blue box to the desired size, and then tap OK. The selected
area is saved to the Gallery.

Entering Text
You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard
appears 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.
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Using the keypad & entering text
  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
  Tap to use the voice input function. You can also touch and hold this
icon to select the handwriting and settings menu.
  Tap to enter a space.
  Tap to create a new line in the message field.
  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters
The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á").
For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After
the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter
it.
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Google account setup
When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate the
network, to sign into your Google Account and select how you want to use
certain Google services.

To set up your Google account
• Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.
  OR
• From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
>
Accounts & sync > Add account > Google.
If you have a Google account, touch Existing, enter your email address and
password, then touch . Otherwise, touch New and enter the necessary
information to create a new Google Account.
Once you have set up your Google account on your tablet, your tablet
automatically synchronizes with your Google account on the Web.
Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from
these applications and services on the Web are synchronized with your tablet.
(This will depend on your synchronization settings.)
After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services
on your tablet.
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Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of
the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without
extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your tablet, you need to access a wireless access point or
‘hotspot’. Some access points are open and you can simply connect to them.
Others are hidden or use security features; you must configure your tablet to
be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend
the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
> Wi-Fi
from the WIRELESS NETWORKS.
2 Tap
to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap Search to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
• Secured networks are indicated by a lock icon.
4 Touch a network to connect to it.
• If the network is secured, you are prompted to enter a password or
other credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The Status Bar displays icons that indicate Wi-Fi status.
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Bluetooth
You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application,
but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.
NOTE:
• LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or
received via the Bluetooth wireless feature.
• Always ensure that you share and receive data with devices that are
trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices,
the operating distance may be reduced.
• Some devices, especially those that are not tested or approved by
Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth
device
You must pair your device with another device before you connect to it.
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
>
Bluetooth from the WIRELESS NETWORKS.
2 Tap
to turn Bluetooth on. You will see the option to make your tablet
visible. Then tap Search for devices to view the devices in range.
3 Choose the device you want to pair with from the list.
Once the paring is successful, your device will connect to the device.
NOTE: Your tablet doesn't support Handsfree Profile. Therefore, the use
of call features with some of accessories such as Bluetooth headsets or
Bluetooth-enabled devices may not be available for this device.
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Send data using the Bluetooth wireless feature
1 Open the item and tap
.
OR
Touch and hold the item and select Share.
OR
Open the item and tap the Menu Key
> Share.
2 Tap Bluetooth to share via Bluetooth.
NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.
3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
>
Bluetooth.
2 Tap
to turn Bluetooth on and mark the checkbox at the top of the
screen to visible on other devices.
NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the
Menu Key
> Visibility timeout.
3 Pair the devices and tap Accept when you receive a Bluetooth
Authorization Request to accept the file(s).
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SmartShare
You can enjoy SmartShare feature on Gallery, Music, Video, and Polaris
Office.

To send content from your tablet to other devices
1 On the content you want to play or beam, tap
.
2 Tap Play or Beam in the dialog box.
• Play: You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
• Beam: You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare
Beam*-supported LG phones or tablets.
*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi
Direct.
3 Tap the device to play or receive on the list.
• If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi
Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap Rescan.
4 Tap Send.

To enjoy content from nearby devices such as a computer or
mobile device on your tablet
1 To connect the nearby devices to your tablet, tap Nearby devices.
<Gallery>
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• Ensure that your tablet and nearby devices are connected to the same
Wi-Fi network.
• Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.
2 Tap the device to connect.
If the device is not on the list, tap Search nearby devices.
After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your
tablet.

PC connections with a USB cable
Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection
modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass
storage mode
1 Connect your tablet to a PC using a USB cable.
2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you
will need to manually change the settings. Choose System settings > PC
connection > Select USB connection method, then select Media sync
(MTP).
3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the
files.

Synchronize with Windows Media Player
Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.
1 Use the USB cable to connect the tablet to a PC on which Windows
Media Player has been installed.
2 Select the Media sync (MTP) option. When connected, a pop-up window
will appear on the PC.
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3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
4 Edit or enter your device’s name in the pop-up window (if necessary).
5 Select and drag the music files you want to the sync list.
6 Start synchronization.
• The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows
Media Player.
Items
OS

Requirement
Microsoft Windows XP SP2, Vista or
higher

Window Media Player version Windows Media Player 10 or higher
• If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or
higher.
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Contacts
You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts
in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact
1 From the Home screen, tap Contacts
to open your contacts.
2 Tap the Search contacts box and enter the contact name using the
keypad. You can also tap a letter along the right side of the screen to
access names starting with the chosen letter.

Adding a new contact
1 From the Home screen, tap Contact
.
2 Tap the
. Select the desired account (if applicable).
3 If you want to add a picture to the new contact, tap
. Choose from
Take photo to take a picture using the camera or Select from Gallery.
Then browse for an image and select it.
4 Tap
to enter more specific name information.
5 Enter the details about your contact.
6 Tap Save to save the contact entry.

Favorite Contacts
You can classify frequently called contacts as favorites.
To add a contact to your favorites
1 From the Home screen, tap Contacts
2 Tap a contact to view its details.
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to open your contacts.

3 Tap the star
to the right of the contact’s name. The star turns gold
and the contact is added to your favorites.
To remove a contact from your favorites list
1 From the Home screen, tap Contacts
to open your contacts.
2 Tap the Favorites tab to view your favorite contacts.
3 Tap a contact to view its details.
4 Tap the gold star to the right of the contact’s name. The star turns grey
and the contact is removed from your favorites.

Creating a group
1 From the Home screen, tap Contacts
2 Touch the Groups tab, then touch
.
3 Touch Save to save the group.

to open your contacts.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not
be lost. They will remain in your contacts.
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E-mail
You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail.
The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP
and Exchange.
Your service provider or system administrator can provide you with the
account settings you need.

Managing an E-mail account
The first time you open the E-mail application, a set-up wizard opens to help
you to set up an E-mail account.
After the initial setup, E-mail displays the contents of your inbox. If you have
added more than one account, you can switch among accounts.
To add another E-mail account:
• Open the E-mail application and tap the Menu Key
To change an E-mail account’s settings:
Open the E-mail application and tap the Menu Key
General settings.

> Settings >
> Settings >

To delete an E-mail account:
• Open the E-mail application and tap the Menu Key
> Settings > tap
the Menu Key
> Remove account > touch an account you want to
delete > Remove > select Yes.
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.

Working with account folders
Open the E-mail application and tap the Menu Key
and select Folders.
Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on
the features supported by your account’s service provider, you may have
additional folders.

Composing and sending E-mail
To compose and send a message:
1 While in the E-mail application, tap Write
.
2 Enter an address for the message’s intended recipient. As you enter
text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate
multiple addresses using semicolons.
3 Tap Menu Key
to add a Cc/Bcc and tap Attach
to attach files, if
required.
4 Enter the subject and your message
5 Tap the Send
to send the message.
If you aren’t connected to a network, for example, if you’re working in
airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox
folder until you connect to a network again. If it contains any pending
messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.
TIP! When a new E-mail arrives in your Inbox, you will be notified
by a sound or vibration. Tap the E-mail notification to stop receiving
notifications.
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Camera
To open the Camera application, tap Camera

on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

 Swap camera – Switch between the camera lens and the front–facing
camera lens.
 Shot mode – Defines how the shot will be taken.
Settings – Touch this icon to open the settings menu. See Using the
advanced settings on the following page.
Video mode – Tap (or slide) to toggle between Camera mode and Video
mode.
Taking a photo
 Gallery – Touch to view the last photo you captured. This enables you to
access your Gallery and view saved photos while in camera mode.
NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.
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Using the advanced settings
In the viewfinder, tap
to open the advanced options. You can change the
camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap
the Back Key
.
Take photos by voice command.
Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
Focuses on a specific spot.
Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will
increase, which means you will be able to store fewer photos in the
memory.
The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light
sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is
useful in darker conditions when you cannot use the flash.
Improves color quality in various lighting conditions.
Applies artistic effects to your pictures.
Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you
want to be in the photo.
Activate this to use your tablet'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 tagging, you
can see the pictures displayed on a map.
NOTE: This function is only available when the GPS function is
active.
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Selects a shutter sound.
Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
Set the storage location for your pictures. Choose from Internal
memory and SD card.
Opens the help guide to know how a function operates.
Restores all camera default settings.
TIP!
• When you exit the camera, some settings return to their defaults, such
as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these
before you take your next photo.
• The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you
change photo color or quality elements, you will see a preview of the
changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo
1 Open the Camera application.
2 Holding the tablet horizontally, point the lens towards the subject you want
to photograph.
3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can
also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5 Touch
to capture the photo.
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Once you've taken a photo
Touch

to view the last photo you took.
Touch to share your photo using the SmartShare function.
Touch to take another photo immediately.
Touch to send your photo to others or share it via social network
services.
Touch to delete the photo.

TIP! If you have a social networking account and set it up on your tablet,
you can share your photo with your social networking community.
Touch the Menu Key
to open all advanced options.
Set image as – Touch to use the photo as a Contact photo, Home screen
wallpaper or Lock screen wallpaper.
Move – Touch to move the photo to another place.
Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.
Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.
Rename – Touch to edit the name of the selected photo.
Rotate left/right – To rotate left or right.
Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the
area to be cropped.
Edit – View and edit the photo.
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Applies a brightness effect to your photo.
Applies artistic effects to your photos.
Applies color effects to your photos.
Applies additional options to your photos.
Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one
after the other.
Add location – To add the location information.
Details – Find out more information about the contents.

Viewing your saved photos
You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the
image preview in the bottom of the screen and your Gallery will be displayed.
• To view more photos, scroll left or right.
• To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread
them apart (move your fingers closer together to zoom out).
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Video camera
Getting to know the viewfinder

 Swap camera – Switch between the camera lens and the front–facing
camera lens.
Shot mode – Defines how the shot will be taken.
Settings – Touch this icon to open the settings menu. See Using the
advanced settings on the following page.
 Camera mode – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
 Record – Touch to start recording a video.
Gallery – Touch to view the last video you recorded. This enables you to
access your Gallery and view your saved videos while in video mode.
TIP! When recording a video, place two fingers on the screen and pinch
to use the Zoom function.
NOTE: Ensure the microphone is not blocked when recording a video or
audio clip.
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Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch

to open all the advanced options.

Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
Prevent shaking while video recording to get high video quality.
Improves color quality in various lighting conditions.
Choose a color tone to use for your new view.
Activate this to use your tablet's location-based services.
Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
Set the storage location for your pictures. Choose from Internal
memory and SD card.
Opens the help guide to know how a function operates.
Restores all camera default settings.

Recording a quick video
1 Open the Camera application and touch the Video mode icon.
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Holding the tablet, point the lens towards the subject you wish to capture
in your video.
4 Touch
once to start recording.
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5 A timer showing the length of the video will appear.
6 Touch
on the screen to stop recording.

After recording a video
Touch

to view the last video you took.
Touch to share your video using the SmartShare function.
Touch to record another video immediately.
Touch to send your video to others or share it via social network
services.
Touch to delete the video.

Watching your saved videos
1 In the viewfinder, touch the image preview in the bottom of the screen.
2 Your Gallery will appear on the screen.
3 Tap a video to play it automatically.

Live Zooming
Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that
is being played to make the desired scan appear larger or smaller.
When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or
spreading motion to zoom in or out.
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NOTE:
• When in video playback mode, slide the screen up or down to adjust the
screen brightness.
• When in video playback mode, slide the screen left or right to rewind or
fast-forward.
NOTE: Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to
pick up a light, but firm touch.

Adjusting the volume when viewing a video
To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on
the right side of the tablet.
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Multimedia
Gallery
You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your
multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures
and videos.
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Gallery
.
You can manage and share all your image and video files with Gallery.
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the software
installed on the device.
• Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures
Launching Gallery displays your available folders. When another application,
such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created
to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates
the Screenshots folder. Tap a folder to open it.
Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it
full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out
Use one of the following methods to zoom in on an image:
• Double-tap anywhere to zoom in. Double-tap again to return to fullscreen
view.
• Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch in to zoom out.
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Playing videos
Video files show the
play it.

icon in the preview. Select a video and tap

to

Viewing photo and video options
When viewing a photo or video, tap the Menu Key
advanced editing options.

and use the

Deleting images and videos
Use one of the following methods:
• In a folder, tap
and select the photos and videos you want to delete,
then tap Delete.
• When viewing a photo or video, tap .

Setting as wallpaper
When viewing a photo, touch the Menu Key
> Set image as and select
Contact photo, Home screen wallpaper or Lock screen wallpaper.
NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the device software.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when
you open files.
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Videos
Your tablet has a video player that lets you play all of your favorite videos.
To access the video player, from the Home screen tap Apps
> Apps tab
> Videos
.

Playing a video
1 From the Home screen, tap Apps
2 Select the video you want to play.

> Apps tab > Videos

.

Touch to pause video playback.
Touch to resume video playback.
Touch to go 10 seconds forward.
Touch to go 10 seconds backward.
Touch to manage the video volume.
Touch to change the ratio of the video screen.
Touch access QSlide and display the video in small window.
Touch to share your video via the SmartShare function.
Touch to lock the window.
To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the
right side of the tablet.
Touch and hold a video in the list to access the following options:
Share, Delete, Trim and Details.
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Music
Your tablet has a music player that lets you play all your favorite tracks. To
access the music player, from the Home screen, tap Apps
> Apps tab >
Music
.

Add music files to your tablet
Start by transferring music files to your tablet:
• Transfer music using Media sync (MTP).
• Download from the wireless Web.
• Synchronize your tablet to a computer.
• Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)
1 Connect the tablet to your PC using the USB cable.
2 Select the Media sync (MTP) option. Your tablet will appear as another
hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files
from your PC to the drive folder.
3 When you’re finished transferring files, swipe the Status Bar down and
touch USB connected > Charge tablet. You may now safely unplug your
device.

Playing a song
1 From the Home screen, tap Apps
2 Touch the Songs tab.
3 Select the song you want to play.
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> Apps tab > Music

.

Touch to find the files with YouTube
Touch to share your music via SmartShare function.
Touch to set shuffle mode
Touch to set repeat mode
Touch to manage the music volume
Touch to pause playback
Touch to resume playback
Touch to skip to the next track on the album or in the playlist
Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to
return to the previous song
Touch to set the current song as a favorite
Touch to see the current playlist
Touch to set the audio effect.
To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on
the right side of the tablet.
Touch and hold any song in the list to access the following options:
Play, Add to playlist, Share, Delete, Details and Search.
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NOTE:
• Some file formats are not supported, depending on the device software.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when
you open files.
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, check the national laws
of the relevant country concerning the use of such material.
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Tools
QPair
By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync
incoming calls, messages, and SNS notifications between your tablet and
mobile phone.

1 Run QPair
and tap Initial setup > Start on your tablet first and then
run the same steps on your phone.
TIP! QPair may not be pre-installed on the phone. Go to Google Play
Store and search for Qpair and install.
NOTE: QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some
features may be limited depending on your phone model.
2 Bluetooth connection will be turned on automatically.
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QPair features
Call notification – Sends the tablet a notification when the phone receives a
call. The notification displays the caller's number and allows you to decline the
call.
Message notification – Sends the tablet a notification when the phone
receives a message.
SNS Notifications – Displays SNS notifications on your tablet's Status bar
when it arrives on your phone.
NOTE: To enable this feature, turn on Settings > Accessibility > QPair
SNS notification on your phone first. This option allows you to be notified
SNS notifications come to your phone on your tablet.
Send QuickMemo – Saves your current QuickMemo in the tablet's Gallery,
and then syncs this Gallery with the Gallery on your phone.
Internet connection via mobile phone – Automatically connects your tablet
to the Internet through your mobile phone (as a Wi-Fi hotspot). Using this
feature may incur data charges. To save data usage on the phone, the phone
automatically connects to any trusted Wi-Fi hotspots within range.
Recent app sticker – When the tablet screen is unlocked, a sticker will
display the last app used on the phone. Tap the sticker to run the app. Make
sure that the app is installed on the phone and tablet.

QSlide
The QSlide function enables an overlay window on your tablet’s display for
easy multitasking. QSlide windows can be opened from the QSlide apps bar
on the Notifications panel, or directly from the applications that support the
QSlide function.
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OR

Tap to run QSlide.
Tap to exit the QSlide and return to full window.
Tap to adjust transparency.
Tap to end the QSlide.
Tap to adjust the size.
NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same
time. QSlide only supports the following applications: Videos, Internet,
Memo, Calendar, Calculator, Email, File Manager.
1 Open the Notifications Panel and tap the desired app from the QSlide
apps section.
OR
While using an application that supports QSlide, tap . The function will
be displayed continuously as a small window on your screen.
2 Slide
to adjust the transparency level. And drag the QSlide title
bar to move it to another position on the screen.
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QuickMemo
The QuickMemo feature allows you to create memos and capture screen
shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and
friends with QuickMemo.
1 Access the QuickMemo feature, slide
the Status Bar downwards and touch
.

2 Select the desired menu option from
Pen type, Colour, and Eraser. Then
create a memo.

3 Tap
in the Edit menu and
select
to save the memo. To exit
QuickMemo at any time, tap the Back
Key
.
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NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your
fingernail.

Using the QuickMemo options
The following options are available when using QuickMemo.
Touch to keep the current memo on the screen and use the
tablet simultaneously.
Selects whether to use the background screen or not.
Allows you to undo and redo previous actions.
Selects the pen type and the color.
Erases the memo that you created.
Touch to send your memo to others or share it via social
network services.
Saves the memo in the Notebook or Gallery.

Viewing the saved QuickMemo
From the Home screen, tap Apps
QuickMemo album.

> Gallery

and select the

QuickRemote
QuickRemote turns your tablet into a Universal Remote for your home TV,
DVD, or Blu-ray.
NOTE: QuickRemote may not be available for some devices and areas.
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To open the QuickRemote application and set up your
QuickRemote(s)
1 From the Home screen, tap the Apps
> QuickRemote
.
2 Touch
to select a room type and touch
to add the device.

3 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions
to configure the device(s).
NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary infrared
(IR) remote control in your region or country. Be careful not to cover the
infrared sensor at the top of the tablet when you use the QuickRemote
function. This function may not be supported depending on the model,
the manufacturer or service company.

Using QuickRemote
1 From the Home screen, tap the Apps
> QuickRemote
to open a
QuickRemote bar with all of the remotes you set up.
2 Select the remote you want by tapping its type/name at the top of the
QuickRemote bar.
3 Tap the buttons on the displayed remote.
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NOTE: When adding remote control of TV, QuickRemote could use the
INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring
the INPUT button, input source of TV could be changed. To reset input
source of your TV, tap the INPUT button on QuickRemote several times
(depending on the number of devices connected to the TV).

QuickRemote options
To access the QuickRemote Options menu, tap the Menu Key
Front Touch Keys bar) to select the desired option.

(in the

NOTE: While playing music in the background, pressing any QuickRemote
button will mute the sound for a second.

QuickTranslator
Simply aim the camera of your smart tablet at the foreign sentence you want
to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.
You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google
Play Store.
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 Home language
 Destination language
 Switch to Voice mode.
 Translation of word
 Translation of sentence
 Translation of block
 Sets the home and destination
language.
1
2
3
4

Touch
> Apps tab > QuickTranslator
.
Touch Word, Line or Block.
Touch and select the desired language.
Hold the tablet toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional
dictionaries must be purchased. Please select from the list below the
dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.
NOTE: There may be a difference in the rate of recognization depending
on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be
translated.
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Multiple Users
You can add new users to the tablet to allow them to configure their own
tablet settings, use their own storage space, and have their own app update
privileges.
NOTE:
• You can only add a new user when you logged in as Owner User.
• Each user can configure and use their own content or data. However,
they cannot change other users' settings (e.g.: Home Screen settings,
Sound settings, etc.).
• The users share the battery, memory, and data usage with other users.
• Only the tablet owner can use the menus related to the microSD card.
• The language settings set by one user apply to all other users.
• The alarm goes off at a set time regardless of the user who set the
alarm time.
• Events such as an message or calendar schedule are only notified to the
relevant user.
• Once a user starts printing a document using Mobile Print, the print job
will continue even if the user is changed.
• Data transfer or download, multimedia play, and communication services
stop once the user is changed.

To add a new user on your tablet
1 From the home screen, tap App > Settings > Users > Add user.
2 Set-up wizard opens to help you to set up. Start Set-up wizard.
• You should follow Setup Wizard when you first log in to your tablet as a
new user.
3 Now you can choose a user name when you log in your tablet.
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Alarm
Setting your alarm
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Alarm/Clock
>
.
2 Set the desired alarm time.
3 Set Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto
app starter, Puzzle lock and Memo.
4 Touch Save.
NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the Menu
Key
and select Settings.

Calculator
Using your calculator
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Calculator
2 Touch the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, touch the function you want to perform
(
,
,
or
) followed by
.

.

NOTE:
• For more complex calculations, touch the Menu Key
, select the
Scientific calculator, then choose the desired function.
• To view the calculation history, tap Menu Key
> Calculation history.
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Calendar
Adding an event to your calendar
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Calendar
.
2 Tap the left-top button to change the calendar view (Day, Week, Month,
Year, Agenda).
3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
4 Touch the Event name field and enter the event name.
5 Touch the Location field and enter the location. Check the date and enter
the time you wish your event to start and finish.
6 If you wish to add a note to your event, touch the Description field and
enter the details.
7 If you wish to repeat the alarm, set REPEAT and set REMINDERS, if
necessary.
8 Touch Save to save the event in the calendar.

File Manager
The File Manager application allows you to manage files in your internal/
external storage.

To open the File Manager application
• From the Home screen, tap Apps

> File Manager

.

File Manager Options
•
•
•

: Allow you to run QSlide.
: Allows you to search for files.
: Allows you to create a new folder.
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•
: Allows you to move files and folders to another folder.
•
: Allows you to copy multiple files.
•
: Allows you to delete files and folders.
Tap the Menu Key
to access the following options.
• Sort by: Allows you to sort files and folders by Name, Size, Date, and Type.
• View by: Allows you to change the view mode to List or Grid.
• Copy: Allows you to copy files and folders and paste them in another
location.
• Share: Allows you to share files and folders with others.
• Zip: Allows you to compress files and folders into a .zip file.
• Show/Hide hidden files: Allows you to show hidden files or hide them.
• Exit: Allows you to exit the application.

Voice Recorder
Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice
1
2
3
4

From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Voice Recorder
Touch
to begin recording.
Touch
to end the recording.
Touch
to listen to the recording.

NOTE: Touch
to access your list of recordings. You can listen to the
saved recordings. The available recording time may differ from actual
recording time.
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.

Sending the voice recording
1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by
touching
.
2 Choose from any of the available methods for sharing.

Task Manager
You can manage your applications using Task Manager. You can easily check
the number of applications that are currently running and shut down certain
applications.
Task Manager Options
• Touch Stop to stop individual apps.
• Tap Stop all to stop all currently running apps.
• Tap the Menu Key
to access Help, Sort by, and Settings.

POLARIS Office 5
POLARIS Office 5 is a professional mobile office solution that lets users
conveniently view various types of office documents, including Word, Excel
and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.
To create a New Document
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > POLARIS Office 5
.
2 Register your email address on the Registration page.
NOTE: You can tap Skip to ignore the registration information.
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3 Tap
to start a new document.
4 Tap a document type from the drop-down list, then choose a template.
5 Enter contents in the document using the tools at the top of the screen
and the on-screen keyboard.
6 When you're done working on the document, tap
(in the top left corner
of the screen), then tap Save and Enter the document name.
To view and edit a document on your device
You can now easily view and edit a wide variety of file types, including
Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices.
Tap an office document tab at the top of the screen to search for
documents on your tablet.
Tap the document that you want to view or edit.
When viewing documents using POLARIS Office 5, the objects and layout
remain the same as in the original documents.
To edit it, tap
.

Google+
Use this application to stay connected with people via Google’s social
network service.
From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Google+
.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
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Voice Search
Use this application to search web pages using voice.
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Voice Search
.
2 Say a keyword or phrase when Speak now appears on the screen. Select
one of the suggested keywords that appear.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.

Downloads
Use this application to see what files have been downloaded.
From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Downloads

.
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The Web
Internet
Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color
world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on
your tablet wherever you are and whatever you enjoy.
NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and
downloading content. Check data charges with your network provider.
From the Home screen, tap Apps

> Apps tab > Internet

.

Tap to go back one page.
Tap to go forward one page, to the page you connected to after the
current one. This is the opposite of what happens when you touch
the Back Key
, which takes you to the previous page.
Tap to go to the Home page.
Tap to add a new tab.
Tap to access your bookmarks.
Tap touch to run QSlide.
Tap to close the current tab.
Tap to refresh or stop the current page.
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Opening a page
• To open a new page, tap
.
• To go to another webpage, tap the page to view it.

Searching the web by voice
Tap the web address field, tap , speak a keyword, and then select one of
the suggested keywords that appear.
NOTE: This feature may not be available depending on the region or
service provider.

Bookmarks
To open a bookmarked webpage, tap
one.

on the Browser toolbar and select

History
Tap
on the Browser toolbar and select the History tab to open a
webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap
the Menu Key
> Clear all history.

Using QSlide
Use this feature to access the Internet without closing the current
application.
While viewing content on the Browser, tap . You can then browse other
information on your tablet. To view the browser in full screen, tap .
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Chrome
Use Chrome to search for information and browse webpages.
From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Chrome

.

NOTE: This application may not be available, depending on your region
and service provider.

Viewing webpages
Tap the web address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page
• To go to a new page, tap
.
• To go to another webpage, tap the page you want to select it.

Searching the web by voice
Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the
suggested keywords that appear.

Syncing with other devices
Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when
you are logged in with the same Google account.
To view open tabs on other devices, tap the Menu Key
> Other devices.
You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a
webpage to open.

Adding and Viewing bookmarks
To add bookmarks, tap
.
To open a bookmarked webpage, tap the Menu Key
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> Bookmarks.

Settings
Access the Settings menu
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > Settings
.
OR
From the Home screen, tap the Menu Key
> System settings.
2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS NETWORKS
Wi-Fi
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you
may need to enter the MAC address of your tablet in the router.
You can find the MAC address in the following user interface: From the
Home screen, tap Apps
> Settings
> Wi-Fi > Menu Key
>
Advanced Wi-Fi > MAC address.

Bluetooth
Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

Data usage
Displays the data usage.

More...
Allows you to share folders with other devices via wireless connection.
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Airplane mode – Checkmark the Airplane mode to set on. Activating
Airplane mode disables all wireless connections.
Wireless storage – You can manage files on your tablet in the computer or
copy files to the tablet from the computer without a USB connection. Make
sure that the tablet and computer are connected to the same network.
Then, enter the web addresses shown on your tablet in the address bar of
the browser on your computer.
Miracast – Allows you to wirelessly mirror your tablet screen and sound onto
a Miracast dongle or TV.
SmartShare Beam – Allows you to receive multimedia content via
SmartShare Beam from LG phones or tablets.
VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've
previously configured. Allows you to add different types of VPNs.
NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use
credential storage.

DEVICE
Sound
Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.
Volumes – Manage the volume of Notification sound, Touch feedback &
system, Music, video, games and other media.
Vibrate strength – Set vibrate strength for notifications.
Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.
Touch sounds – Allows you to set your tablet to play a sound when you touch
buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.
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Screen lock sound – Allows you to set your tablet to play a sound when
locking and unlocking the screen.
Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the tablet
screen is touched.

Display
< Home screen>
Theme – Sets the screen theme for your device.
Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens.
Allow Home screen looping – Checkmark to set the Home screens to
scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite
direction when you reach one end.
Portrait view only – Checkmark to always display the Home screen in
portrait view.
Home backup & restore – Allows you to backup and restore app and
widget configurations and themes.
Do you know? – Enable this option to display the help page Do you know?
onto display an additional homescreen.
Help – Displays information about the operation of the Home Screen.
< Lock screen >
Select screen lock – Set a screen lock type to secure your tablet. Opens a
set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If
you have enabled a Pattern lock type when you turn on your tablet or wake
up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the
screen.
Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.
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Weather animation – Checkmark to show weather animation for current
location or primary city set in Weather based on auto data updates.
Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or
Wallpaper gallery.
Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.
Owner info – Checkmark to set the device owner’s name to be displayed
on the Lock screen. Tap to enter the text to be displayed as the Owner
info.
Portrait view only – Checkmark to always display the Lock screen in
portrait view.
Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically
locks after the screen has timed-out.
Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen
when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security
lock timer setting.
< Brightness >
Adjust the screen brightness.
< Screen timeout >
Set the time for screen timeout.
< KnockON >
Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly
double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an
empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen
off. For the best results, do not move the tablet while using the KnockON
feature.
< Screen-off effect >
Sets the screen-off effect.
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< Auto-rotate screen >
Set to switch orientation automatically when you rotate the tablet.
< Daydream >
Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screen
saver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or
charging. Choose from Clock, Colors, Photo Frame, and Photo Table.
NOTE: Charging might be slow while the screen saver is on.
< Font type >
Change the type of display font.
< Font size >
Change the size of the display font.
< Smart screen >
Keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.
< Smart video >
Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at
the screen.
< Front touch buttons >
Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set
which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like.
Select the keys and order, the theme, and the background.
< Aspect ratio correction >
Allows you to change the aspect ratio of a downloaded application to fix
screen distortion.
< Motion sensor calibration >
Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.
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Storage
INTERNAL STORAGE – Displays the total amount of space in the device’s
memory and lists what type of data is using up space.
SD CARD – Displays the total amount of memory space on the microSD
card.
Mount/Unmount SD card – Mounts and unmounts the microSD card from
your tablet so that you can access the data stored in it, format the card, or
safely remove it. This setting is dimmed if there’s no microSD card installed,
if you’ve already unmounted it, or if you’ve mounted the microSD card on
your computer.
Erase SD card – Permanently erases everything on the microSD card and
prepares it for use with your tablet.

Battery
BATTERY INFORMATION – See how much battery power is used for device
activities. The battery level displays in a percentage. The remaining time of
use is also displayed.
Battery percentage – Displays the battery percentage on the Status Bar.
Battery saver – Manage the battery for the power saving items. Tap the
switch
to turn this feature on. Tap Battery saver for the following
options.
• Auto-sync: Turns off Auto-sync.
• Wi-Fi: Turns off Wi-Fi if data is not in use.
• Bluetooth: Turns off Bluetooth if not connected.
• Vibrate on touch: Turns off touch feedback.
• Brightness: Adjust the brightness.
• Screen timeout: Adjust the screen timeout.
Power saver tips – Touch to access some tips for Power saver.
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Apps
Display the list of applications such as currently running or downloaded.

Slide Aside
You can use three-finger swipe to save running apps to the left or bring
them back to the display.

PERSONAL
Accounts & sync
Permits applications to synchronize data in the background, whether or not
you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery
power and lower (but not eliminate) data usage.

Users
Profile name – Allows you to set current user's name.
Nickname – Allows you to set the nickname for your tablet.
Owner info – Checkmark to set the device owner’s name to be displayed on
the Lock screen. Tap
to enter the text to be displayed as the Owner info.
Add user – Allows you to add new account for tablet and use Multi-user
feature.

Location access
Access to my location – Lets apps that have asked your permission use your
location information.
GPS satellites – Lets apps use GPS satellites to determine your location to
street-level accuracy.
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Wi-Fi & mobile network location – Let apps use Google's location service to
estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and
sent to Google.

Security
Encrypt tablet – Allows you to encrypt data on the tablet for security. You will
be required to enter a PIN or password to decrypt your tablet each time you
power it on.
Encrypt SD card – Allows you to encrypt data on the MicroSD for security.
Password typing visible – Show the last character of the hidden password as
you type.
Tablet administrators – View or deactivate tablet administrators.
Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.
Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause
harm.
Trusted credentials – Display trusted CA certificates.
Install from storage – Choose to install encrypted certificates.
Clear credentials – Remove all certificates.

Language & input
Use the Language & input settings to select the language for the text on
your tablet and to configure the on-screen keyboard, including words you've
added to its dictionary.

Backup & reset
Backup my data – Set to backup your settings and application data to the
Google server.
Backup account – Set the account to which you want to backup data to.
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Automatic restore – Set to restore your settings and application data when
the applications are reinstalled on your device.
LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in
the event of data loss or replacement.
Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and
delete all your data. If you reset the tablet this way, you are prompted to
re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM
Date & time
Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also
use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining
the current time from the mobile network.

Accessibility
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have
installed on your tablet.
NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.
TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people
with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the TalkBack switch
at the top right corner of the screen to turn it on. Tap Settings at the
bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.
Install web scripts – Allows you to enable (or disable) installation of web
scripts.
Large text – Checkmark to increase the size of the text.
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Invert colour – Checkmark to invert colour.
Magnification gestures – Allows you to zoom in and out by triple-tapping
the screen.
Shades – Set the screen to be shade of black.
Mono audio – Checkmark to allow headset sound routed both right and left
channel.
Touch & hold delay – Sets the touch and hold delay (short, medium, or
long).
Universal touch – Switch
to toggle between on and off. Universal
touch can replace all hardware buttons.
Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen
depending on the device orientation (portrait or landscape).
Speak passwords – Checkmark so that you can say your log in passwords
(instead of typing your passwords).
One-touch input – Allows you to enter letters by each finger touch on
LG keyboard.
Easy access – Allows you to set functions when you tripe-tap home key.
Text-to-speech output – Text-to-speech output provides audible readout of
text, for example, the contents of text messages.

PC connection
Select USB connection method – Set the desired mode: Charge tablet,
Media sync (MTP), LG software or Send images (PTP).
Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a
computer.
Help – Help for USB connection.
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PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please
note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi
connection.
On-Screen Phone – Check this to receive Wi-Fi connection request from
On-Screen Phone.
Help – Help for LG software.

Accessory
Quick Cover – Activate the Quick Cover to turn on or off automatically.
USB storage – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the
app panel option to automatically display the app panel when connecting an
OTG (On-the-Go) USB cable. Tap Edit app panel to change the applications
you want to make available.
Earphone – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the app
panel option to automatically display the app panel when connecting an
earphone. Tap Edit app panel to change the applications you want to make
available.
Dock – Sets the Plug & Pop features for Dock. Checkmark the app panel
option to automatically display the app panel when connecting a dock. Tap
Edit app panel to change the applications you want to make available.

About tablet
View legal information and check your device status and software version.
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LG Backup
About backing up and restoring device data
It is recommended that you regularly create and save a backup file on the
internal storage, especially before updating any software. Maintaining a
current backup file in storage memory may allow you to recover device data
if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.
This LG Backup application is supported between LG smartphones and
tablets, other S/W or OS versions. As a result, when you buy the new LG
smartphones and tablets, you can backup the current device data to your
new device.
If you have the Backup application preloaded on your smartphones and
tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded
and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home
screen settings, and system settings. You may also:
• Perform a manual LG Backup of your device.
• Schedule automatic backups of your device.
• Restore your device data.
NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup
of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those
files using the Media sync (MTP). Connect your tablet to your computer
using a USB cable and touch Media sync (MTP).
Warning! To protect against unexpected shutoff during backup or restore
operations, due to insufficient battery power, you should always keep your
battery fully charged.
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LG Backup your tablet data
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > LG Backup
>
Backup.
2 Select the check box you want to backup and select Next.
3 On the Backup Location screen, touch Internal storage or SD card, then
tap Start.
4 When all selected files have been backed up, you will see the message
Backup completed.

Scheduling automatic backups
You can also program automatic backups for the data on your tablet
according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:
1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > LG Backup
>
Scheduled backup.
2 Tap Backup items and select the check box next to the item you want to
backup.
3 Tap Backup location, touch Internal storage or SD card.
4 Tap Set time to set repeat interval among Weekly, Every to weeks,
Monthly and tap Done.
5 Tap the switch
to turn this feature on.

Restoring tablet data
NOTE: All files that are stored on your tablet are deleted before the
backup file is restored.
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1 From the Home screen, tap Apps
> Apps tab > LG Backup
>
Restore.
2 On the Restore screen, select a backup file that contains the data you
wish to restore.
3 Select the check box next to the item you wish to restore and select Next
to restore it to your tablet.
NOTE: Please note that your tablet data will be overwritten with the
content of your backup.
4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to
encrypt it.
5 When all selected files have been restored, the tablet will automatically be
restart.
NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for
extra protection.
Touch
from the LG Backup screen, and enter a password and hint in
case you forgot your password. Once you have set up a password, you need
to enter it every time you want to do backup/restore.
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Tablet software update
Tablet software update
This feature allows you to update the firmware of your tablet to the latest
version conveniently from the internet without the need to visit a service
center. For more information on how to use this function, please visit:
http://www.lg.com
As the mobile device firmware update requires the user’s full attention
for the duration of the update process, please make sure to check all
instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please
note that removing the USB cable or battery during the upgrade may
seriously damage your tablet.

LG Tablet 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 data cable. This
feature is only available if and when LG makes the newer version of the
firmware available for your device. First, you can check the software version
on your tablet:
From the Home screen, tap the Menu Key
> System settings > About
tablet > Software information.
To perform the tablet software update, from the Home screen, tap the Menu
Key
> System settings > About tablet > Update Center > Software
Update > Check now for update.
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NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only
for selected models at its own discretion and does not guarantee the
availability of the newer version of the firmware for all handset models.
NOTE: Your personal data—including information about your Google
account and any other accounts, your system/application data and
settings, any downloaded applications and your DRM licence —might
be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG
recommends that you back up your personal data before updating your
tablet's software. LG does not take responsibility for any loss of personal
data.
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Accessories
These accessories are available for use with the your tablet. (Items described
below may be optional.)
Travel adaptor

Data cable

Quick Start Guide

NOTE:
• Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your
warranty.
• Accessories may vary in different regions.
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Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter when using your
tablet. Some problems require you to call your service provider, but most are
easy to fix yourself.
Message

Possible causes

No
applications
can be set

Not supported by
service provider or
registration required.

Contact your service provider.

Battery is not
charged.

Charge battery.

Outside temperature
is too hot or cold.

Make sure tablet is charging at a
normal temperature.

Contact problem

Check the charger and its
connection to the tablet.

No voltage

Plug the charger into a different
socket.

Charger defective

Replace the charger.

Wrong charger

Use only original LG accessories.

Memory full

Delete some images from your
tablet.

Charging
error

Impossible
to receive
/ send
photos
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Possible corrective measures

Message
Files do not
open

Possible causes

Possible corrective measures

Unsupported file
format

Check the supported file formats.

No sound

Vibration mode

Check the settings status in
the sound menu to make sure
you are not in vibration or silent
mode.

Hangs up
or freezes

Intermittent software
problem

Try to perform a software update
via the website.
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