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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo
nezákonné.
Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj,
který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako
je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané
aplikace. áznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou
zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě,
že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM
VLNÁM
Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo
a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým
vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnicích (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí
komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou
populaci.
Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě
pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují
dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk
a zdravotní stav.
Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou
jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR
uvedená v mezinárodních směrnicích je 2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí ve
standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech
testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší
certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném
provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to,
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že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný
k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je
výkon zařízení.
Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským
nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a
bezpečnosti uživatelů a dalších osob.
Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,920 W/kg.
Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když
se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1.5 cm
od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle,
nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1.5 cm
od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro
vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.
Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní
připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv
pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené
hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.
Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0,764 W/kg.
* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg)
v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující
dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR
Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se
vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal Communications
Commission) a kanadským průmyslem.
Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší
hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u
ucha 0,89 W/kg a při správném nošení na těle 0,78 W/kg.
Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní
část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
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Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována
minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.
* Oznámení a výstraha FCC
Oznámení!
Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno
následujícími dvěma podmínkami:
(1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
(2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným
použitím.
Upozornění!
Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení
oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Péče o výrobek a jeho údržba
•

•

•

•

•

•
•
•
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Používejte vždy originální baterie, nabíječky a příslušenství společnosti LG, které
jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli
jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se
na telefon, a mohlo by být nebezpečné.
Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího
upozornění změnit.
Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu
dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají
stejnou funkčnost jako nahrazené části.
Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a
osobních počítačů.
Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
Zabezpečte přístroj před pádem.
Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
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Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte
ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít
k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a
hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla,
jako je benzen, ředidlo či alkohol).
Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit
informace na magnetických proužcích.
Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně
antény.
Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je
nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu
hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo.
Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může
způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem
během používání a ihned po použití opatrně.
Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte.
Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako
jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
Tekutina v navlhlém telefonu změní barvu štítku produktu uvnitř telefonu. Na
zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

Návod pro bezpečné a efektivní použití
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Efektivní používání telefonu
Elektronická zařízení
Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.
• Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon. Nikdy mobilní
telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poraďte se svým
lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho
lékařského zařízení.
• Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
• Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
• Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 ºC a 40 ºC. Pokud
telefon vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít
k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Kardiostimulátory
Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem
a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru,
15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází
kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se
použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele
léčebné péče.

Nemocnice
Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno,
vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení
činnosti citlivých lékařských zařízení.
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Bezpečnost na silnici
Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané
oblasti.
• Během řízení nedržte telefon v ruce.
• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
• Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například
autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
• Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky v podobě
nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání
airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
• Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena
na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti
silnic.

Zabraňte poškození sluchu
Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš
hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme
proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou
hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.
• Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba
sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.
POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Návod pro bezpečné a efektivní použití
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Skleněné části
Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou
rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu.
Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil
nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte
omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu
•
•
•

Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály
v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.
• Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
• Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti
Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé
součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.
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Tísňová volání
V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u
tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u
místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Před nabitím není nutné baterii zcela vybít. Na rozdíl od jiných systémů baterií
nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy
tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie
může být až několik set nabíjecích cyklů.
Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální
výkon.
Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí
s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to
snížit výkon baterie.
Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte
likvidaci použitých baterií podle pokynů.
Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní
místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak
nechtěnému odběru energie.
Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu,
používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např.
zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

Návod pro bezpečné a efektivní použití
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Oznámení o softwaru open source
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších
licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek
obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky,
vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na
disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu
média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným
adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od
data zakoupení výrobku.
JAK AKTUALIZOVAT ZAŘÍZENÍ
Přístup k nejnovějším verzím firmwaru, novým funkcím softwaru a zlepšením.
• V nabídce nastavení zařízení vyberte aktualizaci softwaru.
• Aktualizujte své zařízení připojením k PC. Více informací o použití této
funkce naleznete na webové stránce http://www.lg.com/common/index.
jsp – vyberte zemi a jazyk.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt LG-H340n
odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice
1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese
http://www.lg.com/global/declaration
Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
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Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí,
ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho
ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné
rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání
Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.
Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního
telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění
práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.
Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování
kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je
považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Návod pro bezpečné a efektivní použití
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Likvidace starého přístroje
1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a
elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky
komunálního odpadu.
2 Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná
likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou
obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a
další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
3 Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit
na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o
autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší
země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů
1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg),
kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 %
rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného
komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto
účelem vládou nebo místní samosprávou.
3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit
možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek
zakoupili.
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Důležité upozornění
Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete telefon
používat!
Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím
tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu
setkali.

1. Paměť telefonu
Je-li v paměti telefonu k dispozici méně než 10 MB volného místa, telefon nemůže
přijímat nové zprávy. Pravděpodobně bude nutné paměť telefonu projít a uvolnit
smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.
Odinstalování aplikací:
1 Klepněte na ikonu
>
>
> kartu Obecné > Aplikace.
2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat,
a vyberte ji.
3 Klepněte na možnost Odinstalovat.

2. Optimalizace životnosti baterie
Výdrž baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které nepotřebujete mít stále spuštěné
na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají
energii baterie.
Prodloužení životnosti baterie telefonu:
• Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi,
Bluetooth® nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
• Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
Důležité upozornění
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•

•
•

Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších
aplikací.
Některé stažené aplikace mohou nadměrně vybíjet baterii.
Při používání stažených aplikací kontrolujte úroveň nabití baterie.

3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open
source
UPOZORNĚNÍ
Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán
výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude
vztahovat záruka.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze
z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou
aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně
nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat
tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

4. Otevírání a přepínání aplikací
Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat
více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba
ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi
nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak,
aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.
1 Klepněte na možnost . Zobrazí se náhledy nedávno používaných aplikací.
2 Klepněte na aplikaci, na kterou chcete přepnout. První aplikace přitom zůstane
spuštěná na pozadí. Pokud chcete aplikaci po použití opustit, klepněte na ikonu .
16
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•

Chcete-li zavřít aplikaci ze seznamu nových aplikací, posuňte náhled aplikace
doleva nebo doprava. Chcete-li smazat všechny aplikace, klepněte na možnost
Vymazat vše.

5. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky
Jestliže dojde k zamrznutí obrazovky nebo telefon nereaguje na vstup uživatele, vyjměte
baterii a opět ji vložte zpět. Pak telefon znovu zapněte.

Důležité upozornění
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Uspořádání telefonu
Mikrofon
Konektor pro sluchátka

Snímač blízkosti

Sluchátko

Objektiv předního
fotoaparátu

POZNÁMKA: Snímač blízkosti
Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne
podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená
blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie
a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.
UPOZORNĚNÍ
Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete
poškodit funkčnost displeje a dotykové obrazovky. Nezakrývejte snímač
blízkosti ochrannými fóliemi displeje ani jinými fóliemi. Můžete tím způsobit
chybnou funkci snímače.
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Objektiv zadního
fotoaparátu
Blesk
Tlačítko Napájení/Zámek

Tlačítka hlasitosti

Dotykový bod NFC

Reproduktor
Nabíječka/Port USB

Tlačítko Napájení/
Zámek

•

•

Mikrofon

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zapnete nebo
vypnete telefon.
Krátkým stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku

Tlačítka hlasitosti (Při vypnuté obrazovce)
• Spuštění funkce Zachytit+ dlouhým stisknutím klávesy
nahoru
• Spuštění fotoaparátu dlouhým stisknutím klávesy dolů

•
•

UPOZORNĚNÍ
Anténa NFC se u tohoto modelu nachází na zadním krytu.
Dávejte pozor, abyste na telefonu nepoškodili dotykový bod NFC, který je
součástí antény NFC.

Informace o telefonu
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Instalace karty SIM nebo USIM a baterie
Vložte kartu SIM nebo USIM od poskytovatele mobilních telefonních služeb a baterii
dodanou s telefonem.
1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Palcem druhé ruky
zvedněte zadní kryt, jak ukazuje obrázek níže.

2 Vložte kartu SIM do slotu SIM karty podle obrázku. Zkontrolujte, zda oblast na kartě
s pozlacenými kontakty směřuje dolů.
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UPOZORNĚNÍ
Do slotu na kartu SIM nevkládejte paměťové karty. Pokud se stane, že se
paměťová karta dostane do slotu na kartu SIM, odneste zařízení do servisního
střediska LG, kde ji vyjmou.
POZNÁMKA:V zařízení lze použít pouze karty typu microSIM.

3 Vložte baterii.

4 Vraťte zadní kryt na zařízení tak, že ho umístíte nad prostor pro baterii
na něj, až zaklapne na místo .

Informace o telefonu

a zatlačíte
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Nabíjení baterie
Před prvním použitím baterii nabijte. K nabití baterie použijte nabíječku. Baterii lze také
nabít přes počítač připojením telefonu k počítači kabelem USB.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud
použijete neschválenou nabíječku, baterii nebo kabel, může se prodloužit
doba nabíjení. Nebo může dojít k explozi baterie nebo poškození přístroje, na
což se nevztahuje záruka.

Konektor nabíječky se nachází ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a
k elektrické síti.

POZNÁMKA:
• Během nabíjení telefonu nesundávejte zadní kryt.
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Vložení paměťové karty
Toto zařízení podporuje karty microSD do 32 GB. Karty některých výrobců a typů
nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní.
UPOZORNĚNÍ
Některé paměťové karty nemusejí být se zařízením zcela kompatibilní. Při
použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty
nebo uložených dat.
POZNÁMKA:
• Časté zapisování na paměťové karty a mazání dat zkracuje jejich životnost.

1 Sejměte zadní kryt.
2 Vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.

3 Vraťte zpět zadní kryt.

Informace o telefonu
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Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
1 Klepněte na položky
>
>
> kartu Obecné > Úložiště a USB >
2 Sejměte zadní kryt telefonu a vyjměte paměťovou kartu.

.

UPOZORNĚNÍ
Nikdy nevyjímejte paměťovou kartu v době, kdy zařízení přenáší nebo načítá
informace. Mohlo by dojít ke ztrátě nebo poškození dat nebo k poškození
karty či telefonu. Nejsme zodpovědní za ztráty vzniklé chybným použitím
poškozených paměťových karet, ani za ztráty dat.

Zamykání a odemykání zařízení
Stisknutím tlačítka Napájení/Zámek vypnete obrazovku a přepnete zařízení do
uzamčeného režimu. Zařízení se automaticky uzamyká po zadané době nečinnosti.
Tímto krokem zabráníte neúmyslným klepnutím a ušetříte baterii.
Zařízení odemknete stisknutím tlačítka Napájení/Zámek a posunutím obrazovky
jakýmkoli směrem.
POZNÁMKA: Obrazovku můžete namísto tlačítka Napájení/Zámek aktivovat
také dvojitým klepnutím na obrazovku.

Změna způsobu zamykání obrazovky
Způsob zamykání obrazovky můžete změnit, aby nikdo neměl přístup k vašim
soukromým údajům.
1 Klepněte na ikonu
>
>
> kartu Displej > Uzamknout obrazovku >
Vyberte zámek obrazovky.
2 Vyberte zámek obrazovky z možností: Žádné, Posunutí, Knock Code, Gesto, PIN
a Heslo.
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POZNÁMKA: Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta
a zapamatujte si záložní kód PIN vytvořený při vytváření gesta pro odemknutí.
TIP! Smart Lock
Smart Lock slouží k usnadnění odemykání telefonu. Můžete nastavit,
aby telefon zůstal odemknutý, když je připojen k důvěryhodnému zařízení
Bluetooth, když je na důvěryhodném místě, jako doma nebo v zaměstnání,
nebo když rozpozná vaši tvář.
Nastavení Smart Lock
1 Klepněte na ikonu
>
>
.
2 Klepněte na kartu Displej > Uzamknout obrazovku > Smart Lock.
3 Před nastavením důvěryhodných zařízení, míst a tváře bude nutné nastavit
zámek obrazovky (Knock Code, gesto, kód PIN nebo heslo).

Informace o telefonu

25

Domovská obrazovka
Tipy pro dotykovou obrazovku
Zde najdete několik tipů, jak procházet možnosti telefonu.
• Klepnutí nebo stisknutí – jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou
volbu nebo písmeno na klávesnici na obrazovce.
• Stisknutí a podržení – Položku na obrazovce stisknete a podržíte tak, že na ni
klepnete a prst nezvednete, dokud nenastane akce.
• Přetažení – položku na chvilku stiskněte a přidržte a pak prstem přejeďte po
obrazovce (aniž byste jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici.
Přetažením můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.
• Posunutí nebo přejetí prstem – tuto akci provedete tak, že prst rychle přesunete
po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním dotyku zastavili (abyste místo toho
neprovedli přetažení položky).
• Dvojité klepnutí – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu.
• Přiblížení sevřením – sevřením nebo roztažením ukazováčku a palce můžete
přiblížit nebo oddálit stránku webového prohlížeče, mapy nebo obrázek při
prohlížení obrázků.
• Otočení obrazovky – v mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky
přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.
POZNÁMKA:
• Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na
jemné, avšak důrazné klepnutí.
• Na požadovanou možnost klepněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste
neklepli na žádné jiné klávesy.
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Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je výchozím bodem pro mnoho aplikací a funkcí. Můžete na
ni přidávat položky, jako jsou například rychlé volby aplikací nebo widgety Google,
a získat tak okamžitý přístup k informacím a aplikacím. Je to výchozí pozadí přístupné
z jakéhokoli menu klepnutím na ikonu .
Stavový řádek

Ikony aplikací
Indikátor pozice
Oblast klávesy Rychlá volba
Domovská dotyková tlačítka
Zobrazuje informace o stavu telefonu, včetně času, síly signálu, stavu baterie
a oznamovacích ikon.
Ikonu (aplikaci, složku apod.) můžete otevřít a začít používat tím, že na ni klepnete.
Ukazuje, kterou domovskou obrazovku si právě prohlížíte.
Poskytuje přístup k funkci na kterékoli domovské obrazovce jediným stisknutím.

Domovská obrazovka
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Klávesa
Zpět

Návrat na předchozí obrazovku. Také zavře všechny překryvné
položky, jako jsou například nabídky, dialogová okna
a klávesnice na obrazovce.

Klávesa
Domů

Návrat na domovskou obrazovku z libovolné obrazovky.

Tlačítko
Přehled

Zobrazí naposledy použité aplikace. Stisknutím a přidržením
této klávesy otevřete menu dostupných možností.

Rozšířená domovská obrazovka
Operační systém poskytuje více domovských obrazovek a tím i více místa na ikony,
widgety a další.
• Na další obrazovky se dostanete z domovské obrazovky posunutím doleva nebo
doprava.

Přizpůsobení domovské obrazovky
Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací či widgetů nebo změnou
tapet.
Přidávání položek na domovskou obrazovku
1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Na domovské obrazovce se
zobrazí nově přidaná položka.
3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.
TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z obrazovky
Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.
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Odebrání položky z domovské obrazovky
• Na domovské obrazovce stiskněte a přidržte ikonu, kterou chcete odstranit >
přetáhněte ji na ikonu .
Přidání aplikace do oblasti klávesy Rychlá volba
• Na obrazovce aplikací nebo na domovské obrazovce stiskněte a přidržte ikonu
aplikace a přetáhněte ji do oblasti klávesy Rychlá volba. Na místě, kam ji chcete
umístit, držení ikony uvolněte.
Odebrání aplikace z oblasti klávesy Rychlá volba
• Stiskněte a podržte požadovanou klávesu Rychlá volba a přetáhněte ji na ikonu
POZNÁMKA: Klávesu Aplikace

.

nelze odebrat.

Přizpůsobení ikon na domovské obrazovce
1 Stiskněte a držte ikonu aplikace, až se uvolní ze své současné polohy, poté ji
uvolněte. V pravém horním rohu aplikace se zobrazí ikona úprav
.
2 Klepněte znovu na ikonu aplikací a vyberte požadovaný design a velikost ikony.
3 Klepnutím na možnost OK uložíte změny.

Návrat k naposledy použitým aplikacím
1 Klepněte na možnost . Zobrazí se náhledy nedávno používaných aplikací.
2 Klepnutím na náhled otevřete aplikaci. Nebo klepněte na ikonu
pro návrat na
předchozí obrazovku .

Panel Oznámení
Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající
události, například na aktuální hovor.
Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony
Domovská obrazovka
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oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony, jako
například síla signálu Wi-Fi nebo životnost baterie, se zobrazují napravo.
POZNÁMKA: Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo
poskytovateli služeb.
Oznámení čekající
na vyřízení

Oznámení systému

Otevření panelu oznámení
Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení. Panel
oznámení zavřete posunutím obrazovky nahoru nebo klepnutím na ikonu .
Oblast Rychlé nastavení

Oznámení
Vymazat
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Jednotlivá rychlá nastavení zapnete a vypnete klepnutím. Stisknutím a přidržením
požadované klávesy se zobrazí přímo menu nastavení dané funkce. Další klávesy
přepínání zobrazíte přejetím doleva či doprava. Klepnutím na ikonu
můžete
klávesy rychlého nastavení odebrat, přidat nebo změnit jejich uspořádání.
V seznamu jsou zobrazena aktuální oznámení včetně krátkého popisu u každého
z nich. Chcete-li oznámení zobrazit, klepněte na ně.
Klepnutím vymažete všechna oznámení.
Ikony indikátorů na stavovém řádku
Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na
zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.
Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé
z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.
Ikona Popis

Ikona Popis

Není vložena SIM karta

Momentálně je přehrávána
skladba

Není dostupný signál sítě

Vyzvánění je vypnuto

Je zapnutý režim V letadle

Je zapnutý vibrační režim

Připojeno k síti Wi-Fi

Baterie je plně nabita

Připojena sluchátka pomocí
kabelu

Baterie se nabíjí

Probíhá hovor

Telefon je připojený k počítači
kabelem USB

Zmeškaný hovor

Stahování dat

Domovská obrazovka
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Je zapnuto připojení Bluetooth

Odesílání dat

Systémové upozornění

GPS je zaměřeno

Budík je nastaven

Synchronizují se data

Nová hlasová pošta

Vyberte metodu zadávání

Nová textová nebo
multimediální zpráva

Funkce hotspot Wi-Fi je aktivní

NFC je zapnuté
POZNÁMKA: Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na
jednotlivých funkcích nebo službách.

Klávesnice na obrazovce
Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se
zobrazí, když klepnete na pole pro zadávání textu, které je k dispozici.
Použití klávesnice a zadávání textu
Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojí klepnutí nastaví všechna
písmena jako velká.
Klepnutím přejdete k nastavení klávesnice. Stiskněte a podržte, chcete-li zadat text
hlasem nebo otevřít aplikaci CLIPTRAY.
Klepnutím vložíte mezeru.
Klepnutím vytvoříte nový řádek.
Klepnutím smažete předchozí znak.
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Zadávání písmen s diakritikou
Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete
zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).
Pokud chcete například zadat znak „á“, stiskněte a přidržte klávesu „a“, dokud se
klávesa zvětšení nezvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků. Poté vyberte požadovaný
speciální znak.

Domovská obrazovka
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Speciální funkce
Fotografování pomocí gesta
Funkce Fotografování pomocí gesta umožňuje pořídit snímky gestem ruky
prostřednictvím předního fotoaparátu.
Pořízení fotografie
Funkci fotografování pomocí gesta můžete použít dvěma způsoby.
• Zvedněte ruku s otevřenou dlaní, dokud ji přední fotoaparát nerozpozná a na
obrazovce se nezobrazí pole. Zavřením ruky do pěsti spustíte časovač, který vám
dá čas, abyste se připravili.
• Zvedněte ruku se zaťatou pěstí, dokud ji přední fotoaparát nerozpozná a na
obrazovce se nezobrazí pole. Potom roku otevřete. Spustíte časovač, který vám dá
čas, abyste se připravili.

nebo
TIP! Intervalové snímání
Pokud sevřete pěst dvakrát nebo stisknete a přidržíte ikonu
pořídí čtyři snímky za sebou.
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, fotoaparát
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Zapnout obrazovku
Funkce Zapnout obrazovku vám umožňuje obrazovku jednoduše vypnout a zapnout
dvojitým klepnutím.
Zapnutí obrazovky
1 Rychlým dvojitým klepnutím na střed uzamčené obrazovky ji zapněte.
2 Odemkněte obrazovku nebo spusťte některou z dostupných zkratek nebo widgetů.
Vypnutí obrazovky
1 Rychle dvakrát klepněte do prázdné oblasti domovské obrazovky nebo stavového
řádku.
2 Obrazovka se vypne.
POZNÁMKA: Klepněte doprostřed obrazovky. Pokud klepnete nahoru nebo
dolů, nemusí se gesto spolehlivě rozpoznat.

Knock Code
Funkce poklepání Knock Code umožňuje vytvořit si vlastní kód pro odemknutí s využitím
kombinace poklepání na obrazovku. Při vypnuté obrazovce můžete přímo zobrazit
domovskou obrazovku tím, že poklepete stejnou kombinací.
POZNÁMKA:
• Pokud 6krát zadáte nesprávný kód Knock Code, dostanete se nuceně
k přihlášení pomocí účtu Google / zadání záložního kódu PIN.
• Při vypínání a zapínání obrazovky používejte k poklepání špičku prstu, nikoliv
nehet.
• Pokud funkci Knock Code nepoužíváte, můžete poklepáním na obrazovku
použít funkci Knock On.

1 Klepněte na ikonu
>
>
> kartu Displej > Uzamknout obrazovku >
Vyberte zámek obrazovky > Knock Code.
Speciální funkce
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2 Poklepáním na čtverce v požadované sekvenci nastavte svůj kód Knock Code. Vaše
sekvence Knock Code může zahrnovat 6 až 8 klepnutí.
Odemknutí obrazovky pomocí funkce Knock Code
Pokud je obrazovka vypnutá, můžete ji odemknout zopakováním sekvence poklepání
Knock Code, kterou máte již nastavenou.

Funkce Zachytit+
Funkce Zachytit+ umožňuje vytvářet poznámky a zachycovat snímky obrazovky.
Funkci Zachytit+ lze používat pro snadné a efektivní vytváření poznámek během hovoru
pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální obrazovce telefonu.
1 Klepněte na stavový řádek, posuňte jej směrem dolů a klepněte na ikonu .

2 Vytvořte poznámku pomocí těchto možností:
Klepnutím vrátíte zpět poslední akci.
Klepnutím znovu provedete poslední vrácenou akci.
Klepnutím přejdete k zadání textu do poznámky.
Klepnutím vyberete typ a barvu pera.
Klepnutím nastavíte gumu na vygumování čar pera z poznámky.
Klepnutím oříznete obrázek poznámky.
Klepnutím vyberte sdílení nebo styl papíru.
36
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Klepnutím skryjete nebo zobrazíte panel nástrojů.
POZNÁMKA: Při používání funkce Zachytit+ použijte špičku prstu.
Nepoužívejte nehet.

3 Klepnutím na ikonu
položky .
Zachytit+ poznámek:
• Klepněte na možnost

> Hotovo uložíte aktuální poznámku do položky

nebo do

.

Zobrazení uložené poznámky
Klepněte na ikonu
>
>
a vyberte možnost album Zachytit+ nebo klepněte
na ikonu
a vyberte požadovanou poznámku.

Speciální funkce
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Nastavení účtu Google
Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude požadováno přihlášení k vašemu
stávajícímu účtu služby Google. Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho
vytvoření.

Vytvoření účtu Google
1 Klepněte na ikonu
> .
2 Klepněte na ikonu
> kartu Obecné > Účty a synchronizace > PŘIDAT ÚČET
> Google > Nebo vytvořit nový účet.
3 Podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení účtu.

Přihlášení k účtu Google
1 Klepněte na ikonu
> .
2 Klepněte na ikonu
> kartu Obecné > Účty a synchronizace > Přidat účet >
Google.
3 Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko DALŠÍ.
4 Zadejte heslo a klepněte na tlačítko DALŠÍ.
5 Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail a využít výhod dalších služeb
Google.
Po přihlášení se telefon synchronizuje se službami Google, jako jsou Gmail, Kontakty
a Kalendář Google. Rovněž můžete používat aplikaci Mapy Google, stáhnout aplikace
z obchodu Play, zálohovat nastavení na serverech Google a využívat dalších výhod
služeb Google v telefonu.
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Připojení k sítím a zařízením
Wi-Fi
Vysokorychlostní přístup k síti Internet můžete využívat v rámci pokrytí bezdrátového
přístupového bodu (AP).
Připojení k sítím Wi-Fi
1 Klepněte na ikonu
>
>
> kartu Sítě > Wi-Fi.
2 Klepnutím na ikonu
zapněte funkci Wi-Fi a spusťte vyhledávání dostupných
sítí Wi-Fi.
3 K síti se připojíte klepnutím na její název.
• Pokud je síť zabezpečená a označená ikonou zámku, je nutné zadat její
bezpečnostní klíč nebo heslo.
4 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav Wi-Fi.
POZNÁMKA: Pokud opustíte zónu sítě Wi-Fi nebo síť Wi-Fi vypnete, zařízení
se může automaticky připojit k internetu přes mobilní datovou síť, což může
být zpoplatněno.
TIP! Získání adresy MAC
Klepněte na ikonu
>
>
Wi-Fi > Adresa MAC.

Připojení k sítím a zařízením

> kartu Sítě > Wi-Fi >

> Pokročilý
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Bluetooth
Bluetooth je technologie komunikace na krátkou vzdálenost, která umožňuje bezdrátové
připojení k mnoha zařízením Bluetooth, například ke sluchátkům, sady hands-free
v automobilu, přenosným zařízením vybaveným rozhraním Bluetooth, k počítačům,
tiskárnám a bezdrátovým zařízením.
POZNÁMKA:
• Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržení nebo zneužití dat odeslaných
nebo přijatých prostřednictvím funkce připojení Bluetooth.
• Vždy zkontrolujte, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými
zařízeními.
• Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
• Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena
společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

Párování telefonu s dalším zařízením Bluetooth
1 Klepněte na ikonu
>
>
> kartu Sítě > Bluetooth.
2 Klepnutím na ikonu
zapnete funkci Bluetooth a začnete vyhledávat dostupná
zařízení.
• Pokud chcete zjistit viditelná zařízení dodatečně, klepněte na položku HLEDAT.
3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat. Úspěšné párování
připojí váš telefon k druhému zařízení.
POZNÁMKA: Párování dvou zařízení Bluetooth je jednorázový proces.
Spárovaná zařízení se příště rozpoznají a budou si vyměňovat informace.
TIP! Informace o režimu párování a hesle (obvykle 0 0 0 0 – čtyři nuly) najdete
v dokumentaci k zařízení Bluetooth.
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Odesílání dat přes Bluetooth
1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt nebo soubor médií.
2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.
3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.
• Jelikož specifikace a funkce ostatních kompatibilních zařízení Bluetooth se liší,
zobrazení a fungování se může lišit. Některé funkce, jako je například přenos nebo
výměna dat, nemusejí být k dispozici ve všech zařízeních kompatibilních s funkcí
Bluetooth.
Příjem dat prostřednictvím funkce Bluetooth
1 Klepněte na ikonu
>
>
> kartu Sítě > Bluetooth.
2 Klepnutím na ikonu
funkci zapněte.
3 Obdržíte požadavek, abyste přijali párování s odesílajícím zařízením. Vyberte možnost
Přijmout.

Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct poskytuje přímé propojení zařízení s podporou Wi-Fi bez
přístupového bodu.
Zapnutí funkce Wi-Fi Direct
1 Klepněte na ikonu
>
>
> kartu Sítě > Wi-Fi.
2 Klepněte na ikonu > Pokročilý Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
POZNÁMKA: Když přejdete do tohoto menu, vaše zařízení bude viditelné pro
ostatní blízká zařízení s funkcí Wi-Fi Direct.

Připojení k sítím a zařízením
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Přenos dat mezi počítačem a telefonem
Data mezi počítačem a telefonem můžete kopírovat a přesouvat.
Přenášení dat
1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného s telefonem.
2 Otevřete panel Oznámení, klepněte na aktuální typ připojení a vyberte možnost
Mediální zařízení (MTP).
3 V počítači se zobrazí okno umožňující přenést požadovaná data.
POZNÁMKA:
• Aby počítač rozpoznal telefon, musí být v počítači nainstalován ovladač LG
Android Platform.
• Ověřte předpoklady nutné pro používání Mediální zařízení (MTP).

Položky
Operační systém
Verze programu
Windows Media Player
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Požadavek
Microsoft Windows XP SP3, Vista nebo vyšší
Program Windows Media Player 10 nebo vyšší

Připojení k sítím a zařízením

Hovory
Uskutečnění hovoru
1
2
3
4

Klepnutím na ikonu
otevřete číselník.
Pomocí číselníku zadejte číslo. Číslici smažete klepnutím na ikonu
Po zadání čísla zahájíte hovor klepnutím na možnost
.
Hovor ukončíte klepnutím na možnost
.

.

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte
a přidržte klávesu
.

Volání kontaktů
1 Klepnutím na ikonu
otevřete kontakty.
2 Procházejte seznam kontaktů. Můžete také zadat jméno volaného do vyhledávacího
pole, nebo se pohybovat po liště abecedy na pravé straně obrazovky.
3 Na zobrazeném seznamu klepněte na , kterému chcete volat.

Příjem a odmítnutí hovoru
•
•

Posunutím ikony
Posunutím ikony

v libovolném směru přijmete příchozí hovor.
v libovolném směru odmítnete příchozí hovor.

POZNÁMKA: Posuňte ikonu
volajícímu zprávu.

Hovory

, pokud chcete odmítnout hovor a poslat
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Uskutečnění druhého hovoru
1 Během prvního hovoru klepněte na tlačítko > Přidat hovor a vytočte číslo.
2 Klepnutím na ikonu
uskutečněte hovor.
3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen
a přidržen.
4 Klepnutím na zobrazené číslo přepnete mezi hovory. Případně můžete klepnutím na
ikonu
zahájit konferenční hovor.
5 Všechny hovory ukončíte klepnutím na možnost
.
POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů
Na domovské obrazovce klepněte na ikonu
a zvolte Záznamy hovorů.
Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.
TIP!
• Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů můžete zobrazit datum,
čas a délku trvání hovoru.
• Klepnutím na tlačítko
a následně na možnost Smazat vše smažete
všechny zaznamenané položky.

Nastavení hovorů
Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování
hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.
1 Na domovské obrazovce klepnutím na
otevřete číselník.
2 Klepnutím na ikonu zobrazíte dostupné možnosti.
3 Klepněte na možnost Nastavení hovorů a nakonfigurujte požadované možnosti.
44

Hovory

Kontakty
Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo
jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu
1 Klepnutím na ikonu
otevřete kontakty.
2 Klepněte na klávesu Vyhledat kontakty a pomocí klávesnice zadejte jméno
kontaktu.

Přidání nového kontaktu
1 Klepněte na ikonu
a zadejte jméno nového kontaktu. Klepněte do pole Vytvořit
kontakt, nebo na ikonu > Přidat ke kontaktům > Nový kontakt.
2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, klepněte na oblast obrázků. Zvolte
možnost Pořídit snímek nebo Vybrat z galerie.
3 Zadejte požadované údaje o kontaktu.
4 Klepněte na možnost ULOŽIT.

Oblíbené kontakty
Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.
Přidání kontaktu do seznamu oblíbených
1 Klepnutím na ikonu
otevřete kontakty.
2 Klepnutím na kontakt zobrazte jeho podrobnosti.
3 Klepněte na hvězdičku vpravo nahoře. Hvězdička se zbarví žlutě.

Kontakty
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Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených
1 Klepnutím na ikonu
otevřete kontakty.
2 Klepněte na kartu Oblíbené a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
3 Klepněte na žlutou hvězdičku vpravo nahoře. Hvězdička ztmavne a kontakt bude
odebrán z oblíbených.

Vytvoření skupiny
1 Klepnutím na ikonu
otevřete kontakty.
2 Klepněte na možnost Skupiny > > Nová skupina.
3 Zadejte název pro novou skupinu. Nově vytvořené skupině můžete také přiřadit
odlišný vyzváněcí tón.
4 Klepněte na možnost Přidat členy a přidejte členy do skupiny.
5 Klepnutím na možnost ULOŽIT novou skupinu uložíte.
POZNÁMKA: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání
této skupiny. Zůstanou v seznamu kontaktů.
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Kontakty

Zprávy
Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné
nabídce.

Odeslání zprávy
1 Klepněte na ikonu
na domovské obrazovce a poté klepnutím na ikonu
otevřete vytváření nové zprávy.
2 Do pole Na zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména
kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Můžete klepnout na navrhovaného
příjemce i přidat více kontaktů.
POZNÁMKA: Každá odeslaná zpráva může být zpoplatněna. Poraďte se
s poskytovatelem služby.

3 Klepněte na textové pole a začněte psát zprávu.
4 Klepnutím na ikonu otevřete menu Možnosti. Vyberte z dostupných možností.
TIP! Můžete klepnout na ikonu
zprávě sdílet.

a připojit ke zprávě soubor, který chcete ve

5 Klepnutím na Odeslat odešlete zprávu.
TIP!
• Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom,
jak je zpráva SMS kódována, a na použitém jazyce.
• Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvukový soubor,
automaticky se převede na zprávu MMS a ta bude příslušným způsobem
zpoplatněna.

Zprávy
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POZNÁMKA: Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, budete
upozorněni zvukovým signálem.

Zobrazení konverzace
Zprávy psané jiné osobě se zobrazují v chronologickém pořadí, abyste mohli konverzace
přehledně zobrazit a prohledat.

Změna nastavení zpráv
Nastavení zpráv v telefonu jsou předem definována tak, abyste mohli okamžitě odesílat
zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.
• Klepněte na domovské obrazovce na ikonu
a klepněte na ikonu >
Nastavení.
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Zprávy

E-mail
Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily od jiných poskytovatelů služeb než Google
Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Microsoft Exchange
(pro uživatele Enterprise).

Správa e-mailových účtů
Otevření aplikace E-mail
Klepněte na ikonu
>
> .
Při prvním otevření aplikace E-mail se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže
přidat e-mailový účet.
Přidání dalšího e-mailového účtu:
• Klepněte na ikonu
>
>
>

> Nastavení >

Změna obecných nastavení e-mailu:
• Klepněte na ikonu
>
>
>

> Nastavení > Obecná nastavení.

Smazání e-mailového účtu:
• Klepněte na ikonu
>
>
> > Nastavení >
vyberte účet, který chcete smazat > ODEBRAT > ANO.

Přidat účet.

> Odebrat účet >

Práce se složkami účtů
Klepněte na ikonu
>
>
> > Složky.
U každého účtu existuje složka Přijaté, K odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho,
které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

E-mail
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Napsání a odeslání e-mailu
1 Nový e-mail vytvořte v aplikaci
klepnutím na ikonu .
2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu se budou nabízet
odpovídající adresy ze seznamu kontaktů. Jednotlivé adresy oddělujte středníkem.
3 Pokud chcete přidat kopii nebo skrytou kopii pro jiné kontakty nebo adresáty e-mailu,
klepněte na pole Cc/Bcc.
4 Klepněte na textové pole a zadejte zprávu.
5 Chcete-li ke zprávě připojit soubor, klepněte na ikonu .
6 Klepnutím na ikonu
zprávu odešlete.
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E-mail

Fotoaparát a Video
Možnosti fotoaparátu v hledáčku
Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na ikonu
>
> .
Fotoaparát nebo videokameru můžete používat k pořizování a sdílení obrázků a videí.
POZNÁMKA: Ochranný kryt objektivu je nutné před pořizováním snímků
očistit hadříkem z mikrovlákna. Kryt objektivu znečištěný otisky prstů může
způsobit rozmazání snímků s efektem „svatozáře“.

Skrytí/zobrazení možností – klepnutím můžete skrýt a zobrazit možnosti
fotoaparátu v hledáčku.
Blesk – umožňuje nastavit blesk fotoaparátu.
Přepnout fotoaparát – umožňuje přepnout mezi zadním a předním objektivem
fotoaparátu.
Nastavení – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení fotoaparátu.
Galerie – klepnutím zobrazíte poslední pořízenou fotografii.
Nahrát – klepnutím zahájíte nahrávání.
Fotoaparát a Video
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Zachytit – klepnutím pořídíte snímek.
Klávesa Zpět – klepnutím ukončíte aplikaci fotoaparátu.

Použití pokročilých nastavení
Klepnutím na ikonu
v hledáčku fotoaparátu zobrazíte pokročilé možnosti. Klepnutím
na jednotlivé ikony upravíte následující možnosti fotoaparátu.
Nastavte velikost fotografií a videa.
Umožňuje pořizovat snímky pomocí hlasových příkazů. Když je tato funkce
zapnutá, pořídíte fotografii tak, že řeknete Cheese (Číz), Smile (Smajl),
LG (El dží) apod.
Nastavte časovač fotoaparátu. Jedná se o ideální řešení, pokud chcete být
také zahrnuti ve fotografii nebo videu.
Zobrazí mřížku, která vám pomůže lépe zkomponovat snímek nebo video.
Nastavte umístění úložiště pro obrázky a videa. Můžete zvolit možnost IN
(interní paměť) nebo SD (paměťová karta). Toto menu se zobrazí pouze při
vložení karty SD.
Poskytuje nápovědu k používání jednotlivých funkcí. Tato ikona vám
poskytne průvodce nápovědou.
POZNÁMKA: Pokud je telefon v režimu Vibrace nebo Tichý, zvuk spouště
není k dispozici.
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Fotoaparát a Video

Pořízení fotografie
1
2
3
4

Klepněte na ikonu
>
> .
Zarámujte předmět na displeji.
Čtverec kolem předmětu znamená, že fotoaparát zaostřil.
Klepnutím na ikonu pořídíte fotografii. Obrázek se automaticky uloží do Galerie.

Po pořízení fotografie
Poslední pořízený snímek zobrazíte klepnutím na miniaturu snímku na obrazovce.
Klepnutím na ikonu můžete upravit fotografii.
Klepnutím ihned pořídíte další fotografii.
Klepnutím na tuto ikonu můžete fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet
prostřednictvím služeb dostupných sociálních sítí.
Klepnutím fotografii smažete.
Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.
Klepnutím na tuto ikonu přidáte fotografii k oblíbeným.

Záznam videa
1
2
3
4

Klepněte na ikonu
>
> .
Zarámujte předmět na displeji.
Klepnutím na ikonu
spusťte nahrávání videa.
Délka nahrávání se zobrazuje v horní části obrazovky.
POZNÁMKA: Klepnutím na ikonu
videa.

Fotoaparát a Video

můžete fotografovat během nahrávání
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5 Klepnutím na nahrávání videa pozastavíte. Nahrávání můžete znovu obnovit
klepnutím na ikonu .
NEBO
Klepnutím na
zastavíte nahrávání. Video se automaticky uloží do Galerie.

Po nahrání videa
Poslední pořízené video zobrazíte klepnutím na miniaturu videa na obrazovce.
Klepnutí na tuto ikonu vám umožní ihned pořídit další video.
Klepnutím otevřete dostupné možnosti sdílení (například Zpráva nebo
Bluetooth).
Klepnutím video vymažete.
Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.
Klepnutím na tuto ikonu přidáte video k Oblíbeným.
Automatické zaostření Multi Point
Při pořizování fotografie pracuje funkce Automatické zaostření Multi-point (Multi-point
AF) automaticky a umožní vám vidět jasnější obraz.

Galerie
V aplikaci Galerie jsou obrázky a videa z vašeho úložiště včetně těch, které jste pořídili
prostřednictvím aplikace Fotoaparát i těch, které jste stáhli z webu nebo jiných umístění.
1 Chcete-li zobrazit fotografie uložené v úložišti, klepněte na ikonu
>
> .
2 Klepnutím na album jej otevřete a zobrazíte jeho obsah. (Obrázky a videa v albu se
zobrazují v chronologickém pořadí.)
3 Obrázek v albu zobrazíte klepnutím na tento obrázek.
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Fotoaparát a Video

POZNÁMKA:
• V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé
formáty.
• Některé soubory se kvůli kódování nepřehrají.

Prohlížení obrázků
V Galerii se zobrazují fotografie ve složkách. Pokud v aplikaci (jako je například E-mail)
uložíte obrázek, vytvoří se pro uložení tohoto obrázku automaticky složka stahování.
Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky.
Obrázky se zobrazují podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou
obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznam
doleva nebo doprava.
Přiblížení a oddálení
Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:
• Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.
• Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě
fotografie. Chcete-li obrázek oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte.
Možnosti videa
1 Klepněte na ikonu
>
> .
2 Vyberte video, které chcete sledovat.

Fotoaparát a Video
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Stisknutím pozastavíte/obnovíte přehrávání videa.
Klepnutím se rychle posunete o 10 sekund dopředu.
Klepnutím se rychle posunete o 10 sekund dozadu.
Klepnutím můžete ovládat hlasitost videa.
Klepnutím uzamknete nebo odemknete obrazovku.
Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.
POZNÁMKA:
• Při přehrávání videa můžete posunutím pravé strany obrazovky nahoru či
dolů upravit zvuk.
• Při přehrávání videa můžete posunutím pravé strany obrazovky nahoru či
dolů upravit jas.
• Při přehrávání videa můžete přetáčet dopředu nebo zpět posunutím prstem
zleva doprava (nebo naopak).

Úpravy fotografií
Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu

.

Smazání fotografií/videí
Použijte jeden z následujících postupů:
• Když jste ve složce, klepněte na ikonu
, vyberte fotografie a videa a poté
klepněte na možnost SMAZAT.
• Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu
.
Nastavení tapety
Při prohlížení fotografie klepněte na tlačítko > Nastavit obrázek jako a nastavte
obrázek jako tapetu nebo jej přiřaďte ke kontaktu.
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Fotoaparát a Video

POZNÁMKA:
• V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé
formáty.
• Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření
souborů dojít k chybě.

Fotoaparát a Video
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Multimédia
Hudba
Telefon je vybaven hudebním přehrávačem, který umožňuje přehrávat všechny vaše
oblíbené skladby.
Přehrání skladby
1 Klepněte na ikonu
>
> .
2 Klepněte na kartu Skladby.
3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
4 Dostupné jsou následující volby.

Klepnutím na tuto ikonu přidáte skladbu k oblíbeným.
Klepnutím na tuto ikonu otevřete aktuální seznam skladeb.
Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.
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Multimédia

Klepnutím na tuto ikonu přehrajete aktuální seznam skladeb v režimu
náhodného přehrávání (skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí).
Klepnutím můžete přepínat mezi opakováním všech skladeb, opakováním
aktuální skladby a vypnutým opakováním.
Klepnutím můžete ovládat hlasitost.
Klepnutím na tuto ikonu znovu spustíte aktuální skladbu nebo přeskočíte
na předchozí skladbu v albu, seznamu skladeb nebo náhodném
přehrávání. Stisknutím a podržením této ikony klip přetočíte.
Klepnutím na tuto ikonu pozastavíte přehrávání.
Klepnutím na tuto ikonu obnovíte přehrávání.
Klepnutím na tuto ikonu přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb
nebo na náhodné přehrávání. Klepnutím na tuto ikonu a jejím podržením
rychle posunete skladbu vpřed.
Klepnutím otevřete hudební knihovnu.
POZNÁMKA:
• V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé
formáty.
• Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření
souborů dojít k chybě.
POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna
mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je
možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu
reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony
kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu.
Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země,
které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.
Multimédia
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Nástroje
Hodiny
Aplikace Hodiny umožňuje použít funkce Budík, Časovač, Světový čas a Stopky.
Funkce jsou přístupné klepnutím na karty na horní straně obrazovky nebo vodorovným
posunutím prstu přes obrazovku.
>
> .
Klepněte na ikonu
Budík
Na kartě Budík můžete nastavit různé budíky.
1 Otevřete aplikaci a vyberte kartu Budík.
2 Klepnutím na ikonu
přidáte nový budík.
3 Upravte nastavení podle potřeby a klepněte na možnost ULOŽIT.
POZNÁMKA: Můžete také klepnout na jeden z natavených budíků a upravit ho.

Časovač
Na kartě Časovač můžete nastavit funkci, která vás upozorní zvukovým signálem po
uplynutí nastaveného časového intervalu.
1 Otevřete aplikaci a vyberte kartu Časovač.
2 Na časovači nastavte požadovaný čas.
3 Klepnutím na tlačítko Spustit spusťte časovač.
4 Klepnutím na tlačítko Zastavit ukončete časovač.
Světový čas
Na kartě Světový čas můžete snadno zjistit, jaký je aktuální čas v jiných městech na
světě.
1 Otevřete aplikaci a vyberte kartu Světový čas.
2 Klepněte na ikonu
a vyberte město.
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Nástroje

Stopky
Na kartě Stopky můžete používat telefon jako stopky.
1 Otevřete aplikaci a vyberte kartu Stopky.
2 Klepnutím na tlačítko Spustit spusťte stopky.
• Klepnutím na tlačítko Kolo zaznamenáte časy jednotlivých kol.
3 Klepnutím na tlačítko Zastavit zastavíte stopky.

Kalkulačka
Aplikace Kalkulačka umožňuje provádět matematické výpočty na standardní a vědecké
kalkulačce.
1 Klepněte na ikonu
>
> .
2 Klepnutím na číselné klávesy zadáte čísla.
3 U jednoduchých výpočtů klepněte na funkci, kterou chcete provést (+, –, x nebo ÷),
a následně znak =.
POZNÁMKA: Chcete-li provádět složitější výpočty, klepněte na ikonu

.

Kalendář
V aplikaci Kalendář můžete sledovat a plánovat události.
1 Klepněte na ikonu
>
> .
2 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost. Poté klepněte na ikonu

.

Záznam hlasu
Aplikace Záznam hlasu nahrává zvukové soubory, které můžete použít mnoha způsoby.
Nahrávání zvuku nebo hlasu
1 Klepněte na ikonu
>
> .
2 Klepnutím na ikonu zahájíte nahrávání.
Nástroje
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3 Klepnutím na ikonu
4 Po klepnutí na ikonu

ukončíte nahrávání.
si můžete poslechnout záznam.

POZNÁMKA: Klepnutím na ikonu
záznamy si můžete poslechnout.

získáte přístup k záznamům. Uložené

Hlasové vyhledávání
Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.
1 Klepněte na ikonu
>
> složka Google > .
2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva Naslouchání…, řekněte klíčové slovo nebo
frázi. Vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.

Stahování
Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím
aplikací.
• Klepněte na ikonu
>
> .
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.

FM rádio
Telefon je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené
stanice a poslouchat je na cestách.
>
> .
Klepněte na ikonu
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Nástroje

TIP! Sluchátka se používají jako anténa, proto je musíte připojit.
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.

Nástroje
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Webový prohlížeč
Internet
Internet vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy
a spousty dalšího přímo ve vašem mobilním telefonu.
POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou
účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od
zprostředkovatele síťových služeb.

1 Klepněte na ikonu

>

>

.

Používání panelu nástrojů Web
Panel nástrojů prohlížeče najdete, když se posunete k hornímu okraji webové stránky.
Klepnutím se přesunete o jednu stránku zpět.
Klepnutím se přesunete o jednu stránku vpřed.
Klepnutím přejdete na domovskou stránku.
Klepnutím otevřete nové okno.
Klepnutím získáte přístup k záložkám.
Prohlížení webových stránek
Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu a na klávesnici klepněte na
možnost Jít.
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Webový prohlížeč

Otevření stránky
Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu
> .
Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či
dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.
Vyhledávání na internetu pomocí hlasu
Klepněte na adresní řádek a potom na . Až budete vyzváni, vyslovte klíčové slovo a ze
zobrazených slov vyberte to správné.
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.

Záložky
Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, klepněte na ikonu > Přidat záložku >
ULOŽIT.
Chcete-li otevřít webovou stránku pomocí záložky, klepněte na ikonu a vyberte
požadovanou záložku.
Historie
Chcete-li otevřít seznam nedávno zobrazených webových stránek, klepněte na kartu
> Historie. Chcete-li vymazat celou historii, klepněte na
> Ano.

Chrome
Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.
1 Klepněte na ikonu
>
> .
POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu
a poskytovateli služeb.
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Prohlížení webových stránek
Klepněte na adresní řádek a zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.
Otevření stránky
Chcete-li otevřít novou stránku, klepněte na ikonu > Nová karta.
a klepnutím stránku
Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na možnost
vyberte.
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Nastavení
Aplikace Nastavení obsahuje nástroje pro přizpůsobení a konfiguraci telefonu. V této
části jsou popsána všechna nastavení aplikace Nastavení.
Otevření aplikace Nastavení
• Klepněte na ikonu
> stiskněte a přidržte ikonu
– nebo –
• Klepněte na ikonu
>
> .

> Systémová nastavení.

Sítě
< BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ >
Wi-Fi
Slouží k zapnutí funkce Wi-Fi pro připojení k dostupným sítím Wi-Fi.
Bluetooth
Vypnutí nebo zapnutí funkce bezdrátového připojení Bluetooth pro použití funkce
Bluetooth.
Mobilní data
Zobrazí využití dat a využití dat mobilní datové sítě.
Nastavení hovorů
Slouží ke konfiguraci nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování
hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.
• Hlasová schránka – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.
• Povolená telefonní čísla – slouží k zapnutí a sestavení seznamu čísel, která
lze z telefonu vytočit. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor.
Z telefonu lze volat pouze na čísla ze seznamu pevné volby.
• Popup příchozího hovoru – umožňuje zobrazení upozornění na příchozí hovor při
používání aplikace.
• Odmítnutí hovoru – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru.
Nastavení
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Odmítnout pomocí zprávy – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí
této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete
odmítnout hovor během schůzky.
Přesměrování hovorů – umožňuje nastavit možnosti přesměrování hovorů.
Automatická odpověď – Nastavte dobu, po jejímž uplynutí automaticky přijme
připojené handsfree zařízení příchozí hovor.
Vibrace při spojení – jakmile volaná osoba přijme váš hovor, telefon začne
vibrovat.
Uložit neznámá čísla – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.
Tlačítko Napájení pro ukončení volání – umožňuje vybrat způsob ukončení
hovoru.
Ztlumit příchozí hovory – zaškrtnutím povolíte ztlumení příchozích hovorů
překlopením zařízení.
Blokování hovoru – zablokujte příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.
Trvání hovoru – umožňuje zobrazit doby trvání všech hovorů včetně posledního
hovoru, odchozích hovorů, přijatých hovorů a všech hovorů.
Další nastavení – umožňuje změnit následující nastavení.
ID volajícího: Umožňuje nastavit, jak chcete ve výchozím nastavení operátora
zobrazovat své telefonní číslo v odchozích hovorech.
Další hovor na lince: Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj
vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další hovor (funkce závisí na
poskytovateli sítě).

< PŘIPOJENÍ >
Sdílet & Připojit
• NFC – technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication)
umožňuje přenos dat mezi dvěma předměty, které se nacházejí ve vzdálenosti
jen několika centimetrů od sebe. Pokud v telefonu povolíte funkci NFC, bude si
telefon moci vyměňovat data s dalšími zařízeními s povolenou funkcí NFC nebo číst
informace z inteligentních značek vnořených do plakátů, štítků a dalších produktů.
• Android Beam – když je tato funkce zapnutá, můžete přenést obsah aplikace do
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jiného zařízení s podporou technologie NFC tak, že obě zařízení přiblížíte k sobě.
Můžete například přenést stránky z prohlížeče, videa z webu YouTube, kontakty
a další položky. Jednoduše zařízení přiložte k sobě (obvykle zadní stranou) a poté
klepněte na obrazovku svého zařízení. Aplikace určí, co bude přeneseno.
• LG PC Suite – Propojte LG PC Suite se svým telefonem, abyste mohli snadno
spravovat multimediální obsah a aplikace.
• Tisk – umožňuje vytisknout obsah určitých obrazovek (jako například webové
stránky zobrazené v prohlížeči Chrome) na tiskárně připojené ke stejné síti Wi-Fi
jako vaše zařízení Android.
Tethering
• Tethering pomocí USB – datové připojení svého telefonu můžete pomocí funkce
USB tethering sdílet s počítačem.
• Wi-Fi hotspot – telefon také můžete použít pro mobilní širokopásmové připojení.
Vytvořte hotspot a své připojení sdílejte.
• Tethering přes Bluetooth – umožňuje připojit k telefonu další zařízení pomocí
Bluetooth a sdílet s nimi připojení k internetu.
• Nápověda – zobrazuje informace o funkcích USB tethering, Wi-Fi hotspot
a Bluetooth tethering.
Více
• Režim V letadle – Zaškrtnutím vypnete všechna bezdrátová připojení a hovory.
• Mobilní sítě – nastavení možností pro režim sítě, síťové operátory, názvy
přístupových bodů, apod.
• VPN – z telefonu můžete přidat, nastavit a spravovat virtuální soukromé sítě (VPN),
které umožňují připojení a přístup ke zdrojům v zabezpečené místní síti, jako je
například podniková síť.

Zvuk a oznámení
< ZÁKLADNÍ >
Zvukové profily
Umožňuje nastavit zvukový profil na možnosti Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.
Nastavení
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< ZVUK >
Hlasitost
Upravte nastavení hlasitosti telefonu podle svých potřeb a prostředí.
Vyzvánění
Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory.
ID vyzváněcího tónu
Můžete si nastavit vyzváněcí tón podle čísla příchozího hovoru.
< VIBRACE >
Zvuk s vibrací
Zaškrtnutím nastavíte vibrace při příchozím hovoru.
Typ vibrace
Umožňuje nastavit typ vibrace pro oznámení.
< OZNÁMENÍ >
Nerušit
Klepnutím nastavíte oznámení. Oznámení vás nemusejí nijak rušit.
Uzamčená obrazovka
Umožňuje zobrazit všechna oznámení na uzamčené obrazovce.
Aplikace
Umožňuje nastavit oznámení pro aplikace.
< UPŘESNIT NASTAVENÍ >
Více
• Zvuky upozornění – umožňuje nastavit zvuk upozornění. Zvuky upozornění
můžete také přidávat a mazat.
• Vibrovat při poklepání – Zaškrtnutím nastavíte vibrace při klepnutí na tlačítka na
ploše a během dalších interakcí v uživatelském rozhraní.
• Zvukové efekty – V tomto menu můžete vybrat, zda se budou ozývat tóny při
klepnutí na tlačítka na číselníku, výběru možností na obrazovce a podobně.
- Zvuky klávesnice při doteku – po zaškrtnutí bude telefon vydávat tóny při
používání dotykového číselníku.
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- Zvuk dotyku – po zaškrtnutí bude telefon vydávat zvuk při provádění výběru.
- Zvuky uzamčení obrazovky – po zaškrtnutí bude telefon vydávat zvuk při
zamknutí a odemknutí obrazovky.
Hlasová oznámení zpráv/hovorů – Umožňuje, aby zařízení automaticky četlo
příchozí hovory a zprávy.

Displej
< PLOCHA & ZÁMEK >
Domovská obrazovka
• Vyberte domov – výběr požadovaného hlavního tématu. Můžete vybrat možnost
Plocha (standardní rozvržení systému Android) nebo EasyHome (zjednodušená
verze pro méně zkušené uživatele systému Android).
• Téma – slouží k nastavení tématu obrazovky vašeho zařízení.
• Tapeta – slouží k nastavení tapety použité na domovské obrazovce.
• Efekt obrazovky – umožňuje zvolit typ efektu při posunutí z jedné domovské
obrazovky na další.
• Povolit smyčkování Domovské obrazovky – po zaškrtnutí bude moci domovská
obrazovka nepřetržitě cyklovat (z poslední obrazovky zpět na první).
• Nápověda – klepnutím získáte informace o používání domovské obrazovky
zařízení.
Uzamknout obrazovku
• Vyberte zámek obrazovky – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro
zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením
bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Jestliže jste povolili typ uzamknutí
pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva
k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.
• Smart Lock – nastavením tohoto zámku můžete ponechat telefon odemčený, když
je připojen k důvěryhodnému zařízení Bluetooth, když je na důvěryhodném místě,
doma nebo v zaměstnání, nebo když rozpozná vaši tvář.
• Efekt obrazovky – nastavení možností efektu obrazovky.
Nastavení
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Tapeta – zvolte tapetu, která se má zobrazit na uzamčené obrazovce.
Zkratky – přizpůsobení zkratek na uzamknuté obrazovce.
• Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu – zvolte, zda se budou na
uzamčené obrazovce zobrazovat informace o vlastníkovi a upravte je.
• Časovač zámku – umožňuje nastavit dobu před automatickým zamčením
obrazovky po vypršení prodlevy obrazovky.
• Tlačítko napájení se okamžitě zamkne – zaškrtněte, pokud chcete okamžitě
zamknout obrazovku po stisknutí tlačítka Napájení/Zamknout. Toto nastavení má
přednost před nastavením funkce Časovač bezpečnostního uzamčení.
Domovská dotyková tlačítka
Vyberte kombinaci dotykových tlačítek, barvu a používání průhledného pozadí na
domovské obrazovce.
•
•

< PÍSMO >
Typ písma
Vyberte požadovaný typ písma.
Velikost písma
Vyberte požadovanou velikost písma.
< ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ >
Jas
Posuvníkem upravíte jas obrazovky.
Automatické otočení obrazovky
Slouží k zapnutí automatické změny orientace při otáčení telefonu.
Interval vypnutí obrazovky
Nastavení doby, po které se obrazovka automaticky vypne.
< UPŘESNIT NASTAVENÍ >
Více
• Spořič obrazovky – Slouží k výběru spořiče obrazovky, pokud je telefon v režimu
spánku v dokovací stanici nebo při nabíjení.
• Kalibrace pohybového snímače – umožňuje zlepšit přesnost náklonu a rychlost
snímače.
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Obecné
< OSOBNÍ >
Jazyk a vstup
Zvolte jazyk pro text v telefonu a pro konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov,
která jste přidali do slovníku.
• Jazyk – vyberte jazyk používaný v telefonu.
• Aktuální klávesnice – umožňuje vybrat výchozí typ klávesnice.
• Klávesnice LG – nastavení klávesnice LG můžete změnit po klepnutí na ikonu
Nastavení.
• Hlasové zadávání Google – označením této možnosti vyberete k zadávání
dat Hlasové zadávání Google. Klepnutím na ikonu Nastavení změníte nastavení
hlasového zadávání Google.
• Výstup text na řeč – klepnutím nastavte preferovaný modul nebo obecná
nastavení pro výstup textu převedeného na řeč.
• Rychlost ukazovátka – upravte rychlost ukazovátka.
• Záměna tlačítek – záměna tlačítek myši s pravým tlačítkem jako primárním.
Umístění
Zapne službu zjišťování umístění a váš telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí
systému sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda
souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši
polohu.
• Režim – nastavení způsobu určování vaší aktuální polohy.
• Fotoaparát – zaškrtněte pro označení fotografie nebo videa jejich místem pořízení.
• Historie lokalizace Google – umožňuje vybrat nastavení informací o umístění,
které využívá společnost Google a služby Google.
Účty a synchronizace
Pomocí nabídky nastavení Účty a synchronizace můžete přidat, odebrat a spravovat
účet Google a další podporované účty. Pomocí těchto nastavení můžete také řídit, jak
a zda všechny aplikace zasílají, přijímají a synchronizují data podle vlastních plánů a zda
všechny aplikace mohou automaticky synchronizovat uživatelská data.
Nastavení
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Gmail™, Kalendář a další aplikace mohou mít také vlastní nastavení, která řídí, jak se
synchronizují data. Podrobnosti najdete v příslušných sekcích aplikací. Nový účet můžete
přidat klepnutím na možnost Přidat účet.
Usnadnění
Nastavení funkce Usnadnění použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění
instalovaných v telefonu.
• Vize
- Funkce TalkBack – umožňuje nastavit funkci Talkback, která pomáhá lidem se
zhoršeným viděním prostřednictvím poskytování verbální zpětné vazby.
- Hlasová oznámení zpráv/hovorů – klepnutím na přepínač Message/call voice
notifications (Hlasové oznámení zprávy/hovoru) jej zapnete nebo vypnete. Funkce
umožňuje přehrát automatická hlasová upozornění na příchozí hovory a zprávy.
- Odstíny obrazovky – zaškrtnutím nastavíte tmavší kontrast obrazovky.
- Velikost písma – nastavení velikosti písma.
- Zvětšení gest – umožňuje zvětšování a zmenšování pomocí trojitého poklepání
na obrazovku.
- Inverze barev obrazovky – povolením invertujete barvy obrazovky a obsahu.
- Úprava barev obrazovky – umožňuje upravit barvu displeje.
- Filtr barev obrazovky – umožňuje změnit barvy obrazovky a obsahu.
- Tlačítko Napájení ukončuje hovor – povolením umožníte ukončení hovorů
stisknutím tlačítka Napájení/Zamknout.
• Sluch
- Titulky – umožňuje upravit nastavení titulků pro osoby se sluchovým postižením.
- Upozornění bleskem – povolením nastavíte, aby při příchozích hovorech
a oznámeních blikal blesk.
- Vypnout všechny zvuky – povolením vypnete všechny zvuky zařízení.
- Typ zvuku – nastaví typ zvuku.
- Vyvážení zvuku – nastaví cestu zvuku. Nastavuje se pomocí posuvníku na liště.
• Pohybové a poznávací schopnosti
- Doba zpětné vazby při dotyku – nastavení odezvy při dotyku.
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- Touch assistant (Pomocník pro dotykové funkce) – zobrazení dotykové tabule
se snadným použitím obvyklých akcí.
- Interval vypnutí obrazovky – slouží k nastavení doby před vypnutím podsvícení
obrazovky.
- Oblasti dotykového ovládání – slouží k výběru oblasti obrazovky, na kterou se
omezí aktivace dotykem.
• Zkratka pro přístup k funkcím – umožňuje rychlý přístup k vybraným funkcím
trojitým klepnutím na tlačítko Domů.
• Automatické otočení obrazovky – zaškrtnutím umožníte otočit obrazovku zařízení
podle orientace zařízení (na výšku nebo na šířku).
• Přístup pomocí přepínačů – umožňuje interakci se zařízením pomocí jednoho
nebo více přepínačů, které fungují jako klávesy klávesnice. V tomto menu najdou
užitečné možnosti zejména uživatelé s omezeními mobility, které jim brání v přímé
interakci se zařízením.
Klávesová zkratka
Získejte rychlý přístup k aplikacím stisknutím a přidržením tlačítek ovládání hlasitosti,
když je obrazovka vypnutá nebo zamčená.
Google
Používejte Nastavení služby Google pro správu aplikací Google a nastavení účtu.
< SOUKROMÍ >
Zabezpečení
V menu Soukromí můžete konfigurovat pomoc se zabezpečením telefonu a dat v něm.
• Uzamčení obsahu – výběr typu zámku pro uzamčení souborů ve funkci
QuickMemo+.
• Kódování telefonu – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat data v telefonu.
Při každém zapnutí telefonu budete vyzváni k vložení kódu PIN pro dekódování
telefonu.
• Šifrování datové karty SD – umožňuje zašifrovat datovou kartu SD a znemožnit
přístup jiných zařízení k datům.
• Nastavení zámku karty SIM – nastavení kódu PIN k uzamčení karty SIM
a možnost změnit kód PIN.
Nastavení
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Viditelné zadávání hesla – v případě zaškrtnutí se při zadávání hesla na krátko
zobrazí každý znak, abyste viděli, co zadáváte.
Správci zařízení – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.
Neznámé zdroje – povolení instalace aplikací, které nepocházejí z obchodu Play.
Ověřit aplikace – umožňuje zakázat nebo varovat před instalací aplikací, které
mohou způsobit poškození.
Typ úložiště – zobrazí aktuální typ úložiště.
Správa certifikátů – umožňuje spravovat certifikáty zabezpečení.
Důvěryhodné aplikace – vyberte aplikace, které bude možno použít bez
odemknutí obrazovky.
Připnout na displej – pomocí funkce Připnutí na displej můžete zařízení povolit,
aby zobrazilo pouze některé aplikace.
Přístup k údajům o využívání aplikací – umožňuje přístup k údajům o využívání
aplikací v zařízení.

< SPRÁVA ZAŘÍZENÍ >
Datum a čas
Nastavte, jak chcete zobrazovat datum a čas.
Úložiště a USB
Můžete zjistit, kolik paměti telefonu je použito a kolik je k dispozici.
Baterie a úspora energie
• Využití baterie – zobrazení využívání baterie.
• Procento nabití baterie na stavovém řádku – zaškrtnutím zobrazíte stav baterie
v procentech na stavovém řádku vedle ikony baterie.
• Úsporný režim – klepnutím na přepínač funkce Úsporný režim funkci zapnete
nebo vypnete. Umožňuje nastavit, při jaké úrovni nabití baterie se automaticky
zapne úsporný režim. Vyberte z možností Ihned, 5 % baterie nebo 15 % baterie.
• Nápověda – zobrazení informací o možnostech úspory energie baterie.
Paměť
Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti využívané
aplikací.
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Aplikace
Umožňuje zobrazení podrobností o aplikacích instalovaných v telefonu, správu dat
aplikací a vynucené zastavení aplikací.
Výchozí aplikace pro zasílání zpráv
V tomto menu můžete zvolit, kterou aplikaci zpráv chcete použít jako výchozí aplikaci
pro zprávy.
Zálohování a restart
Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.
• LG Backup – zálohuje všechny informace v zařízení a obnoví je v případě ztráty dat
nebo pořízení nového telefonu.
• Zálohovat moje data – slouží k zálohování dat aplikací, hesel Wi-Fi a dalších
nastavení na serverech Google.
• Účet zálohy – zobrazení účtu, který se aktuálně používá k zálohování informací.
• Automatické obnovení – při opětovné instalaci aplikace se obnoví zálohovaná
nastavení a data.
• Resetovat nastavení sítě – slouží k resetování všech nastavení sítě.
• Obnovení továrních dat – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže
veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání
stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.
Info o telefonu
Umožňuje zobrazit právní informace, zkontrolovat stav telefonu a verze softwaru
a provést aktualizaci softwaru.

Nastavení
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Software do počítače (LG PC Suite)
Operační systémy Windows
Aplikace LG PC Suite pomáhá se správou médií a aplikací v telefonu pomocí připojení
telefonu k počítači.
Se softwarem LG PC Suite můžete...
• spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
• Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
• synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
• zálohovat aplikace ve svém zařízení.
• aktualizovat software ve svém zařízení.
• přehrávat obsah multimédií v počítači z daného zařízení.
POZNÁMKA: V závislosti na modelu produktu nemusí být některé funkce
podporovány.
POZNÁMKA: V menu Nápověda v aplikaci se dozvíte, jak počítačový
software LG PC Suite používat.

Instalace softwaru LG PC Suite
Stáhněte si software LG PC Suite podle následujících pokynů:
1 Přejděte na stránku www.lg.com.
2 Přejděte k možnosti SUPPORT (Podpora) > MOBILE SUPPORT (Mobilní podpora)
> PC Sync (Synchronizace s počítačem).
3 Vyberte svůj model telefonu a klikněte na možnost GO (Jít).
4 Posuňte se na stránce dolů, vyberte kartu PC SYNC (Synchronizace s počítačem)
> Windows > DOWNLOAD (Stáhnout) a stáhněte program LG PC Suite.
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Systémové požadavky pro software LG PC Suite
• Operační systém: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8
• CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
• Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
• Grafická karta: rozlišení 1 024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
• Pevný disk: 500 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na
objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).
• Požadovaný software: ovladače LG United, Windows Media Player 10 nebo vyšší.
POZNÁMKA: ovladač LG United USB
Pro připojení zařízení LG k počítači je vyžadován ovladač LG United USB.
Nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače LG PC Suite.

Systém Mac OS
Se softwarem LG PC Suite můžete...
• spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
• Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
• synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
POZNÁMKA: V závislosti na modelu produktu nemusí být některé funkce
podporovány.
POZNÁMKA: V menu Nápověda v aplikaci se dozvíte, jak počítačový
software LG PC Suite používat.

Software do počítače (LG PC Suite)
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Instalace softwaru LG PC Suite
Stáhněte si software LG PC Suite podle následujících pokynů:
1 Přejděte na stránku www.lg.com.
2 Přejděte k možnosti SUPPORT (Podpora) > MOBILE SUPPORT (Mobilní podpora)
> PC Sync (Synchronizace s počítačem).
3 Vyberte svůj model telefonu a klikněte na možnost GO (Jít).
4 Posuňte se na stránce dolů, vyberte kartu PC SYNC (Synchronizace s počítačem)
> Mac OS > DOWNLOAD (Stáhnout) a stáhněte program LG PC Suite.
Systémové požadavky pro software LG PC Suite
• OS: Mac OS X (10.6.8) nebo vyšší
• Paměť : alespoň 2 GB RAM
• Grafická karta: rozlišení obrazovky 1024 x 768 nebo vyšší a barevná hloubka 32
bitů
• Pevný disk: úložiště alespoň 500 MB (na data budete pravděpodobně potřebovat
další prostor)
• Požadovaný software: ovladač LG United Mobile
POZNÁMKA: ovladač LG United USB
Pro připojení zařízení LG k počítači je vyžadován ovladač LG United USB.
Nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače LG PC Suite.
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Aktualizace softwaru telefonu
Aktualizace softwaru telefonu
Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu
Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce http://www.lg.com/
common/index.jsp , vyberte zemi a jazyk.
Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi
prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude
k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou
pro vaše zařízení.
Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou
dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny
a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB
během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.
POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru
dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí
a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)
Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi
vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude
k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou
pro vaše zařízení.
Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: Nastavení >
karta Obecné > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru >
Zkontrolovat dostupnost aktualizace.

Aktualizace softwaru telefonu
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POZNÁMKA: Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke
ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem
účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací,
jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto
doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní
data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.
POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu
a zemi.
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O této uživatelské příručce
•

•

•

•

•

•

•

Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto příručku. Tak
bude zajištěno bezpečné a správné používání telefonu.
Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem
telefonu zobrazovat odlišně.
Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného
poskytovateli služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění
změněn. Nejnovější verzi této příručky naleznete na webové stránce společnosti LG
www.lg.com.
Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi,
regionu nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli
problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku používání aplikací
vyvinutých jinými poskytovateli než společností LG.
Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly
v důsledku úprav nastavení registrů nebo změn v softwaru operačního systému.
Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo
aplikace zařízení nebudou fungovat správně.
Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se
zařízením jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto
materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se
dopustit porušení autorského zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za
nezákonné použití médií.
Za datové služby, jako je odesílání zpráv, odesílání a stahování dat, automatická
synchronizace a služby zjištění polohy, mohou být účtovány další poplatky. Chceteli se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim
potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

O této uživatelské příručce
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Ochranné známky
•
•

•
•

LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na
celém světě.
Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných
vlastníků.

Pokyny proti krádeži
Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl
vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může
vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku
obrazovky.
Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:
• Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je odcizeno, ale
máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení obrazovky zařízení pomocí
nabídky Nastavení vymazat.
• Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte v něm účet
Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou znovu zadány informace
účtu Google.
Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního nastavení nutné
buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu Google. Díky tomu víte, že to
můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.
POZNÁMKA: Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si
pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud při
postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po
obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.
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Příslušenství
S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být
volitelné.)
•
•
•
•
•

Cestovní adaptér
Stručná příručka
Stereofonní náhlavní souprava
Kabel USB
Baterie

POZNÁMKA:
• Vždy používejte originální příslušenství LG. Dodané položky jsou určeny
pouze pro toto zařízení a nemusejí být kompatibilní s jinými zařízeními.
• Položky dodávané se zařízením a dodatečné příslušenství se mohou
v jednotlivých regionech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

Příslušenství
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Řešení problémů
V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu
objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale
většinu problémů snadno vyřešíte sami.
Zpráva

Možné příčiny

Chyba karty
SIM nebo
USIM

V telefonu není
karta SIM nebo
USIM nebo je
vložena nesprávně.

Zkontrolujte, zda jste správně vložili
kartu SIM nebo USIM.

Signál je slabý,
nebo se nacházíte
mimo oblast
pokrytou sítí
operátora.

Přejděte k oknu nebo na otevřené
prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí
síťového operátora.

Operátor použil
nové služby.

Zkontrolujte, zda není karta SIM nebo
USIM starší než 6 až 12 měsíců.
Pokud ano, nechte si kartu SIM nebo
USIM vyměnit na nejbližší pobočce
poskytovatele síťových služeb. Obraťte
se na poskytovatele služeb.

Žádné
síťové
připojení/
Ztráta sítě
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Možné způsoby řešení

Řešení problémů

Zpráva

Kódy se
neshodují

Možné příčiny
Abyste
mohli změnit
bezpečnostní
kód, bude nutné
potvrdit nový kód
jeho opakovaným
zadáním.

Možné způsoby řešení

V případě, že kód zapomenete,
obraťte se na poskytovatele služeb.

Dva zadané kódy
se neshodují.
Nelze
nastavit
žádné
aplikace

Volání není
dostupné

Telefon
nelze
zapnout

Řešení problémů

Poskytovatel
služeb funkci
nepodporuje nebo
je vyžadována
registrace.

Obraťte se na poskytovatele služeb.

Chyba vytáčení

Nová síť není povolena.

Byla vložena nová
karta SIM nebo
USIM.

Zkontrolujte nová omezení.

Byl dosažen limit
předplaceného
volání.

Obraťte se na poskytovatele služeb
anebo obnovte limit pomocí kódu
PIN2.

Klávesa Zap./Vyp.
byla stisknuta příliš
krátce.

Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na
dobu nejméně dvou sekund.

Baterie není nabitá.

Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor
nabíjení na displeji.
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Zpráva

Možné způsoby řešení

Baterie není nabitá.

Nabijte baterii.

Okolní teplota je
příliš vysoká nebo
nízká.

Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při
normální teplotě.

Problém s kontakty

Zkontrolujte nabíječku a její připojení
k telefonu.

Žádné napětí

Zapojte nabíječku do jiné elektrické
zásuvky.

Vadná nabíječka

Vyměňte nabíječku.

Špatná nabíječka

Používejte pouze originální
příslušenství LG.

Číslo není
povoleno.

Je zapnuta funkce
Pevná volba čísla.

Přejděte do menu Nastavení a funkci
vypněte.

Nelze
přijmout
nebo
odeslat
zprávu SMS
a fotografie

Paměť je plná.

Smažte některé zprávy z telefonu.

Nelze
otevírat
soubory

Nepodporovaný
formát souboru

Ověřte si, které formáty souborů jsou
podporovány.

Chyba
nabíjení
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Možné příčiny
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Zpráva

Možné příčiny

Možné způsoby řešení

Displej se
při přijímání
hovoru
nezapne.

Problém se
snímačem blízkosti

Používáte-li ochrannou pásku nebo
obal, ověřte, že nepokrývá oblast
okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je
oblast v okolí snímače blízkosti čistá.

Žádný zvuk

Režim vibrací

Zkontrolujte stav nastavení v menu
zvuku a ověřte, zda se nenacházíte
v režimu vibrací nebo v tichém režimu.

Telefon
ukončil
hovor nebo
nereaguje

Dočasný problém
se softwarem

Zkuste aktualizovat software
z webových stránek.

Řešení problémů
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Často kladené otázky
Kategorie

Otázka

Odpověď

Zařízení
Bluetooth

Jaké funkce jsou
k dispozici přes
Bluetooth?

Můžete připojit zvukové zařízení
Bluetooth, jako jsou stereofonní či
monofonní sluchátka nebo sada do
auta.

Zálohování
kontaktů

Jak mohu zálohovat
kontakty?

Data kontaktů můžete synchronizovat
mezi telefonem a účtem Google.

Je možné při využití
služby Gmail nastavit
Synchronizace
jednosměrnou
synchronizaci?

K dispozici je pouze obousměrná
synchronizace.

Je možné
synchronizovat
Synchronizace
všechny složky
e-mailu?

Složka přijatých zpráv se synchronizuje
automaticky. Můžete zobrazit také
ostatní složky klepnutím na položku
a výběrem možnosti Složky.

Musím se ke službě
Pokud jste se již jednou ke službě
Přihlášení ke Gmail přihlašovat
Gmail přihlásili, nebude nutné
službě Gmail pokaždé, když chci
přihlašovat se znovu.
mít přístup ke Gmailu?
Je možné filtrovat
e-maily?

Ne, telefon nepodporuje filtrování
e-mailů.

E-mail

Co se stane, když při
psaní e-mailu spustím
jinou aplikaci?

Váš e-mail se automaticky uloží jako
koncept.

Vyzváněcí
tón

Existuje limit velikosti
souborů MP3
používaných jako
vyzvánění?

Omezení velikosti souboru neexistuje.

Účet Google
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Kategorie

Čas zprávy

Navigace

Otázka
Můj telefon
nezobrazuje čas
přijetí zpráv starších
než 24 hodin. Jak lze
zobrazit čas?

Zabezpečení

Otevřete konverzaci a stiskněte
a přidržte požadovanou zprávu. Poté
klepněte na možnost Detaily.

Nainstalovat a používat lze
Je možné nainstalovat
jakoukoli aplikaci, která je dostupná
na telefon další
prostřednictvím obchodu Play Store™
navigační aplikaci?
a je kompatibilní s daným hardwarem.

Je možné
synchronizovat mé
Synchronizace kontakty ze všech
mých e-mailových
účtů?

Čekání
a pauza

Odpověď

Je možné uložit
kontakt s funkcí
Čekání a pauza mezi
telefonní čísla?

Synchronizovat lze pouze kontakty ze
služby Gmail a serveru MS Exchange
(podnikového e-mailového serveru).
Pokud jste přenesli kontakt pomocí
funkcí Čekání a Pauza uložených mezi
telefonní čísla, nemůžete tyto funkce
použít. Je nutné čísla znovu uložit.
Jak ukládat s využitím funkce Čekání
a Pauza:
1. Na domovské obrazovce klepněte
na ikonu
.
2. Vytočte telefonní číslo, poté klepněte
na ikonu .
3. Klepněte na možnost Přidat 2s
pauzu nebo Přidat čekání.

Telefon je možné nastavit tak, aby vždy,
Jaké jsou funkce
než jej bude možné použít, vyžadoval
zabezpečení telefonu?
zadání gesta pro odemknutí.

Často kladené otázky
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Kategorie

Gesto pro
odemknutí

92

Otázka

Jak vytvořím
bezpečnostní gesto?

Odpověď
1. Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a podržte ji.
2. Klepněte na možnost Systémová
nastavení > kartu Displej >
Uzamknout obrazovku.
3. Klepněte na možnost Vyberte
zámek obrazovky > Gesto. Při
prvním použití se zobrazí krátký
návod, jak vytvořit bezpečnostní
gesto.
4. Nastavte heslo. Nakreslete ho
jednou a potom podruhé pro
potvrzení.
Bezpečnostní opatření při použití
bezpečnostního gesta.
Je velice důležité, abyste si nastavené
bezpečnostní gesto zapamatovali.
Pokud pětkrát zadáte nesprávné heslo,
ztratíte přístup k telefonu. Máte pět
možností zadat bezpečnostní gesto,
kód PIN nebo heslo. Pokud jste použili
všech pět možností, můžete se o ně
pokusit znovu po 30 sekundách.
(Případně, pokud jste předem nastavili
kód PIN zálohy, můžete tento kód PIN
zálohy použít k odemknutí gesta.)

Často kladené otázky

Kategorie

Gesto pro
odemknutí

Paměť

Podpora
jazyků

Otázka

Odpověď

Pokud jste zapomněli gesto:
Pokud jste se přihlásili k účtu Google
v telefonu, ale 5krát jste použili
nesprávné gesto, klepněte na tlačítko
Zapomenuté gesto. Poté budete
vyzváni k přihlášení s účtem Google,
Co mám dělat, pokud
aby se telefon odemkl. Pokud jste
bezpečnostní gesto
účet Google v telefonu nevytvořili nebo
zapomenu a v telefonu
jej zapomněli, bude třeba provést
není vytvořen účet
obnovení původního stavu.
Google?
Upozornění: Jestliže obnovíte původní
stav, budou veškeré uživatelské
aplikace a data smazány. Před
obnovením výrobního nastavení
nezapomeňte zálohovat veškerá
důležitá data.
Poznám, že je paměť
plná?

Ano, obdržíte upozornění.

Telefon je vybaven více jazyky.
Změna jazyka:
1. Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
,
Je možné změnit jazyk
podržte ji a klepněte na možnost
telefonu?
Systémová nastavení.
2. Klepněte na kartu Obecné > Jazyk
a klávesnice > Jazyk.
3. Klepněte na požadovaný jazyk.

Často kladené otázky
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Kategorie

Síť VPN

Interval
vypnutí
obrazovky

Otázka

Konfigurace přístupu k síti VPN se
v jednotlivých společnostech liší. Pokud
chcete nakonfigurovat přístup k síti
Jak nastavím síť VPN?
VPN z telefonu, musí vám podrobné
informace poskytnout podnikový
správce sítě.
Moje obrazovka
se vypíná již po
15 sekundách. Jak
mohu změnit dobu,
za kterou se vypne její
podsvícení?

Pokud je k dispozici
Wi-Fi
Wi-Fi a mobilní síť,
a mobilní síť kterou ze služeb
využije můj telefon?

Domovská
obrazovka
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Odpověď

Je možné odstranit
aplikaci z domovské
obrazovky?

1. Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a podržte ji.
2. Klepněte na možnost Systémová
nastavení > kartu Displej.
3. Klepněte na možnost Interval
vypnutí obrazovky.
4. Klepněte na požadovaný čas
intervalu vypnutí podsvícení.
Při použití dat může telefon jako
výchozí zvolit připojení (pokud je
připojení Wi-Fi na vašem telefonu
zapnuté). Pokud však telefon přepne
z jedné sítě na druhou, neobdržíte
upozornění.
Pokud chcete vědět, které datové
připojení se právě využívá, podívejte
se, zda je v horní části obrazovky ikona
mobilní síť nebo Wi-Fi.
Ano. Jednoduše stiskněte a přidržte
danou ikonu, dokud se uprostřed
horní části obrazovky nezobrazí ikona
odpadkového koše. Poté, aniž byste
zvedali prst, přetáhněte ikonu do
odpadkového koše.
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Kategorie

Otázka

Odpověď

Aplikace

Stáhl(a) jsem si
aplikaci, která
způsobuje mnoho
chyb. Jak ji
odstraním?

1. Na domovské obrazovce stiskněte
ikonu
a podržte ji.
2. Klepněte na možnost Systémová
nastavení > kartu Obecné >
Aplikace.
3. Klepněte na aplikaci a poté na
možnost Odinstalovat.

Nabíječka

Je možné telefon
nabíjet pomocí
datového kabelu
USB bez instalace
nezbytného ovladače
USB?

Ano, telefon lze nabíjet kabelem
USB bez ohledu na to, zda jsou
nainstalované ovladače.

Budík

Mohu používat
hudební soubory
u funkce budíku?

Ano. Poté, co uložíte hudební soubor
jako vyzváněcí tón, jej můžete použít
jako budík.
1. Stiskněte a přidržte skladbu
v seznamu knihovny. V menu,
které se otevře, klepněte na
možnost Nastavit jako vyzvánění
> Vyzvánění telefonu nebo
Skupinové vyzvánění.
2. Na obrazovce nastavení budíku
vyberte danou skladbu jako
vyzváněcí tón.

Budík

Když je telefon
vypnutý, bude budík
Ne, tato funkce není podporována.
slyšet, nebo se vypne?

Často kladené otázky
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Kategorie

96

Otázka

Odpověď

Budík

Hlasitost vyzvánění
mám nastavenou
na hodnotu Vibrace.
Uslyším budík?

Budík je naprogramován tak, aby byl
slyšitelný i za těchto podmínek.

Obnovení
původního
stavu
(obnovení
výchozího
továrního
nastavení)

Jak mohu provést
obnovení továrního
nastavení, pokud
se nemohu dostat
do menu nastavení
telefonu?

Pokud se neobnoví původní stav
telefonu, inicializujte jej pomocí
možnosti úplné obnovení původního
stavu (obnovení výrobního nastavení).

Často kladené otázky
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Some content and illustrations may differ from your device depending on the
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Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this
device and may not be compatible with other devices.
This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the
touchscreen keyboard.
Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are
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Guidelines for safe and efﬁcient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous
or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.
This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position
in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the
cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised
LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy
THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES
Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured
not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by
international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and
establish permitted levels of RF energy for the general population.
The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic
and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety
margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.
The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as
the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines
is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the
device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR
of the device while operating can be well below the maximum value. This is because
the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power
required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower
the power output of the device.
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Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European
R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement
the protection of the health and the safety for the user and any other person.
The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.920 W/kg.
This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position
against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry
case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and
should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit
data files or messages, this device requires a quality connection to the network.
In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a
connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed
until the transmission is completed.
The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.764 W/kg.
* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/
kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial
margin of safety to give additional protection for the public and to account for any
variations in measurements.
SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network
band.

FCC SAR information
Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio
waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry
Canada.
These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The
highest SAR value reported under this standard during product certification for use at
the ear is 0.89 W/kg and when properly worn on the body is 0.78 W/kg.
Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the
phone kept 1 cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone.
Guidelines for safe and efficient use
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To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm
(0.39 inches) must be maintained between the user’s body and the back of the phone.
* FCC Notice & Caution
Notice!
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
Caution!
Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could
void the user’s authority to operate the equipment.

Product care and maintenance
•

•
•

•

•
•
•
•
•
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Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with
this particular device model. The use of any other types may void any approval or
warranty applying to the device and may be dangerous.
Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
Repairs under warranty, at LG’s discretion, may include replacement parts or
boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality
equal to that of the parts being replaced.
Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.
For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
Guidelines for safe and efficient use

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

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

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

Pacemakers
Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be
maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference
with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your
pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals
Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health
care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with
sensitive medical equipment.
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Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you
drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions
require you to do so.
• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos
and safety equipment.
• If 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 while out and about, please ensure that the volume
is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of
particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people
speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are
listening to.
NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss.

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

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

Potentially explosive atmospheres
•
•
•

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

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

Children
Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts
which may cause a choking hazard if detached.
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Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service
provider.

Battery information and care
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory effect that could compromise the
battery’s performance.
Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the
battery life.
Do not disassemble or short-circuit the battery.
Keep the metal contacts of the battery clean.
Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such
as in the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery
performance.
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used
batteries according to the instructions.
If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of the charger.
Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental conditions.
Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into
contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use
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Open Source Software Notice Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source
licenses, that is contained in this product, please visit
http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers
and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a
charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of
media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the
product.
HOW TO UPDATE YOUR DEVICE
Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.
• Select the software update in settings menu on your device.
• Update your device by connecting it to your PC. For more information
about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp
select country and language.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-H340n 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
Contact office for compliance of this product :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
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Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is
a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the
meaning of the Civil Code.

Guidelines for safe and efficient use
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Disposal of your old appliance
1 This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical
and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from
the municipal waste stream.
2 Old electrical products can contain hazardous substances so correct
disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health. Your old
appliance may contain reusable parts that could be used to repair other
products, and other valuable materials that can be recycled to conserve
limited resources.
3 You can take your appliance either to the shop where you purchased
the product, or contact your local government waste office for details of
your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date
information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators
1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg),
cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005%
of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the
municipal waste stream via designated collection facilities appointed by
the government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to
prevent potential negative consequences for the environment, animal
and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old batteries/
accumulators, please contact your city office, waste disposal service or
the shop where you purchased the product.
14
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Important notice
Please read this before you start using your phone!
Please check to see whether any problems you encountered with your phone are
described in this section before taking the phone in for service or calling a service
representative.

1. Phone memory
When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone
cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete
some data, such as applications or messages, to make more memory available.
To uninstall applications:
1 Tap
>
>
> General tab > Apps.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to
uninstall.
3 Tap Uninstall.

2. Optimizing battery life
Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run
constantly in the background. You can monitor how applications and system resources
consume battery power.
Extending your phone's battery life:
• Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi,
Bluetooth® or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
Important notice
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•
•

Some applications you download may consume battery power.
While using downloaded applications, check the battery charge level.

3. 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 phone to malfunction. In addition, your phone will no longer
be covered by the warranty.
WARNING
To protect your phone and personal data, only download applications from
trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed
applications on your phone, the phone may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall those applications and all associated data
and settings from the phone.

4. Opening and switching applications
Multitasking 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. Use and
switch between several open applications. Android manages each application, stopping
and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume
resources unnecessarily.
1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from
running in the background. Make sure to tap
to back out of an app after using it.
• To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
To clear all apps, tap Clear all.
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5. When the screen freezes
If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove
the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

Important notice
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Getting to know your phone
Phone layout
Microphone
Headset Jack

Proximity Sensor

Earpiece

Front Camera Lens

NOTE: Proximity Sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns
the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is
near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally
activating the touch screen during calls.
WARNING
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display
and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen
protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to
malfunction.
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Rear Camera Lens
Flash
Power/Lock Button

Volume Buttons

NFC Touch Point

Speaker
Charger/USB port

Power/Lock
Button
Volume Buttons

•
•

•
•

Microphone

Turn your phone on/off by pressing and holding this button
Short press to lock/unlock the screen

(While screen is off)
• Long Press Up to launch Capture+
• Long Press Down to launch Camera

WARNING
The NFC antenna for this model is on the back cover.
Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part
of the NFC antenna.

Getting to know your phone
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Installing the SIM or USIM card and battery
Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the
included battery.
1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand,
lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold
contact area on the card is facing downward.
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WARNING
Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card
happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service
Centre to remove the memory card.
NOTE: Only the microSIM cards work with the device.

3 Insert the battery.

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery
compartment
and press it down until it clicks into place .

Getting to know your phone
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Charging the battery
Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery.
A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using
the USB cable.
WARNING
Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved
chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can
cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by
the warranty.

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

NOTE:
• Do not open the back cover while your phone is charging.
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Inserting a memory card
Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card
manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.
WARNING
Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an
incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the
data stored in it.
NOTE:
• Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

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

3 Replace the back cover.

Getting to know your phone
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Removing the memory card
Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.
1 Tap
>
>
> General tab > Storage & USB > .
2 Remove the back cover and pull out the memory card.
WARNING
Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing
information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to
the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the
misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Locking and unlocking the device
Pressing the Power/Lock Button turns off the screen and puts the device into lock
mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This
helps to prevent accidental taps and saves battery power.
To unlock the device, press the Power/Lock Button and swipe the screen in any
direction.
NOTE: Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of
the Power/Lock Button.

Changing the screen lock method
You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your
personal information.
1 Tap
>
>
> Display tab > Lock screen > Select screen lock.
2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and
Password.
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NOTE: Create a Google account before setting an unlock pattern and
remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.
TIP! Smart Lock
You can use Smart Lock to make unlocking your phone easier. You can set
it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device
connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or
when it recognises your face.
Setting up Smart Lock
1 Tap
>
>
.
2 Tap Display tab > Lock screen > Smart Lock.
3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you
need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN, or Password).

Getting to know your phone
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Your Home screen
Touch screen tips
Here are some tips on how to navigate on your phone.
• Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the
on-screen keyboard.
• Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not
lifting your finger until an action occurs.
• 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 tap it (so you don't drag an item
instead).
• Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
• Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading
motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
• Rotate the screen – From many applications and menus, the screen orientation
adjusts to the device's physical orientation.
NOTE:
• Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light,
yet firm tap.
• Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap
any other keys.
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Home screen
The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows
you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to
information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu
by tapping .
Status Bar

Application Icons
Location Indicator
Quick Key Area
Home Touch Keys
Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery
status and notification icons.
Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.
Back Key

Returns to the previous screen. Also closes pop-up items,
such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.

Home Key

Return to the Home screen from any screen.

Overview
Key

Displays recently used applications. If you touch and hold this
key, it opens a menu of available options.

Your Home screen
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Extended Home screen
The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space
for adding icons, widgets and more.
• Slide your finger left or right across the Home screen to access additional
canvases.

Customizing the Home screen
You can customize your Home screen by adding apps and widgets and changing
wallpapers.
Adding items on your Home screen
1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added
item on the Home screen.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.
TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen,
touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen
• While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it
to .
Adding an app to the Quick Key area
• From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon
and drag it to the Quick Key area. Then release it in the desired location.
Removing an app from the Quick Key area
• Touch and hold the desired Quick Key, drag it to
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.
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NOTE: The Apps key

cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen
1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then
release it. The editing icon
appears in the upper-right corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap OK to save the change.

Returning to recently-used applications
1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
2 Tap an app preview to open the application. Or tap
to return to your previous
screen.

Notifications panel
Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as
well as ongoing events, such as when you are on a call.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending
notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength
are shown on the right.
NOTE: The available options may vary depending on the region or service
provider.

Your Home screen
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Pending
notifications

System
notifications

Opening the notifications panel
Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the
notifications panel, swipe the screen upwards or tap .
Quick Settings Area

Notifications
CLEAR

Tap each quick setting key to toggle it on/off. Touch and hold the desired key to
directly access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe
left or right. Tap
to remove, add or rearrange quick setting keys.
Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to
view it.
Tap to clear all the notifications.
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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 missed calls,
new messages, 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

No SIM card inserted

A song is currently playing

No network signal available

Ringer is silenced

Airplane mode is on

Vibrate mode is on

Connected to a Wi-Fi network

Battery fully charged

Wired headset connected

Battery is charging

Call in progress

The phone is connected to a
PC via a USB cable

Missed call

Downloading data

Bluetooth is on

Uploading data

System warning

GPS is on

An alarm is set

Data is synchronizing

New voicemail available

Choose input method

New text or multimedia
message

Wi-Fi hotspot is active

NFC is on
Your Home screen
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NOTE: The icon's location in the status bar may differ according to the
function or service.

On-screen keyboard
You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on
the screen when you tap an available text entry field.
Using the keypad and entering text
Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice or access
the clip tray.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line.
Tap to delete the previous character.
Entering accented letters
When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special
French or Spanish characters (e.g. "á").
For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands
and displays characters from different languages. Then select the special character you
want.
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Special Features
Gesture shot
The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the
front camera.
To take photo
There are two methods for using the Gesture shot feature.
• Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box
appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing
you time to get ready.
• Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box
appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time
to get ready.

or
TIP! Interval shot
If you make a fist twice or touch and hold
4 photos at a time.

Special Features

, the camera consecutively takes
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KnockON
The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.
To turn the screen on
1 Double-tap the center of the Lock screen to turn the screen on.
2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.
To turn the screen off
1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
2 The screen will turn off.
NOTE: Tap on the center area of the screen. If you tap on the bottom or the
top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code
The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a
combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when
the screen is off by tapping the same sequence on the screen.
NOTE:
• If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to
your google account log in/backup PIN.
• Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or
off.
• When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by
taping the screen.

1 Tap
>
>
> Display tab > Lock screen > Select screen lock >
Knock Code.
2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can
be 6 to 8 taps.
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Unlocking the screen using the Knock Code
You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when
the screen turns off.

Capture+
The Capture+ feature allows you to create memos and capture screen shots.
You can use Capture+ to easily and efficiently create memos during a call, with a saved
picture or on the current phone screen.
1 Tap and drag the Status Bar down and tap .

2 Create a memo using the following options:
Tap to undo the most recent action.
Tap to redo the most recently deleted action.
Tap to insert text into your memo.
Tap to select the pen type and color.
Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
Tap to crop the image of memo.
Tap to select the share or paper style.
Tap to hide or display the toolbar.

Special Features
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NOTE: Please use a fingertip while using the Capture+ feature. Do not use
your fingernail.

3 Tap

> Done to save the current memo to

or

.

Discard Capture+:
• Tap
.
View the Saved Memo
Tap
>
>
and select the Capture+ album or tap
memo.
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and select the desired

Special Features

Google account setup
The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign
in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be
prompted to create one.

Creating your Google account
1 Tap
> .
2 Tap
> General tab > Accounts & sync > ADD ACCOUNT > Google > Or
create a new account.
3 Follow the on-screen instructions to complete the account setup.

Signing into your Google account
1
2
3
4
5

Tap
> .
Tap
> General tab > Accounts & sync > ADD ACCOUNT > Google.
Enter your email address and tap NEXT.
Enter your password and tap NEXT.
After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your
phone.
After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail,
Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from
Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google
services on your phone.

Google account setup

37

Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless
access point (AP).
Connecting to Wi-Fi networks
1 Tap
>
>
> Networks tab > Wi-Fi.
2 Tap
to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap a network to connect to it.
• If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or
password.
4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device
may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur
data charges.
TIP! How to obtain the MAC address
Tap
>
>
> Networks tab > Wi-Fi >
address.
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> Advanced Wi-Fi > MAC

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth
Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect
wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits,
and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.
NOTE:
• LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or
received via the Bluetooth feature.
• Always make sure 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.

Pairing your phone with another Bluetooth device
1 Tap
>
>
> Networks tab > Bluetooth.
2 Tap
to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
• If you want to detect the visible devices in range additionally, tap SEARCH.
3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the paring is successful,
your phone connects to the other device.
NOTE: Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once
a pairing has been created, the devices will continue to recognize their
partnership and exchange information.
TIP! Please consult documentation included with Bluetooth device for
information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

Connecting to Networks and Devices
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Sending data via Bluetooth
1 Select a file or item such as a contact or media file.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.
3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
• Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices,
display and operations may be different, and functions such as transfer or
exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.
Receiving data via Bluetooth
1 Tap
>
>
> Networks tab > Bluetooth.
2 Tap
to turn Bluetooth on.
3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be
sure to select ACCEPT.

Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without
requiring an access point.
Turning on Wi-Fi Direct
1 Tap
>
>
> Networks tab > Wi-Fi.
2 Tap > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
NOTE: When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct
devices nearby.
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Transferring data between a PC and the device
You can copy or move data between a PC and the device.
Transferring data
1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select Media
device (MTP).
3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.
NOTE:
• The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be
able to detect the phone.
• Check the requirements for using Media device (MTP).

Items
OS
Window Media Player version

Requirement
Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Windows Media Player 10 or higher

Connecting to Networks and Devices
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Calls
Making a call
1
2
3
4

Tap
to open the dialer.
Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
After entering the desired number, tap
to place the call.
To end the call, tap
.
TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold

.

Calling your contacts
1 Tap
to open your contacts.
2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search
field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
3 In the list that is displayed, tap
you want to call.

Answering and rejecting a call
•
•

Swipe
Swipe

in any direction to answer the incoming call.
in any direction to decline an incoming call.

NOTE: Swipe
caller.
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if you want to decline a call and send a message to the

Calls

Making a second call
1
2
3
4

During your first call, tap > Add call and enter the number.
Tap
to place the call.
Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap
to start a conference
call.
5 To end all calls, tap
.
NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs
On the Home screen, tap
and select Call logs.
View a list of all dialed, received and missed calls.
TIP!
• Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
• Tap
, then tap Delete all to delete all of the recorded items.

Call settings
You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special
features offered by your carrier.
1 On the Home screen, tap
to open the dialer.
2 Tap to display the available options.
3 Tap Call settings and configure the desired options.

Calls
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Contacts
You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your
Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact
1 Tap
to open your contacts.
2 Tap Search contacts and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact
1 Tap
and enter the new contact's number. Tap the Create contact field, or
Add to Contacts > New contact.
2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose Take photo or Select from Gallery.
3 Enter the desired information for the contact.
4 Tap SAVE.

>

Favourites contacts
You can classify frequently called contacts as favourites.
Adding a contact to your favourites
1 Tap
to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.
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Removing a contact from your favourites list
1 Tap
to open your contacts.
2 Tap the Favourites tab, and choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark color and the
contact is removed from your favourites.

Creating a group
1 Tap
to open your contacts.
2 Tap Groups > > New group.
3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly
created group.
4 Tap Add members to add contacts to the group.
5 Tap SAVE to save the group.
NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be
lost. They will remain in your contact list.

Contacts
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Messaging
Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easyto-use
menu.

Sending a message
1 Tap
on the Home screen and tap
to create a new message.
2 Enter a contact name or contact number into the To field. As you enter the contact
name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more
than one contact.
NOTE: You may be charged for each text message you send. Please consult
with your service provider.

3 Tap the text field and start entering your message.
4 Tap to open the options menu. Choose from any of the available options.
TIP! You can tap

to attach the file that you want to share with message.

5 Tap Send to send your message.
TIP!
• The 160-character limit may vary from country to country depending on how
the text message is coded and the language used in the message.
• If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be
automatically converted into a multimedia message and you will be charged
accordingly.
NOTE: When you get a text message during a call, there will be an audible
notification.
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Conversation view
Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that
you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings
Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages
immediately. You can change the settings based on your preferences.
• Tap
on the Home screen, tap > Settings.

Messaging
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E-mail
You can use the Email application to read email from providers other than Gmail.
The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft
Exchange (for Enterprise users).

Managing email accounts
To open the Email application
Tap
>
> .
The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an
email account.
Adding another email account:
• Tap
>
>
> > Settings >

Add account.

Changing an email general settings:
• Tap
>
>
> > Settings > General settings.
Deleting an email account:
• Tap
>
>
> > Settings >
account to delete > REMOVE > YES.

> Remove account > Select the

Working with account folders
Tap
>
>
> > Folders.
Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features
supported by your account's service provider, you may have additional folders.
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Composing and sending email
1 In the
application, tap
to create a new email.
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching
addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with
semicolons.
3 Tap the Cc/Bcc field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
4 Tap the text field and enter your message.
5 Tap
to attach the file you want to send with your message.
6 Tap
to send the message.

E-mail

49

Camera and Video
Camera options on the viewfinder
To open the Camera application, tap
>
> .
You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.
NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth
before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause
blurry pictures with a "halo" effect.

Hide/Display Options – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
Flash – Allows you to manage the camera's flash.
Swap camera – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera
lens.
Settings – Tap this icon to open the camera settings menu.
Gallery – Tap to view the last photo or video you captured.
Record – Tap to start recording.
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Capture – Tap to take a photo.
Back Key – Tap to exit the camera.

Using the advanced settings
In the camera viewfinder, tap
to show the advanced options. Tap each icon to
adjust the following camera settings.
Set the size of your picture and video.
Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say
"Cheese", "Smile", "LG", etc. to take a picture.
Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture
or video.
Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a
grid line for help with alignment.
Set the storage location for your pictures and videos. Choose from IN
(internal memory) and SD (memory card). This menu appears only when
the SD card is inserted.
Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a
help guide.
NOTE: The shutter sound is not available when Vibrate mode or Silent mode
is enabled.

Camera and Video
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Taking a photo
1
2
3
4

Tap
>
> .
Frame your subject on the screen.
A square around the subject indicates that the camera has focused.
Tap to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Once you have taken a photo
Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.
Tap to edit the photo.
Tap to take another photo immediately.
Tap to send your photo to others or share it via any available social network
services.
Tap to delete the photo.
Tap to access additional options.
Tap to add the photo to your favourites.
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Recording a video
1
2
3
4

Tap
>
> .
Frame your subject on the screen.
Tap
to start recording the video.
The length of the recording is displayed on the top of the screen.
NOTE: Tap

5 Tap
OR
Tap

to take pictures while recording video.

to pause recording video. You can resume recording again by tapping

.

to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

After recording a video
Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.
Tap to record another video immediately.
Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth)
to share.
Tap to delete the video.
Tap to access additional options.
Tap to add the video to Favourites.
Multi-point Auto Focus
When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates
automatically and will allow you to see a clear image.

Camera and Video
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Gallery
The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those
you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or
other locations.
1 Tap
>
>
to view the images stored in the storage.
2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album
are displayed in chronological order.)
3 Tap a picture in an album to view it.
NOTE:
• Depending on the software installed, some file formats may not be
supported.
• Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures
The Gallery displays your pictures in folders. When an 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.
Pictures are displayed by the date they were created. 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.
• Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or doubletap the image to zoom out.
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Video options
1 Tap
>
> .
2 Select the video you want to watch.

Tap to pause/resume video playback.
Tap to fast-forward 10 seconds.
Tap to rewind 10 seconds.
Tap to adjust video volume.
Tap to lock/unlock the screen.
Tap to access additional options.
NOTE:
• While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to
adjust the sound.
• While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust
the brightness.
• While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to
fast-forward and rewind.

Camera and Video
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Editing photos
While viewing a photo, tap

.

Deleting photos/videos
Use one of the following methods:
• While in a folder, tap
, select the photos/videos and then tap DELETE.
• While viewing a photo, tap
.
Setting wallpaper
While viewing a photo, tap
it to a contact.

> Set image as to set the image as wallpaper or assign

NOTE:
• Depending on the software installed, some file formats may not be
supported.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you
open files.
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Multimedia
Music
Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks.
Playing a song
1 Tap
>
> .
2 Tap the Songs tab.
3 Select the song you want to play.
4 The following options are available.

Tap to add the song to your favourites.
Tap to open the current playlist.
Tap to access additional options.

Multimedia
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Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in
random order).
Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat
off.
Tap to adjust the volume.
Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album,
playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
Tap to pause playback.
Tap to resume playback.
Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch
and hold to fast-forward.
Tap to open the music library.
NOTE:
• Depending on the software installed, some file formats may not be
supported.
• 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, please check the national laws of the relevant country
concerning the use of such material.
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Utilities
Clock
The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch
functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or
swiping horizontally across the screen.
>
> .
Tap
Alarms
The Alarms tab allows you to set alarms.
1 Open the app, then select the Alarms tab.
2 Tap
to add a new alarm.
3 Adjust the settings as necessary and tap SAVE.
NOTE: You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer
The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has
passed.
1 Open the app, then select the Timer tab.
2 Set the desired time on the timer.
3 Tap Start to start the timer.
4 Tap Stop to stop the timer.
World clock
The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around
the world.
1 Open the app, then select the World clock tab.
2 Tap
and select the desired city.
Utilities
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Stopwatch
The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.
1 Open the app, then select the Stopwatch tab.
2 Tap the Start key to initiate the stopwatch.
• Tap the Lap key to record lap times.
3 Tap the Stop button to stop stopwatch.

Calculator
The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or
scientific calculator.
1 Tap
>
> .
2 Tap the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed
by =.
NOTE: For more complex calculations, tap

.

Calendar
The Calendar app allows you to track your schedule of events.
1 Tap
>
> .
2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .
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Voice Recorder
The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.
Recording a sound or voice
1 Tap
>
> .
2 Tap to begin recording.
3 Tap to end the recording.
4 Tap to listen to the recording.
NOTE: Tap
recordings.

to access your recordings. You can listen to your saved

Voice Search
Use this application to search webpages using voice.
1 Tap
>
> Google folder > .
2 Say a keyword or phrase when Listening... 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 through the applications.
• Tap
>
> .
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.

Utilities
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FM Radio
Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and
listen on the go.
>
> .
Tap
TIP! You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.
NOTE: This application may not be available depending on the region or
service provider.
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Web Browser
Internet
The internet gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports,
entertainment, and much more, right on your mobile phone.
NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and
downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap

>

>

.

Using the Web toolbar
Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.
Tap to go back one page.
Tap to go forward one page.
Tap to go to the Home page.
Tap to open a new window.
Tap to access your bookmarks.
Viewing webpages
Tap the address field, enter the web address and tap Go on the keyboard.
Opening a page
To go to a new page, tap
>
To go to another webpage, tap

Web Browser

.
, scroll up or down, and tap the page to select it.
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Searching the web by voice
Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one
of the suggested keywords that appear.
NOTE: This feature may not be available depending on the region or service
provider.

Bookmarks
To bookmark the current webpage, tap > Add bookmark > SAVE.
To open a bookmarked webpage, tap and select the desired bookmark.
History
Tap > History tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your
history, tap
> YES.

Chrome
Use Chrome to search for information and browse webpages.
1 Tap
>
> .
NOTE: This application may not be available depending on your region and
service provider.

Viewing webpages
Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.
Opening a page
To open a new page, tab > New tab.
and tap the page to select it.
To go to another webpage, tap
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Settings
The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your
phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.
To open the Settings application
• Tap
> touch and hold
> System settings.
- or • Tap
>
> .

Networks
< WIRELESS NETWORKS >
Wi-Fi
Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
Bluetooth
Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.
Mobile data
Displays the data usage and mobile data usage limit.
Call
Configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered
by your carrier.
• Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.
• Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be
called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator.
Only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
• Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app
is in use.
• Call reject – Allows you to set the call reject function.
• Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick
Settings
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•
•

•

•
•
•

•
•

•

message using this function. This is useful if you need to reject a call during a
meeting.
Call forwarding – Allows you to set the call forwarding options.
Auto answer – Sets the time before a connected hands-free device automatically
answers an incoming call.
Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the
call.
Save unknown numbers – Adds unknown numbers to contacts after a call.
Power key ends call – Allows you to select your end call.
Silence incoming calls – Checkmark to allow you to flip the device to silence
incoming calls.
Call barring – Locks incoming, outgoing or international calls.
Call duration – View the duration of calls, including Last call, Outgoing calls,
Incoming calls and All calls.
Additional settings – Allows you to change the following settings.
Caller ID: Allows you to set default operator settings to display your number in
outgoing calls.
Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming
call while you are on a call (depending on your network provider).

< CONNECTIVITY >
Share & connect
• NFC – NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data
transmission between two objects when they are brought within a few inches of
each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data
with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in
posters, stickers, and other products.
• Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to
another NFC-capable device by holding the devices close together. For example,
you can beam Browser pages, YouTube videos, contacts, and more. Just bring
the devices together (typically back to back) and then tap your screen. The app
determines what gets beamed.
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LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia
content and apps.
• Printing – Allows you to print the content of certain screens (such as web pages
displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your
Android device.
Tethering
• USB tethering – You can share your phone's data connection with a computer by
turning on USB tethering.
• Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband
connection. Create a hotspot and share your connection.
• Bluetooth tethering – Allows you to connect other devices to your phone via
Bluetooth and share its internet connection.
• Help – Displays information regarding USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth
tethering.
More
• Airplane mode – Checkmark to turn off all wireless connections and calls.
• Mobile networks – Set options for network mode, network operators, access
point names, etc.
• VPN – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks
(VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local
network, such as your corporate network.
•

Sound & notification
< BASIC >
Sound profile
Allows you to set the sound profile to Sound, Vibrate only or Silent.
< SOUND >
Volume
Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.
Settings
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Ringtone
Select the ringtone for incoming calls.
Ringtone ID
Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.
< VIBRATION >
Sound with vibration
Checkmark for vibration feedback for calls.
Vibration type
Allows you to set a vibration type for notifications.
< NOTIFICATIONS >
Do not disturb
Tap to set notifications. You can have no interruptions from notifications.
Lock screen
Allows you to show all notifications on the Lock screen.
Apps
Allows you to set notifications for apps.
< ADVANCED SETTINGS >
More
• Notification sound – Allows you to set the notification sound. You can also add
and delete notification sounds.
• Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch keys and
during other UI interactions.
• Sound effects – This menu lets you select whether you hear tones when tapping
numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.
- Dialpad touch sounds – Checkmark to play tones while using the dial pad.
- Touch sound – Checkmark to play sound when making screen selections.
- Screen lock sound – Checkmark to play a sound when locking and unlocking
the screen.
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•

Message/call voice notifications – Allows the device to read out the incoming
call and the message event automatically.

Display
< HOME & LOCK >
Home screen
• Select Home – Select the desired Home theme. Choose from Home (standard
Android layout) or EasyHome (simplified version for users less familiar with
Android navigation).
• Theme - Sets the screen theme for your device.
• Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
• Screen swipe effect – Choose the desired type of effect to display when you
swipe from one Home screen canvas to the next.
• Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen
scrolling (loop back to first screen after last screen).
• Help – Tap to get information on using the Home screen of your device.
Lock screen
• Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of
screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the
screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
• Smart Lock – Sets to keep your phone unlocked when you have a trusted
Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or
work, or when it recognizes your face.
• Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.
• Wallpaper – Select the wallpaper to display for your lock screen.
• Shortcuts – Customize shortcuts on the lock screen.
• Contact info for lost phone – Select whether to display the owner information on
the lock screen and customize the owner information.
Settings
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Lock timer – Allows you to set the amount of time before the screen automatically
locks after the screen has timed-out.
• Power key instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the
Power/Lock Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer
setting.
Home touch buttons
Select the home touch key combination, color and if you want to use a transparent
background.
•

< FONT >
Font type
Select the desired font type.
Font size
Select the desired font size.
< BASIC SETTINGS >
Brightness
Adjust the screen brightness by using the slider.
Auto-rotate screen
Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
Screen timeout
Set the time delay before the screen automatically turns off.
< ADVANCED SETTINGS >
More
• Daydream – Select the screensaver to display when the phone is sleeping while
docked and/or charging.
• Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and
speed of the sensor.

70

Settings

General
< PERSONAL >
Language & keyboard
Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen
keyboard, including words that you've added to its dictionary.
• Language – Choose a language to use on your phone.
• Current keyboard – Allows you to select the default keyboard type.
• LG Keyboard – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
• Google voice typing – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap
the Settings icon to change the Google voice settings.
• Text-to-speech output – Tap to set the preferred engine or general settings for
text-to-speech output.
• Pointer speed – Adjust the pointer speed.
• Reverse buttons – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.
Location
Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi
and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to
allowing Google to use your location when providing these services.
• Mode – Sets the how your current location information is determined.
• Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
• Google Location History – Allows you to choose your location information settings
as accessed by Google and its products.
Accounts & sync
Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and
other supported accounts. You also use these settings to control how and whether
all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all
applications can synchronize user data automatically.
Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control
how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Tap ADD
ACCOUNT to add new account.
Settings
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Accessibility
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
• Vision
- TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with
impaired vision by providing verbal feedback.
- Message/call voice notifications – Tap the Message/call voice notifications
switch to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for
incoming calls and messages.
- Screen shade – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
- Font size – Sets the font size.
- Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- Screen colour inversion – Enable to invert the colours of the screen and
content.
- Screen colour adjustment – Adjust the display colour.
- Screen colour filter – Allows you to change the colours of screen and content.
- Power key ends call – Enable so that you can end voice calls by pressing the
Power/Lock Key.
• Hearing
- Captions – Allows you to customize caption settings for those with hearing
impairments.
- Flash alerts – Enable to set the flash to blink for incoming calls and
notifications.
- Turn off all sounds – Enable to turn off all device sounds.
- Audio type – Sets the audio type.
- Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
• Motor & cognition
- Touch feedback time – Sets the touch feedback time.
- Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.
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- Screen timeout – Sets the amount of time before the backlight turns off
automatically.
- Touch control areas – Allows you to select an area of the screen to limit touch
activation to just that area of the screen.
• Accessibility features shortcut – Allow you to access selected features quickly
when triple-tapping the Home button.
• Auto-rotate screen – Checkmark to allow the phone to rotate the screen
depending on the phone orientation (portrait or landscape).
• Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more
switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with
mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.
Shortcut key
Get quick access to apps by pressing and holding the Volume Buttons when the
screen is off or locked.
Google
Use Google Settings to manage your Google apps and account settings.
< PRIVACY >
Security
Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.
• Content lock – Select lock types to lock files for QuickMemo+.
• Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be
required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power
it on.
• Encrypt SD card storage – Encrypt SD card storage and keep data unavailable
for other devices.
• Set up SIM card lock – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to
change the PIN.
• Password typing visible – Checkmark to briefly show each character of
passwords as you enter them so that you can see what you enter.
• Phone administrators – View or deactivate phone administrators.
Settings
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Unknown sources – Allow installation of non-Play Store applications.
Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
Storage type – Displays the current storage type.
Certificate management – Allows you to manage your security certificates.
Trust agents – Select apps to use without unlocking screen.
Screen pin – You can enable your device to only show a certain app's screen
using screen pin.
Usage access for apps – Allows you to view usage information of apps on your
device.

< PHONE MANAGEMENT >
Date & time
Set your preferences for how the date and time is displayed.
Storage & USB
You can monitor the used and available internal memory in the device.
Battery & power saving
• Battery usage – View battery usage.
• Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level
percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
• Battery saver – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery
charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from
Immediately, 5% battery, and 15% battery.
• Help – Displays battery saving items information.
Memory
You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and
the memory occupied by an app.
Apps
Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data,
and force them to stop.
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Default message app
This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging
app.
Backup & reset
Change the settings for managing your settings and data.
• LG Backup – Backs up all information on the device and restores it in the event of
data loss or replacement.
• Back up my data – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to
Google servers.
• Backup account – Displays the account that is currently being used to back up
information.
• Automatic restore – When reinstalling an app, restore backed up settings and
data.
• Network settings reset – Reset all network settings.
• Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete
all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the
same information as when you first started Android.
About phone
View legal information, check phone status and software versions, and perform a
software update.

Settings
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PC software (LG PC Suite)
For Windows OS
LG PC Suite helps you manage media contents and applications in your phone by
allowing you to connect to your phone to your PC.
With the LG PC Suite software, you can...
• Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the software in your device.
• Play multimedia contents of your PC from other device
NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.
NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to
use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software
To download the LG PC Suite software, please do the following:
1 Go to www.lg.com.
2 Go to SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync.
3 Select the model information and click GO.
4 Scroll down, select the PC SYNC tab > Windows > DOWNLOAD to download
LG PC Suite.

76

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for LG PC Suite software
• OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
• CPU: 1 GHz or higher processors
• Memory: 512 MB or higher RAMs
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
• HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be
needed depending on the volume of data stored.)
• Required software: LG United drivers, Windows Media Player 10 or later.
NOTE: LG United USB Driver
The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is
installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

For Mac OS
With the LG PC Suite software, you can...
• Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
• Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.
NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to
use the LG PC Suite software.

PC software (LG PC Suite)
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Installing the LG PC Suite Software
To download the LG PC Suite software, please do the following:
1 Go to www.lg.com.
2 Go to SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync.
3 Select the model information and click GO.
4 Scroll down, select the PC SYNC tab > Mac OS > DOWNLOAD to download LG PC
Suite.
System Requirements for LG PC Suite software
• OS: Mac OS X (10.6.8) or higher
• Memory : 2 GB RAM or higher
• Graphics card: 1024 x 768 screen resolution or higher and 32-bit color
• Hard disc: Storage of 500 MB or higher (Additional space may be required for data)
• Required software: LG United Mobile driver
NOTE: LG United USB Driver
The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is
installed automatically when you install the LG PC Suite software application.
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Phone software update
LG Mobile phone software update from the Internet
For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/
index.jsp select your country and language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer
version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only
be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the
duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data
cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.
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.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer
version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be
available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.
You should first check the software version on your mobile phone: Settings > General
tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.

Phone software update
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NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information
about your Google account and any other accounts, your system/application
data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—
might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore,
LG recommends that you backup your personal data before updating your
phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal
data.
NOTE: This feature depends on your network service provider, region and
country.
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About this user guide
•

•

•

•

•

•

•

Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you
use your phone safely and correctly.
Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently
on your phone.
Your content may differ from the final product or from software supplied by service
providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the
latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
Your phone'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 or modified operating system software. Any attempt to
customize your operating system may cause the device or its applications to work
incorrectly.
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, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are
entirely responsible for the illegal use of media.
Additional charges may apply for data services, such as messaging,
uploading,downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional
charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to
obtain additional details.

About this user guide
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Trademarks
•
•
•
•

LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Anti-Theft Guide
Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory
settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped,
only someone with your Google account or screen lock information can use the device.
All you need to make sure your device is protected is:
• Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock
set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is
unlocked.
• Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your
Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google
account information is entered again.
After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your
Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or
someone you trust is doing the reset.
NOTE: Do not forget your Google account and password you had added
to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the
account information during the setup process, you won't be able to use the
device at all after performing the factory reset.
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Accessories
These accessories are available for use with the your phone. (Items described below
may be optional.)
•
•
•
•
•

Travel adaptor
Quick Start Guide
Stereo headset
USB cable
Battery

NOTE:
• Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only
for this device and may not be compatible with other devices.
• The items supplied with the device and any available accessories may vary
depending on the region or service provider.

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

Possible causes

Possible corrective measures

SIM or
USIM card
error

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

Make sure that the SIM or USIM card
is correctly inserted.

Signal is weak or
you are outside the
carrier network.

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

Operator applied
new services.

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

No network
connection/
Dropped
network

Codes do
not match

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

If you forget the code, contact your
service provider.

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

Calls not
available

Phone
cannot be
turned on

Charging
error

Troubleshooting

Possible causes

Possible corrective measures

Not supported by
service provider
or registration
required.

Contact your service provider.

Dialing error

New network not authorized.

New SIM or USIM
card inserted.

Check for new restrictions.

Pre-paid charge
limit reached.

Contact service provider or reset limit
with PIN2.

On/Off key pressed
too briefly.

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

Battery is not
charged.

Charge battery. Check the charging
indicator on the display.

Battery is not
charged.

Charge battery.

Outside
temperature is too
hot or cold.

Make sure phone is charging at a
normal temperature.

Contact problem

Check the charger and its connection
to the phone.

No voltage

Plug the charger into a different outlet.

Charger defective

Replace the charger.

Wrong charger

Use only original LG accessories.
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Possible causes

Possible corrective measures

Number not
allowed.

The Fixed dialling
number function
is on.

Check the Settings menu and turn the
function off.

Impossible
to receive/
send SMS
& photos

Memory full

Delete some messages from your
phone.

Files do not
open

Unsupported file
format

Check the supported file formats.

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

Proximity sensor
problem

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

No sound

Vibration mode

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

Hangs up
or freezes

Intermittent
software problem

Try to perform a software update
through the website.

Troubleshooting

FAQ
Category

Question

Answer

Bluetooth
Devices

What functions
are available via
Bluetooth?

You can connect a Bluetooth audio
device, such as a Stereo/Mono
headset or car kit.

Contacts
Backup

How can I back up
Contacts?

Contacts data can be synchronized
between your phone and your Google
account.

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

Only two-way synchronization is
available.

Is it possible to
Synchronization synchronize all email
folders?

The Inbox is automatically
synchronized. You can view other
folders by tapping and selecting
Folders to choose a folder.

Do I have to log into
Once you have logged into Gmail, there
Gmail Log-In Gmail whenever I want
is no need to log into Gmail again.
to access Gmail?
Google
Account

Is it possible to filter
emails?

No, the phone does not support email
filtering.

Email

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

Your email is automatically saved as
a draft.

Ringtone

Is there a file size limit
for using MP3 files as
ringtones?

There is no file size limit.

FAQ
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Category

Question

Message
Time

My phone does not
display the time of
receipt for messages
older than 24 hrs.
How can I view the
time?

Open the conversation and touch and
hold the desired message. Then tap
Details.

Navigation

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

Any application that is available at Play
Store™ and is compatible with the
hardware can be installed and used.

Is it possible to
synchronize my
Synchronisation
contacts from all my
email accounts?

88

Answer

Only Gmail and MS Exchange server
(company email server) contacts can
be synchronized.

Wait and
Pause

Is it possible to save
a contact with Wait
and Pause in the
numbers?

If you transferred a contact using the
Wait & Pause functions saved into the
number, you cannot use those features.
You must save each number again.
How to save with Wait and Pause:
1. From the Home screen, tap
.
2. Dial the number, then tap .
3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.

Security

What are the phone's
security functions?

You can set the phone to require an
Unlock Pattern to be entered before
the phone can be accessed or used.

FAQ

Category

Unlock
Pattern

FAQ

Question

How do I create the
Unlock Pattern?

Answer
1. From the Home screen, touch and
hold
.
2. Tap System settings > Display tab
> Lock screen.
3. Tap Select screen lock > Pattern.
The first time you do this, a short
tutorial about creating an Unlock
Pattern appears.
4. Set up your pattern by drawing it
then drawing it a second time for
confirmation.
Precautions to take when using the
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You can no
longer access your phone if you use
an incorrect pattern five times. You
have five chances to enter your unlock
pattern, PIN or password. If you have
used all 5 opportunities, you can try
again after 30 seconds. (Or, if you
preset the backup PIN, you can use
the backup PIN code to unlock the
pattern.)
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Category

Answer

Unlock
Pattern

What should I do if
I forget the unlock
pattern and I did not
create my Google
account on the
phone?

If you forgot your pattern:
If you logged into your Google account
on the phone but failed to enter the
correct pattern 5 times, tap the Forgot
pattern button. You are then required
to log in with your Google account
to unlock your phone. If you have
not created a Google account on the
phone or you have forgotten it, you
must perform a hard reset.
Caution: If you perform a factory reset,
all user applications and user data are
deleted. Please remember to back up
any important data before performing a
factory reset.

Memory

Will I know when my
memory is full?

Yes, you will receive a notification.

Is it possible to
change my phone's
language?

The phone has multilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, touch and
hold
and tap System settings.
2. Tap General tab > Language &
keyboard > Language.
3. Tap the desired language.

How do I set up a
VPN?

VPN access configuration is different
for each company. To configure VPN
access on your phone, you must
obtain the details from your company's
network administrator.

Language
Support

VPN
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Question

FAQ

Category

Question

Answer

1. From the Home screen, touch and
My screen turns off
hold
.
after only 15 seconds.
2. Tap System settings > Display tab.
Screen time
How can I change the
out
3. Tap Screen timeout.
amount of time for the
4. Tap the preferred screen backlight
backlight to turn off?
timeout time.

Wi-Fi &
mobile
network

When the Wi-Fi and
mobile networks are
both available, which
service does my
phone use?

When using data, your phone may
default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi
connectivity on your phone is set to
On). However, there is no notification
when your phone switches from one to
the other.
To know which data connection is
being used, view the mobile network or
Wi-Fi icon at the top of your screen.

Home
screen

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

Yes. Just touch and hold the icon until
the trash can icon appears at the top
and center of the screen. Then, without
lifting your finger, drag the icon to the
trash can.

Application

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

1. From the Home screen, touch and
hold
.
2. Tap System settings > General tab
> Apps.
3. Tap the application, then tap
Uninstall.

Charger

FAQ

Is it possible to charge
my phone using
Yes, the phone is charged through the
a USB data cable
USB cable regardless of whether the
without installing the
necessary drivers are installed.
necessary USB driver?
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Category

Answer

Alarm

Can I use music files
for my alarm?

Yes. After saving a music file as a
ringtone, you can use it as an alarm.
1. Touch and hold a song in a library
list. In the menu that opens, tap Set
as ringtone > Phone ringtone or
Caller ringtones.
2. On the Alarm Clock Setting screen,
select the song as a ringtone.

Alarm

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

No, this is not supported.

Alarm

If my ringer volume
is set to Vibrate, will I
hear my alarm?

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

Hard Reset
(Factory
Reset)
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Question

How can I perform a
If your phone does not restore to its
factory reset if I cannot
original condition, use a hard reset
access the phone's
(factory reset) to initialize it.
Settings menu?

FAQ

Všeobecné dotazy
<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

