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Wi-Fi (WLAN)

Acest echipament poate fi folosit în toate ţările
europene.
Banda de 5150 - 5350 MHz este restricţionată
numai pentru utilizarea în interior.
Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European
countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor
use only.
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Ghid de iniţiere rapidă
Pentru suport şi asistenţă online,
vizitaţi support.google.com/nexus
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Google, Android, Gmail, Google Maps, Nexus, Google Play,
YouTube, Google+, şi alte mărci comerciale sunt proprietatea
Google Inc. O listă a mărcilor comerciale Google este disponibilă la
http://www.google.com/permissions/guidelines.html. LG şi sigla
LG sunt mărci comerciale ale LG Electronics Inc. Toate celelalte
mărci comerciale aparţin proprietarilor de drept.

C

Este posibil ca anumite informaţii din acest ghid să difere prin
câteva detalii de produs sau de software-ul corespunzător. Toate
informaţiile din acest document fac obiectul modificării fără
înştiinţare.
Pentru suport şi asistenţă online, vizitaţi support.google.
com/nexus
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Cablu Micro USB

Adaptor de călătorie

Nexus 4

•
•
•

Dispozitiv de extragere SIM

Dacă un element este deteriorat sau lipseşte,
contactaţi punctul de achiziţionare pentru asistenţă.
Utilizaţi numai accesorii aprobate.
Accesoriile pot varia în funcţie de ţară sau regiune.
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Telefonul dvs. Nexus 4
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Încărcaţi bateria.
Bateria dvs. nu va fi complet încărcată când despachetaţi
pentru prima dată telefonul Nexus 4. Încărcaţi complet
bateria de îndată ce aveţi ocazia.
Dacă utilizaţi adaptorul de călătorie inclus, conectaţi unul
dintre capetele cablului de date la portul încărcătorului
din partea inferioară a telefonului şi celălalt capăt la
adaptorul de călătorie. Apoi, conectaţi adaptorul de
călătorie la o priză de perete.
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Adaptorul de călătorie variază în funcţie de
ţară sau regiune.
Utilizaţi numai adaptorul de călătorie şi
cablul Micro USB inclus în pachetul Nexus 4.
Utilizarea unui alt adaptor de călătorie sau
cablu poate determina avarierea telefonului
dvs.
Intervalul tensiunii de intrare dintre priza
de perete şi acest adaptor de călătorie este
100V–240V CA iar tensiunea de ieşire a
adaptorului de călătorie este 5V CC, 1,2 A.
Încărcarea telefonului dvs. printr-un cablu
USB ataşat la un alt dispozitiv, precum un
laptop, durează mai mult decât încărcarea cu
un adaptor de călătorie.
Bateria pentru Nexus 4 nu poate fi scoasă. Nu
încercaţi să deschideţi telefonul.
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Dacă utilizaţi un încărcător wireless, consultaţi
instrucţiunile încărcătorului.
Important: Dacă utilizaţi un încărcător wireless,
trebuie să utilizaţi un model aprobat şi numai
conform indicaţiilor. Este posibil ca adaptorul de
călătorie Nexus 4 să nu genereze suficient curent
pentru a porni încărcătorul wireless.
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Introduceţi cartela Micro SIM şi porniţi
telefonul
Înainte de a începe să utilizaţi telefonul, trebuie să
introduceţi cartela dvs. Micro SIM. Dacă nu este instalată
cartela, mesajul „Nu există cartelă SIM” apare pe ecranul
de blocare al telefonului.

Buton
extragere
SIM

Compartimentul cartelei SIM este localizat pe partea
stângă a telefonului, sub butonul pentru volum. Butonul
de extragere SIM este o deschidere mică, rotundă lângă
compartimentului cartelei Pentru a instala o cartelă Micro
SIM:
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1. Introduceţi dispozitivul de extragere SIM primit
împreună cu telefonul în butonul de extragere SIM şi
împingeţi ferm dar cu atenţie până când iese.
2. Scoateţi compartimentul cartelei şi aşezaţi cartela
SIM în interior cu contactele în afară şi cu colţul
ascuţit spre dreapta. Există o singură posibilitate de
fixare confortabilă a cartelei în compartiment.
3. Repoziţionaţi cu grijă compartimentul în slot şi
împingeţi-l cu grijă înapoi în telefon.
Sfat: Numărul de identificare IMEI al telefonului
dvs. se află pe compartimentul cartelei SIM.
Puteţi avea nevoie de acest număr ulterior pentru
a identifica telefonul dvs. pentru service. Notaţi
numărul IMEI în QSG sau fotografiaţi eticheta de
pe cutia produsului.
Pentru a porni telefonul Nexus 4, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul Pornire de pe marginea dreaptă, lângă
partea superioară, pentru câteva secunde.
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Pornire/
Tasta
Blocare

Atunci când porniţi Nexus 4, apăsaţi butonul Pornire din
nou pentru a trece la modul repaus sau pentru a-l activa.
Pentru a opri telefonul Nexus 4, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul Pornire până când apare o casetă de
dialog. Atingeţi apoi OK pentru a finaliza oprirea.
Pentru a restarta telefonul dvs. Nexus 4 în cazul în care
acesta nu răspunde la comenzi, apăsaţi şi menţineţi
apăsată tasta Pornire/Blocare pentru minim 10 secunde.
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Sfat: Pentru a dezactiva rapid sunetul pentru
telefonul dvs. sau pentru a comuta în modul
avion, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
pornire pentru una sau două secunde pentru a
vizualiza o casetă rapidă de dialog – chiar de pe
ecranul de blocare.
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Configurarea telefonului Nexus 4
Prima dată când veţi porni telefonul, veţi vedea un ecran
de întâmpinare. Pentru a alege o altă limbă, atingeţi
meniul. Apoi atingeţi Start şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
Mai multe ecrane vă vor ghida în procesul de configurare.
Dacă aveţi deja Gmail, utilizaţi-vă adresa de Gmail şi
parola atunci când că sunt solicitate. Dacă nu aveţi Gmail
sau un alt cont Google, creaţi-vă unul.
Un cont Google vă va permite să vă accesaţi informaţiile
personale de pe orice calculator sau dispozitiv mobil:
•

•

Acces de oriunde. Vizualizaţi mesajele de e-mail,
mesajele text sau grupurile de socializare indiferent
unde vă aflaţi sau ce calculator sau dispozitiv mobil
utilizaţi - cât timp aveţi o conexiune de date Wi-Fi sau
mobilă. Acelaşi lucru se aplică pentru redarea muzicii,
a filmelor şi a cărţilor în biblioteca Google Play.
Nu veţi mai pierde niciodată contactele. Când vă
conectaţi la un cont Google, se vor efectua copii de
siguranţă pentru toate contactele pe care le asociaţi
cu acel cont din aplicaţia Persoane. Acestea sunt
întotdeauna accesibile prin contul dvs. Google de pe
orice calculator sau dispozitiv mobil.
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Menţineţi-vă lucrurile personale în siguranţă şi
disponibile. Google lucrează constant la protejarea
datelor dvs. personale împotriva accesului neautorizat
şi pentru a vă asigura că aveţi acces la ele atunci când
aveţi nevoie, oriunde v-aţi afla.
Sincronizaţi-vă şi realizaţi copii de siguranţă pentru
toate datele. Indiferent dacă salvaţi o ciornă de email, adăugaţi un contact, adăugaţi un eveniment în
calendar, sau realizaţi o fotografie, Google realizează
continuu copii de siguranţă pentru activitatea dvs.
care este sincronizată cu orice calculator unde
utilizaţi acelaşi cont Google.
Utilizaţi alte servicii Google. Contul dvs. Google vă
permite să beneficiaţi din plin şi de alte aplicaţii şi
servicii Google pe care aţi dori să le utilizaţi, precum
Gmail, Google Maps Navigation, Google Play,
YouTube, Google+, şi multe altele.

Dacă aţi sărit anumite etape din asistentul de configurare,
puteţi configura conturi noi (inclusiv Gmail) şi schimba
Toate
setările oricând doriţi. Atingeţi pictograma
.
aplicaţiile de pe orice ecran principal, apoi Setări
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Pentru suport şi asistenţă suplimentară, vizitaţi support.
google.com/nexus.
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Precauţii în avion
Întrebaţi personalul liniei aeriene dacă doriţi să utilizaţi
telefonul Nexus 4 la bordul aeronavelor. Cele mai
multe linii aeriene au restricţii cu privire la utilizarea
dispozitivelor electronice. Cele mai multe linii aeriene
permit utilizarea electronicelor numai între, şi nu în timpul
decolărilor şi aterizărilor.
Există trei tipuri principale de dispozitive de securitate
în aeroporturi: dispozitive cu raze X (utilizate pentru
elementele aşezate pe benzile transportoare, detectoare
magnetice (utilizată pentru persoanele care trec prin
verificările de securitate), şi baghetele magnetice
(dispozitive manuale utilizate pentru persoane sau
elemente individuale). Puteţi trece telefonul Nexus 4
prin dispozitivele cu raze X din aeroporturi. Nu treceţi
însă telefonul Nexus 4 prin detectoarele magnetice din
aeroporturi şi nu îl expuneţi la bagheta magnetică.

.
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Instrucţiuni pentru
utilizarea sigură şi
eficientă

•

•

•

Citiţi aceste instrucţiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor
instrucţiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

•

Expunerea la radiofrecvenţe
Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi rata de absorbţie
specifică (SAR).
Telefonul mobil LG-E960 a fost creat astfel încât să respecte
cerinţele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio.
Aceste cerinţe au la bază instrucţiuni ştiinţifice, care includ marje
de siguranţă, menite să garanteze siguranţa tuturor persoanelor,
indiferent de vârsta şi de starea de sănătate a acestora.
• Instrucţiunile privind expunerea la undele radio utilizează o
unitate de măsură cunoscută sub numele de "rată de absorbţie
specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând
metode standardizate, cu telefonul transmiţând la cel mai
ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvenţă utilizate.
16
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Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor
modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt
concepute pentru a respecta toate instrucţiunile privitoare la
expunerea la unde radio.
Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru
Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) este de
2 W/Kg calculată ca valoare medie pe 10 g de ţesut.
Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon
la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la ureche este de
0,407 W/kg (10 g) şi pentru purtarea pe corp este de 0,479 W/
kg (10 g).
Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este
utilizat fie în poziţie normală, la ureche, fie poziţionat la o
distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă de corp. Când se utilizează
un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe
corp, acest accesoriu nu trebuie să conţină metale şi trebuie
să poziţioneze produsul la o distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă
de corp. Pentru a transmite fişiere de date sau mesaje, acest
dispozitiv necesită o conexiune de reţea bună. În anumite
cazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate
întârzia până la apariţia unei astfel de conexiuni disponibile.
Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la
distanţa de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

ie
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Îngrijirea şi întreţinerea produsului
AVERTISMENT
Pentru acest model specific de telefon, folosiţi doar baterii,
încărcătoare şi accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri
poate anula orice aprobare sau garanţie a telefonului şi
poate fi periculoasă.

•
•

•
•
•
•
•

•
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Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt necesare reparaţii,
duceţi aparatul la o unitate de service calificat.
Reparaţiile în garanţie, la alegerea LG, pot include piese sau
plăci de schimb care sunt noi sau recondiţionate, cu condiţia
ca acestea să aibă aceeaşi funcţionalitate ca piesele care sunt
înlocuite.
Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum
ar fi televizorul, radioul sau computerul.
Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi
radiatoarele sau echipamentele de gătit.
Nu scăpaţi aparatul din mână.
Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau şocuri.
Închideţi telefonul in orice zonă unde există reguli speciale. De
exemplu, nu folosiţi telefonul în spitale deoarece poate afecta
echipamentele medicale din zonă.
Nu manevraţi telefonul dacă aveţi mâinile ude, în timp ce
telefonul se încarcă. Poate cauza un şoc electric care ar putea
afecta serios telefonul.
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Nu încărcaţi telefonul în apropierea materialelor inflamabile,
deoarece telefonul se poate încinge şi poate crea pericol de
incendiu.
Folosiţi o lavetă uscată pentru a curăţa exteriorul aparatului (nu
utilizaţi solvenţi cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
Nu încărcaţi telefonul când se află pe un material moale.
Telefonul trebuie încărcat într-un spaţiu bine ventilat.
Nu supuneţi aparatul la fum excesiv sau la praf.
Nu ţineţi telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a
cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate
afecta informaţiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
Nu atingeţi ecranul cu un obiect ascuţit deoarece acesta poate
deteriora telefonul.
Nu expuneţi telefonul la lichide şi umezeală.
Accesoriile, precum căştile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeţi
antena inutil.
Nu utilizaţi, nu atingeţi şi nu încercaţi să eliminaţi sau să
reparaţi geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afişajului
din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greşite nu este
acoperită de garanţie.
Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează
căldură în timpul funcţionării normale. Contactul direct, extrem
de îndelungat cu pielea, în absenţa unei ventilări adecvate,
poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare,
manevraţi cu grijă telefonul în timpul întrebuinţării sau imediat
după întrebuinţare.

Manual de iniţiere rapidă Nexus 4
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Utilizarea eficientă a telefonului

•

Dispozitivele electronice
Toate telefoanele mobile pot recepţiona interferenţe, ce pot afecta
funcţionarea altor aparate.
• Nu utilizaţi telefonul mobil în apropierea echipamentelor
medicale, fără a solicita permisiunea. Evitaţi să aşezaţi

•
•

telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în
buzunarul de la piept.
Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcţionarea
telefoanelor mobile.
Interferenţe minore pot afecta funcţionarea televizoarelor,
radiourilor, computerelor etc.

Siguranţa la volan
Consultaţi legislaţia şi reglementările pentru utilizarea telefonului
mobil la volan.
• Nu utilizaţi un telefon care trebuie ţinut în mână atunci când
conduceţi.
• Acordaţi şofatului atenţie maximă.
• Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte de a apela sau a răspunde
la un apel telefonic, în cazul în care circumstanţele necesită
acest lucru.
• Energia frecvenţelor radio poate afecta anumite sisteme
electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul
audio sau echipamentele de siguranţă.
20
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Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocaţi, cu
aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul
în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina
nefuncţionarea airbagului sau poate provoca vătămări grave
datorită performanţelor reduse.
Dacă ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi-vă că volumul este
reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziţi ceea
ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important
atunci când vă aflaţi în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului
Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultaţi la volum
ridicat pentru perioade îndelungate de timp.
Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi perioade lungi de timp la
sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniţi şi să nu
opriţi telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm
să setaţi volumul muzicii ascultate şi pe cel al apelurilor la un nivel
rezonabil.
• Atunci când utilizaţi căştile, reduceţi volumul dacă nu puteţi
auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana
care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultaţi.

NOTĂ: Presiunea acustică excesivă din cauza căştilor şi a
căştilor stereo poate cauza pierderea auzului.
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Componentele din sticlă

În

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă.
Această sticlă se poate sparge dacă scăpaţi dispozitivul mobil pe
o suprafaţă dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă
sticla se sparge, nu o atingeţi şi nu încercaţi să o mişcaţi din loc.
Nu utilizaţi dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un

Dis
•
•

furnizor de servicii autorizat.

C

Zone cu explozii controlate

Pă
co
fi d

Nu utilizaţi telefonul în timpul detonării materialelor explozive.
Respectaţi restricţiile şi eventualele reglementări sau reguli care se
aplică în astfel de locuri.

A

Medii cu potenţial explozibil
•
•
•

Nu utilizaţi telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
Nu utilizaţi telefonul în apropierea combustibililor sau a altor
substanţe chimice.
Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaz, lichide inflamabile sau
explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul
mobil sau accesoriile acestuia.
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Dispozitivele fără fir pot provoca interferenţe în aeronave.
• Închideţi telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
• Nu utilizaţi telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.
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Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna
copiilor. Aparatul conţine componente de mici dimensiuni care pot
fi detaşate şi înghiţite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile pentru
toate reţelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeţi
niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de
urgenţă. Consultaţi furnizorul de servicii local.

Informaţii despre baterie şi întreţinerea
acesteia
•

•

Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de
reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de
memorie care ar putea compromite performanţa bateriei.
Folosiţi doar baterii şi încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt
create pentru a maximiza durata de viaţă a bateriei.
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Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru
a maximiza durata de folosire.
Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l
utilizaţi în condiţii de umiditate ridicată, precum în baie.
Nu lăsaţi bateria în locuri fierbinţi sau reci, deoarece acest lucru
poate reduce performanţele acesteia.
Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există
risc de explozie.
Eliminaţi bateriile uzate conform indicaţiilor producătorului.
Reciclaţi-le, dacă este posibil. Nu le eliminaţi ca gunoi menajer.
Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, deplasaţi-vă la cel mai
apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics
pentru asistenţă.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul din priză după ce
telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul
inutil de energie.
Durata efectivă de funcţionare a bateriei depinde de
configuraţia reţelei, setările produsului, modul de utilizare,
baterie şi condiţiile de mediu.
Asiguraţi-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini
ascuţite, precum dinţii animalelor sau unghiile. Acest lucru ar
putea cauza un incendiu.
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta, LG Electronics declară că produsul LG-E960
este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC. O copie a Declaraţiei de
conformitate poate fi găsită la http://www.lg.com/global/
support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp

ă

er.

Temperatura ambiantă de funcţionare
Max: +45°C (descărcare) +45°C (încărcare)
Min: -10 °C

Informaţii reglementare
Accesaţi “ Setare sistem > Despre telefon > Informaţii
reglementare” pentru a obţine informaţiile reglementare.
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Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:
LG Electronics Inc. EU Representative,
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
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Casarea aparatelor dvs. vechi
1. Când simbolul unui coş de gunoi marcat cu o cruce
este ataşat unui produs, înseamnă că produsul
respectă Directiva Europeană 2002/96/EC.
2. Toate echipamentele electrice şi electronice trebuie aruncate
separat de fluxul deşeurilor menajere, prin intermediul
punctelor de colectare instituite de către autorităţile locale
sau guvernamentale.
3. Eliminarea corectă a aparatului dvs. învechit va ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi a sănătăţii populaţiei.
4. Pentru informaţii suplimentare privind eliminarea aparatelor
dvs. învechite, vă rugăm să contactaţi biroul primăriei,
serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
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Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor
uzaţi
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1. Când simbolul unui coş de gunoi tăiat cu un X
este ataşat bateriilor/acumulatorilor unui produs,
înseamnă că acestea/aceştia respectă Directiva
Europeană 2006/66/EC.
Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru
mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care
bateria conţine peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau
0,004 % plumb.
Toate bateriile/toţi acumulatorii trebuie colectate/colectaţi
separat de deşeurile municipal, prin intermediul unor unităţi
de colectare desemnate de către guvern sau de către
autorităţile locale.
Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va
contribui la împiedicarea potenţialelor consecinţe negative
pentru mediu, sănătatea animală şi umană.
Pentru informaţii suplimentare privind casarea bateriilor/
acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactaţi biroul
primăriei, serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
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Quick Start Guide
For online help and support, visit
support.google.com/nexus

Nexus 4 quick start guide



Google, Android, Gmail, Google Maps, Nexus, Google Play,
YouTube, Google+, and other trademarks are property of Google
Inc. A list of Google trademarks is available at http://www.
google.com/permissions/guidelines.html. LG and the LG logo
are trademarks of LG Electronics Inc. All other trademarks are
properties of their respective owners.

W

The content of this guide may differ in some details from the
product or its software. All information in this document is
subject to change without notice.
For online help and support, visit support.google.com/nexus

•
•
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What’s in the box

Micro USB cable

Travel adapter

Nexus 4

•
•
•

SIM ejection tool

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

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

2.

3.

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

S

To turn off your Nexus 4, press and hold the Power
button until a confirmation dialog appears. Then touch
OK to complete the shut down.
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To restart your Nexus 4 if it becomes unresponsive,
press and hold the Power/Lock key for at least 10
seconds.
Tip: To quickly silence your phone or toggle
airplane mode, press and hold the power
button for one or two seconds to see a quick
confirmation dialog – even from the lock screen.
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Set up your Nexus 4
The first time you turn on your phone, you’ll see a
Welcome screen. To choose a different language, touch
the menu. Then touch Start and follow the on-screen
instructions.
A series of screens takes you through the setup
process. If you already have Gmail, use your Gmail
address and password when asked. If you don’t have
Gmail or any other Google Account, go ahead and
create one.
A Google Account lets you access your personal
information from any computer or mobile device:
•

•

Access from anywhere. View your email messages,
text messages, or social stream no matter where
you are or what computer or mobile device you’re
using – as long as you have a Wi-Fi or mobile data
connection. The same goes for Play music, movies,
or books in your Google Play libraries.
Never lose your contacts again. When you sign into
your phone with a Google Account, all the contacts
you associate with that account in the People
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app are automatically backed up. They’re always
accessible through your Google Account from any
computer or mobile device.
Keep your stuff secure and available. Google works
around the clock to protect your personal data from
unauthorized access and to ensure that you get it
when you need it, wherever you need it.
Synchronize and back up all your data. Whether you
draft an email, add a contact, add an event to your
calendar, or take a photo, your work gets backed up
continuously by Google and synchronized with any
computer where you use the same Google Account.
Use other Google services. Your Google Account
also lets you take full advantage of any other Google
apps and services that you may want to use, such
as Gmail, Google Maps Navigation, Google Play,
YouTube, Google+, and many more.
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If you skipped some of the steps in the Setup Wizard,
you can configure new accounts (including Gmail) and
adjust many other settings at any time. Touch the
Settings.
All Apps icon from any Home screen, then
For additional help and support, visit support.google.
com/nexus.
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Airplane precautions
Check with airline personnel if you want to use your
Nexus 4 on board an aircraft. Most airlines have
restrictions for using electronic devices. Most airlines
allow electronic use only between and not during
takeoffs and landings.
There are three main types of airport security devices:
X-ray machines (used on items placed on conveyor
belts), magnetic detectors (used on people walking
through security checks), and magnetic wands (handheld devices used on people or individual items). You
can send your Nexus 4 through airport X-ray machines.
But do not send your Nexus 4 through airport magnetic
detectors or expose it to magnetic wands.
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Guidelines for safe and
efficient use

•

•

•
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines
may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR)
information.
This mobile phone model LG-E960 has been designed to comply
with applicable safety requirements for exposure to radio waves.
These requirements are based on scientific guidelines that include
safety margins designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of
measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using standardised methods with
the phone transmitting at its highest certified power level in all
used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of
14
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various LG phone models, they are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure to radio waves.
The SAR limit recommended by the International Commission
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg
averaged over 10g of tissue.
The highest SAR value for this model phone tested by DASY4
for use at the ear is 0.407 W/kg (10g) and when worn on the
body is 0.479 W/Kg (10g).
This device meets RF exposure guidelines when used either in
the normal use position against the ear or when positioned at
least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip
or holder is used for body-worn operation, it should not contain
metal and should position the product at least 1.5 cm away
from your body. In order to transmit data files or messages,
this device requires a quality connection to the network. In
some cases, transmission of data files or messages may
be delayed until such a connection is available. Ensure the
above separation distance instructions are followed until the
transmission is completed.
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Product care and maintenance
warning: Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone model. The use
of any other types may invalidate any approval or warranty
applying to the phone and may be dangerous.
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Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service
technician when repair work is required.
Repairs under warranty, at LG's discretion, may include
replacement parts or boards that are either new or
reconditioned, provided that they have functionality equal to
that of the parts being replaced.
Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and
personal computers.
The unit should be kept away from heat sources such as
radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
Switch off the phone in any area where you are required to
by special regulations. For example, do not use your phone in
hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
Do not handle the phone with wet hands while it is being
charged. It may cause an electric shock and can seriously
damage your phone.
Do not charge a handset near flammable material as the
handset can become hot and create a fire hazard.
Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use
solvents such as benzene, thinner or alcohol).
Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
The phone should be charged in a well ventilated area.
Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets;
it can affect the information on the magnetic strips.
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Do not tap the screen with a sharp object as it may damage
the phone.
Do not expose the phone to liquid or moisture.
Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped
or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or
misuse is not covered under the warranty.
Your phone is an electronic device that generates heat during
normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in
the absence of adequate ventilation may result in discomfort
or minor burns. Therefore, use care when handling your phone
during or immediately after operation.

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

•

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

•

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

Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high
volume levels for long periods.
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound
for long periods of time. We therefore recommend that you do not
turn on or off the handset close to your ear. We also recommend
that music and call volumes are set to a reasonable level.
18
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When using headphones, turn the volume down if you cannot
hear the people speaking near you, or if the person sitting next
to you can hear what you are listening to.

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

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

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

h

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

•

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

•

Children

•

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

•

•

•

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

•

Battery information and care
•

•
•
•
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You do not need to completely discharge the battery before
recharging. Unlike other battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery's performance.
Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed
to maximise the battery life.
Do not disassemble or short-circuit the battery.
Recharge the battery if it has not been used for a long time to
maximise usability.
Nexus 4 quick start guide
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Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in
high humidity, such as in the bathroom.
Do not leave the handset in hot or cold places, as this may
deteriorate the internal battery performance.
There is risk of explosion if the battery is replaced with an
incorrect type.
If you need to replace the battery, take it to the nearest
authorised LG Electronics service point or dealer for
assistance.
Always unplug the charger from the wall socket after the phone
is fully charged to save unnecessary power consumption of
the charger.
Actual battery life will depend on network configuration,
product settings, usage patterns, battery and environmental
conditions.
Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth
or nails, come into contact with the handset. This could cause
damage to the internal battery and potentially cause a fire.

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

4.

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

D

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

2.

Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is
attached to a product it means the product is
covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
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3. The correct disposal of your old unit will help prevent
potential negative consequences for the environment and
human health.
4. For more detailed information about disposal of your old
appliance, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

2.

3.

4.

5.

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is
attached to batteries/accumulators of a product it
means they are covered by the European Directive
2006/66/EC.
This symbol may be combined with chemical symbols
for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery
contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium
or 0.004% of lead.
All batteries/accumulators should be disposed separately
from the municipal waste stream via designated collection
facilities appointed by the government or the local
authorities.
The correct disposal of your old batteries/accumulators
will help to prevent potential negative consequences for the
environment, animal and human health.
For more detailed information about disposal of your old
batteries/accumulators, please contact your city office,
waste disposal service or the shop where you purchased the
product.
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