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אודות מדריך למשתמש זה
תודה שבחרת מוצר זה של LG. קרא בעיון מדריך למשתמש זה לפני 
השימוש במכשיר בפעם הראשונה, כדי להבטיח שימוש בטוח והולם.

השתמש תמיד באביזרים מקוריים של LG. הפריטים שסופקו 	 
מיועדים למכשיר זה בלבד וייתכן שהם לא תואמים למכשירים 

אחרים.
התיאורים מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.	 
יישומי ברירת המחדל במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן 	 

שהתמיכה ביישומים אלה תופסק ללא כל הודעה מראש. 
אם יש לך שאלות כלשהן על יישום שסופק עם המכשיר, 

פנה למרכז השירות של LG. עבור יישומים שהותקנו על-ידי 
המשתמש, פנה לספק השירות הרלוונטי.

שינוי מערכת ההפעלה של המכשיר או התקנת תוכנה 	 
ממקורות לא רשמיים עלול לגרום נזק למכשיר ולגרום להרס 

נתונים או לאובדן נתונים. פעולות אלה יפרו את הסכם הרישיון 
של LG ויבטלו את האחריות שלך.

תכנים ואיורים מסוימים עשויים להיראות שונים מאלה 	 
שבמכשיר, בהתאם לאזור, לספק השירות, לגרסת התוכנה 
ולגרסת מערכת ההפעלה, והם כפופים לשינוי ללא הודעה 

מוקדמת.
תוכנות, שמע, טפטים, תמונות ופריטי מדיה אחרים שסופקו 	 

יחד עם המכשיר שלך מורשים לשימוש מוגבל. אם תחלץ חומר 
זה ותשתמש בו למטרות מסחריות או אחרות, אתה עלול להפר 

חוקי זכויות יוצרים. כמשתמש, אתה נושא באחריות מלאה 
לשימוש לא חוקי במדיה.

ייתכן שיחולו חיובים נוספים תמורת שירותי נתונים, כגון שליחת 	 
הודעות, העלאה, הורדה, סנכרון אוטומטי ושירותי מיקום. כדי 

למנוע חיובים נוספים, בחר תוכנית נתונים מתאימה לצרכיך. 
פנה אל ספק השירות לקבלת פרטים נוספים.

עברית
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הודעות מנחות

אזהרה: מצבים שעלולים לגרום לפציעה של המשתמש ושל גורמי 
צד שלישי.

זהירות: מצבים שעלולים לגרום לפציעה קלה או לנזק למכשיר.

הערה: הערות או מידע נוסף.
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הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
לקפדתהקרואתלי נו תפוושו תאהל.תאנתח נדלתילי נו תאהותחהוהלת

הלנו ת סוכי תאותיה נת וקנ .
ה קרלתוהת קהל,תל כונרתוהךת כנהתכהנת וכילתונאסוףתנו ןת קהו .ת

כהנתזלתאוסףתרקתי וינםתספצנפננםתה קהל,תכגוןתחוצ  תאו ,ת נקוםת
 זללתל אתיח תינ וקתפ או נתוהתלונ לתוננוו נםתוישחיו.תלנו ןת

 ו ותרקתהסנוחתיזנלונתלגורםתה קהל.תנו ינםתאהלת וצפינם,תורקת רכזת
 נקוינםת וס ךתוהתLGתנוכהתהגו תאהנלםתי קרלתו צשרךתה סורתא ת

ל כונרתה נקון.

חשיפה לאנרגיית תדר רדיו
 נדחתחהת ונפלתהגהנתרדנותוונחורתספנגלתסגוהנ ת)SAR(.ת

 כונרתזלת וכיןתהח ודתידרנוו תלישנ ו תלרהווישנו תה ונפלתהגהנת
רדנו.תדרנוו תאהות יוססו תחהתקוונםת י נםת דחננם,תואהלתכוההנםתווהנת
ישנ ו תל נוחדנםתהלישנ תא תישנ ו םתוהתכהתיינתלאדם,תיהאתקורת

הגנהםתאותה ציתירנאו ם.
ת לי נו תל ונפלתהגהנתרדנות ו  וו תינ נד ת נדלתליקרא ת	

“ונחורתספנגלתסגוהנ ”ת)SAR(.תידנקו תSARת יוצחו תיא צחו ת
ונשו ת  וקייו ,תכאורתל כונרת ודרתיר  תלחוצ לתל רינ ת

ל אוור תחיורותיכהת  ו נתל דרנםתויונ וו.
ת אףתכנתחווננםתהלנו תלידהנםתינןתר ו תל-SARתוהתדג נת כונרנםת	

ווינםתוהתLG,תכוהםת  וכיינםתהח ודתילי נו תל  אנ ו תוהת
 ונפלתהגהנתרדנו.

ת  גיה תל-SARתל ו הצ תחה-נדנתלווחדלתלינן-האו נ תהלגילת פינת	
קרנילתיה נת נניי ת)ICNIRP(תלנאת  וצחתוהת2תואש/ק”גתחהתכהת10ת

גר’תוהתרק ל.
ת חרךתל-SARתלגיולתינו רתחיורתדגםתזלתוי דדתהונ וותיאוזןתלואת	

0.501תואש/ק”גת)10תגר’(,תוכאורתלואתינואתחהתלגוף,תחרךתזלתחו דת
חהת1.105תואש/ק”גת)10תגר’(.
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ת  כונרתזלתחו דתילי נו תל ונפלתה-RFתכו ו  ונםתיותי יו  ת	
לונ וותלרגנהלתהנדתלאוזןתאותכולואת  וקםתהפ ו ת5ת ” ת

 לגוף.תכאורתיחולתונ וותייר נקתיונאלתאותי פסתאות יואת
ה גורל,תאסורתו לנלתילםת  כ תכהולנ,תול ר קתינןתל כונרת

הגוףתצרנךתהלנו תהפ ו ת5ת ” .תכדנתהודרתקויצנתי וינםתאות
לודחו ,ת כונרתזלת  ננית ניורתאנכו נתהרו .תי קרנםת סונ נםת

חהוהתונדורתקיצנתי וינםתאותלודחו תהלנו ת ווללתחדתו ניורתכזלת
נלנלתז נן.תלקפדתחהתו נר תלוראו תל ר קתל נינ הנתל וזכרו ת

החנהתחדתהסנוםתלונדור.

טיפול במוצר ותחזוקה
ת לו  ותרקתיאינזרנםתלכהוהנםתיארנזל,תואוורותחהתנדנתLG.תLGת	

אנילת ספק תא רנו תהכהתיזקתאותכוהתונגר ותכ וצאלת ונ וות
יאינזרנםתוהת ירו תצדתוהנונ.

ת  הקת ל וכןתולאנורנםתחווננםתהלנראו תווילת ל כונרת	
וירוו ך,תולםתכפופנםתהוניונתההאתלודחלת ראו.

ת אנןתהפרקתנ נדלתזו.תכאורתידרות נקון,תפילתהשכיאנתונרו ת	
 וס ך.

ת  נקוינםתי סגר תלא רנו ,תהפנתונקוהתדח לתוהתLG,תחווננםת	
הכהוהת הקנםתאותהו ו ת הופננם,ת דונםתאות  ודונם,תויהידת
ולםת צונדנםתיפויקצנויהנו תזללתהזותוהתל הקנםתל ו הפנם.

ת אנןתהקריתא תל כונרתה כונרנםת ו הננםתכגוןתשהוונזנו ,ת כונרנת	
רדנותו  וינםתאנוננם.

ת נותהו ורתא תלנ נדלתלר קת  קורו ת וםתכדוג  תרדנאשורנםתאות	
 יורנתינווה.

ת אנןתהלפנהתא תלנ נדל.	
ת אנןתהאפורתזחזוחת כינתאות ישל.	
ת נותהכיו תא תל כונרתיכהת קוםתויותידרותלדירתחה-נדנת קיו ת	

 נו דו .תהדוג ל,תאנןתהלו  ותי כונרתיי נת והנם,תוכןת
לפחה ותחהוהלתהלופנחתחהתפחוה ת כוורתרפואנתרגנו.

ת אנןתהא וזתי כונרתינדננםתרשויו תיז ןתשחני ו.תא נזלתי ציתכזלת	
חהוהלתהגרוםתהל  ו הו תוהלסיתיזקתכידתה כונר.

ת אנןתהשחוןתא תלשהפוןתהנדת ו רתדהנק,ת כנווןתול כונרתחהוהת	
הל   םתוהחהו תיאו.

ת נותהלו  ותי שהנ תניולתהינקונת הקותל נצוינתוהתל כונרת	
)אנןתהלו  ותי ו רנםת  סנםתכגוןתייזן,ת דההתאותאהכולוה(.
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ת אנןתהשחוןתא תל כונרתכאורתלואתי צאתחה-גינת צחנםתאותרנפוד.	
ת נותהשחוןתא תל כונרתיאזורת אווררתלנשי.	
ת אנןתה ווףתנ נדלתזותהכ ו ת וגז  תוהתחוןתאותאיק.	
ת אנןתהל זנקתא תל כונרתיס וךתהכרשנסנתאוראנתאותכרשנסנת	

יסנחל;תלי וינםתיפסתל גישנתחהוהנםתהלנפגם.
ת אנןתהלקנותחהתל סךתיא צחו ת פצנםת דנם,תוכןתלדירתחהוהת	

הגרוםתיזקתה כונר.
ת אנןתה ווףתא תל כונרתהיוזהנםתאותהה ו .	
ת נותהיקושתזלנרו תיונ וותיאינזרנם,תכ ותאוזינו .תאנןתהגח ת	

יאישילתוהאתהצורך.
ת אםתזכוכנ תל כונרתויורלתאותסדוקל,תאהת נגחתילתאות יסלת	

הלסנרתאו לתואהת ו  ותי כונר.תלא רנו תאנילת כסלתיזקנםת
ויגר ותה צוג תלזכוכנ תכ וצאלת פגנחלתוונ וותהרחל.

ת ל כונרתוהךתלואת כונרתאהקשרוינתל ננצרת וםתי להךתלפחהלת	
רגנהל.תילנחדרתאוורורתלוהם,ת גחתנונרתו  ווךת אודתוהתלחורת

חהוהתהגרוםתהאנ-יו ו תאותהכוונו תקהו .תהפנכך,תנותהיקושתזלנרו ת
יל זק תל כונרתי להךתללפחהלתאות נדתא רנל.

ת אםתל כונרתירשי,תי קתאו ות נדתולי תהותהל נניותהג רנ.תאהת	
 יסלתהלאנץתא ת להנךתלנניוותיחזר ת קורת וםת נצוינ,תכ ות

 יור,ת נקרוגהתאות נניותונחר.
ת ליוזהנםתו דרותה כונרתנויותא תציחת וונ תל וצרתוי וךת	

ל כונר.תכ יתלא רנו תאניות כסדלתיזקתה כונרתכ וצאלת
  ונפלתהיוזהנם.

ת  כונרתיננדתזקוקתהזרנ  תאוונרת קנילתכדנתהפזרתא תל ום.ת גחת	
נונרתחםתלחורתוזרנ  תאוונרתהאת קנילתסיניתל כונרתחהוהנםת
הגרוםתה ום-נ רתוהתל כונר.ת נניתהלנו ת ר קתוהתהפ ו ת

סישנ שרתא דתינןתל כונרתהינןתגוףתל ו  ו.
ת  יחת דנר תאיקתוהת ו רנםתזרנםתכהולםתהכינס תל שחן/כיהת	

USB.תלואתחהוהתהגרוםתהל    ו תאותהורפל.
ת לקפדתהלר נקתא תל וצרת יוזהנם.תאנןתהלו  ותי וצרתאות	

הלשחנןתאו ותכולואתרשוי.תאםתל וצרתירשי,תלציחתוהתל  ווןת
ל צננןתיזקתויגרםת  גחתחםתיוזהנםת ו יל.תה וו  תהיך,תוניונת
יציחתל  ווןתנגרוםתהכךתוהאת וכהתהנליו ת ונרו נת נקוןת ניםת

לכהוהנםתיא רנו .
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הפעלה יעילה של המכשיר

מכשירים אלקטרוניים
כהתל כונרנםתחהוהנםתהספוגתלפרחו תונופנחותהרחלתחהתינצוחנלם.

ת אנןתהלו  ותי כונרתיס וךתהצנודתרפואנתההאתקיה תרוו .ת	
ידוקתחםתלרופאתאםת פחוהתל כונרתחהוהתהלפרנחתה פחוהותוהת

לל קןתלרפואנ.
ת נצרינםתוהתקוצינתהית  הנצנםתהלואנרתרוו תוהת15תס” תינןתקוצית	

להיתהינןתל קינםתא רנםתכדנתה יוחתלפרחלתאפורנ תהקוצית
להי.

ת ל קןתזלתחוונתהלפנקתאורת זקתאות לילי.	
ת  כונרנםתחהוהנםתהלפרנחתהחזרנתו נחלת סונ נם.	
ת לפרחלת וינ תחהוהלתהלופנחתחהת כונרנתשהוונזנל,ת כונרנתרדנו,ת	

  וינםתוכוהנ.
ת לו  ותי כונרתוהךתיש פרשורו תוינןתºCת0תתו-ºCת40ת,תאםתינ ן.ת	

 ונפ תל כונרתהש פרשורו תי וכו תאותגיולו תיאופןתקנצוינת
חהוהלתהגרוםתיזק,ת קהו תואפנהותפנצוץ.

בטיחות בדרכים
ידוקתא תל וקנםתול קיו תהגינתונ וותי כונרנםתיאזורנםתוילםתא לת

יולג.
ת אנןתהל זנקתא תל כונרתינדתיז ןתילנגל.	
ת נותהלפיו תא ת הואת וו  תלהיתהילנגל.	
ת רדתהווהתלדרךתו ילתהפינתינצוחתונ לתאות חילתהונ ל,תיל אםת	

ה יאנתלדרך.
ת אירגננ ת דרתרדנותחוונלתהלופנחתחהת חרכו תאהקשרוינו ת	

 סונ ו תיכהנתרכי,תכדוג  ת חרכו תסשרנאותוצנודתישנ ו .
ת אםתל כוינ ת צונד תיכרנ תאוונרת  יפ  ,תאנןתה סוםתאו לתחה-	

נדנתל קילתוהתצנודתאה ושנתינוא.תלדירתחהוהתהגרוםתהכוהתוהת
לכרנ תאותהפצנחלת  ורלתחקיתינצוחנםתהאתיאו נםתוהל.

ת אםתא לת אזנןתה וסנקלתיח ת יוחל,תודאתולחוצ לתלנאתיר לת	
סינרל,תכךתו  ונךתהלנו ת ודחתהסיני ך.תלדירת וויתי נו דת

יקרי תכינונם.
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מנעו נזק לשמיעתכם

כדנתה יוחתיזקתאפורנתהו נחל,תאהת אזנןתיחוצ ו תקוהת
גיולו תהאורךתז ן.

 ונפלתהחוצ ו תקוהתגיולו תי וךתפרקנתז ןתארוכנםתחהוהלתהלזנקת
הו נחל.תהכןתאיות  הנצנםתוהאת דהנקתאות כילתא תל כונרתס וךת

האוזיך.ת ו הץתגםתהלגדנרתא תחוצ  תלקוהתוהתל וסנקלתולונ לתהר לת
סינרל.

ת כאורתא לת ו  ותיאוזינו ,תלי ךתא תחוצ  תלקוהתאםתאניךת	
 צהנ תהו וחתא תלאיונםתויסיני ךת דירנם,תאותאםתלאדםת

והצדךתנכוהתהו וחתא ת לתוא לתוו חתיאוזינו .

ת חוצ  תקוהת ופרז ת אוזינו תפינ נו תואוזינו ת נצוינו תחהוהלת	
הגרוםתהאוידןתו נחל.

חלקי זכוכית
 הקנםת סונ נםתוהתל כונרתחווננםת זכוכנ .תזכוכנ תזותחהוהלתהלנוירת

אםתל כונרתננפוהתחהת וש תקולתאותנקיהת כלת זקל.תאםתלזכוכנ ת
יויר ,תאהת יסלתהגח תילתאותהלסנרתאו ל.תנותהלפסנקתהלו  ות

י כונרתחדתהל הפ תלזכוכנ תחה-נדנתספקתונרו ת ורול.

סביבה שבה מבוצעות עבודות עם חומרי נפץ
אהת ו  ותי כונרתיאזורנםתוילםת  יצחו תפחוהו תפנצוץ.תונםתהית

הלגיהו תוח ודתיכהתל קיו תאותלכההנם.

סביבה שבה קיימת סבירות לפיצוץ
ת אנןתהלו  ותי כונרתיאזורנת דהוק.	
ת אנןתהלו  ותיותיס וךתהדהקתאותהכנ נקהנם.	
ת אנןתהלוינהתאותהא סןתגזתדהנק,תיוזהנםתדהנקנםתאות ו רנתיפץתי את	

לרכיתל כנהתא תל כונרתאותא תאינזרנו.
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כלי טיס
ל קינםתאה ושננםתחהוהנםתהגרוםתהלפרחלתי שוס.

ת נותהכיו תא תל כונרתהפינתלחהננלתה שוס.	
ת אנןתהלו  ותיותחהתלקרקחתההאתקיה תרוו ת איונתלצוו .	

ילדים
נותהו ורתחהתל כונרתי קוםתישו ,ת  וץתהלנוגתנדםתוהתנהדנםתקשינם.ת

ל כונרתכוההת הקנםתזחנרנםתלחהוהנםתהלוו תסכי ת יקתאםתניו קות
 לשהפון.

שיחות חירום
רקתרו ו תסהוהרנו ת סונ ו ת אפורו תהיצחתונ ו ת נרום.תהפנכך,ת

יווםת קרלתאנןתהס וךתרקתחהתל כונרתהינצוחתונ ו ת נרום.תידוקתא ת
ליוואתחםת יר תלסהוהרתל קו נ .

מידע לגבי הסוללה והטיפול בה
ת אנןתצורךתהפרוקתא תלסוההלתי הואלתהפינתשחני לת  דו.תיינגודת	

ה חרכו תסוההלתא רו ,תאנןתלופח תזנכרוןתוחהוהלתהלופנחתחהת
ינצוחנתלסוההל.

ת נותהלו  ותאךתורקתיסוההו תוי שחינםתוהתLG.ת שחינתLGת	
 נוחדנםתה ריתא ת ננתלסוההל.

ת אנןתהפרקתאותהקצרתא תלסוההל.	
ת נותהו ורתחהתינקנוןת גחנתל  כ תוהתלסוההל.	
ת נותהל הנףתא תלסוההלתכאורתלנאתאנילת פנקלתחודתר  תינצוחנםת	

סינרל.תינ ןתהשחוןת  דותא ת ארזתלסוההלת או תפח נםתהפינת
ונלנלתצורךתהל הנפו.

ת כדנתה ריתא תו נוו תלסוההל,תשחיותאו לת  דותאםתהאתלננ לת	
יונ וותי וךתז ןתרי.

ת אנןתה ווףתא ת שחןתלסוההלתהאורתו ותנונרתאותהלו  ותיות	
י יאנתה ו תגיולל,תכ ות דרתא ישנל.

ת אנןתהלואנרתא תלסוההלתי קו ו ת  נםתאותקרנם,תוכןתלדירת	
חהוהתהפגוםתיינצוחנל.

ת סכי תל פוצצו תאםתלסוההלתלו הפלתיסוגתסוההלתואניות  אנם.ת	
לוהךתסוההו ת וו וו תיל אםתהלוראו .
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ת אםתחהנךתהל הנףתסוההל,תק תאו לתה רכזתלונרו תל ורולת	
לקרויתוהתElectronicsתLGתאותהספקתהצורךתקיה תסנוח.

ת נותהי קת  נדתא תל שחןת לוקחתהא רתול כונרתישחןתי הואות	
כדנתה יוחתיזיוזת נו רתוהת ו הת צדתל שחן.

ת אורךת ננתלסוההלתיפוחהת הונתי צור תלרו ,תילגדרו תל וצר,ת	
יאופנתלונ וו,תי יאנתלסוההלתוי יאנםתלסיני ננם.

ת לקפדתוהאתננווצרת גחתינןתלסוההלתהינןתפרנשנםת דנםתכגוןתוניננםת	
אותצנפוריננםתוהתיחהת ננם.ת גחתכזלתחהוהתהגרוםתהורנפל.

אבטחת הפרטים האישיים
ת לקפדתהלגןתחהתלפרשנםתלאנוננםתוהךתכדנתה יוחתדהנפ תי וינםת	

אותונ וותהרחלתי נדחתרגנו.
ת לקפדת  נדתהגיו תי וינםת ווינםתיז ןתלונ וותי כונר.תLGת	

אנילתיווא תיא רנו תהאוידןתי וינםתכהולו.
ת יח תלוהכ תל כונר,תלקפדתהגיו תא תכהתלי וינםתוהאפסתאו ות	

כדנתה יוחתונ וותהרחלתי נדחתרגנו.
ת קראתיחנוןתא ת סךתללרואו תי להךתלורד תננוו נם.	
ת יקושת וילתזלנרו תכאורתא לת ו  ותיננוו נםתונותהלםתגנולת	

הפויקצנו ת רויו תאותהפרשנםתלאנוננםתוהך.
ת ידוקתיאופןתסדנרתא תל ויויו תלאנוננםתוהך.תאםת גהלתסנ ןת	

כהולותהונ וותהרחלתיפרשנםתלאנוננםתוהך,תיקות ספקת
לונרו תה  וקתאותהויו תא תפרשנתל ויוןתוהך.

ת אםתל כונרתוהךתאידתאותיגיי,תוילתא תלסנס לתוהתל ויוןת	
כדנתהאיש תא תלפרשנםתלאנוננםתוהך.

ת אנןתהלו  ותיננוו נםתו קורםתאניותנדוח.	

הודעה לגבי החלפת סוללה
ת ה חןתישנ ו ך,תאהת סנרתא תלסוההלתל ווהי תי וצר.תאםת	

חהנךתהל הנףתסוההל,תק תאו לתהיקוד תלונרו תלקרוילתוהת
ElectronicsתLGתאותה פנץתהצורךתקיה תחזרל.

ת סוהה תהנ נום-נוןתלנילתרכנית סוכן,תלחהוהתהגרוםתהפצנחל.	
ת ל הפ תלסוההלתחה-נדנתאדםתואניות וס ךתהכךתחהוהלתהגרוםת	

יזקתהל קן.ת
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תכונות הקלטת וידאו
מצלמה בזווית רחבה

לכתןתנצנםתתה ל תתו תנ קנכטתסרט לכת כדו תעםתט  חתרחבתכ תרת
הוד ת רוככ תונךתבפ ענתבוהצע תת ז  כתת רחב תובהצנה ת

 וח רכת.
תידכתנ חנכףתבכןת ת/ת ,ת נוחרתהיןת קותענת ת ת  קותענת

 ז  כתת רגכנ תנז  כתת רחב .

מצלמה אחורית

שנה את זווית 
המצלמה.

ת רו ת פענתת הצנה תנקבנתתפרטכם.	
ת לכתןתנעב רתבכןת ז  כתת רגכנ תנז  כתת רחב תונתעדותת הצנה ת	

רקתבהצנה ת וח רכת.
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דיוקן
לכתןתנצנםתדכ קןתחדתענ-כדכתככו םתופקטתטוט ותעדותת הצנה .

,ת נוחרתהיןת קותענתדיוקן. 1 ת ת  קותענת
2 . ידכתנצנםתתה ל ,ת קותענת

ידכתני  לןתותתעצהתת טוט ו,תגר רתותתפסת הח  ןתנוהונת	ת
ו תנכהכן.

ת וה רתענתהרחקתונת1.3תעדתי-ת5.0תרגנתבכלךתנבכןתו בככקטת צכנ םת	
בעתת וכה ותבהצנה ת וח רכת.

ת הופככןתז תוכל תזהכןתוםת סבכב תחו י תהדכ.	
ת נוחרתככו םתתי ל תז ,ת קותענת הכק םת רצ כתבהסךתבתצ ג ת	

 הקדכה תידכתנככוםתבו פןתו ט הטכתותתערךת חוכפ ת  הכק דת
בעתתוכה ותבהצנה תוח רכת,תו תותתערךת חוכפ תבנבדתבעתת

וכה ותבהצנה ת קדהכת.
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AI CAM
ת ינתנצנםתתה ל תתו תסרט לכםתופקטכבככםתהיכ  ןתו הצנה תהז  ת

ותת ו בככקטתבעתתצכנ םת תה ל תו ת סרט ן.
1 .AI CAMת נוחרתהיןת קותענת, ת ת  קותענת
יוורת ו בככקטתכז   ,תככ וםתענכ ת ופקטת ט בתבכ תרת 2

נסצל .
ידכתנככוםתופקטכםתוחרכם,ת קותענתסהנת סצל .	ת
חכ תתהחהד,תעכר,תפרחכם,תו ינ,תל ף,תודם,תוקכע ,תו ט הטכ,ת	ת

ס "ית8תקטג רכ תתלכתןתנז  תתבו פןתו ט הטכ.

פרחשקיעה

ת  ת צו תונתזכ  כת סצל תעו כ תנ כ תתו ל ,תב תוםתנתו ר ת	
ו תנהכק םתונת ו בככקטתבעתתצכנ םת תה ל ת.תהכנ תת הפתחתנות

כ פכע תבתה ל תתו תבסרט לכםת ההוככם.
ת תי ל תז תזהכל תרקתיוורת הצנה ת קדהכתת  וח רכתתבהצבת	

ו ט הטכ.
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Google Lens
לכתןתנקבנתהכדעתל סףתו תנבצעתפע נ תתענתפרכטכםתסבכבךת

בוהצע תתLensתGoogle,תיג ןתותרכם,תפ סטרכם,תתפרכטכתהסעד ת,ת
בענכתחככם,תפרחכםתו תברק דכם,תכוכר תתבהיוכרתונך.

נד גה ,תיוורתתותהותב-LensתGoogleתענ:
ת ירטכסתבכק ר:תלכתןתנוה רתותתהספרת טנפ ןתו ת ית בתת	

נוכותקור.
ת ספר:תלכתןתנקבנתסקכר תת פרטכםתוחרכםתענכ .	
ת ותרתו תהבל :תלכתןתנקבנתפרטכםתל ספכםתענכ .	
ת צכ רתבה זכו ן:תלכתןתנקבנתפרטכםתל ספכםתענכ .	
ת צהחתו תבענתחככם:תלכתןתנקבנתהכדעתל סףתענכ .	
ת פנוככרתו תירזתתוכר ע:תלכתןתנ  סכףתותת וכר עתננ חת ול ת	

ונך.

ת LensתGoogleתזהכןתרקתוםת היוכרתונךתהח ברתנרות.תוםתות ת	
הותהותבלת לכםתנלככד,תככתיןתותח כבתבתונ םתבגכןת וכה ות

בלת לכם,תב תוםתנת ילכתת החכרכםתונך.
ת  תהכי תבפ לקצכ תז תו תרוכהתת ופ תת לתהי תת םתב תוםת	

נוז רת וכר ת.

Google Lens-שימוש ב
1 . ,ת  קותענת ת ת  קותענת
 צבעתבהצנה תענתפרכט. 2
ידכתנקבנתפרטכםתו תנבצעתפע נ : 3

 קותענת פרכטתבהסךתונך.	ת
ידכתנבח רתטקסט:ת קותענתהכנ ,ת  קותו בת גר רתותת	ת

 לק ד תת יח נ ת.
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Jump-Cut פלאש
.GIFתה ל תתוכצ נה תבהר  חכתזהןתסדכרכםתככוהר תיק בצכת

,ת נוחרתהיןת קותענתמצבת 1 ת ת ת קותענת
.  Jump-Cut פלאש

2 . ידכתנצנםתתה ל ,ת קותענת
 תה ל תתכצ נה תבהר  חכתזהןתונת3תולכ תת ככוהר תיק בץתGIF.	ת
תבהסךתידכתנבח רתותתהספרת תה ל תתוברצ לךת	ת  קותענת

נצנם.
תידכתנכצ רתק בצכתGIFת	ת בעתתצכנ םת תה ל ת,ת קותענת

ה תה ל תתוצכנהת.

ת  הבזקתכ פענתבו פןתו ט הטכתידכתנוהותיטככהר.	
ת  תה ל תתוכצ נה תבזהןתז ת  הספרת י ננתונת תה ל תתכ צג ת	

בתחתכתת הסך.
ת ינת תה ל תתוכצ נה תככוהר תיק בצכתGIFתבנבד.	
ת נותת ינתנול תתותתה כר תת -GIFתו תותתסדרת תה ל ת.	
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תכונות גלריה
יצירת קולאז'

בופור תךתנכצ רתק נוז'תה ת יןת הו כך.
תקולאז'. 1 ת יוות תהצכגתונב ם,ת קותענת
בחרתותת תה ל תתוברצ לךתנ  סכףתנק נוז'ת נוחרתהיןת קות 2

ענתהבא.
בחרתותת פרכס ת רצ כ תהתחתכתת הסך.	ת

 קותענתצור. 3

ת ופורתנ ותהותנינת כ תרתב-9תתה ל תתידכתנכצ רתק נוז'.	
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יצירת סרט
בופור תךתנכצ רתסרטתחדותענ-כדכתוכנ בתתה ל תת סרט לכת כדו .

ת 1 ת נו לכתתתמונות,ת נוחרתהיןת קותענת ת ת ת  קותענת
תצור קובץ סרט.

ת נו לכתתהפעל,ת נוחרתהיןת ת ת ת ת ינתגםתנ קכותענת
 קותענתצור קובץ סרט.

בחרתתה ל תתו תסרט לכת כדו תעב רת סרטת  קותענתהבא. 2
ער ךתותת תה ל תת ותתסרט לכת   כדו תולבחר ת נוחרתהיןת 3

 קותענתשמור.
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מחיקת קבצים
בופור תךתנבח רתתה ל תתו תסרט לכת כדו תנהחכק תה סרט ןתונךת

ת תה ל ת הה זערתתונ . ענתכדכת קו תענת

הוספת קבצים
בופור תךתנבח רתתה ל תתו תסרט לכת כדו תנ  ספ תנוחרת קו ת

תבתחתכתת הסך.תבופור תךתגםתנבח רתותת תה ל תת ותת ענת
סרט לכת   כדו תויברת  ספתתק דםתנין.

ת געת  חזקתבק בץ,ת נוחרתהיןת קותענתק בץתל סףתנבחכרתת	
פרכטכםתהר בכם.

סידור מחדש של קבצים
ידכתנסדרתהחדותותת תה ל תת ותתסרט לכת   כדו ,תגעת  חזקתבק בץת

וברצ לךתנ זכזת נוחרתהיןתגר רתו ת תנהכק םת רצ כ.

הוספת אפקטים של קבצים
תידכתנ  סכףתעריתתל וותו תה סכקתתרקע,תו תנול תתותת  קותענת

 ג פן.

איפוס שינויי עריכה שבוצעו בסרט
ת ינתנופסתותתוכל ככת ערכי תוב צע תבסרטת)יג ןתהוךת פענ (ת

. ענ-כדכת קו תענת

הצגת תצוגה מקדימה של קובץ
ידכתנוה רתותת   כדו ת חדותוכצרתתנפלכתותוה רתו ת ,ת קות

.תנוחרתוהוךת  פענ תכסתככם,ת ק בץת בותכ פענתבו פןת ענת
ו ט הטכ.

ת ופורתנ ותהותנינת כ תרתב-50תתה ל תת סרט לכת כדו תידכת	
נכצ רת כדו .

ת יברכרתתהחדנ,תהוךת  פענ תונתתה ל ת  ות3תולכ ת,ת נותלכתןת	
נול תתו ת .תופורתנקצרתסרט לכת כדו תנולככ תוחתתנינת פח ת.

ת ככתיןתותי ל תז תנותתתה ךתבתבלכ תתהס כה תתונתתה ל תו ת	
 כדו .
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GIF יצירת
לכתןתנכצ רתבקנ תתק בץתGIFתבוהצע תתסרט לכת כדו תו תתה ל ת.

יצירת GIF מסרטוני וידאו מוקלטים
1 . בלק דתת  תחנ ת רצ כ תבזהןתצפככ תב  כדו ,ת קותענת
בחרתותת ו רךתונתק בץת -GIFתוברצ לךתנכצ ר. 2

ק בץתGIFתל צרתעב רתהוךת זהןת חנתה וע ת ל יחכת.	ת
עב רתסרט לכת כדו תוו ריםתקצרתה-5תולכ ת,תתה ל תתGIFת	ת

ה פק תתבו פןתו ט הטכתעב רת זהןת ל תר.

יצירת GIF מתמונות
1 .GIF תצור קובץ ת יוות תהצכגתונב ם,ת קותענת

תענתהפעלתבנו לכתת' צג'תה ככו םת לכתןתנ קכותגםתענת
'גנרכ '.

בחרתותת תה ל תת רצ כ תתידכתנכצ רתק בץתGIFת נוחרתהיןת 2
 קותענתהבא.

לכתןתנ  סכףתע דתתה ל תת ני  לןתותת ה כר ת,תותתכחסת הסךת	ת
.GIF- ותתסדרת קבצכםתונתק בץת 

ת לכתןתנ ותהותבתי ל תז תוךת רקתנהטר תתכצכר .ת וכה ות	
בתי ל תז תבו פןתוהפרתזי כ תתונתודםתינו  ,תיג ןת פרתתזי כ תת

כ צרכםתו תוכה ותב צ ר תתהוהכצ תתו תפ געלכ ת,תעו כתנ כ תת
יפ ףתנחב כ תתוזרחכ ת,תפנכנכ תתו תהל נכ תת /ו תנקלס תתענ-פכת

 דכןת חנ.תוכןתנ עתכק,תנויפנתו תנ פכץתח הרכםתינו םת
 ה גלכםתבזי כ תתכ צרכםתו תנעו תתב םתוכה ותבנתכתח קכתוחרת

ננותרו תתה בענכםת ח קככםתו תההחזכקכתזי כ תת כ צרכם.תבהכד ת
 הנו ת ה תרתתענ-פכת דכןת חנ,תElectronicsתLGתהתלערתתהינת

וחרכ תתהפ רותת הותהעתת יןתהינתחב תת הו כיתתבז .
ת 	.GIFופורתנ ותהותנינת כ תרתב-100תתה ל תתידכתנכצ רתק בץת
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איכות הקול ואפקטים
DTS:X 3D Surround

לכתןתנ והכעתוכרתו תנ צכגתסרט לכת כדו תבצנכנתתנת-ההדכתו פףת
 חכ.תידכתנ ותהותבהופככןת ז ,תחברתו זלכ ת,תרהק נתו ת תקלכםת

חכצ לככםתוחרכםתנהיוכרתונך.
ת תאיכות הקול ואפקטיםת תצלילת תהגדרותת ת ת קותענת

תידכתנ פעכנתותת DTS:X 3D Surround,ת נוחרתהיןת קותענת
 הופככןת ז .

כוונון כיוון הקול
לכתןתני  לןתותתיכ  ןת ק נתנפכת רצ כ.

ת 1 תאיכות הקול ואפקטיםת תצלילת תהגדרותת ת  קותענת
. DTS:X 3D Surround,ת נוחרתהיןת קותענת

בחרתותתיכ  ןת ק נ. 2

Google Assistant
Google Assistant סקירה של

לכתןתנ פעכנתככו הכםתרצ ככםתו תנ ותהותב םתבוהצע תת ק נת
ונך.

ת ידכתנ ותהותבהופככןת ז ,ת תחברתתחכנ תנרותת  כילסת	
נחוב ןתGoogleתונך.

ת הופככןתז תעו כתונותנפע נתי ני תו תדכ קתזכ  כת ק נתענ נת	
נרדתתבוז רכםתב םתקככםתו תתחנותונתרותתWi-Fiתו תרותת

נסנ נר.
ת  תהכי תבפ לקצכ תז תו תרוכהתת ופ תת לתהי תת םתב תוםת	

נוז רת וכר ת.
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Google Assistant הפעלת
1  Googleתה הסךת רווכתידכתנ פעכנתותת נחץת  חזקתותת

.Assistant
 קותענתהגדרה ראשונית. 2
פענתנפכת   רו תתוענת הסךת וה רת"Ok Google"ת)ו קככתג גנ(. 3

 היוכרתכוה רתותתלת לכת ק נתונךתנצ רךתזכ  כ.	ת
 קותענתשמור. 4

הפעלת Google Assistant באמצעות קולך
וה רת"Ok Google"תיוורת הסךתה פענ. 1
וה רתפק ד תו תוונ תיוורת" ?Hi, how can I help"ת 2

) ככ,תוכךתו ינתנעז ר?(תה פכעתבהסך.

הפעלת Google Assistant מהמסך הראשי
תבהסךת רווכ. 1  קות  חזקתותת
וה רתפק ד תו תוונ תיוורת" ?Hi, how can I help"ת 2

) ככ,תוכךתו ינתנעז ר?(תה פכעתבהסך.

ת דכ קת זכ  כת ק נכתעו כתנרדתתוםתתדברתבק נתנותבר רתו תבהק םת	
ר עו.תיוורתתותהותבהופככןת זכ  כת ק נכ,ת גדנתותת דכ קת

ונ תענ-כדכתדכב רתבק נתבר רתבהק םתוקט.
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זיהוי טביעת אצבע
סקירה כללית של זיהוי טביעת אצבע

ידכתנ ותהותבפ לקצכ תנזכ  כתטבכע תתוצבע,תענכךתנרו םתתחכנ ת
טבכעתתוצבעתבהיוכרתונך.

ת ינתנ ותהותבפ לקצכ תנזכ  כתטבכע תתוצבעתבהקרכםת בוכם:
ת .נבכט נתלעכנתת הסך	
ת 	.QuickMemo+נ צגתתת יןתלע נתב-ת
ת ידכתנוורתריכו ,ת כילסתנככו םתו תז  תותתעצהךתבוהצע תת	

טבכעתת וצבעתונך.

ת ת ינתנ ותהותבטבכע תתוצבעתנזכ  כתהותהוכםתבהיוכר.ת	
ככתיןתוטבכע תתוצבע תתד ה תתהו דתונתהותהוכםתו לכםתכז   ת

ענ-כדכתחככוןתטבכעתת וצבעתיו ת תטבכעתתוצבע.
ת וםת היוכרתוכל תהצנכחתנז  תתותתטבכעתת וצבעתונך,תו תוםת	

ויחתתותת ערךתוצ כןתנצ רךת רכו ם,ת בותותת היוכרתנהריזת
וכר תת נק ח תת קר בתבכ תרתונתLGת  צטככדתבתע דתת ז  תת

ונך.

אמצעי זהירות לזיהוי טביעת אצבע
רהתת דכ קתונתזכ  כתבוהצע תתטבכעתתוצבעתעו כ תנרדתתבונת

יה תסכב ת.תידכתנ בטכחתזכ  כתברהתתדכ קתהרבכת,תבד קתותת
 פרכטכםת בוכםתנפלכת וכה ותבהיוכר.

ת נהיוכרתכותחככוןתטבכעתתוצבע.ת דותונותלגרםתלזקתנחככוןת	
טבכע תת וצבעתענ-כדכתחפץתהתיתכ,תיה תהטבעתו תהפתח.

ת יוורתהכם,תובקתו תח הרתזרתוחרתלהצוכםתענתחככוןתטבכע תת	
 וצבעתו תענת וצבעתונך,תככתיןתו רכו םתו ת זכ  כתונת
טבכע תת וצבעתנותכפענ.ת קפדתנ לכחתענת חככוןתוצבעת

לקככ ת כבו תידכתנופורתזכ  כתטבכעתתוצבע.
ת ככתיןתוטבכעתת וצבעתנותתז   תירו כתוםתכותצנקתתענתירכתת	

 וצבעתו תו כותנותחנק תית צו תה ורכ תבהכם.
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ת וםת וצבעתונךתהק פנתתו תו לחתתרקתותתקצ ת וצבעת	
בו פןתחנקכתבנבד,תככתיןתו זכ  כתנותכצנכח.ת דותו וצבעת

ונךתהיס תותתהנ ות הוטחתונתחככוןתטבכע תת וצבע.
ת סר קתוצבעתוחתתבנבדתבינתרכו ם.תסרכק תונתכ תרתהוצבעת	

וחתתעו כ תנ ופכעתענת רכו םת  זכ  כתונתטבכעתת וצבע.
ת  היוכרתענ נתנכצ רתחוהנתסטטכתוםת ו  כרתוהסבכב תכבו.ת	

 כהלעתהסרכקתתטבכע תתוצבעתבסבכב תכבו ;תנחנ פכן,תגעת
בחפץתהתיתכת)יה תהטבעתו תהפתח(תנפלכת סרכק ,תידכתנפר קת

חוהנתסטטכ.

רישום טביעות אצבע
ת ינתנרו םת נוה רתותתטבכעתת וצבעתונךתבהיוכרתידכת

נ ותהותבזכ  כתבוהצע תתטבכעתתוצבע.
ת 1 תמסך הנעילה ואבטחהת תכללית תהגדרותת ת  קותענת

טביעות אצבע.

ת כותנ גדכרתהסךתלעכנ תידכתולכתןתכ כ תנ ותהותבתי ל תז .	
ת וםתלעכנתת הסךתוכל תפעכנ ,תקבעתותתתצ רתתהסךת לעכנ ת	

ענ-כדכתבכצ עת   רו תת ה צג תתענת הסך.תרו ת גדרתתלעכנתת
הסךתנקבנתתפרטכם.

ותרתותתחככוןתטבכע תת וצבעתבגבת היוכרת  לחתענכ ת 2
בעדכל תתוצבעתוחתתידכתנרו םתותתטבכעתת וצבע.

ת נחץתבעדכל תתענתחככוןתטבכעתת וצבעתידכתנופורתנחככוןת	
נז  תתותתטבכעתת וצבעתונך.

ת  דותו וצבעתונךתהיס תותתהנ ות הוטחתונתחככוןתטבכע תת	
 וצבע.
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פענתב תוםתנ  רו תת ה צג תתענת הסך. 3
חז רתענתסרכקתתטבכעתת וצבעתענ-כדכת זזתת וצבעתבקצבת	ת

וכטכתבכ תרתעדתוטבכעתת וצבעתתכרום.
בסכ םתת נכךת רכו םתונתטבכעתת וצבע,ת קותענתאישור. 4

 קותענתהוסף עודתידכתנרו םתטבכעתתוצבעתל ספת.תוםת	ת
רוהתתטבכעתתוצבעתוחתתבנבדת הצבת וצבעתנותתקכן,תככתיןת

ו זכ  כתנותכפענת כטב.תידכתנהל עתהצבתיז ,תעדכףתנרו םת
הספרתטבכע תתוצבע.

ניהול טביעות אצבע
ת ינתנער ךתו תנהח קתטבכע תתוצבעתרו ה ת.

ת 1 תמסך הנעילה ואבטחהת תכללית תהגדרותת ת  קותענת
טביעות אצבע.

בטנתותת לעכנ תב תוםתנוכטתת לעכנ תוצ כל . 2
הרוכהתתטבכע תת וצבע,ת קותענתטבכעתת וצבעתידכת 3

. נול תתותתוה .תידכתנהח קתו ת ,ת קותענת

ביטול נעילת המסך עם טביעת אצבע
ת ינתנבטנתותתלעכנתת הסךתו תנ צכגתת יןתלע נתבעזרתתטבכעתת

וצבע.ת פענתותת פ לקצכ ת רצ כ :
ת 1 תמסך הנעילה ואבטחהת תכללית תהגדרותת ת  קותענת

טביעות אצבע.
בטנתותת לעכנ תב תוםתנוכטתת לעכנ תוצ כל . 2
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בהסךת גדר תתטבכעתתוצבע,ת פענתותת פ לקצכ ת רצ כ : 3
נעילת מסך:תבטנתותתלעכנתת הסךתעםתטבכעתתוצבע.	ת
נעילת תוכן:תבטנתותתלעכנתת ת יןתעםתטבכעתתוצבע.תנוםת	ת

יך,ת דותוהלע נת ת יןתה גדר.

התכונה 'ריבוי משימות'
ריבוי-חלונות

לכתןתנ ותהותבולכתככו הכםתבהקבכנתענ-כדכתחנ קתת הסךתנחנ ל תת
הר בכם.

1 . הנחצלכת תצ ג ,ת קותענת
יעתתכ פכע ת ככו הכםתו כ תבוכה ותנוחר ל .	ת

תבחנקת ענכ ןתונת ככו םת רצ כתידכתנ ותהות 2  קותענת
בתי ל תרכב כ-חנ ל ת.

 ככו םתולבחרתכ פכעתבהחצכתת ענכ ל תונת הסך.	ת
נחנ פכן,

תת ךתידכתוכה ותבככו ם. 1 געת  חזקתב-
יעתתכ פכע תבהסךת הפ צנת ככו הכםתו כ תבוכה ותנוחר ל .	ת

תבחנקת ענכ ןתונת ככו םת רצ כתידכתנ ותהות 2  קותענת
בתי ל תרכב כ-חנ ל ת.

 ככו םתולבחרתכ פכעתבהחצכתת ענכ ל תונת הסך.	ת
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ת תבנחצלכת	 ידכתנ פסכקתותת תי ל תרכב כ-חנ ל ת,תגעת  חזקתב-
 הגעתבהסךת בכת.

ת תובהריזת	 ידכתני  לןתותתג דנת הסךת הפ צנ,תגר רתותת סהנת
 הסך.

ת  תי ל תרכב כ-חנ ל תתוכל תלתהיתתענ-כדכתככו הכםתהס כהכםתונת	
.PlayתStore- ת  ככו הכםתו  רדתתהLG

מסך סקירה כללית
הסךת'סקכר תיננכת'תהספקתתצ ג תהקדכה תונת ככו הכםתו כ ת

בוכה ותנוחר ל .
ידכתנ צכגתותתרוכהתת ככו הכםתו כ תבוכה ותנוחר ל ,ת קותענת

תבהסךת רווכת נוחרתהיןת קותענת ככו םת ה צג.
ת געת  חזקתככו ם,ת גר רתו ת תונת קצ ת ענכ ןתונת הסךתידכת	

נ פעכנתותת ככו םתבעזרתת תי ל ת'רכב כ-חנ ל ת'.תלכתןתגםת
תברוותינתוחדתה ככו הכם. נ קכותענת
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רכיבי מוצרים ואביזרים
התרנטנםתהואנםתיכללנםתומכשנרתשלך.

ת מכשנר	
ת 	USBכולת
ת מטען	

ת מדרנךתלהפחלהתמהנרה	
ת תנןתשלנתה	

ת התרנטנםתהמפוארנםתלענלתעשוננםתלהנופתאותינוילננם.	
ת התרנטנםתהכלולנםתוארנזפתהמכשנרתוהזמניופתשלתכלתאונזרת	

עשוננםתלהשפיופתוהפאםתלאזורתולקתסתהשנרופ.
ת השפמשתפמנדתואונזרנםתמסורננםתשלתElectronicsתLG.תהשנמושת	

ואונזרנםתהמנוירנםתעל-נדנתנירינםתאחרנםתעלולתלהשתנעתעלת
וניוענתהשנחופתשלתהמכשנרתאותלגרוםתלפסלופ.תננפכןתששנרופת

הפנסוינםתשלתLGתאניותמכקהתדורתזה.
ת חלסנםתמקונמנםתשלתהמכשנרתעשוננםתמזכוכנפתמחוקמפ.תאםת	

התלפתאפתהמכשנרתעלתמשטחתסשהתאותאםתהואתיפוןתלמכופת
חזסופ,תעלולתלהנגרםתיזסתלזכוכנפתהמחוקמפ.תאםתזהתסורה,ת

התקסתמנדתלהשפמשתומכשנרתותיהתלמרכזתשנרופתלסוחופתשלת
.LG

ת אםתאחדתמהתרנטנםתהוקנקננםתהללותחקרנם,תתיהתלמשווסתשממיות	
רכשפתאפתהמכשנר.

ת 	.LGכדנתלרכושתתרנטנםתיוקתנם,תתיהתלמרכזתשנרופתלסוחופתשלת
ת תרנטנםתמקונמנםתוסותקפתהמוירתכתותנםתלשניונתללאתהודעהת	

מוסדמפ.
ת המראהתוהמתרטנםתשלתהמכשנרתכתותנםתלשניונתללאתהודעהת	

מוסדמפ.
ת מתרטתהמכשנרתעשונתלהשפיופ,תוהפאםתלאזורתולקתסתהשנרופ.	
ת הקרתאפתהקרטתהמגןתמחננשןתטונעפתהאיועתלתינתשנמושת	

ופכויהתלזנהונתטונעפתאיוע.
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סקירה כללית של החלקים

מסך המגע

מקש הפעלה/נעילה

מגשכרטיס
זיכרון

מקשי עוצמת קול (+/-)

מיקרופון

Google Assistant לחצן

שקע לאוזניות סטריאו USB/יציאת כבל מטען

אפרכסת

חיישןקרבהתאורתסביבה

Led נורית חיווי

מצלמהקדמית

חיישן טביעת אצבע

מבזק

רמקול מיקרופון

עדשות מצלמה אחורית 
(רחב זווית / רגיל זווית / 

חיישן עומק)
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אל תנסה להסיר את המכסה האחורי.
ומכשנרתזהתסננמפתקוללהתשאניהתינפיפתלהקרה.תאלתפיקהתלהקנרת
אפתהמכקהתהאחורנ.תתעולהתכזותעלולהתלגרוםתיזסתחמורתלקוללהת

ולמכשנר,תשעלולתלגרוםתלהפחממופתנפר,תשרנתהתותינעה.

ת חננשןתסרוה/פאורפתקונוה	
חננשןתסרוה:תומהלךתשנחה,תחננשןתהסרוהתמכוהתאפתהמקךתת-

ומשונפתאפתתויסינוילנופתהמגעתכאשרתהמכשנרתימודתלגוף.ת
הואתמתענלתוחזרהתאפתהמקךתוהותךתאפתתויסינוילנופתהמגעת

לזמניהתכאשרתהמכשנרתימיאתמחוץתלטווחתקתינתנ.
חננשןתפאורפתהקונוה:תחננשןתפאורפתהקונוהתמיפחתאפתת-

עוימפתפאורפתהקונוהתכאשרתמיותוסרפתוהנרופתאוטומטנפת
מותעל.

ת מסשנתעוימפתסול	
כוויןתאפתעוימפתהסולתשלתרניגטוינם,תשנחופתאותהפראופ.ת-
וזמןתהשנמושתומילמה,תלחץתועדניופתעלתמסשתעוימפתהסולתת-

כדנתלילםתפמויה.תכדנתלילםתפילומנםתמפמשכנם,תלחץתלחניהת
ארוכהתעלתמסשתעוימפתהסול.

לחץתתעמננםתעלתמסשתהחלשפתעוימפתהסולת)-(תכדנתלהתענלתת-
אפתהננשוםתמילמהתכאשרתהמקךתיעולתאותכוונ.תלחץתתעמננםת

.Capture+עלתמסשתהגורפתעוימפתהסולת)+(תכדנתלהתענלתאפתת
ת מסשתהתעלה/יענלה	

לחץתלחניהתסירהתעלתהמסשתכאשרתוריויךתלהתענלתאותלכוופתת-
אפתהמקך.

לחץתלחניהתארוכהתעלתהמסשתכאשרתוריויךתלוחורתאתשרופתת-
וסרפתירנכפתחשמל.

ת 	GoogleתAssistantלחיןת
המכשנרתשלךתכוללתאפתAssistantתGoogleתואותןתמוויה.תת-

אפרתפשווופתוויעתתעולופתכאשרתפהנהתמחוץתלמשרד/
לונפ.תלהפחנל,תתשוטתהסשתעלתהלחיןתAssistantתGoogleתוידת

הטלתון.
התעלתאפתAssistantתGoogle.תראהתAssistantתGoogleתלסולפתת-

תרטנם.
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ת חננשןתטונעפתאיוע	
התעלתאפתפכויפתהזנהונתואמיעופתטונעפתאיועתכדנתלתשטתת-

אפתהפהלנךתשלתונטולתיענלפתהמקך.תראהתקסנרהתכללנפתשלת
זנהונתטונעפתאיועתלסולפתתרטנם.

ת ננפכןתשהגנשהתלתויסינופתמקונמופתפהנהתמוגולפ,תוהפאםת	
למתרטנתהמכשנר.

ת אלתפינחתחתינםתכודנםתעלתהמכשנרתואלתפשותעלנו.תאחרפ,תעלולת	
להנגרםתיזסתלמקךתהמגע.

ת כנקונתמגןתלמקךתאותאונזרנםתאחרנםתעלולנםתלהתרנעתלתעולפותשלת	
חננשןתהסרוה.

ת אםתהמכשנרתרטוותאותשאפהתמשפמשתוותומסוםתלח,תננפכןת	
שמקךתהמגעתאותהלחיינםתלאתנתעלותכראונ.

החזסתאפתהמכשנרתויורהתיכויהתכתנתשמויגתלהלן.תאםתפכקהתאפת
תפחתהמנסרותוןתעםתהנד,תעםתהאיועתאותעםתכנקונתמגןתועפתשנמושת

ומכשנר,תננפכןתשומהלךתשנחהתלאתפנשמעתוונרור.

מיקרופוןאל תכסה את המיקרופון.

דוגמה להחזקה טובה דוגמה להחזקה לא טובה
מיקרופוןאל תכסה את המיקרופון.
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הדלקה או כיבוי
הדלקת המכשיר

כאשרתהמכשנרתכוונ,תלחץתלחניהתארוכהתעלתמסשתההתעלה/יענלה.

ת כאשרתפתענלתאפתהמכשנרתותעםתהראשויה,תפפויעתסונעפת	
פיורהתראשוינפ.תזמןתהאפחולתהראשוןתשלתהטלתוןתהחכםתעשונת

להנופתארוךתמןתהרגנל.

כיבוי המכשיר
לחץתלחניהתארוכהתעלתמסשתהתעלה/יענלהתולאחרתמכןתוחרתכנוונ.

הפעלה מחדש של המכשיר
כאשרתהמכשנרתאניותתועלתכראונתאותאניותמגנו,תהתעלתאופותמחדשת

על-תנתההוראופתהואופ.
הסשתהסשהתארוכהתעלתמסשתההתעלה/יענלהתועלתמסשת 1

הימכפתהעוימהת)-(תוו-זמינפתעדתשהמכשנרתנכוה.
ועפתהתעלהתמחדשתשלתהמכשנר,תשחררתאפתהמסש. 2

אפשרויות בקרת צריכת חשמל
לחץתלחניהתממושכפתעלתמסשתהתעלה/יענלהתולאחרתמכןתוחרת

אתשרופ.
ת כיבוי:תכוהתאפתהמכשנר.	
ת כיבוי והפעלה מחדש:תהתעלתמחדשתאפתהמכשנר.	
ת הפעל מצב טיסה:תחקוםתתויסינופתהסשורופתלטלסומוינסינה,ת	

כוללתוניועתשנחופתטלתון,תהעורפתהודעופתוגלנשהתואניטריט.ת
תויסינופתאחרופתישארופתזמניופ.
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SIM-התקנת כרטיס ה
הכיקתאפתכרטנקתה-SIMתת)ModuleתIdentityתSubscriber(תשקותסתעל-

נדנתקתסתהשנרופתכדנתלהפחנלתלהשפמשתומכשנר.

ת יהגתוזהנרופתעםתקנכפתהשלנתהתמכנווןתשנשתלהתסיהתחד.	

הכיקתאפתתנןתהשלנתהתלפוךתהחורתומגשתהכרטנק. 1

משוךתהחויהתאפתמגשתהכרטנק. 2
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היחתאפתכרטנקתה-SIMתעלתמגשתהכרטנקתכאשרתהמגענםת 3
המוזהונםתתוינםתכלתנתמטה.

שנםתאפתכרטנקתSIMתהענסרנתומגשתשלתכרטנקתה-SIMתת1תואפת
כרטנקתSIMתהמשינתומגשתשלתכרטנקתה-SIMתת2.

הכיקתאפתמגשתהכרטנקתוחזרהתלפוךתהחרנץ. 4
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ת מכשנרתזהתפומךתוכרטנקנתSIMתNanoתולוד.	
נאנו מיקרו תקן

ת לסולפתוניוענםתללאתוענופ,תמומלץתלהשפמשתומכשנרתעםתהקוגת	
היכוןתשלתכרטנקתSIM.תהשפמשתפמנדתוכרטנקתSIMתמסורנתשקותסת

על-נדנתהמתענל.
ת אםתפכינקתאפתמגשתהכרטנקתלמכשנרתוזמןתשמגשתהכרטנקתרטוו,ת	

עלולתלהנגרםתיזסתלמכשנר.תפמנדתודאתשמגשתהכרטנקתנוש.

SIM-אמצעי זהירות בעת שימוש בכרטיס ה
ת אלתפאודתאפתהכרטנקתLGת.SIM-אניהתיושאפתואחרנופתליזסנםת	

ולוענופתשננגרמותכפויאהתמאוודןתאותהעורהתשלתכרטנקתהת
SIMת.

ת הסתדתשלאתלגרוםתיזסתלכרטנקתSIMתכאשרתאפהתמכינקתאות	
מוינאתאופו.
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הכנסת כרטיס הזיכרון
הכיקתאפתכרטנקתהזנכרוןתלמכשנר.

והפאםתלנירןתולקוגתשלתכרטנקתהזנכרון,תננפכןתשכרטנקנתזנכרוןת
מקונמנםתלאתנפאנמותלמכשנרתשלך.

הכיקתאפתתנןתהשלנתהתלפוךתהחורתומגשתהכרטנק. 1
משוךתהחויהתאפתמגשתהכרטנק. 2
היחתאפתכרטנקתהזנכרוןתעלתמגשתהכרטנקתכאשרתהמגענםת 3

המוזהונםתתוינםתכלתנתמטה.

כרטיס זיכרון
 (אופציונלי - נמכר בנפרד)

SIM כרטיס

הכיקתאפתמגשתהכרטנקתוחזרהתלפוךתהחרנץ. 4

ת ננפכןתשכרטנקנתזנכרוןתמקונמנםתלאתנהנותפואמנםתואותןתמלאת	
למכשנר.תשנמושתוכרטנקתלאתפואםתעלולתלגרוםתיזסתלמכשנרתאות

לכרטנקתהזנכרוןתאותלשנוושתהיפוינםתהמאוחקינםתוו.

ת כפנוהתומחנסהתשלתיפוינםתופכנתופתגווההתעלולופתלסירתאפתחננת	
השנרופתשלתכרטנקתהזנכרון.
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הוצאת כרטיס הזיכרון
להויאפתכרטנקתהזנכרוןתואותןתוטוח,תוטלתפחנלהתאפתהטעניהתשלו.

1 . ת תאחסוןת תכללית תהגדרותת ת הסשתעלת
הכיקתאפתתנןתהשלנתהתלפוךתהחורתומגשתהכרטנקתולאחרתמכןת 2

הויאתאפתמגשתהכרטנקתמהמכשנר.
הקרתאפתכרטנקתהזנכרוןתממגשתהכרטנק. 3
הכיקתאפתמגשתהכרטנקתוחזרהתלפוךתהחרנץ. 4

ת אנןתלהוינאתאפתכרטנקתהזנכרוןתוזמןתשהמכשנרתמעונרתיפוינםתאות	
ינגשתלמנדע.תאנתהסתדהתעלתכךתעלולהתלגרוםתלאוודןתאותלגרוםת
לשנוושתהיפוינםתאותליזסתלכרטנקתהזנכרוןתאותלמכשנרתעימו.תLGת
אניהתאחראנפתלהתקדנםתשננגרמותעסותשנמושתלרעהתאותשנמושת

לאתיאופתוכרטנקנתזנכרון,תלרוופתאוודןתיפוינם.

סוללה
טעינת הסוללה

לתינתהשנמושתומכשנר,תטעןתאפתהקוללהתומלואה.
.USBתType-Cהטעןתאפתהמכשנרתועזרפתהכולתמקוגת

קצה כבל הטעינה
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ת אלתפשפמשתומקוףתהחניוינ,תוכולתהטעניהתאותומגדרתשלת	
המכשנרתואנזורתשנשתוותלחופ.תהדורתעלולתלגרוםתלשרנתה,ת

להפחשמלופ,תלתינעהתאותליזסתלמכשנר.תאםתנשתלחופ,תהתקסת
מנדתלהשפמשתומכשנרתוהקרתאפתהלחופתומלואה.

ת הסתדתלהשפמשתוכולתה-USBתשקותסתעםתהמכשנר.	
ת הסתדתלהשפמשתומטעןתווכולתטעניהתהמאושרנםתלשנמושתעל-	

נדנתLG.תטעניפתהקוללהתואמיעופתמטעןתשלתידתשלנשנתעלולהת
לגרוםתלהפתוייופתהקוללהתאותליזסתלמכשנר.

ת המכשנרתכוללתקוללהתתינמנפתינפיפתלטעניה.תכדנתלשמורתעלת	
וטנחופ,תאלתפוינאתאפתהקוללהתהמווינפ.

ת שנמושתומכשנרתכאשרתהואתיטעןתעלולתלגרוםתלהפחשמלופ.תכדנת	
להשפמשתומכשנר,תהתקסתאפתטעניפו.

ת הויאתאפתהמטעןתמשסעתהחשמלתלאחרתשהמכשנרתיטעןתומלואו.ת	
הדורתנמיעתירנכפתחשמלתמנופרפ.

ת ינפןתלטעוןתאפתהקוללהתודרךתיוקתפ,תעל-נדנתחנוורתכולתUSBתונןת	
המכשנרתלונןתמחשותשולחינתאותמחשותיננד.תזהתעלולתלהנמשךת

זמןתרותנופרתלעומפתחנוורתהמפאםתלשסעתחשמלתוסנר.
ת אנןתלטעוןתאפתהקוללהתואמיעופתרכזפתUSBתשאניהתפומכפת	

ומפחתהיסוו.תהטעניהתעלולהתלהנכשלתאותלהנתקסתואותןתלאת
מכוון.

אמצעי זהירות בעת שימוש במכשיר
ת הסתדתלהשפמשתוכולתה-USBתהמקותסתעםתהמויר,תאלתפחורת	

אפתהמכשנרתלכולנתUSBתאותלמטעינםתשלתחורופתידתשלנשנ.ת
האחרנופתהמוגולפתשלתLGתאניהתמכקהתשנמושתואונזרנםתשלת

ידתשלנשנ.
ת אםתלאתפתעלתעל-תנתההוראופתהמתורטופתומדרנךתזהתאותאםת	

פשפמשתומכשנרתלאתכהלכה,תהדורתעשונתלגרוםתלותיזס.
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שימוש יעיל בסוללה
חננתהקוללהתעשוננםתלהפסירתאםתפשאנרתמקתרתרותשלתננשומנםת

ותויסינופתומיותתענלתלאורךתזמן.
כוהתאפתהתעולופתורסעתכדנתלהארנךתאפתחננתהקוללה.

כדנתלמזערתאפתירנכפתהקוללה,תתעלתוהפאםתלעיופתהואופ:
ת כוהתאפתתויסינופתה-ת ® תתBluetoothתתאותרשפתה-Wi-Fiתכשאניךת	

משפמשתוהן.
ת הגדרתזמןתסיוותסירתככלתהאתשרתלכנוונתהמקך.	
ת מזערתאפתוהנרופתהמקך.	
ת הגדרתיענלפתמקךתשפותעלתכאשרתהמכשנרתלאתושנמוש.	
ת ודוסתאפתרמפתהקוללהתוזמןתשאפהתמשפמשתוננשומנםת	

שהורדפ.

מסך המגע
פוכלתללמודתכנידתלשלוטתומכשנרתשורשופךתעל-נדנתשנמושתומחוופת

מקךתהמגע.

הקשה
הסשתסלופתעםתסיהתהאיועתכדנתלוחורתאותלהתענלתננשוםתאות

אתשרופ.
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הקשת הקשה ממושכת
הסשתהסשהתממושכפתלמשךתכמהתשינופתכדנתלהינגתפתרנטתעםת

אתשרונופתזמניופ.

הקשה כפולה
הסשתתעמננםתומהנרופתכדנתלהגדנלתאותלהסטנןתדףתאניטריטתאותמתה.

גרירה
געתוהחזסתתרנט,תכגוןתננשוםתאותונדג'ט,תולאחרתמכןתהזזתאפתהאיועת

למנסוםתאחרתופיועהתמווסרפ.תפוכלתלהשפמשתומחווהתזותכדנתלהזנזת
תרנט.
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החלקה
געתומקךתואיועךתוהזזתאופהתומהנרופתמולנתלעיור.תואתשרופךת
להשפמשתומחווהתזותכדנתלגלולתורשנמה,תודףתאניטריט,תופמויופ,ת

ומקכנםתועוד.

צביטה או פריסה
יווטתושפנתאיועופתכדנתלהסטנןתאפתהפיוגהתשלתפמויהתאותמתה.ת

כדנתלהגדנל,תתרוקתאפתהאיועופתכדנתלהרחנסןתזותמזו.

ת אנןתלחשוףתאפתמקךתהמגעתלזעזועתתנזנתסניוינ.תהדורתעלולתלגרוםת	
יזסתלחננשןתהמגע.
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ת פסלהתשלתמקךתהמגעתעלולהתלהפרחשתאםתפשפמשתומכשנרת	
וסרופתחומרנםתמגיטננם,תמפכפננםתאותמולנכנם.

ת אםתאפהתמשפמשתומכשנרתופיאנתפאורהתווהספ,תכגוןתאורת	
שמשתנשנר,תננפכןתשהמקךתלאתנהנהתגלונ,תוהפאםתלמנסוםתשלך.ת
השפמשתומכשנרתומנסוםתמוילתאותומנסוםתעםתפאורפתקונוהת
שאניהתווהספתמדנתאךתמוארפתומנדהתשמקתנסהתלסרואתקתרנם.

ת אלתפתענלתכוחתרותמדנתועפתלחניהתעלתהמקך.	
ת הסשתועדניופתעםתסיהתהאיועתעלתהאתשרופתהריונה.	
ת ננפכןתשוסרפתהמגעתלאתפתעלתכראונתאםתפסנשתעלתהמקךתעםת	

הינתורןתאותכשאפהתלוושתכתתופ.
ת ננפכןתשוסרפתהמגעתלאתפתעלתכראונתכאשרתהמקךתלחתאותרטוו.	
ת ננפכןתשמקךתהמגעתלאתנתעלתכראונתאםתנשתעלתהמקךתינתונתמגןת	

אותשחנורפתאלתהמכשנרתאונזרתשירכשתוחיופתמסוויפתאותתנזנפת
שאניהתמפמחה.

ת היגפתפמויהתקטטנפתלתרסנתזמןתארוכנםתעלולהתלגרוםתלדמונופת	
גררתאותלירנופתהפמויהתומקך.תכוהתאפתהמקךתאותהנמיעת

מלהינגתאפתאופהתפמויהתלמשךתזמןתרותכאשרתאניךתמשפמשת
ומכשנר.
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מסך ראשי
סקירה כללית של המסך הראשי

המקךתהראשנתהואתיסודפתהמויאתשממיהתינפןתלגשפתלתויסינופת
תוכלתמקךתכדנתלעוורתהננשרת ולננשומנםתהשוינםתומכשנר.תהסשתעלת

אלתהמקךתהראשנ.
פוכלתליהלתאפתכלתהננשומנםתוהוונדג'טנםתומקךתהראשנ.תהחלסתאפתהמקךת

לשמאלתאותלנמנןתכדנתלהינגתומוטתמהנרתאפתכלתהננשומנםתהמופסינם.

פריסת המסך הראשי
ינפןתלהינגתאפתכלתהננשומנםתולארגןתונדג'טנםתופנסנופתומקךתהראשנ.

אזור הגישה המהירה
לחצני תצוגה

שורת המצב

וידג'ט מזג אוויר

סמל דף

Google Search ורידית

ת מקךתהונפתעשונתלהשפיופתוהפאםתלמדנינופתהנירן,תלהגדרופת	
המשפמש,תלגרקפתהפוכיהתאותלקתסתהשנרופ.

ת שורת המצב:תהיגתאפתקמלנתהמיו,תהשעהתורמפתהטעניהתשלת	
הקוללה.

ת וידג'ט מזג אוויר:תהיגתאפתיפוינתמזגתהאוונרתוהשעהתעוורתאזורת	
מקונם.
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ת וריד Google Search:תהסשתאותדורתכדנתלתפוחתאפתGoogleת	
.Search

ת סמל דף:תהיגתאפתהמקתרתהכוללתשלתלוחופתהמקךתהראשנ.ת	
ינפןתלהסנשתעלתקמלתהדףתהריונתכדנתלעוורתלדףתשוחרפ.ת

הקמלתשמשסףתאפתהלוחתהיוכחנתנקומן.
ת אזור הגישה המהירה:תסועתננשומנםתראשננםתופחפנפתהמקךת	

כךתשפוכלתלגשפתאלנהםתמכלתאחדתמהלוחופתשלתהמקךת
הראשנ.

ת לחצני תצוגה	
ת:תחזורתלמקךתהסודם.תקגורתאפתלוחתהמסשנםתאותאפתהחלויופתת-

המוסתינם.
ת:תהסשתכדנתלעוורתלמקךתהראשנ.תכדנתלהתענלתאפתGoogleתת-

Assistant,תגעתוהחזס.
ת:תהסשתכדנתלהינגתרשנמהתשלתהננשומנםתשהנותושנמושתת-

לאחרויהתאותהתעלתננשוםתמפוךתהרשנמה.תכדנתלמחוסתאפת
כלתהננשומנםתשהנותושנמושתלאחרויה,תהסשתעלתנקה הכל.ת
כדנתלהשפמשתושינתננשומנםתוו-זמינפתעםתפכויפתהחלויופת
המרוונם,תהסשתהסשהתממושכפתעלתהקמלתוזמןתהשנמושת

וננשום.
ת:תוחרתואנזהתכרטנקתSIMתוכוויפךתלהשפמש.תהסשתוהחזסתת-

כדנתלסוועתאפתההגדרופתשלתכרטנקתSIMתכתול.
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שינוי הסגנון של לחצני התצוגה
ינפןתלשיופתאפתהקגיוןתשלתלחיינתהפיוגה.

תלחצני תצוגה. 1 תתצוגהת תהגדרותת ת הסשתעלת
פחפתסגנון,תוחרתאפתלחצנים בלבדתאותמחווה ולחצניםת 2

להפאמהתלהעדתופתשלך.
תכדנתלראופת	ת תזמנינם.תהסשתעלת ת/ת ת/ת לחצנים בלבד:ת

אפתהננשומנםתהאחרוינם.
תזמנינם.ת	ת תולחיןת"'ונפ"ת מחווה ולחצנים:תלחיןת"הסודם"

ת כדנתלראופתאפתהננשומנםתהאחרוינם,תהחלסתעלתלחיןתהונפת
כלתנתמעלה.

עריכת לחצני התצוגה
פוכלתלקדרתמחדשתאפתלחיינתהפיוגהתאותלהוקנףתתויסינופתושנמושת

יתוץתלאזורתלחיינתהפיוגה.
תשילוב לחצניםת תלחצני תצוגהת תתצוגהת תהגדרותת ת הסשתעלת

והפאםתאנשנפתאפתההגדרופ.
ת 	.Capture+תהפראהתו-ת,QSlideהמכשנרתמקתסתכמהתתויסינופ,תכוללת
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הסתרת לחצני תצוגה
ינפןתלהקפנרתאפתלחיינתהפיוגהתכדנתלהינגתמקךתגדולתנופרתועפת

שנמושתוננשום.
תהסתרת  1 תלחצני תצוגהת תתצוגהת תהגדרותת ת הסשת

לחצני התצוגה.
וחרתננשומנםתוהםתנוקפרותלחיינתהפיוגהתועפתהשנמושת 2

. וננשום,תוהסשתעלת
לחיינתהפיוגהתננעלמות3תשינופתלאחרתהיגנעהתהאחרויה.	ת
כדנתלהינגתשוותאפתלחיינתהפיוגה,תגרורתאפתפחפנפתהמקךת	ת

כלתנתמעלה.

לחצני נעילה/הסתרה
הקמלתליענלהתאותלהקפרהתשלתלחיינתהפיוגהתמותנעתוידתשמאלת

הפחפוןתשלתהמקך.
אםתפריהתליעולתאפתלחיינתהפיוגהתועפתהקפרפתהלחיינם,תהסשת

תוידתשמאלתשלתלחיינתהפיוגה. עלת
. כדנתלהקפנרתשוותאפתלחיינתהפיוגה,תויעתהסשהתכתולהתעלת

ת ננפכןתשלאתפהנהתפמנכהתומאתננינםתמקונמנםתועפתהקפרפתלחיינת	
הפיוגה.
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סמלי מצב
כאשרתמותעלפתהפראהתעלתהודעהתשלאתיסראה,תאנרועתולוחתהשיהת

אותהפראהתשלתשעוןתמעורר,תושורפתהמיותמויגתקמלתההפראהת
הפואם.תודוסתאפתמיותהמכשנרתואמיעופתקמלנתההפראופתהמויגנםת

ושורפתהמיו.

אנןתאופ
יפוינםתמשודרנםתכרגעתדרךתהרשפ

הפראהתמוגדרפ
מיותרטטתמותעל
Bluetoothתמותעל

USBמחוורתלמחשותדרךת
רמפתהקוללה

מיותטנקהתמותעל
שנחופתשלאתיעיו

Wi-Fiתמחוור
מיותהשפסתמותעל

GPSתמותעל
יסודהתחמהתמותעלפ

כרטנקתSIMתחקר

ת ננפכןתשכמהתמהקמלנםתהללותננראותשוינםתאותלאתנותנעותכלל,ת	
והפאםתלמיותהמכשנרתשלך.תהפננחקתלקמלנםתוהפאםתלקונוהת
האמפנפתולאזורתשוהםתאפהתמשפמשתומכשנרתווהפאםתלקתסת

השנרופ.
ת הקמלנםתהמויגנםתעשוננםתלהשפיופ,תוהפאםתלאזורתאותלקתסת	

השנרופ.
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חלונית ההתראות
פוכלתלתפוחתאפתלוחתההפראופתעל-נדנתגרנרפתשורפתהמיותכלתנת

מטהתומקךתהראשנ.
ת כדנתלתפוחתאפתרשנמפתהקמלנםתלגנשהתמהנרה,תגרורתאפתלוחת	

ההפראופתכלתנתמטה.
ת כדנתלקדרתמחדש,תלהוקנףתאותלהקנרתקמלנם,תהסשתעלתערוך.	
ת אםתפסנשתהסשהתארוכהתעלתהקמל,תמקךתההגדרופתשלת	

התויסינהתהמפאנמהתנותנע.

ערוך

ת ינפןתלהשפמשתולוחתההפראופתגםתומקךתהיענלה.תגרורתאפת	
לוחתההפראופתוזמןתשהמקךתיעולתכדנתלגשפתומהנרופתלפכויופת

הריונופ.
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שינוי כיוון המסך
פוכלתלהגדנרתהחלתהתאוטומטנפתשלתכנווןתהמקךתוהפאםתלמיחת

התנזנתשלתהמכשנר.
ולוחתההפראופ,תהסשתעלתסיבובתורשנמפתקמלנתהגנשהתהמהנרה.

תתצוגהתוהתעלתאפתסיבוב מסך  תהגדרותת ת לחלותנן,תהסשתעלת
אוטומטי.

עריכת המסך הראשי
ומקךתהראשנ,תהסשתהסשהתממושכפתעלתאזורתרנסתווחרתאפתהתעולהת

הריונה.
ת כדנתלקדרתמחדשתאפתהלוחופתשלתהמקךתהראשנ,תהסשתהסשהת	

ארוכהתעלתלוחתולאחרתמכןתגרורתאופותלמנסוםתאחר.
ת כדנתלהוקנףתונדג'טתלמקךתהראשנ,תהסשתהסשהתממושכפתעלת	

אזורתרנסתומקךתהונפתולאחרתמכןתוחרתוידג'טים.
ת כדנתלשיופתטתטנם,תערכופתיושאתוקמלנםתגעתוהחזסתאזורתרנסת	

ומקךתהונפתולאחרתמכןתוחרתטפט וערכת נושא.
תטפט  תתצוגהת תהגדרותת ת אפהתנכולתגםתלהסנשתעלת

וערכת נושא,תולאחרתמכןתלוחורתטתטנם,תערכופתיושא,וקמלנםת
להחלהתעלתהמכשנר.
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ת כדנתלסוועתאפתפיורפתההגדרופתשלתהמקךתהראשנ,תהסשת	
הסשהתממושכפתעלתאזורתרנסתומקךתהונפתולאחרתמכןתוחרת
הגדרות מסך בית.תראהתהגדרופתהמקךתהראשנתלסולפת

תרטנם.
ת כדנתלהינגתאותלהפסנןתמחדשתאפתהננשומנםתשהוקרו,תגעתוהחזסת	

אזורתרנסתומקךתהראשנ,תולאחרתמכןתוחרתואתשרופתיישום סל 
המיחזור.תראהתננשוםתקלתהמנחזורתלסולפתתרטנם.

ת כדנתלשיופתאפתמקךתורנרפתהמחדל,תגעתוהחזסתאזורתרנסתומקךת	
,תולאחרתמכןתהסשת הראשנ,תעוורתאלתהמקךתהריונ,תהסשתעלת

עלתהמקךתתעםתיוקתפ.
מסך ברירת מחדל
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צפייה בערכת הנושא של הרקע
פוכלתלהינגתאפתפמויפתהרסעתולודתעל-נדנתהקפרפתהננשומנםת

והוונדג'טנםתומקךתהראשנ.
הרחסתאפתשפנתהאיועופתעלתהמקךתהראשנ.

ת כדנתלחזורתאלתמקךתהננשומנםתוהוונדג'טנםתהמסורנ,תויעתפיועפת	
. יונטהתומקךתהראשנתאותהסשתעלת

הזזת יישומים במסך הראשי
ומקךתהראשנ,תהסשתהסשהתארוכהתעלתננשוםתולאחרתמכןתגרורתאופות

למנסוםתאחר.
ת כדנתלהשאנרתננשומנםתושנמושתיתוץתופחפנפתהמקךתהראשנ,ת	

לחץתלחניהתארוכהתעלתננשוםתוגרורתאופותלאזורתהגנשהתהמהנרהת
שופחפנפתהמקך.

ת כדנתלהקנרתקמלתמאזורתהגנשהתהמהנרה,תגרורתאופותאלתהמקךת	
הראשנ.
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שימוש בתיקיות מתוך המסך הראשי
יצירת תיקיות

ומקךתהראשנ,תהסשתהסשהתארוכהתעלתננשוםתולאחרתמכןתגרורתאופות
מעלתננשוםתאחר.

ת תעולהתזותפניורתפנסננהתחשהתוהננשוםתנפווקףתאלנה.	

עריכת תיקיות
ומקךתהראשנ,תהסשתעלתפנסננהתוויעתאחפתמהתעולופתהואופ.

ת כדנתלערוךתאפתשםתויועתהפנסננה,תהסשתעלתשםתהפנסננה.	
ת כדנתלהוקנףתננשומנם,תהסשתהסשהתממושכפתעלתננשוםתולאחרת	

מכןתגרורתאופותמעלתהפנסננהתכדנתלשחררתאופו.
ת כדנתלהקנרתננשוםתמהפנסננה,תהסשתהסשהתארוכהתעלתהננשוםת	

וגרורתאלתמחוץתלפנסננה.תאםתהננשוםתשהקרפתהואתהננשוםתהנחנדת
שהנהתופנסננה,תהפנסננהתפוקרתואותןתאוטומטנ.

ת ת	 ואתשרופךתגםתלהוקנףתאותלהקנרתננשומנםתלאחרתהסשהתעלת
ופנסננה.

ת לאתינפןתלשיופתאפתיועתהפנסננהתכאשרתמשפמשנםתוערכפתיושאת	
שהורדה.

הגדרות המסך הראשי
ואתשרופךתלהפאנםתאנשנפתאפתהגדרופתמקךתהונפ.

תמסך ראשי. 1 תתצוגהת תהגדרותת ת הסשתעלת
הפאםתאנשנפתאפתההגדרופתהואופ: 2

בחר בית:תוחרתמיותשלתהמקךתהראשנ.	ת
טפט:תשיהתאפתטתטתהרסעתשלתהמקךתהראשנ.	ת
אפקט בהחלפת מסכים:תוחרתאתסטתשנוחלתכאשרתלוחת	ת

המקךתהראשנתמפחלף.
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צורות סמלים:תוחרתאםתוריויךתשלקמלנםתנהנותתניופת	ת
מרוועופתאותמעוגלופ.

מיין את היישומים לפי:תהגדרתכנידתנפויעתמנוןתשלתננשומנםת	ת
ומקךתהראשנ.

רשת:תשיהתאפתמיותקנדורתהננשומנםתעוורתהמקךתהראשנ.	ת
הסתר יישומים:תוחרתאנלותננשומנםתוריויךתלהקפנרתממקךת	ת

הונפ.
לאפשר לולאות מסך בית:תהתעלתכדנתלאתשרתגלנלהת	ת

מפמשכפתומקךתהראשנת)חזרהתלמקךתהראשוןתלאחרתהמקךת
האחרון(.

חפש:תחתשתע"נתהחלספתאיועתכלתנתמטהתומקךתהונפ.	ת
נעילת מסך ראשי:תהתעלתכדנתלמיועתהקרהתאותארגוןתמחדשת	ת

שלתאתלנסינופתורכנונםתגרתננם.

נעילת מסך
סקירה כללית של נעילת המסך

לחניהתעלתמסשתהתעלה/יענלהתפכוהתאפתמקךתהמכשנרתופיעלת
אופו.תויוקף,תהמקךתיכוהתוייעלתלאחרתשהמכשנרתלאתהנהתתענלת

ומשךתתרסתזמןתשיונן.
אםתפלחץתעלתמסשתהתעלה/יענלהתכאשרתלאתמוגדרפתיענלפתמקך,ת

המקךתהראשנתנותנעתואותןתמנדנ.
כדנתלהוטנחתשהמכשנרתנהנהתמאווטחתולמיועתגנשהתלאתריונהת

למכשנר,תהגדרתיענלפתמקך.

ת יענלפתמקךתמויעפתסלטתמגעתמנופרתעלתמקךתהמכשנרתומימימפת	
אפתירנכפתהקוללה.תאיותממלנינםתלהתענלתאפתיענלפתהמקךת

כאשרתאניךתמשפמשתומכשנר.
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הגדרת נעילת מסך
לרשופךתמקתרתאתשרונופתשויופתליענלפתהמקך.

תמסך הנעילה ואבטחהת 1 תכללית תהגדרותת ת הסשתעלת
תבחר נעילת מסךתואזתוחרתאפתהמקךתהשנטהתהמועדתפת

עלנך.
הפאםתאנשנפתאפתההגדרופתהואופ: 2

ללא:תונטולתתויסיננפתיענלפתהמקך.	ת
החלקה:תהחלסתעלתהמקךתכדנתלוטלתאפתיענלפתהמקך.	ת
תבנית:תיננרתפוינפתלונטולתיענלפתהמקך.	ת
קוד PIN:תהזןתקנקמהתמקתרנפתלונטולתיענלפתהמקך.	ת
סיסמה:תהזןתקנקמהתאלתאיומרנפתלונטולתיענלפתהמקך.	ת
טביעות אצבע:תוטלתאפתיענלפתהמקךתואמיעופתטונעפת	ת

האיוע.

ת אםתפיקהתלוטלתאפתיענלפתהמכשנרת5תתעמנםתואותןתשגונ,תהמקךת	
ננחקםתלמשךת30תשינופ.

הגדרות אתחול מאובטח
כאשרתאפהתווחרתופוינפ,תו-PINתאותוקנקמהתכשנטהתליענלפתמקך,ת

אפהתנכולתלהגדנרתאפתהמכשנרתכךתשנניעלתוכלתהתעלהתשלותכדנת
לאוטחתיפוינם.

ת לאתפוכלתלהשפמשתוכלתהתויסינופ,תלמעטתשנחפתהחנרום,תעדת	
אשרתפוטלתאפתיענלפתהמכשנר.

ת אםתפשכחתאפתהקנקמהתלונטולתהיתיה,תלאתפוכלתלשחזרת	
יפוינםתמויתינםתומנדעתאנשנ.
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אמצעי זהירות עבור התכונה הפעלה מאובטחת
ת אםתפשכחתאפתהקנקמהתלונטולתהיתיה,תלאתפוכלתלשחזרת	

יפוינםתמויתינםתומנדעתאנשנ.
ת הסתדתלשמורתאפתקנקמאופתיענלפתהמקךתשלךתויתרד.	
ת אםתפזנןתאפתקנקמאופתיענלפתהמקךתואותןתשגונתנופרתממקתרת	

התעמנםתשיונן,תהמכשנרתנאתקתאפתעימותואותןתאוטומטנת
והיפוינםתהמויתינםתוהמנדעתהאנשנתשלךתננמחסותאוטומטנפ,תולאת

פהנהתאתשרופתלשחזרתאופם.
ת הנזהרתשלאתלהזנןתקנקמאופתיענלפתמקךתשגונופתנופרתממקתרת	

התעמנםתשיונן.
ת כשאפהתמתענלתאפתהמכשנרתמנדתלאחרתשהמכשנרתעורתאנתוק,ת	

מותעלפתגםתהיתיה.תאםתפתקנסתאפתההיתיהתואותןתשרנרופנ,ת
ננפכןתשננגרםתיזסתליפוינם.תהמפןתעדתלקנוםתהאנתוק.

מסך נעילה מותאם
פוכלתלהפאנםתאנשנפתאפתיענלפתהמקך.

ת 1 תמסך הנעילה ואבטחהת תכללית תהגדרותת ת הסשתעלת
התאמה אישית של מסך הנעילה.

וחרתאפתהפתסודתשוריויךתלסווע. 2
טפט:תמאתשרתלסוועתאפתהרסעתשלתמקךתהיענלה.	ת
שעון:תמאתשרתלסוועתאפתמנסוםתהשעוןתומקךתהיענלה.	ת
קיצורי דרך:תמאתשרתלוחורתננשומנםתלהתעלהתומקךתהיענלהת	ת

שלך.תהגדרהתזותפותנעתרסתאםתמוגדרתמקךתיענלה.
פרטי יצירת קשר עבור טלפון שאבד:תמאתשרתלךתלסוועת	ת

טסקטתשנויגתומקךתהיענלהתכדנתלזהופתאפתועלנתהטלתון.
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הגדרות נעילה מאובטחת
ינפןתלסוועתאפתהגדרופתהיענלהתהמאווטחפ.

ת 1 תמסך הנעילה ואבטחהת תכללית תהגדרותת ת הסשתעלת
הגדרות נעילה מאובטחת.

וחרתאפתהפתסודתשוריויךתלסווע. 2
זמן לנעילה:תמאתשרתלךתלסוועתאפתמשךתהזמןתלתינתיענלהת	ת

אוטומטנפתלאחרתשהפאורהתהאחורנפתכונפת)גמר-זמןתעסות
אנ-תענלופ(.

נעילה באמצעות לחצן ההפעלה:תאתשרתאתשרופתזותכדנת	ת
ליעולתואותןתמנדנתאפתהמקךתועפתלחניהתעלתלחיןתהתעלה/
יענלה.תהגדרהתזותגוורפתעלתההגדרהתטננמרתיענלפתאוטחה.

Smart Lock:תמאתשרתלךתלסוועתמכשנרנם,תמסומופ,תסולופתו/	ת
אותזנהונתגוףתמהנמינםתשנאתשרתלטלתוןתשלךתלהנשארתומיותלאת

יעול.

ת הפתרנטנםתשפוכלתלהגדנרתעשוננםתלהנופתשוינם,תוהפאםתלשנטפת	
יענלפתהמקךתשפוחר.
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הפעל מסך
ינפןתלהסנשתהסשהתכתולהתעלתהמקךתכדנתלהתענלתאותלכוופתאופו.

ת אתשרופתזותזמניהתאךתורסתומקךתהראשנתשקותסתעל-נדנתLG.תהנאת	
לאתפתעלתכראונתומתענלתמופאםתאנשנפתאותומקךתראשנתשהופסןת

על-נדנתהמשפמש.
ת ועפתהסשהתעלתהמקך,תהשפמשתוסיהתהאיוע.תאלתפשפמשת	

וינתורן.
ת כדנתלהשפמשתופכויהתהתעלמקך,תודאתשחננשןתהסרווה/פאורהת	

לאתיחקםתעל-נדנתמדוסהתאותכלתחומרתזרתאחר.

הדלקת המסך
הסשתתעמננםתואמיעתהמקך

ת הסשהתעלתהחלסתהעלנוןתאותהפחפוןתשלתהמקךתעשונהתלהסטנןת	
אפתשנעורתזנהונתהתעולה.

כיבוי המסך
הסשתתעמננםתעלתשטחתרנסתומקךתהראשנתוומקךתהיענלה.
לחלותנן,תהסשתהסשהתכתולהתעלתשטחתרנסתושורפתהמיו.
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הצפנת כרטיס זיכרון
ינפןתלהיתנןתאפתהיפוינםתהשמורנםתוכרטנקתהזנכרוןתכדנתלהגןת

עלנהם.תלאתינפןתלגשפתליפוינםתהמויתינםתוכרטנקתהזנכרוןתממכשנרת
אחר.

ת 1 תמסך הנעילה ואבטחהת תכללית תהגדרותת ת הסשתעלת
.SD תהצפן אחסון כרטיס הצפנה ואישוריםת

סראתאפתהקסנרהתהכללנפתשלתהיתיפתכרטנקתהזנכרוןתהמויגפת 2
עלתהמקךתולאחרתמכןתהסשתעלתהמשךתכדנתלהמשנך.

וחרתאתשרופתוהסשתעלתהצפנה. 3
הצפנת קובץ חדש:תהיתןתרסתאפתהיפוינםתשישמרותוכרטנקת	ת

הזנכרוןתלאחרתההיתיה.
הצפנה מלאה:תהיתןתאפתכלתהיפוינםתהשמורנםתכעפתוכרטנקת	ת

הזנכרון.
ללא קבצי מדיה:תהיתןתאפתכלתהסוינם,תלמעטתסווינתמדנהת	ת

כמותמוקנסה,תפמויופתוקרטוינתונדאו.

ת כדנתלהיתנןתאפתכרטנקתהזנכרון,תודאתשקוגתיענלפתהמקךתהואתסודת	
PINתאותקנקמה.

ת לאחרתשנחלתפהלנךתהיתיפתכרטנקתהזנכרון,תתויסינופתמקונמופת	
לאתנהנותזמניופ.

ת כנוונתהמכשנרתפוךתכדנתפהלנךתההיתיהתנגרוםתלכנשלוןתהפהלנךת	
ועלולתלגרוםתיזסתליפוינםתמקונמנם.תלכןתהסתדתלוודאתשהקוללהת
טעויהתורמהתמקתספתלתינתשאפהתמפחנלתופהלנךתההיתיה.

ת הסוינםתהמויתינםתנהנותיגנשנםתרסתמהמכשנרתשוותהסוינםת	
הויתיו.

ת לאתינפןתלהשפמשתוכרטנקתהזנכרוןתהמויתןתומכשנרתאחרתשלת	
LG.תכדנתלהשפמשתוכרטנקתהזנכרוןתהמויתןתומכשנרתיננדתאחר,ת

אפחלתאפתהכרטנק.
ת ינפןתלהתענלתהיתיפתכרטנקתזנכרוןתאתנלותכאשרתאנןתכרטנקתזנכרוןת	

ופוךתהמכשנר.תכלתכרטנקתזנכרוןתשנופסןתלאחרתההיתיהתנויתןת
ואותןתאוטומטנ.
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יצירת צילומי מסך
ואתשרופךתלילםתפמויהתשלתהמקךתהיוכחנתשמויגתומכשנר.

באמצעות קיצור דרך
לחץתלחניהתארוכהת)לתחופתשפנתשינופ(תעלתמסשתההתעלה/יענלהת

ועלתמסשתהחלשפתעוימפתהסולת)-(תומסונל.
ת פוכלתלראופתפמויופתמקךתדרךתהפנסננהתScreenshotsת	

וגלריה.

Capture+  באמצעות
ומקךתשוותוריויךתלניורתינלוםתמקך,תגרורתאפתשורפתהמיותכלתנת

. מטהתולאחרתמכןתהסשתעלת

ת כאשרתהמקךתכוונתאותיעול,תסולתגנשהתאלת +Captureתושפנת	
לחניופתעלתמסשתהגורפתעוימפתהסולת)+(.תכדנתלהשפמשת

תקיצורי דרךתולאחרת תכללית תהגדרותת ת ופכויהתזו,תהסשתעלת
מכןתהתעלת+Capture פתח.

ת ראהתכפנופתהערופתעלתינלוםתמקךתלסולפתתרטנם.ת	

הזנת טקסט
שימוש בסרגל הכלים החכם

ינפןתלהשפמשתומקתרתשנטופתסלטתמסלדפתומסוםתאחד.תינפןת
לוחורתאפתשנטפתהסלטתהריונהתמהחלסתהעלנוןתשלתהמסלדפ.

וחרתאפתשנטפתסלטתהמסלדפתהריונהתמקרגלתהכלנםתהחכם. 1
תווחרתאפתשנטפתהסלטתשוריויךתלהינגתוקרגלת 2 הסשתעלת

הכלנםתהחכםתאותקדרתאופןתמחדש.
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סרגל כלים 
חכם

ת שנטופתסלטתיפמכופתמקונמופתעשונופתלהנופתשויופ,תוהפאםת	
למכשנרתשורשופך.

ת ינפןתלהתענלתאפתמאתננןתקרגלתהכלנםתהחכםתמהגדרופתהמסלדפ.	
ת ינפןתגםתלהשפמשתושנטופתהסלטתשלתהמסלדפתעל-נדנתהסשהת	

. עלת

ת:תהוקףתאמוג'נק.	ת
תכדנתלהזנןתטסקטתואמיעופתסולך.	ת ת:תהסשתעלת

כדנתלאתשרתזנהונתמנטונתשלתתסודופתסולנופ,תדורתת-
ויורהתורורה.

כדנתלהזנןתטסקטתודנוור,תודאתשהמכשנרתמחוורתת-
לרשפ.

כדנתלוחורתאפתהשתהתשפוגדרתלזנהונתסולנ,תהסשתעלתת-
תשפותתומקךתהזנהונתהסולנ. ת

ננפכןתשאנןתפמנכהתותויסינהתזו,תאותשרשנמפתהשתופתת-
היפמכופתפשפיהתוהפאםתלאזורתהשנרופ.

ת:תגנשהתלהגדרופתהמסלדפ.	ת
ת:תתפנחפתהאחקוןתהזמינ.תראהתאחקוןתזמינתלסולפתתרטנם	ת
ת:תהתעלתאפתהמסלדפתהיתהתועפתשנמושתומאתננןתחלויופת	ת

מרוונם.תינפןתגםתלהעונרתאפתהמסלדפתלמנסוםתהריונ.
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שימוש במקלדת החכמה
פוכלתלהשפמשתומסלדפתSmartתכדנתלהזנןתולערוךתטסקט.

ואמיעופתמסלדפתSmart,תפוכלתלהינגתטסקטתפוךתכדנתהסלדה,תולנת
שפיטרךתלעוורתונןתהמקךתלמסלדפתסויויינוילנפ.תהדורתנאתשרתלךת

לאפרתוסלופתשגנאופתולפסןתאופןתפוךתכדנתהסלדה.

הזזת הסמן
מסלדפתSmartתמאתשרפתלךתלהזנזתאפתהקמןתלמנסוםתהמדונסתשאפהת
רויה.תועפתהסלדפתטסקט,תהסשתהסשהתממושכפתעלתמסשתהרווחת

ולאחרתמכןתגרורתשמאלהתאותנמניה.

ת 	.QWERTYאתשרופתזותזמניהתרסתומסלדופת
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הצעת מילים
מסלדפתSmartתמיפחפתואותןתאוטומטנתאפתדתוקנתהשנמושתשלךתכדנת
להינעתמנלנםתושנמושתיתוץתפוךתכדנתהסלדה.תככלתשפשפמשתנופרת

ומכשנר,תכךתההיעופתנהנותמדונסופתנופר.
הזןתטסקטתולאחרתמכןתהסשתעלתמנלהתמויעפתאותגרורתועדניופתאפת

הידתהשמאלנתאותהנמינתשלתהמסלדפתכלתנתמעלה.
ת המנלהתשיוחרהתפוזןתואותןתאוטומטנ.תאניךתירנךתלהסלנדת	

ואותןתנדינתכלתאופתשלתהמנלה.

הוספת שפות למקלדת
ואתשרופךתלהתוךתשתופתיוקתופתלזמניופתלסלטתהמסלדפ.

תמקלדת  1 תשפה ומקלדתת תכללית תהגדרותת ת הסשתעלת
תבחר שפות. תמקלדת LGת במסךת

וחרתאפתהשתופתשוריויךתלהתוךתלזמניופ. 2
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העתקה והדבקה
ואתשרופךתלהעפנסתאותלגזורתטסקטתמפוךתננשוםתולהדונסתאופות

ואופותננשום.תלחלותנן,תאפהתנכולתלהתענלתננשומנםתאחרנםתולהדונסת
אפתהטסקטתופוכם.

הסשתהסשהתארוכהתלנדתהטסקטתשוריויךתלהעפנסתאותלגזור. 1
תכדנתליננןתאפתהאזורתשוריויךתלהעפנסתאות 2 ת/ת גרורתאפת

לגזור.
וחרתגזורתאותהעתק. 3

הטסקטתשיגזרתאותהועפסתיוקףתואותןתאוטומטנתללוח.	ת
הסשתהסשהתארוכהתעלתחלוןתהזיפתהסלטתולאחרתמכןתוחרתהדבק. 4

ת אםתאנןתתרנטתשהועפסתאותיגזר,תהאתשרופתהדבקתלאתפותנע.	

אחסון זמני
כאשרתאפהתמעפנסתאותגוזרתפמויהתאותטסקט,תהםתישמרנםתואותןת

אוטומטנתומגשתסלנתנם,תוינפןתלהדונסתאופםתוכלתשטחתתיונתוכלתעפ.
1 . וקרגלתהכלנםתהחכם,תוחרתאפת

לחלותנן,תהסשתהסשהתארוכהתעלתחלוןתהזיפתהסלטתולאחרתמכןת
וחרתמגש זמני.

וחרתוהדוסתתרנטתמפוךתמגשתהסלנתנם. 2
ינפןתלשמורת20תתרנטנםתלכלתהנופרתומגשתהסלנתנם.	ת
תכדנתליעולתתרנטנםתשמורנםתעלתמיפתלהוטנחת	ת הסשתעלת

שהםתלאתננמחסותגםתלאחרתשוויעהתחרנגהתמהכמופתהמרונפת
המופרפ.תינפןתליעולתעשרהתתרנטנםתלכלתהנופר.תכדנתלמחוסת

תרנטנםתיעולנם,תפחנלהתוטלתאפתיענלפם.
תכדנתלמחוסתאפתהתרנטנםתהשמורנםתומגשת	ת הסשתעלת

הסלנתנם.

ת ננפכןתשננשומנםתמקונמנםתשהורדפתלאתנפמכותומגשתהזמינ.	
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שיתוף תוכן
הפעלת תוכן ממכשיר אחר

פוכלתלהתענלתפמויופ,תקרטוינתונדאותאותשנרנםתשישמרותומכשנרת
ואמיעופתמכשנרתטלוונזנה.

1 .Wi-Fiחורתאפתהטלוונזנהתוהמכשנרתשלךתלאופהתרשפת
וזמןתהיגפתהתרנטנםתמהננשוםתגלריהתאותנגן מוסיקה,תהסשת 2

תנגן בהתקן אחר. ת עלת
וחרתאפתהטלוונזנהתשאפהתמעויננןתלהפחורתאלנה. 3

ת לשנמושתעםתChromecast,תשנרופנתPlayתGoogleתחננונםתלהנופת	
עדכיננם.

הצגת תוכן ממכשירים סמוכים
ינפןתלהינגתפוכןתממכשנרנםתשוינם,תכגוןתמחשו,תNASתאותמכשנרתיננד,ת

ואמיעופתהגלרנהתאותננשום.

חיבור המכשירים
חורתאפתהמכשנרתשלךתואפתהמכשנרתהפומךתתויסיננפתDLNAתלאופהת

רשפתאלחוטנפ.

ת ודאתששנפוףתסוינםת)DLNA(תמותעלתושינתהמכשנרנם.	

חיפוש מכשירים סמוכים
ואתשרופךתלהינגתרשנמהתשלתמכשנרנתDLNAתואופהתרשפתעל-נדנת

וחנרהתוכרטנקננהתמכשירים סמוכיםתוכלתננשום.
השפמשתופוכןתממכשנרנםתקמוכנםתכאנלותהננפתמשפמשתוותומכשנרת

שלך.



67תויסינופתוקנקנופ

שליחה או קבלה של קבצים
ואתשרופךתלשפףתסוינםתונןתהמכשנרתשלךתומכשנרתLGתאחר,תאות

טאולטתאותמחשו.

שליחת קבצים
תשתףתאותעלת ת מפוךתהננשוםתגלריהתאותמנהל הקבצים,תהסשתעלת

,תולאחרתמכןתוחרתמכשנרתורשנמפתשנפוףתהסוינם.

קבלת קבצים
,תלאחרתמכןתהסשתעלת גרורתאפתשורפתהמיותכלתנתמטהתוהסשתעלת

שיתוף קבצים.
ת ת אםתהמכשנרתשלךתאניותפומךתופכויפתשנפוףתהסוינם,תהסשתעלת

. תSmartShare Beamת תשיתוף קבציםת תרשתת הגדרותת

ת ודאתשהמכשנרתמחוורתלאופהתרשפתאלחוטנפתשאלנהתמחוורת	
מכשנרתהנעדתלהעורפתהסוינם.

ת ודאתששנפוףתסוינםתמותעלתושינתהמכשנרנם.	



יישומים 
שימושיים
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התקנה והסרת התקנה של יישומים
התקנת יישומים

היכנסשלחנמתשייומייישכדישלחפושמלהמרידשייומייי.
ש תמכלשלהותיושבחנמימתשכימשSmartWorld,שחנמתששPlayשאמשחנמתש	

הייומייישולשספקשהוירמתשולך.

ש ייתכןשוחנמימתשייומייישיסמיימתשידרומשייךשליצמרשחובמןשמלהיכנסש	
לחובמןשזה.

ש ייומייישיסמיייישעומייישלגבמתשתולמי.	
ש אישאתהשיותיושבנתמניישלנייד,שייתכןשותחמיבשבתולמישבגיןש	

הויימושבנתמניי,שבהתאישלתמכניתשהיחיריישולך.
ש התייכהשבפמנקציהשSmartWorldשאינהשימבטחתשמתלמיהשבאזמרשאמש	

בספקשהוירמת.

הסרת התקנה של יישומים
הסרשאתשההתקנהשולשייומייישואינךשיותיושבהישעמדשיהיכוירש

ולך.

הסרת התקנה עם מחוות ההקשה הממושכת
ביסךשהבית,שגעשמהחזקשבייומישכדישלהסירשאתשהתקנתמ,שמלאחרשיכןש

גרמרשאמתמשיעלשהאפורמתשמחקשבחלקשהעלימןשולשהיסך.
ש תמכלשלהתקיןשיחדושייומייישוהסרתשאישחלפמשיאזשההסרהש	

פחמתשי-24שועמת.שראהשייומישסלשהייחזמרשלקבלתשפרטיי.

הסרת התקנה באמצעות תפריט ההגדרות
שפרטי יישום,ש שיישומים והודעותש שכלליש שהגדרותש ש הקושעלש

בחרשייומישמהקושעלשהסר התקנה.

ש ייומייישיסמיייישאינישניתניישלהסרהשעל-ידישהיותיויי.	
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הסרת התקנה של יישומים מחנות היישומים
כדישלהסירשהתקנהשולשייומי,שעבמרשלחנמתשהייומייישויינהשהמרדתש

אמתמ,שמהסרשאתשהתקנתמ.

התקנה והסרה של יישומים במהלך ההגדרה
כותפעילשאתשהיכוירשבפעישהראומנה,שתמכלשלהמרידשייומיייש

ימילציי.
תמכלשלדלגשלולבשהבאשללאשהתקנה.

יישום סל המיחזור
תמכלשלראמתשאתשהייומייישוהמסרמשביסךשהבית.שבאפורמתךשגיש

להתקיןשיחדושייומייישוהסרת,שאישחלפמשיאזשההסרהשפחמתשי-24ש
ועמת.

שיישום סל המיחזור. 1 שכלי ניהולש ש הקושעלש
אתהשיכמלשגישלגעתשמלהחזיקשאזמרשריקשביסךשהראוי,שמלאחרש

יכןשלהקיושעלשיישום סל המיחזור.
הפעלשאתשהפמנקציהשהרצמיה: 2

שחזר:שהתקןשיחדושאתשהייומישהרצמי.	ש
ש:שהסרשיהיכוירשלצייתמתשאתשהייומייישוביטלתשאתש	ש

התקנתי.

ש ייומייישותסירשיייחקמשיהיכוירשבאמפןשאמטמיטיש24שועמתשלאחרש	
הסרתי.שאישתרצהשלהתקיןשיחדושייומייישוהמסרמ,שתצטרךש

להמרידשאמתישיחדושיחנמתשהייומייי.
ש תכמנהשזמשימפעלתשרקשביסךשהראוישוהמגדרשכברירתשיחדל.שאיש	

תסירשייומייישדרךשיסךשEasyHomeשאמשיפעילשייומייישאחר,שהיש
ימסרמשיהיכוירשבאמפןשיידישמלצייתמת.
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קיצורי דרך של יישומים
ביסךשהבית,שגעשמהחזקשבסילשייומישכגמןש'ויחמת',ש'המדעה',ש'יצליה',ש
'גלריה'שמ'הגדרמת'שכדישלהציגשתפריטשגיוהשיהירה.שקיצמרישדרךשולש

ייומייישיאפוריישלךשלהותיושבייומייישבקלמתשרבהשימתר.
ש שכדישלקבמעשאתשההגדרמתשולשהממידג'טשהרצמישולש	 הקושעלש

הייומי.
ש שכדישלהציגשאתשיידעשהייומישהרצמי.	 הקושעלש

ש תכמנהשזמשזיינהשרקשבייומייישיסמיייי.	
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טלפון
שיחה קולית

בצעשויחתשטלפמןשעל-ידישויימושבאחתשהויטמתשהזיינמת,שכימשהזנהש
ידניתשולשיספרשטלפמןשמביצמעשויחהשירוייתשאנוישהקורשאמש

ירוייתשהויחמתשהאחרמנמת.

ביצוע שיחה מהמקלדת
שחייג. 1 ש ש ש הקושעלש
בצעשויחהשבאיצעמתשויטהשלבחירתך: 2

.	ש הזןשיספרשטלפמןשמלאחרשיכןשהקושעלש
הקושהקוהשיימוכתשעלשיספרשחימגשיהיר.	ש
חפושאיושקורשעל-ידישהקוהשעלשהאמתשהראומנהשבוימש	ש

. ברוייתשאנוישהקור,שמלאחרשיכןשהקושעלש

ש כדישלהזיןשאתשהתמש"+"שלצמרךשויחהשבינלאמיית,שהקושהקוהש	
יימוכתשעלשהספרהש0.

ש ראהשהמספתשאנוישקורשליידעשעלשאמפןשהמספתשיספרישטלפמןש	
לרוייתשיספרישהחימגשהיהיר.

ביצוע שיחה מרשימת אנשי הקשר
שאנשי קשר. 1 ש ש ש הקושעלש
2 . ברוייתשאנוישהקור,שבחרשאיושקורשמהקושעלש
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מענה לשיחה
שביסךשהויחהשהנכנסת. כדישלענמתשלויחה,שגרמרשאתש

ש כאורשאמזנימתשסטריאמשיחמברמת,שתמכלשלבצעשויחתשבאיצעמתש	
הלחצןשחייג/סימישבאמזנימת.

ש ש	 ש כדישלסייישויחהשיבלישלכבמתשאתשהיסך,שהקושעלש
שמענה וסיום שיחותש שהגדרות שיחהש שרשתש הגדרותש
מלאחרשיכןשהפעלשאתשהאפורמתשסיים שיחות באמצעות 

מקש ההפעלה.

דחיית שיחה
שעלשיסךשהויחהשהנכנסת. כדישלדחמתשויחהשנכנסת,שגרמרשאתש

ש ש	 כדישלולמחשהמדעתשדחייה,שגרמרשאתשאפורמתשהמדעתשהדחייהש
עלשהיסך.

ש שהגדרותש	 ש כדישלהמסיףשאמשלערמךשהמדעתשדחייה,שהקושעלש
שחסימת שיחה ודחייתה עם  שהגדרות שיחהש שרשתש

שדחה שיחה ושלח הודעה. הודעהש
ש כאורשנכנסתשויחה,שלחץשעלשלחצןשהגברתשהעמציהש)+(,שעלש	

לחצןשהניכתשהעמציהש)-(שאמשעלשלחצןשההפעלה/נעילהשכדיש
להותיקשאתשהרינגטמןשאמשהרטט,שאמשכדישלהעבירשאתשהויחהש

להיתנה.

בדיקת שיחה נכנסת בזמן שימוש ביישום
כאורשנכנסתשויחהשבזיןשויימושבייומי,שניתןשלהציגשהתראהשבחלמןש

ימקפץשבקצהשהעלימןשולשהיסך.שאתהשיכמלשלקבלשאתשהויחה,ש
לדחמתשאתשהויחהשאמשלולמחשהמדעהשיתמךשהיסךשהקמפץ.

ש שהגדרות 	 שהגדרות שיחהש שרשתש שהגדרותש ש הקושעלש
שחלונית שיחה נכנסתשמבחרשאתשהאמפןשותרצהשלהציגש נוספותש

אתשהויחהשהנכנסתשבעתשויימושבייומי.
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צפייה בשיחות שלא נענו
שימפיעשבומרתשהיצב,ש ביקרהשולשויחהשולאשנענתה,שהסילש

בחלקשהעלימןשולשהיסך.
כדישלהציגשאתשפרטישהויחהשולאשנענתה,שגרמרשאתשומרתשהיצבש

שיומן שיחות. ש ש ש כלפישיטה.שלחלמפין,שהקושעלש

הפונקציות הנגישות במהלך שיחה
ביהלךשויחה,שניתןשלגותשאלשיגממןשפמנקצימתשעל-ידישהקוהשעלש

הלחצניישביסך:
ש אנשי קשר:שהצגשאתשרוייתשאנוישהקורשביהלךשויחה.	
ש החזק:שהחזקשויחה.	
ש מקשים:שהצגשאמשהסרשאתשיקוישהחימג.	
ש רמקול:שהפעלשאתשפמנקצייתשהריקמל.	
ש השתק:שהותקשאתשהקמלשכדישוהצדשהונישלאשיויעשאתשקמלך.	
ש Bluetooth:שהעברשאתשהויחהשליכוירשBluetoothשיומיךש	

מיחמבר.
ש ש:שסייישויחה.	
ש ש:שגיוהשלאפורמימתשויחהשנמספמת.	

ש פריטישההגדרהשהזייניישעומייישלהותנמתשבהתאישלאזמרשאמש	
לספקשהוירמת.
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ביצוע שיחה בת שלושה משתתפים
ביהלךשויחה,שתמכלשלהתקורשלאיושקורשנמסף.

שהוסף שיחה. 1 ש ביהלךשויחה,שהקושעלש
2 . הזןשיספרשטלפמןשמלאחרשיכןשהקושעלש

ותישהויחמתשימצגמשביסךשביקבילשמהויחהשהראומנהשתעבמרש	ש
להיתנה.

כדישלהתחילשויחתשמעידה,שהקושעלשמזג שיחות. 3

ש ייתכןשותחמיבשבתולמישעבמרשכלשויחה.שלקבלתשיידעשנמסף,שפנהש	
לספקשהוירמתשולך.

צפייה ברשומות שיחה
שיומן שיחות.ש ש ש ש כדישלהציגשרומימתשויחהשאחרמנמת,שהקושעלש

לאחרשיכן,שתמכלשלהותיושבפמנקצימתשהבאמת:
ש כדישלהציגשרומימתשויחהשיפמרטמת,שבחרשאיושקור.שכדישלבצעש	

. ויחהשלאיושקורשונבחר,שהקושעלש
ש שמחק.	 ש כדישליחמקשאתשכלשרומימתשהויחה,שהקושעלש

ש יוךשהויחהשהימצגשעומישלהימתשומנהשייוךשהויחהשהיויוש	
לחימב.שלקבלתשיידעשנמסף,שפנהשלספקשהוירמתשולך.

ש לאשניתןשלוחזרשהיסטמרייתשויחמתשוניחקה.	
ש צבמטשותישאצבעמתשאמשהרחבשאתשהאצבעמתשכדישלכממנןשאתשגמדלש	

הגמפןשעבמרשימינישהויחמתשאמשאנוישהקור.

הגדרת אפשרויות שיחה
באפורמתךשבחמרשבאפורמימתשויחהשומנמת.

שחייגשאמשעלשיומן שיחות. 1 ש ש ש הקושעלש
שהגדרות שיחהשמבחרשאפורמימתשבהתאיש 2 ש הקושעלש

להעדפמתיך.
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הודעות
שליחת הודעה

באפורמתךשליצמרשמלולמחשהמדעמתשלאנוישהקורשולךשבאיצעמתש
הייומיש'המדעמת'.

ש וליחתשהמדעמתשלחמ"לשעלמלהשלהימתשכרמכהשבתולמישנמסף.ש	
לקבלתשיידעשנמסף,שפנהשלספקשהוירמתשולך.

1 . ש ש הקושעלש
2 . שאמשעלש הקושעלש
צייןשניעןשמצמרשהמדעה. 3

.	ש כדישלהותיושבאפורמימתשהימלטיידיה,שהקושעלש
.	ש כדישלגותשלפריטישתפריטשאמפצימנלייי,שהקושעלש

שכדישלולמחשאתשההמדעה. 4 הקושעלש

קריאת הודעה
תמכלשלהציגשאתשחליפתשההמדעמתשולךשעישכלשאיושקור.

1 . ש ש הקושעלש
בחרשאיושקורשירוייתשההמדעמת. 2

קביעת ההגדרות להעברת הודעות
באפורמתךשלונמתשאתשהגדרמתשהעברתשההמדעמתשבהתאיש

להעדפמתיך.
1 . ש ש הקושעלש
שהגדרותשברוייתשההמדעמת. 2 ש הקושעלש
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מצלמה
הפעלת המצלמה

תמכלשלצלישתימנהשאמשסרטמןשמידאמשכדישלהנציחשאתשכלשהרגעייש
החומביישולך.

. ש ש הקושעלש

ש לפנישואתהשיצלישתימנהשאמשיקליטשסרטמןשמידאמ,שנקהשאתשעדותש	
היצליהשביטליתשרכה.

ש היזהרשולאשלהכתיישאתשעדותשהיצליהשבאצבעמתיךשאמש	
באיצעמתשחמירשזרשאחר.

ש התימנמתשהנכללמתשבידריךשליותיושזהשעומימתשלהימתשומנמתש	
יאלהשוניצאמתשביכוירשבפמעל.

ש ניתןשלצפמתשבתימנמתשמבסרטמנישמידאמשמלערמךשאמתישבגלריה.שראהש	
סקירהשכלליתשולשהגלריהשלקבלתשפרטיי.

החלפת מצב במצלמה
באפורמתךשלבחמרשיצבשיצליהשהיתאיישלסביבהשולךשכדישלצליש

תימנמתשמסרטמניישבקלמתשמבנמחמת.
שמצב,שמלאחרשיכןשבחרשאתשהיצבשהרצמי. ש ש ש הקושעלש

ש לחץשמהחזקשאתשהסילש'יצב'שמגרמרשאמתמשלייקמישהרצמישכדיש	
לונמתשאתשסדרשהיצביי.
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מצב אוטומטי
תמכלשלצלישתימנמתשאמשלהקליטשסרטמנישמידאמשעל-ידישבחירתשיגממןש

יצבישיצליהשמאפורמימת.
1 .) A שאוטומטיש) ,שמלאחרשיכןשהקושעלשמצבש ש ש הקושעלש
.שכדישלהקליטשסרטמןשמידאמ,שהקוש 2 כדישלצלישתימנה,שהקושעלש

. עלש

שנה את אפשרויות 
המצלמה.

החל אפקט מסנן 
סרט.

בחר מצב מצלמה.

הפעל או כבה את 
המבזק.

עבור בין המצלמה 
הקדמית למצלמה 

האחורית.

הקלט סרטוני 
וידאו.

צלם תמונות.

הפעל את 'גלריה'.

שנה את זווית 
המצלמה.

צילום תמונה
בחרשיצבשיצליהשמהקושעלשהעצישובמשברצמנךשליקדשאתש 1

היצליה.
2 . כדישלצלישתימנה,שהקושעלש

ש כאורשהיסךשכבמישאמשנעמל,שהפעלשאתשהיצליהשבותישלחיצמתש	
ש ש יהירמתשעלשיקושהחלותשעמציתשהקמלש)-(.שהקושעלש
ש שפתח את המצלמהש שקיצורי דרךש שכללי  הגדרותש

להפעילשאמתה



79ייומייישויימוייי

הקלטת סרטון וידאו
בחרשיצבשיצליהשמהקושעלשהעצישובמשברצמנךשליקדשאתש 1

היצליה.
2 . הקושעלש

.	ש |כדישלצלישתימנהשתמךשכדישצילמישסרטמןשמידאמ,שהקושעלש
.שכדיש	ש כדישלהוהמתשאתשהצילמישולשסרטמןשמידאמ,שהקושעלש

. לחדושאתשצילמישהממידאמ,שהקושעלש
בעתשצילמישסרטמןשמידאמ,שתמכלשלהרחיבשאתשהאצבעמתשאמש	ש

לצבמטשבאצבעמתשכדישלהגדילשאמשלהקטיןשאתשגמדלשהתצמגה.
בעתשצילמישסרטמןשמידאמ,שתמכלשלהקיושעלשהאזמרשהרצמישכדיש	ש

לכממנןשאתשהבהירמת.
שכדישלסייישאתשצילמישסרטמןשהממידאמ. 3 הקושעלש

ש כדישלונמתשאתשיחסשהגדליישלפנישצילמישסרטמןשמידאמ,שלחץשמהחזקש	
. אתש

התאמה אישית של אפשרויות המצלמה
תמכלשלהתאיישאיויתשיגממןשאפורמימתשיצליהשכדישלהתאייהש

לצרכיך.
שעלשהיסך. הקושעלש

ש האפורמימתשהזיינמתשיותנמתשבהתאישליצליהשהנבחרתש)יצליהש	
קדייתשאמשאחמרית(שמליצבשהיצליהשונבחר.

ש 	.FullVision-ש:שצלישתימנהשב
ש ש:שבחרשערכיישליחסשהרמחב-גמבהשמלגמדלשבעתשצילמישתימנמת.	
ש ש:שבחרשערכיישלרזמלמציהשמלגמדלשבעתשהקלטתשסרטמנישמידאמ.	
ש ש:שהגדרשאתשהטייירשלצילמישאמטמיטישולשתימנמתשאמשסרטמנייש	

לאחרשפרקשזיןשוצמין.
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HDR
קבלשתימנמתשבצבעיישילאישחייישמאפקטיישולשפיצמיש
אפילמשאישהפריטיישצמלימשימלשהאמר.שתכמנמתשאלהש

יסמפקמתשבעזרתשטכנמלמגייתשטממחשדיניישרחבש)HDR(ש
ובהשיצמידתשהיצליה.

צלישתימנמתשעישפקמדמתשקמלימת.צמצם קולי

וימרשאתשהתימנהשעישנתמנישייקמישGPS.תייג מיקומים

רשת
הצגשקממיישינחיישכךשותמכלשלצלישתימנמתשאמש
סרטמנישמידאמשבהתבססשעלשקממישייחמסשאמפקיייש

מאנכייי.

אחסון
בחרשאישברצמנךשלאחסןשאתשהתימנמתשמסרטמניש

הממידאמשאחסמןשפנייישאמשכרטיסשזיכרמן.ש)אפורמתשזמש
זיינהשכאורשהמכנסשכרטיסשזיכרמן.(

המסףשעזרהשלכלשתפריטשביצליה.עזרה

אפשרויות נוספות במצלמה הקדמית

כדישלצלישסלפיי,שבחרשבאפורמתשזמשביןשצילום צילום סלפי
בתנועת ידשלביןשצילום אוטומטי.

וימרשתימנמתשהפמכמתשלאחרשצילמישתימנמתשסלפי.שמור הפוך

מצבי המצלמה השונים

מזון
תמכלשלצלישתצלמישאמשלהקליטשמידאמשתמךשכממנמןשפסשיחממןשהצבעייש

מאיזמןשהלבן.
1 . ש ,שמלאחרשיכןשהקושעלשמצבש ש ש הקושעלש
2 . כדישלצלישתימנה,שהקושעלש

גרמרשאתשיחממןשהצבעשביסךשכדישלכממנןשאתשאיזמןשהלבן,שמבחרש	ש
אתשהצבעשהטמבשבימתר.

שכדישלכממנןשאתשאיזמןש	ש אישפסשהיחממןשאינמשימצג,שהקושעלש
הלבן.
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YouTube Live
.YouTubeתמכלשלהקליטשסרטמןשמידאמשמלהעלמתשאמתמשיוירמתשל-ש

1 . ש מלאחרשיכןשהקושעלשמצבש ש ש הקושעלש
שמהקלטשסרטמן. 2 הקושעלש

כדישלהותיושבתכמנהשזמ,שעליךשלאיתשאתשיספרשהטלפמןשולך.

ש LiveשYouTubeשזייןשרקשכוהיכוירשולךשיחמברשלאינטרנט.ש	
אישאתהשיותיושבנתמניישלנייד,שייתכןשותחמיבשבתולמישבגיןש

הויימושבנתמניי,שבהתאישלתמכניתשהיחיריישולך.

Jump-Cut פלאש
ניתןשליצמרשGIFשעל-ידישצילמישתימנמתשבירממחיישסדיריי.

ראהשפלאושJump-Cutשלקבלתשפרטיי.

דיוקן
ניתןשלצלישדימקןשחדשעל-ידישייומישאפקטשטוטמושעדותשהיצליה.

ראהשדימקןשלקבלתשפרטיי.
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AI CAM
תמכלשלצלישתימנמתשאמשסרטמניישאפקטיבייישיכיממןשוהיצליהשיזההש

אתשהאמבייקטשבעתשצילמישהתימנהשאמשהסרטמן.
ראהשCAMשAIשלקבלתשפרטיי.

צילום רציף
תמכלשלצלישצילמייישרציפיישולשתימנמתשכדישליצמרשתימנמתשנעמת.

. ביסךשהיצבשהאמטמיטי,שלחץשלחיצהשארמכהשעלש
ש שימחזקש	 צילמייישרציפיישיצמלייישביהירמתשיהירהשכאורש

לחמץ.

תכונות שימושיות אחרות ביישום המצלמה
נעילת חשיפה אוטומטי/מיקוד אוטומטי

כדישלתקןשאתשריתשהחויפהשהנמכחיתשמאתשייקמישהייקמד,שגעשמהחזקש
ביסךשביצבשאמטמיטי.שכדישלכבמתשאתשהתכמנה,שהקושעלשהאזמרש

הריקשולשהיסך.

ש תכמנהשזמשזיינהשרקשביצביישיסמיייי.	
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מעבר בין המצלמות
באפורמתךשלעבמרשיהיצליהשהקדייתשלאחמריתשמחזרהשבהתאיש

לסביבה.
שאמשגרמרשאתשהיסךשבכיממןשכלוהמשכדיש ביסךשהיצליה,שהקושעלש

לעבמרשביןשהיצליהשהקדייתשליצליהשהאחמרית.

ש הותיושביצליהשהקדייתשלצילמישתימנמתשסלפי.שראהשצילמיש	
סלפישלקבלתשפרטיי.

זום להתקרבות או התרחקות מהאובייקט המצולם
באפורמתךשלהותיושבתכמנתשההגדלהשאמשההקטנהשביסךש

היצליהשבעתשצילמישתימנהשאמשהקלטתשסרטמןשמידאמ.
ש ביסךשהיצליה,שבצעשבאצבעמתיךשתנמעתשצביטהשאמשפריסהש	

כדישלהתרחקשאמשלהתקרבשאלשהאמבייקטשהיצמלי.
ש שליעלהשאמשליטה.שתכמנהשזמש	 תמכלשלגרמרשגישאתשהלחצןש

זיינהשרקשביצביישיסמיייי.

ש תכמנתשהזמישאינהשזיינהשבעתשויימושביצליהשהקדייתשביצבש	
סלפי.
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צילום סלפי
תמכלשלהותיושביצליהשהקדייתשכדישלהציגשאתשפניךשעלשהיסךש

מלצלישסלפי.

צילום מבוסס מחווה
תמכלשלצלישתימנמתשסלפישבאיצעמתשיחממת.

הצגשאתשכףשידךשליצליהשהקדייתשמלאחרשיכןשסגמרשאמתהשלאגרמף.
תמכלשגישלסגמרשאגרמףשמלאחרשיכןשלפתמחשאמתמשלכיממןשהיצליהש

הקדיית.
ש בתמךשולמושונימתשתצמלישתימנה.	

ש כדישלהותיושבתכמנהשזמ,שעבמרשליצבשהיצליהשהקדייתשמלאחרש	
שצילום בתנועת יד. שצילום סלפיש ש יכןשהקושעלש

ש מדאשוכףשהידשמהאגרמףשולךשנכלליישבתמךשקמשהייחמסשכךש	
והיצליהשתמכלשלזהמתשאמתי.

ש ייתכןשותכמנהשזמשלאשתהיהשזיינהשבעתשויימושבחלקשיתכמנמתש	
היצליה.
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צילום אוטומטי
אתהשיכמלשלהיעזרשבתכמנתשזיהמישהפניישכדישלצלישתימנמתשסלפיש

בקלמתשמבנמחמת.שניתןשלהגדירשאתשהיכוירשכך,שוכאורשאתהשיביטש
ביסךשהיצליהשהקדייתשיזההשאתשפרצמפךשמיצליתשסלפישבאמפןש

אמטמיטי.
ש היסגרתשהינחהשהלבנהשימפיעהשכאורשהיצליהשהקדייתש	

יזההשאתשפניך.שאישהנמואשבתמךשהיסגרתשהינחהשיפסיקש
לנמע,שצבעשהיסגרתשהינחהשהמפךשלצהמבשמהיצליהשיצליתש

אתשהתימנה.

ש שצילום אוטומטישכדישלהפעילשאתש	 שצילום סלפיש ש הקושעלש
התכמנהש'צילמישאמטמיטי'.

צילום אינטרוולי
תמכלשלצלישתימנמתשסלפישבירממחישזיןשקבמעיי.

בעתשהויימושביצליהשהקדיית,שתמכלשלהציגשאתשכףשידךשליצליהש
מלאחרשיכןשלכממץשאגרמףשפעיייישביהירמת.

ש ארבעשתימנמתשיצמלימתשבירממחיישקבמעיישלאחרשהוהייתש	
טייירשולשולמושונימת.



86ייומייישויימוייי

שמור הפוך
ששמור  ש לפנישותצלישתימנהשעישהיצליהשהקדיית,שהקושעלש

הפוך.שהתימנהשתסתמבבשבכיממןשההמפכי.

ש בעתשויימושביצליהשהקדיית,שתמכלשלונמתשאתשהאמפןשובמש	
תימנמתשסלפישיצמלימתשבאפורמימתשהיצליה.שראהשהתאיהש

איויתשולשאפורמימתשהיצליהשלקבלתשפרטיי.

שיתוף מהיר
תמכלשלותףשתימנהשאמשסרטמןשמידאמשעישהייומישהרצמישיידשלאחרשהצילמי.

,שמלאחרשיכןשצלישתימנהשאמשהקלטשסרטמןש 1 ש ש הקושעלש
מידאמ.

הקושעלשסילשהייומישוימפיעשביסךשכדישלותףשאמתמש 2
באיצעמתשייומישזה.

באפורמתךשגישלהחליקשאתשהסילשלכיממןשההפמךשכדישלראמתש
באילמשייומייישאחריישתמכלשלהותיושכדישלותףשאתש

התימנמתשמסרטמנישהממידאמשולך.
סמל שיתוף מהיר
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ש הייומישוסילש'ויתמףשיהיר'שיציגשעומישלהותנמתשבהתאישלסמגש	
מלתדירמתשהגיוהשולךשאלשהייומייישהימתקניישביכויר.

ש תכמנהשזמשזיינהשרקשביצביישיסמיייי.	

גלריה
סקירה כללית של הגלריה

תמכלשלהציגשמלנהלשתימנמתשמסרטמנישמידאמשונוירמשביכויר.
1 . ש ש הקושעלש

תימנמתשמסרטמנישמידאמשונוירמשימצגיישלפישתיקימת.	ש
הקושעלשתיקייהשמבחרשקמבץ. 2

הצגשאתשהקמבץשונבחרשביצבשיסךשילא.	ש
בעתשצפייהשבתימנה,שהחלקשויאלהשאמשייינהשכדישלהציגשאתש	ש

התימנהשהקמדיתשאמשהתימנהשהבאה.
בעתשצפייהשבסרטמןשמידאמ,שהחלקשויאלהשאמשייינהשכדישלהריץש	ש

אחמרהשאמשלהריץשקדייהשאתשהסרטמן.
בעתשצילמישתימנהשבאיצעמתשהיאפייןשCAMשAI,שתיממצרשתיקייתש	ש

TagשתחתשהתיקייהשAlbumשבייומיש'גלריה'.שהתימנמתשיסממגמש
.Tagבאמפןשאמטמיטישלפישהתגימתשתחתשהתיקייהש

ניתןשלהציגשאתשהתימנמתשאמשסרטמנישהממידאמשכוהישיסמדרייש	ש
לפישונה,שחמדושאמשימישבלומניתש'תימנמת'.

כדישלהציגשאתשהתימנמתשלפישהייקמישבמשצמליהשהתימנה,שהקוש	ש
.ש שתייג מיקומים,שמלאחרשיכןשהקושעלש ש ש ש ש ש עלש

התימנמתשיקמבצמשבאמפןשאמטמיטישלפישייקמישבלומניתש'זיכרמן'שולש
הייומיש'גלריה'.

ש ייתכןשוחלקשיתבנימתשהקבציישאינןשנתיכמת,שבהתאישלתמכנמתש	
הימתקנמת.

ש ייתכןשוקבציישיסמיייישלאשייפתחמשעקבשקידמד.	
ש קבציישוחמרגיישייגבלתשהגמדלשעלמליישלגרמישלוגיאה.	
ש תצטרךשלהפעילשאתשיאפייןשה-GPSשכדישליצמרשאלבמייש'זיכרמן'.	
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הצגת תמונות

התחל את 
המצלמה.

קבל גישה 
לאפשרויות נוספות.

מחק תמונות.

שתף תמונות. ערוך תמונות.

כתוב תזכיר על 
תמונה.

חזור למסך הקודם.

.Google Lens הוסף למועדפים או התחל
הסר מהמועדפים 

שלך.

ש כדישלהציגשאתשפריטישהתפריט,שהקושבעדינמתשעלשהיסך.שכדיש	
להסתירשאתשפריטישהתפריט,שהקושומבשעלשהיסך.

כתיבת תזכורת בתמונה
1 . תמךשכדישהצגתשתימנה,שהקושעלש
כתמבשתזכירשעלשהתצלמישמהקושעלששמור. 2

התזכירשימפיעשעלשהתימנה.	ש

ש ייתכןשוחלקשיהתימנמתשאינןשתמיכמתשבתכמנהש'יזכרשתצלמי'.	
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עריכת תמונות
1 . תמךשכדישהצגתשתימנה,שהקושעלש
ערמךשאתשהתימנהשבעזרתשיגממןשולשאפקטיישמכלישעריכה. 2

הפעלת קובץ וידאו
פתח באמצעות 

.QSlide
קבל גישה 

לאפשרויות נוספות.

הרץ קדימה את 
סרטון הווידאו.

נעל את המסך או 
בטל את נעילתו.

ערוך את סרטון 
הווידאו.

בחר יחס מסך.

DTS:X 3D Surround

הרץ את סרטון 
הווידאו לאחור.

השהה או הפעל 
את סרטון הווידאו.

.GIF יצירת קובץ

ש כדישלכממנןשאתשעמציתשהקמל,שגרמרשאתשהצדשהיינישולשיסךשהממידאמש	
ליעלהשאמשליטה.

ש כדישלכממנןשאתשבהירמתשהיסך,שגרמרשאתשהצדשהויאלישולשהיסךש	
יעלהשאמשיטה.
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עריכת סרטוני וידאו
1 . תמךשכדישהצגתשסרטמןשמידאמ,שהקושעלש
הותיושביגממןשאפקטיישמכלישעריכהשכדישלערמךשאתשסרטמןש 2

הממידאמ.
צור באופן אוטומטי 
קליפ וידאו באורך 

15 שניות, 30 שניות 
או 60 שניות.

בטל את העריכה.

כוונן את הרזולוציה.

צור סרט תוך שימוש 
במגוון אפקטים.

בחר קטע כדי 
לשנות את מהירות 
ההפעלה.

כוונן את משך 
סרטון הווידאו.

הפעל את עורך 
.KineMaster הווידאו

הקושעלששמורשכדישלוימרשוינמייי. 3

יצירת סרט
באפורמתךשליצמרשסרטשחדושעל-ידישוילמבשתימנמתשמסרטמנישמידאמ.

ראהשיצירתשסרטשלקבלתשפרטיי.

GIF יצירת
ניתןשליצמרשבקלמתשקמבץשGIFשבאיצעמתשסרטמןשמידאמשימקלט.

ראהשיצירתשGIFשלקבלתשפרטיי.
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מחיקת קבצים
תמכלשליחמקשקבציישבאיצעמתשאחתשיותישהאפורמימתשהבאמת:

ש הקושהקוהשיימוכתשעלשקמבץשברוייה,שמלאחרשיכןשהקושעלש	
מחק.

ש שברוייתשהקבציישמיחקשאתשהקבציישהרצמייי.	 הקושעלש
ש קבציישוניחקמשימעבריישבאמסל מיחזורשלפחשהאופהשמניתןש	

לוחזרשאמתישלגלריהשבתמךש7שיייי.
ש שכדישליחמקשלחלמטיןשאתשהקבציי.שביקרהשזה,שלאש	 הקושעלש

ניתןשלוחזרשאתשהקבציי.

שיתוף קבצים
תמכלשלותףשקבציישבאיצעמתשאחתשיותישהאפורמימתשהבאמת:

ש שכדישלותףשאתשהקמבץשבויטהש	 בעתשהצגתשתימנה,שהקושעלש
הרצמיה.

ש ששתףשכדישלותףשאתש	 ש תמךשכדישהצגתשסרטמןשמידאמ,שהקושעלש
הקמבץשבויטהשהרצמיה.

ש שכדישלבחמרשקמבץשמלותףשאמתמש	 ברוייתשהקבציי,שהקושעלש
בויטהשהרצמיה.

אנשי קשר
סקירה כללית של אנשי קשר

באפורמתךשלוימרשמלנהלשאנוישקור.
שאנשי קשר. שחיונייםש ש הקושעלש

הוספת אנשי קשר
הוספת אנשי קשר חדשים

1 . ביסךשולשרוייתשאנוישהקור,שהקושעלש
הזןשפרטישאיושקורשמהקושעלששמור. 2
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ייבוא אנשי קשר
תמכלשלייבאשאנוישקורשיהתקןשאחסמןשאחר.

שניהול אנשי  1 ש ביסךשולשרוייתשאנוישהקור,שהקושעלש
שייבוא. קשרש

בחרשאתשייקמיישהיקמרשמהיעדשולשאיושהקורשוברצמנךשלייבאש 2
מלאחרשיכןשהקושעלשאישור.

בחרשאתשאנוישהקורשמהקושעלשייבוא. 3

הוספת אנשי קשר לרשימת מספרי החיוג המהיר
שחיוג מהיר. 1 ש ביסךשולשרוייתשאנוישהקור,שהקושעלש
הקושעלשהוסף איש קשרשייספרשחימגשיהיר. 2
בחרשאיושקור. 3

ש שכדישלהמסיףשיספרש	 בעתשהמספתשאיושקורשחדו,שהקושעלש
לחימגשיהיר.

חיפוש אנשי קשר
תמכלשלחפושאנוישקורשבאיצעמתשאחתשיותישהאפורמימתשהבאמת:

ש שמלאחרשיכןשהזןשאתש	 בראושרוייתשאנוישהקור,שהקושעלש
פרטישהקורשאמשאתשיספרשהטלפמן.

ש גלמלשיעלהשאמשיטהשברוייתשאנוישהקור.	
ש באינדקסשולשיסךשרוייתשאנוישהקור,שהקושעלשהאמתש	

הראומנהשולשאיושקור.

ש שמלאחרשיכןשהזןשאתש	 בראושרוייתשאנוישהקור,שהקושעלש
פרטישהקורשאמשאתשיספרשהטלפמןשכדישלהציגשאתשכלשפרטיש

החיפמושיימינישויחמת,שיאנוישקורשמיקבמצמת.
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רשימת אנשי קשר
עריכת אנשי קשר

ביסךשרוייתשאנוישהקור,שבחרשבאיושהקורשהרצמי. 1
שמערמךשאתשהפרטיי. 2 ביסךשפרטישאיושהקור,שהקושעלש
הקושעלששמורשכדישלוימרשוינמייי. 3

מחיקת אנשי קשר
תמכלשליחמקשאנוישקורשבאיצעמתשאחתשיותישהאפורמימתשהבאמת:

ש ביסךשרוייתשאנוישהקור,שהקושהקוהשיימוכתשעלשאיוש	
קורשוברצמנךשליחמקשמלאחרשיכןשהקושעלשמחק איש קשר.

ש שמחקשביסךשולשרוייתשאנוישהקור.	 ש הקושעלש

ש לאשניתןשלוחזרשאנוישקורשוניחקמ.	

הוספת מועדפים
באפורמתךשלרומישאנוישקורשבויימושנפמץשכימעדפיי.

ביסךשרוייתשאנוישהקור,שבחרשבאיושהקורשהרצמי. 1
2 . ביסךשפרטישאיושהקור,שהקושעלש

יצירת קבוצות
1 . ברוייהשולשקבמצמתשאנוישהקור,שהקושעלש
הזןשוישקבמצהשחדוה. 2
הקושעלשהוסף חברים,שבחרשאנוישקורשמלאחרשיכןשהקושעלש 3

הוסף.
הקושעלששמורשכדישלוימרשאתשהקבמצהשהחדוה. 4
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QuickMemo+ 
QuickMemo+  סקירה כללית של

תמכלשלהמסיףשהערמתשיצירתימתשעל-ידישויימושביגממןשאפורמימתש
בתכמנמתשיתקדימתשאלהשולשפנקסשרויימת,שכגמןשניהמלשתימנמתש

מצילמיישיסך,שואינהשנתיכתשעל-ידישפנקסשהרויימתשהקמנבנצימנלי.

יצירת הערה
1 .QuickMemo+ ש ש הקושעלש
שכדישליצמרשהערה. 2 הקושעלש

ש:שוימרשהערה.	ש
ש:שבטלשאתשהעריכהשהקמדית.	ש
ש:שבצעשומבשאתשוינמיישהעריכהשוניחקמשלאחרמנה.	ש
ש:שהזןשהערהשעל-ידישויימושבלמחשהיקויי.	ש
ש:שכתמבשהערמתשבאמפןשידני.	ש
ש:שיחקשהערמתשונכתבמשבכתבשיד.	ש
ש:שהגדלשאמשהקטןשתצמגה,שסמבבשאמשיחקשחלקיישיהערהש	ש

בכתבשיד.
ש:שקבלשגיוהשלאפורמימתשנמספמת.	ש

שכדישלוימרשאתשההערה. 3 הקושעלש

כתיבת הערות על תמונה
1 .QuickMemo+ ש ש הקושעלש
שכדישלצלישתימנהשמלאחרשיכןשהקושעלשאישור. 2 הקושעלש

התימנהשיצמרפתשבאמפןשאמטמיטישלפנקסשהרויימת.	ש
שכדישלכתמבשהערמתשעלשהתימנה. 3 שאמשעלש הקושעלש

כתמבשהערמתשעלשהתימנהשבכתבשיד.	ש
הזןשטקסטשיתחתשלתימנה.	ש

שכדישלוימרשאתשההערה. 4 הקושעלש
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כתיבת הערות על צילום מסך
תמךשהצגתשהיסךשוברצמנךשלצלי,שגרמרשאתשומרתשהיצבשכלפיש 1

. יטהשמהקושעלש
צילמישהיסךשנראהשעימשערכתשנמואשברקעשולשפנקסש	ש

הרויימת.שכלישיזכרשימפיעיישבחלקמשהעלימןשולשהיסך.
חתמךשאתשהתימנהש)אישצריך(שמרומישהערמתשלפישרצמנך. 2

כתמבשהערמתשעלשהתימנהשבכתבשיד.	ש
שמוימרשאתשההערמתשבייקמישהרצמישלך. 3 הקושעלש

ניתןשלהציגשהערמתשוימרמתשב- +QuickMemoשאמשבגלריה.	ש
כדישלוימרשהערמתשבאמתמשייקמישכלשהזין,שסיןשאתשהתיבהש	ש

השתמש כברירת מחדל לפעולה זושמבחרשייומי.

ש באפורמתךשלצלישאתשהיסךשכמלמשבאיצעמתשהתכמנהש'צילמיש	
בגלילה'.

ש בעתשויימושבייומישכגמןש'המדעה'שמ-Chrome,שגרמרשאתשלמחש	
שמורחבש ההתראמתשכלפישיטהשמלאחרשיכןשהקושעלש +Captureש

כדישלצלישאתשכלשהיסךשהימצגשכעתשכקמבץשיחיד.
ש תכמנהשזמשזיינהשרקשבייומייישיסמיייישותמיכיישבתכמנהשצילמיש	

בגלילה.
ש צבמטשותישאצבעמתשאמשהרחבשאתשהאצבעמתשכדישלונמתשאתש	

פריסתשהתזכיר.
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שעון
התראה

תמכלשלהגדירשהתראהשותמפעלשבימעדשוצמין.
שהתראה. 1 ששעוןש ש הקושעלש
שכדישלהמסיףשהתראהשחדוה. 2 הקושעלש
קבעשאתשהגדרמתשההתראהשמהקושעלששמור. 3

ש אישתבחרשהתראהשוהמגדרהשבעבר,שתמכלשלערמךשאמתה.	
ש שבראושהיסך.שלחלמפין,שהקוש	 כדישליחמקשהתראה,שהקושעלש

הקוהשארמכהשעלשההתראה.

שעון עולמי
תמכלשלהציגשאתשהועהשהנמכחיתשבעריישברחבישהעמלי.

ששעון עולמי. 1 ששעוןש ש הקושעלש
שמהמסףשעיר. 2 הקושעלש

טיימר
תמכלשלהגדירשטייירשכדישלהפעילשהתראהשלאחרשפרקשזיןשוצמין.

שטיימר. 1 ששעוןש ש הקושעלש
הגדרשאתשהזיןשמהקושעלשהתחל. 2

כדישלהוהמתשאתשהטיייר,שהקושעלשהשהה.שכדישלחדושאתש	ש
פעמלתשהטיייר,שהקושעלשהמשך.

הקושעלשהפסקשכדישלהפסיקשאתשהתראתשהטיייר. 3
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שעון עצר
תמכלשלהותיושבועמןשהעצרשכדישלתעדשאתשיוךשהזיןשוחלף.

ששעון עצר. 1 ששעוןש ש הקושעלש
הקושעלשהתחלשכדישלהפעילשאתשועמןשהעצר. 2

כדישלתעדשזיןשהקפה,שהקושעלשהקפה.	ש
הקושעלשהשההשכדישלהוהמתשאתשועמןשהעצר. 3

כדישלחדושאתשפעמלתשועמןשהעצר,שהקושעלשהמשך.	ש
כדישלנקמתשאתשכלשהרומימתשמלהפעילשיחדושאתשועמןשהעצר,ש	ש

הקושעלשאיפוס.

לוח שנה
סקירה כללית של לוח השנה

תמכלשלהותיושבלמחשהונהשכדישלנהלשאירמעיישמיויימת.

הוספת אירועים
שלוח שנה. 1 שחיונייםש ש הקושעלש
2 . בחרשתאריךשמלאחרשיכןשהקושעלש
הזןשפרטישאירמעשמהקושעלששמור. 3

סנכרון אירועים
שלוחות שנה לסינכרוןשמבחרשאתשלמחשהונהשוברצמנךש ש הקושעלש

לסנכרן.

ש בעתשויירתשאירמעיישיהיכוירשולךשאלשחובמןשGoogle,שיתבצעש	
סינכרמןשאמטמיטישולהישגישעישCalendarשGoogle.שבהיוךשתמכלש
לסנכרןשיכויריישאחריישעישCalendarשGoogleשכדישוגישבאמתיש
יכויריישהאירמעיישיהימשזהיישלאלהשהוימריישביכוירשולך;ש
לאחרשהסינכרמןשתמכלשלנהלשאתשהאירמעיישולךשדרךשאמתיש

יכויריי.
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משימות
תמכלשלרומישיויימתשביכוירשולךשכדישלנהלשבקלמתשלמחמתשזיניי.

שמשימות. 1 שחיונייםש ש הקושעלש
שכדישלהמסיףשיוייה. 2 הקושעלש
הזןשפרטישיוייהשמלאחרשיכןשהקושעלששמור. 3

נגן מוסיקה
תמכלשלהוייעשמלנהלשויריישאמשאלבמיישימסיקה.

שנגן מוסיקה. 1 שחיונייםש ש הקושעלש
בחרשקטגמריה. 2
בחרשקמבץשימסיקה. 3

עבור לרשימת ההשמעה.

הפעל בסדר אקראי. בחר מצב חזרה.

הקש כדי להפעיל את 
הקובץ הבא / הקש הקשה 
ממושכת כדי להריץ קדימה.

הקש כדי להפעיל מתחילת 
הקובץ הנוכחי / הקש 

פעמיים כדי להפעיל את 
הקובץ הקודם / הקש 

הקשה ממושכת כדי להריץ 
אחורה.

הוסף למועדפים או מחק 
מהמועדפים שלך.

כוונן את עוצמת הקול.

הגדר אפקטי קול.

השמע מוזיקה ומבזק 
המצלמה יהבהב לפי הקצב.

חזור למסך הקודם.

השהה או הפעל.

קבל גישה לאפשרויות 
נוספות.

שנה את גובה הקול ואת 
המהירות.
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ש ייתכןשוחלקשיתבנימתשהקבציישאינןשנתיכמת,שבהתאישלתמכנמתש	
הימתקנמת.

ש קבציישוחמרגיישייגבלתשהגמדלשעלמליישלגרמישלוגיאה.	
ש קמבצישימסיקהשעומייישלהימתשימגניישעל-ידישבעליישבינלאמייייש	

ולשזכמימתשימצריישאמשחמקישזכמימתשימצריי.שייתכןשותצטרךשלהויגש
איומרשיופטישלפנישהעתקתשקמבץשימסיקה.שכדישלהמרידשאמש

להעתיקשקמבץשימסיקה,שתחילהשבדמקשאתשחמקשזכמימתשהימצריישעבמרש
הידינהשהרלממנטית.

מחשבון
לרומתךשיחובמןשיונישסמגיי:שפומטשמידעי.

שמחשבון. 1 שחיונייםש ש הקושעלש
הותיושבלמחשהיקויישכדישלבצעשחיומב. 2

שהלחצן.	ש כדישלהפעילשיחדושאתשהחיומב,שגעשמהחזקשאתש

דוא"ל
הותיושבייומישהדמא"לשכדישלולמחשמלקבלשהמדעמתשדמארשאלקטרמניש
יחובמןשדמארשיבמסס-דפדפןשאמשחובמנמתשאחריי,שבאיצעמתשPOP3ש

אמשIMAP,שאמשגושלחובמןשExchangeשולךשלצמרכישחובמןשדמארשהחברהש
ולך.

הגדר חשבון דוא"ל
הטלפמןשולךשתמיךשביספרשסמגיישולשחובמנמתשדמא"לשמיאפורשלךש

להגדירשיספרשחובמנמתשדמא"לשבמ-זינית.
לפנישהגדרתשחובמןשדמא"ל,שמדאשויושלךשאתשוישהיותיוש)יזההש
היותיו(,שהסיסיה,שוישהורתשמכמ',שכדישותמכלשלבצעשבהצלחהש

אתשההגדרה.
שדוא"ל. 1 שחיונייםש ש הקושעלש
פעלשלפישההמראמתשביסךשכדישלהגדירשאתשחובמןשהדמא"לשולך. 2

חובמןשהדמא"לשימגדרשמאתהשתתחילשלקבלשהמדעמתשדמא"ל.	ש
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הקלטה קולית
תמכלשלהקליטשמלוימרשאתשקמלךשאמשקמלמתשולשאחריישבאירמעייש

חומביי.שקמבצישהקמלשהימקלטיישימפעלמשאמשיומתפמ.
שהקלטה קולית. 1 שחיונייםש ש הקושעלש

שהוסף תחתש	ש שהוסף תגיםש ש כדישלהמסיףשאירמע,שהקושעלש
אירוע.שכעת,שהמסףשאירמעשבתאריךשהרצמי.

ש	ש ש כדישלוימרשאתשפרטישהייקמישולשההקלטה,שהקושעלש
שהוסף תחת מיקום. הוסף תגיםש

2 . הקושעלש
.	ש כדישלהוהמתשהקלטה,שהקושעלש

שכדישלסייישאתשההקלטה. 3 הקושעלש
הקמבץשנוירשבאמפןשאמטמיטישמימצגשיסךשהקבציישהימקלטיי.	ש

שכדישלהפעילשאתשהקמלשהימקלט. 4 הקושעלש

ש שכדישלהציגשאתשהקבציישהימקלטיי.שתמכלשלהפעילש	 הקושעלש
קמבץשקמלשימקלטשיהרוייה.
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מרכז עדכונים
ניתןשלבדמקשקימישעדכמניישחדויישולשייומייישמתמכנמתשויסמפקייש

על-ידישLGשמלהתקיןשאמתי.
שמרכז עדכונים. שכלי ניהולש ש הקושעלש

מנהל הקבצים
יושלךשאפורמתשלהציגשמלנהלשקבציישהוימריישביכוירשולך.

שמנהל הקבצים. 1 שכלי ניהולש ש הקושעלש
שמבחרשבייקמישהאחסמןשהרצמי. 2 הקושעלש

Smart Doctor
תמכלשלהותיושב-DoctorשSmartשכדישלאבחןשאתשיצבשהיכוירש

מליטבשאמתמ.
.Smart Doctorש שכלי ניהולש ש הקושעלש
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LG Mobile Switch
העברשבקלמתשנתמניישייכוירשיומיושליכוירשחדושבאיצעמתשLGש

.MobileשSwitch
1 .LG Mobile Switchש שכלי ניהולש ש הקושעלש

שגיבויש שכלליש שהגדרותש ש שתמכלשגישלהקיושעל
.LG Mobile Switch

פעלשבהתאישלהמראמתשהימפיעמתשביסךשכדישלבחמרשויטתש 2
העברהשרצמיה.

ש הנתמניישבחובמןשGoogleשלאשיגמבמ.שכאורשאתהשיסנכרןשאתש	
חובמןשGoogleשולך,שייומיישGoogle,שאנוישהקורשולשGoogleש,ש
CalendarשGoogle,שנתמנישייומישהתזכמרמתשולשGoogleשמייומיייש
והמרדמשיחנמתשPlayשיאמחסנמשבייומישDriveשבאמפןשאמטמיטי.

ש טעןשאתשהסמללהשבאמפןשילאשלפנישהעברתשנתמניישכדישלינמעש	
כיבמישולאשבכממנהשבזיןשהתהליך.

SmartWorld
תמכלשלהמרידשיגממןשיוחקיי,שתכנישויע,שייומייישמגמפניישהיסמפקייש
על-ידישElectronicsשLG.שהתאישאיויתשאתשהיכוירשולךשכדישלהתאיימש

להעדפמתיךשבאיצעמתשערכמתשהנמואשמהגמפניישולשהיסךשהראוי.

ש אישאתהשיותיושבנתמניישלנייד,שייתכןשותחמיבשבתולמישבגיןש	
הויימושבנתמניי,שבהתאישלתמכניתשהיחיריישולך.

ש ייתכןשולאשתהיהשתייכהשבתכמנהשזמ,שהתייכהשנקבעתשבהתאיש	
לאזמרשאמשלספקשהוירמת.

1 .SmartWorldש ששירותיםש ש הקושעלש
שחשבון LG,שמלאחרשיכןשהיכנס. 2 ש הקושעלש
בחרשמהמרדשאתשפריטישהתמכןשהרצמייי. 3
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שירות התראות חירום
תמכלשלהציגשוידמרישטקסטשבזיןשביצבישחירמי,שכגמןשסמפמתשטייפמן,ש

ויטפמנמתשמרעידמתשאדיה.
ששירות התראות חירום. ששירותיםש ש הקושעלש

Google יישומי
ניתןשלהותיושבייומיישGoogleשעל-ידישהגדרתשחובמןשGoogle.שחלמןש
הריומישולשחובמןשGoogleשימפיעשבאמפןשאמטמיטישכאורשתותיוש

בייומישולשGoogleשבפעישהראומנה.שאישאיןשלךשחובמןשGoogle,שצמרש
חובמןשביכוירשולך.שלפרטיישבנמגעשלאמפןשהויימושבייומי,שעייןש

בעזרהשוסמפקהשבייומי.

ש ייתכןשוייומייישיסמיייישלאשיפעלמ,שבהתאישלאזמרשמלספקש	
הוירמת.

Chrome
דפדפןשיהיר,שפומטשמיאמבטחשלאינטרנטשהימדרנית.

Docs
Docsשהמאשכלישעיבמדשתיליליישבויתמףשפעמלהשהירחיבשאתש

הפרמדמקטיבימת.שהותיושב-Docsשכדישליצמר,שלערמךשמלעבמדשיחדשבזיןש
אית.

Drive
Driveשהמאשייומישאחסמןשקבציישמויתמףשהיקלשעליךשלאתר,שלותףש
מלותףשפעמלהשעלשפרמיקטישעבמדהשיכלשיקמישוהמא,שבאמפןשיידי.

Duo
צמרשויחמתשמידאמשפומטמתשמבאיכמתשגבמההשעישחבריישמבנישיופחהש

.iPhones-שמAndroidיטלפמניש
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Gmail
Gmailשהמאשייומישדמארשאלקטרמנישקלשלויימושהומירשעלשההמדעמתש

ולךשיאמבטחמת,שהמפךשאתשתיבתשהדמארשהנכנסשלחכיהשימתר,שמיסייעש
לךשלוימרשעלשהסדר.

Google
ייומישGoogleשיעדכןשאמתךשבדבריישבהישאתהשיעמניין.שאתרשתומבמתש

ביהירמת,שסקמרשאתשתחמיישהענייןשולךשמקבלשהזנהשולשחדומתש
מעדכמניישבנמואיישויענייניישאמתך.

Keep-הערות ב
צמר,שערמךשמותףשאתשהערמתשהטקסטשמהתימנמתשבאיצעמתשחובמןש

.Google

מפות
נמסףשליקמישכלוהמ?שעבמרשאלשMaps,שהייומישהנועןשעלשניממטשGPSש
בזיןשאית,שיידעשתנמעה,שתעבמרהשמפרטיישעלשיילימנישיקמימת,שכגמןש

סקירמתשמזיניישפמפמלרייי.

תמונות
הביתשולשכלשהתימנמתשמהממידאמשולך,שיסמדרשבאמפןשאמטמיטישכדיש

ותמכלשלותףשמלוימרשאתשיהשוחומבשלך.

Play סרטים
הותיושבחובמןשGoogleשכדישלוכמרשאמשלרכמושסרטיי.שקנהשתמכןש

מהפעלשאמתמשבכלשיקמי.

Play מוזיקה
קנהשקמבצישימסיקהשי-StoreשPlay.שהפעלשימסיקהשונוירהשביכוירש

ולך.
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Sheets
Sheetsשהמאשכלישגילימןשאלקטרמנישבויתמףשפעמלהשהירחיבשאתש

הפרמדמקטיבימת.שהותיושב-Sheetsשכדישלייבא,שלארגןשמלנתחשיידעש
ביחדשבזיןשאית.

Slides
SlidesשGoogleשהמאשכלישיצגמתשבויתמףשפעמלהשהירחיבשאתש

הפרמדמקטיבימת.שהותיושב-Slidesשכדישלארגןשיידע,שלהציגשתמצאמתש
מלקבלשהחלטמתשביחדשבזיןשאית.

YouTube
צפהשבערמציישהימעדפיישולך,שהאזןשלימסיקהשואתהשאמהב,שמהעלהש

סרטמנישמידאמשכדישלותףשאמתישעישאנויישברחבישהעמלי.

Assistant
היכוירשולךשכמללשאתשAssistantשGoogleשבאמפןשימבנה.שאתרש
תומבמתשמבצעשפעמלמתשכאורשתהיהשיחמץשליורד/לבית.שכדיש

להתחיל,שלחץשעלשהלחצןשAssistantשGoogleשבצדשהטלפמןשאמשגעשנגיעהש
ארמכהשבלחצןשדףשהביתשולשהטלפמן.

ש AssistantשGoogleשאינמשזייןשבידינמתשמופמתשיסמיימת.	
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הגדרות
הגכל לתהאים אישיה אה תורדגה תמכשיד על פי תערפגהיך.

תקש על   הגדרות.

תקש על  גתזן מילה מפהח בהיבה תחיפגש כרי לושה לפדיט 	 
תורדת.

תקש על  כרי לשנגה אה מצב תהצגות. מרדיך למשהמש זת 	 
מניח שאהת משהמש הצגוה לשגניגה.

רשת
כרטיס SIM כפול

ניהן לקבגע אה תורדגה SIM כפגל.
במסך תתורדגה, תקש על רשתות  כרטיס SIM כפול. 1
תהאם אישיה אה תפגנקציגה תבאגה: 2

 	.SIM 1 שנת אה תשם גתסמל של כדטיס :SIM 1 כרטיס
 	.SIM 2 שנת אה תשם גתסמל של כדטיס :SIM 2 כרטיס
צבע נושא לכרטיס SIM: שנת אה עדכגה תנגשא לצבעים 	 

.SIM-עבגד כדטיסי ת
מצב חסכון בעלויות: תפעל אג בטל אה תתפעלת של מצב 	 

חסכגן בעלגיגה. במצב חסכגן בעלגיגה, אם אהת מבצע שיחת 
אל איש קשד שתגקצת לג SIM ספציפי, SIM זת ישמש עבגד 

תשיחת אפילג אם ת-SIM תשני פעיל; לרגומת, תגא עגשת 
שימגש בנהגנים ניירים.

נתונים ניידים: בחד בכדטיס SIM שבג בדצגנך לתשהמש 	 
עבגד שידגה נהגנים ניירים. אהת יכגל ום לכבגה פגנקצית זג.

נדידת נתונים: בחד באפשדגה זג כרי לאפשד למכשיד 	 
לתשהמש בנהגנים ניירים כאשד אהת בנרירת אל מחגץ לאזגד 

תדשה תביהיה שלך.
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נתונים ניידים במהלך שיחות: וש לנהגנים תניירים 	 
באמצעגה כדטיס ת- SIM של תנהגנים שאינג מגורד כבדידה 
מחרל באגפן זמני במתלך שיחת קגליה HD עם אגהג כדטיס.

Wi-Fi
.Wi-Fi הגכל לתהחבד למכשידים סמגכים אג באמצעגה דשה

Wi-Fi התחברות לרשת
1 .Wi-Fi  במסך תתורדגה, תקש על רשת
תקש על  כרי לתפעיל אגהג. 2

דשהגה ת-Wi-Fi תזמינגה יגפיעג באגפן אגטגמטי.	 
בחד דשה. 3

ייהכן שהצטדך לתזין אה סיסמה ת-Wi-Fi של תדשה.	 
תמכשיד מרלו על התליך זת עבגד דשהגה Wi-Fi שבגצעת 	 

אליתם וישת בעבד. אם אינך דגצת לתהחבד באגפן אגטגמטי 
לדשה Wi-Fi מסגימה, תקש על תדשה גלאחד מכן תקש על 

שכח.

Wi-Fi הגדרות רשת
.Wi-Fi  במסך תתורדגה, תקש על רשת

עבור לנתונים ניידים: אם הגפעל פגנקצייה תנהגנים תניירים 	 
 ,Wi-Fi אך תמכשיד לא יצליח לתהחבד לאינטדנט באמצעגה

תמכשיד יהחבד לאינטדנט באגפן אגטגמטי באמצעגה פגנקצייה 
תנהגנים תניירים.

תזמינגה של הכגנת זג הלגית בספק תשידגה.	 

 	Wi-Fi תהאם אישיה אה תתורדגה של דשה : 
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Wi-Fi Direct
 Wi-Fi-הגכל לחבד אה תתהקן שלך לתהקנים אחדים שהגמכים ב

Direct כרי לשהף נהגנים ישידגה איהם. אינך צדיך נקגרה וישת. הגכל 
.Wi-Fi Direct לתהחבד עם יגהד משני מכשידים באמצעגה

1  Wi-Fi    Wi-Fi  במסך תתורדגה, תקש על רשת
.Wi-Fi Direct  מתקדם

מכשידים סמגכים שהגמכים ב- Wi-Fi Direct יגפיעג באגפן 	 
אגטגמטי.

בחד תהקן. 2
תחיבגד מהדחש כאשד תמכשיד מקבל אה בקשה תחיבגד.	 

בעה שימגש ב-Wi-Fi Direct, תסגללת עשגית לתהדגקן מתד יגהד.	 



110תורדגה

Bluetooth
הגכל לחבד אה תמכשיד שלך למכשידים סמגכים שהגמכים 

ב-Bluetooth כרי לתחליף איהם נהגנים. חבד אה תמכשיד לאגזנייה 
Bluetooth גלמקלרה. ברדך זג הגכל לשלגט בקלגה דבת יגהד 

במכשיד.

שיוך עם מכשיר אחר
1 .Bluetooth  במסך תתורדגה, תקש על רשת
תקש על  כרי לתפעיל אגהג. 2

תמכשידים תזמינים מגפיעים באגפן אגטגמטי.	 
 	. כרי לדענן אה דשימה תמכשידים, תקש על 

דק מכשידים שמגורדים כולגיים מגצוים בדשימת.	 

בחד מכשיד מתדשימת. 3
פעל לפי תתגדאגה שעל תמסך כרי לבצע אה תאימגה. 4

תמעדכה מרלוה על שלב זת עבגד מכשידים שבגצעת אליתם 	 
וישת בעבד.
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Bluetooth שליחת נתונים דרך חיבור
בחד קגבץ. 1

הגכל לשלגח קגבצי מגלטימרית אג אנשי קשד.	 
2 .Bluetooth   תקש על
בחד מכשיד יער עבגד תקגבץ. 3

תקגבץ יישלח בדוע שמכשיד תיער יקבל אגהג.	 

התליכי שיהגף תקבצים עשגיים לתשהנגה, בתהאם לקגבץ.	 

נתונים ניידים
באפשדגהך לתפעיל גלכבגה אה תנהגנים תניירים. הגכל ום לנתל 

אה תשימגש בנהגנים לנייר.

הפעלת נתונים לנייד
במסך תתורדגה, תקש על רשת  נתונים ניידים. 1
תקש על  כרי לתפעיל אגהג. 2

התאמה אישית של הגדרות הנתונים לנייד
במסך תתורדגה, תקש על רשת  נתונים ניידים. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

נתונים ניידים: תורד שימגש בדשהגה סלגלדיגה לצגדך חיבגדי 	 
נהגנים.

הגבל שימוש בנתונים ניידים: תורד מובלת לשימגש 	 
בנהגנים לנייר כרי לחסגם נהגנים לנייר אם תועה למובלת.

 : תהאם אישיה אה תתורדגה תנהגנים לנייר.	 
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הגדרות שיחה
הגכל לתהאים אישיה אה תורדגה תשיחת, כוגן אפשדגיגה שיחת 

קגליה גשיחת בינלאגמיה.

ייהכן שחלק מתפגנקציגה אינן נהמכגה, בתהאם לאזגד גלספק 	 
תשידגה.

במסך תתורדגה, תקש על רשת  הגדרות שיחה. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה. 2

שיתוף אינטרנט
USB שיתוף באמצעות

הגכל לחבד אה תמכשיד למכשיד אחד רדך USB גלשהף נהגנים 
לנייר.

1 .USB חבד אה תמכשיד גתמכשידים תאחדים באמצעגה כבל
במסך תתורדגה, תקש על רשת  שיתוף אינטרנט  שיתוף  2

באמצעות USB גלאחד מכן תקש על  כרי לתפעיל אגהג.

אפשדגה זג משהמשה בנהגנים לנייר, געשגית לתיגה כדגכת 	 
בהשלגם, בתהאם להגכניה תמחידים שלך. לקבלה מירע נגסף, 

פנת לספק תשידגה שלך.
בעה תהחבדגה למחשב, תגדר אה מנתל תהקן ת-USB מתאהד 	 

www.lg-mobile.co.il גתהקן אגהג במחשב.
לא ניהן לתעביד קבצים בין תמכשיד למחשב כאשד חיבגד 	 

לאינטדנט באמצעגה USB מגפעל. כבת אה תחיבגד לאינטדנט 
באמצעגה USB כרי לשלגח אג לקבל קבצים.

 	 Window XP מעדכגה תפעלת שהגמכגה בחיבגד לאינטדנט תן
.Linux גאילך, אג
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Wi-Fi -נקודה חמה ניידת ב
הגכל לתוריד אה תמכשיד כנהב אלחגטי כך שתמכשידים תאחדים 

יגכלג לתהחבד לאינטדנט באמצעגה חיבגד תנהגנים לנייר של 
תמכשיד.

במסך תתורדגה, תקש על רשת  שיתוף אינטרנט  נקודה  1
חמה ניידת ב- Wi-Fi גלאחד מכן תקש על  כרי לתפעיל 

אגהג.
תקש על הגדרת נקודה חמה של Wi-Fi, גלאחד מכן תזן אה  2

 )SSID( שם Wi-Fi גתסיסמת.
תפעל אה Wi-Fi במכשיד תשני גבחד אה תשם של דשה  3

.Wi-Fi-תמכשיד בדשימה ת
תזן אה סיסמה תדשה. 4

אפשדגה זג משהמשה בנהגנים לנייר, געשגית לתיגה כדגכת 	 
בהשלגם, בתהאם להגכניה תמחידים שלך. לקבלה מירע נגסף, 

פנת לספק תשידגה שלך.
לדשגהך מירע נגסף באהד אינטדנט זת: 	 

http://www.android.com/tether#wifi
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Wi-Fi-טיימר לכיבוי נקודה חמה ניידת ב
לאחד הקגפת מסגימה שבת תנקגרת תחמת תניירה ב-Wi-Fi אינת 

בשימגש, תיא מנגהקה באגפן אגטגמטי. באפשדגהך לתוריד אה תזמן 
שבג יהבצע ניהגק אגטגמטי.

Bluetooth-שיתוף אינטרנט ב
ניהן לחבד מכשיד עם חיבגד Bluetooth לאינטדנט רדך חיבגד 

תנהגנים לנייר במכשיד שלך.
במסך תתורדגה, תקש על רשת  שיתוף אינטרנט   1

שיתוף אינטרנט ב-Bluetooth גלאחד מכן תקש על  כרי 
לתפעיל אגהג.

תפעל אה ת-Bluetooth בשני תמכשידים גתהאם ביניתם. 2

אפשדגה זג משהמשה בנהגנים לנייר, געשגית לתיגה כדגכת 	 
בהשלגם, בתהאם להגכניה תמחידים שלך. לקבלה מירע נגסף, 

פנת לספק תשידגה שלך.
לדשגהך מירע נגסף באהד אינטדנט זת: 	 

http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

עזרה
הגכל לתציו אה תעזדת בנגשא קשידת גנקגרגה חמגה.

במסך תתורדגה, תקש על רשת  שיתוף אינטרנט  עזרה.
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לוח השיתוף
הגכל לשהף הגכן מ'ולדית', מ'מגסיקת' גמ'מנתל תקבצים' עם 
מכשידים סמגכים. הגכל ום לשהף הגכן עם אנשים מסגימים 

.Google Direct Share ביישגמים שפגעלים עם
במסך תתורדגה, תקש על רשת  לוח השיתוף. 1
תקש על  כרי לבטל פעגלת של כל אחה מתאפשדגיגה. 2

שיתוף קבצים
הגכל לשלגח גלקבל קבצים בין תמכשיד שלך למכשידים אג 

.LG טאבלטים אחדים של
במסך תתורדגה, תקש על רשת  שיתוף קבצים. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

K50S: שנת אה שם תמכשיד.	 
שמור ב: תורד אה היקייה תיער שבת יישמדג קבצים שנשלחג 	 

ממכשידים אחדים.
שיתוף קבצים: אפשד קבלת של קבצים שנשלחג ממכשידים 	 

אחדים.
SmartShare Beam: שהף קבצים עם מכשידים אחדים רדך 	 

.SmartShare Beam
עזרה: באפשדגהך לתציו עזדת על שיהגף קבצים.	 

שרת מדיה
הגכל לשהף הגכן מרית במכשיד שלך עם מכשידים סמגכים 

.DLNA-שהגמכים ב
במסך תתורדגה, תקש על רשת  שרת מדיה. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

שיתוף תוכן: שהף הגכן במכשיד עם מכשידים סמגכים.	 
K50S: תורד אה שם תמכשיד שלך.	 
תוכן לשיתוף: בחד אה סגו הגכן תמרית כרי לשהף עם 	 

מכשידים אחדים.
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מכשירים מורשים: תצו דשימת של מכשידים שמגדשים 	 
לושה להגכן במכשיד.

התקנים לא מורשים : תצו דשימת של מכשידים שאינם 	 
מגדשים לושה להגכן במכשיד.

LG AirDrive
הגכל לתשהמש בחשבגן LG כרי לנתל קבצים שנשמדג במכשיד 

.USB ממחשב. אינך צדיך חיבגד
1 .LG AirDrive  במסך תתורדגה, תקש על רשת
תשהמש בחשבגן LG יחיר כרי לתיכנס ל-LG Bridge במחשב  2

גל-LG AirDrive במכשיד.
 	www.lg-mobile.co.il מאהד LG Bridge ניהן לתגדיר אה הגכנה 

. 
נתל קבצים במכשיד מתמחשב. 3

הדפסה
הגכל לחבד אה תמכשיד למרפסה Bluetooth גלתרפיס המגנגה אג 

מסמכים תשמגדים במכשיד.
במסך תתורדגה, תקש על רשת  הדפסה. 1

אם תמרפסה תדצגית אינת מצגינה בדשימת, תהקן אה מנתל 	 
תתהקן של תמרפסה מחנגה תיישגמים.

תקש על  כרי לתפעיל אגהג. 2
בחד מרפסה במסך דשימה תמרפסגה. 3

כרי לתגסיף מרפסה, תקש על   הוסף מדפסת.	 
כרי לחפש שם מרפסה, תקש על   חפש.	 
תקש על   הגדרות במסך דשימה תמרפסגה.	 
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בחד קגבץ גתקש על   הדפס. 4
תמסמך מגרפס.	 

אם אין לך חשבגן Google, תקש על הוסף חשבון כרי ליצגד 	 
חשבגן.

מצב טיסה
הגכל לכבגה אה פגנקציגה תשיחת גתנהגנים לנייר. כאשד מצב 

זת מגפעל, פגנקציגה שאינן כגללגה נהגנים, כמג תפעלה משחקים 
גמגסיקת, תגפכגה ללא זמינגה.

במסך תתורדגה, תקש על רשת  מצב טיסה. 1
תקש על הפעל במסך תאישגד. 2

רשתות ניידות
אהת יכגל לתהאים אישיה אה תורדגה תדשה תניירה.

במסך תתורדגה, תקש על רשת  רשתות ניידות. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

סוג רשת: בחדג סגו דשה.	 
שמות נקודות גישה: תצו אג שנת אה נקגרה תוישת לשימגש 	 

בשידגהי נהגנים לנייר. כרי לשנגה אה נקגרה תוישת, בחד 
אפשדגה מהגך דשימה נקגרגה תוישת.

מפעילי רשת סלולרית: חפש מפעילי דשה סלגלדיה גתהחבד 	 
באגפן אגטגמטי לדשה.



118תורדגה

VPN
הגכל לתהחבד לדשה גידטגאליה בטגחת, כמג אינטדאנט. הגכל ום 

לנתל דשהגה פדטיגה גידטגאליגה מחגבדגה.

VPN הוספת
1 .VPN  במסך תתורדגה, תקש על רשת
2 . תקש על 

הכגנת זג זמינת דק כאשד נעילה תמסך מגפעלה. אם נעילה 	 
תמסך מבגטלה, מגפיע מסך תהדאגה. תקש על שנה במסך 
תתהדאת כרי לתפעיל אה נעילה תמסך. דאת תורדה נעילה 

מסך לקבלה פדטים.

תזן פדטי VPN גתקש על שמור. 3

VPN קביעת ההגדרות של
1 .VPNS בדשימת VPN תקש על
תזן אה פדטי חשבגן תמשהמש של VPN גתקש על התחבר. 2

כרי לשמגד אה פדטי תחשבגן, סמן אה תהיבת שמור פרטי 	 
חשבון.

DNS פרטי
באפשדגהך לתוריד אה אפשדגיגה ת- DNS )מעדכה שמגה מהחם( 

תפדטי.
במסך תתורדגה, תקש על רשת  DNS פרטי. 1
בחד אה תאפשדגה תדצגית גלחץ על שמור. 2
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צליל
הגכל לתהאים אישיה אה תורדגה תקגל, תדטט גתתהדאגה.

במסך תתורדגה, תקש על צליל גתהאם אישיה אה תתורדגה 
תבאגה:

פרופילי צליל: שנת אה מצב תצליל לצליל, רטט בלבד אג 	 
השתק.

עוצמה: תהאם אה עגצמה תצליל של פדיטים שגנים.	 
צלצול טלפון SIM1/צלצול טלפון SIM2: בחד דינוטגן 	 

לשיחגה נכנסגה. תגסף אג מחק דינוטגנים.
צלצול מותאם: צגד דינוטגן לשיחת נכנסה מאיש קשד מסגים.	 
צלצול עם רטט: קבע כי תמכשיד יפעיל דטט גישמיע דינוטגן 	 

בג-זמניה.
התראה בפלאש בעת קבלת שיחה: תורד שתמבזק יתבתב 	 

.LG לפי תדינוטגן של
צליל התראה/צליל התראה: בחד דינוטגן לתהדאת. תורד 	 

מגסיקת שנשמדת במכשיד כדינוטגן לתהדאת.
נא לא להפריע: תורד אה תשעת, תטגגח גסגו תיישגם 	 

לקבלה תגרעגה של תהדאגה. קבל תגרעגה של תהדאגה בימים 
מסגימים בשבגע בלבר.

איכות הקול ואפקטים: תשהמש בהפקגר זת כרי לקבגע אה 	 
איכגה תקגל גתאפקטים בעה תפעלה שיד אג סדטגן גיראג.

עוצמה: תהאם אה עגצמה תצליל של פדיטים שגנים. -
שנה את עוצמת הקול לעוצמה נורמלית: תשהמש בהפקגר  -

זת כרי לנדמל אה עגצמה תצליל של מקגדגה שמע שגנים.
אקולייזר: תשהמש בהפקגר זת כרי לכגגנן אה תורדגה  -

תאקגגלייזד.
DTS:X 3D Surround: תשהמש בהפקגר כרי לתפעיל מגזיקת  -

אג גיראג בצליל הלה-ממרי אגפף גחי כאשד מחגבדים אגזניגה, 
 דמקגל אג תהקני שמע חיצגניים אחדים. דאת 

DTS:X 3D Surround לקבלה פדטים.



120תורדגה

סוג רטט SIM1/סוג רטט SIM2: אהת יכגל לבחגד אה סגו 	 
תדטט כשאהת מקבל שיחגה.

צליל לוח המקשים: בחד אה תאפקט של צליל לגח תמקשים.	 
 	.LG בחד אה תאפקט של צליל מקלרה :LG צליל המקלדת
צליל מגע: בחד אה אפקט תצליל של תקשת על פדיט.	 
צליל נעילת מסך: בחד אה אפקט תצליל שיגשמע בעה 	 

נעילת אג שחדגד נעילת של תמסך.

תצוגה
הגכל לתהאים אישיה תורדגה מפגדטגה לכל סגו מסך.

במסך תתורדגה, תקש על תצוגה גתהאם אישיה אה תתורדגה 
תבאגה:

מסך ראשי: תהאם אישיה אה תורדגה תמסך תדאשי. דאת 	 
תורדגה תמסך תדאשי לקבלה פדטים.

טפט וערכת נושא: בחד אה טפט תמסך, עדכה תנגשא, 	 
תסמל ג-AOD של תמכשיד שלך.

גופן: שנת אה וגרל תוגפן, תתרושת אג תסגו.	 
יצירת מסך משני חדש: בחד כיצר יידאג שגדה תמצב גפינגה 	 

תיישגמים.
לחצני תצוגה: סרד מחרש אה לחצני תמוע של תמסך 	 

תדאשי אג שנת אה צבעי תדקע שלתם.
התאמת הצגת יישום לגודל המסך: כגגנן אה וגרל פדיסה 	 

תיישגמים במסך.
גודל תצוגה: תורד אה תפדיטים במסך לורגל שהגכל לדאגה 	 

בקלגה. ייהכן שחלק מתפדיטים ישנג מיקגם.
תצוגה נוחה: תורד אה תמכשיד לתפחהה כמגה תאגד תכחגל 	 

על תמסך כרי לצמצם אה מאמץ תעיניים.
בהירות: תשהמש במחגגן כרי לשנגה אה בתידה תמסך של 	 

תמכשיד. כרי לכגגנן באגפן אגטגמטי אה בתידגה תמסך בתהאם 
לעגצמה האגדה תסביבת, תקש על אוטומטי.
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אוטומטי: תורד אה תמכשיד כך שבתידגה תמסך הגהאם 	 
באגפן אגטגמטי לעגצמה תהאגדת בסביבת.

סיבוב מסך אוטומטי: סגבב באגפן אגטגמטי אה תמסך 	 
בתהאם לכיגגן תמכשיד.

כיבוי מסך אוטומטי: כבת באגפן אגטגמטי אה תמסך כאשד 	 
תמכשיד לא תית פעיל במשך פדק זמן שצגין.

שומר מסך: תצו שגמד מסך כאשד תמכשיד מחגבד למחזיק 	 
אג למטען. בחד אה סגו שגמד תמסך שיגצו.

תצוגה ממוזערת: לנגחגהך, תקטן אה וגרל תמסך כרי 	 
לתשהמש במכשיד ביר אחה. ודגד אה לחצני תמוע במסך 

תביה שמגפיעים בהחהיה תמסך שמאלת אג ימינת.

כללי
מסך הנעילה ואבטחה

הגכל לתהאים אישיה אה תורדגה נעילה תמסך גתאבטחת.
Google Play Protect: סגדק אה תמכשיד מרי יגם לאיהגד 	 

יישגמים שעלגלים לתזיק.
איפה המכשיך שלי?: עקגב מדחגק אחד מיקגם תמכשיד. 	 

הגכל ום לתון על אבטחה תנהגנים שלך אם איברה אה 
תמכשיד שלך.

עדכון אבטחה: ברגק לערכגני אבטחת גקבע אה תהצגדת של 	 
תורדגה תתהקנת תאגטגמטיה.

בחר נעילת מסך: בחד אה תשיטת תדצגית לנעילה תמסך. 	 
דאת תורדה נעילה מסך לקבלה פדטים.

התאמה אישית של מסך הנעילה: שנת אה תמירע תמגצו 	 
במסך נעילת.

הגדרות נעילה מאובטחת: שנת אה תורדגה תנעילת 	 
תמאגבטחה.

טביעות אצבע: תשהמש בטביעה אצבע כרי לבטל נעילה 	 
תמסך אג תהגכן. דאת סקידת כלליה של זיתגי טביעה אצבע 

לקבלה פדטים.
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נעילת תוכן: מאפשד לך לקבגע שיטה נעילת )סיסמת אג 	 
.QuickMemo+  הבניה( עבגד קגבצי

מיקום: באפשדגהך לתהאים אישיה אה תאגפן שבג יישגמים 	 
מסגימים יעשג שימגש בפדטי תמיקגם שלך.

הצפנה ואישורים: קבע אה תתורדגה של תתצפנת גתאישגדים 	 
.SD עבגד כדטיס

הצפן אחסון כרטיס SD: תצפן אה כדטיס תזיכדגן כרי למנגע  -
שימגש במכשיד אחד. דאת תצפנה כדטיס זיכדגן לקבלה 

פדטים.
אתחול מאובטח: תון על תמכשיד שלך בעזדה מנעגל בעה  -

שתגא מגפעל. דאת תורדגה אהחגל מאגבטח לקבלה פדטים.
הגנה על אישורים: תצו אה סגו תאחסגן שבג אישגד  -

תאבטחת יישמד.
-  )CA( אישורים מהימנים: תצו אה אישגדי דשגה אישגדים

עליגנת גאישגדי CA בתהקנה משהמש.
תעודות המשתמש: תצו גשנת אה מירע אישגדי תאבטחת  -

תמאגחסנים במכשיד שלך.
התקן מהאחסון: תהקן אישגד אבטחת מתהקן אחסגן. -
נקה אישורים: מחק אישגדי אבטחת בתהקנה משהמש  -

גאישגדים קשגדים.
הגדר נעילת כרטיס SIM: נעל אג בטל נעילת של כדטיס 	 

.)PIN( אג שנת אה תסיסמת ,USIM-ת
הפוך את הסיסמאות לגלויות: אפשד אפשדגה זג כרי לתציו 	 

לזמן קצד אה כל אחר מהגגי תסיסמת בעה תתקלרת, כרי 
שהגכל לדאגה מת תזנה.

מנהלי התקנים: מאפשד תדשאגה לתובלה תשליטת אג 	 
תשימגש במכשיד עבגד יישגמים מסגימים.

Trust agents: תצו גתשהמש בסגכנים אמינים תמגהקנים 	 
במחשב.

קביעת מסך: הקן אה מסך תיישגם כרי לאפשד שימגש 	 
ביישגם תפעיל כעה בלבר.

גישה לשימוש: תצו פדטים על תשימגש ביישגמים במכשיד.	 
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יישומים והודעות
ניהן לברגק אה דשימה תיישגמים תמגהקנים, גלקבגע תורדגה 

לתהדאגה, לתדשאגה תיישגם געגר.
במסך תתורדגה, תקש על כללי  יישומים והודעות. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה. 2

סוללה
הגכל לתציו אה פדטי תסגללת תנגכחיה אג לתפעיל מצב חיסכגן 

בחשמל.
במסך תתורדגה, תקש על כללי  סוללה. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

ניצול סוללה: תצו אה \בפדטי תשימגש בסגללת. כרי לתציו 	 
פדטים נגספים, בחד פדיט ספציפי.

אחוז הסוללה בשורת המצב: תצו אה דמה טעינה תסגללת 	 
שנגהדת כאחגז בשגדה תמצב.

סוללה הניתנת להתאמה: תובל אה תסגללת עבגד 	 
אפליקציגה שאהת לא משהמש בתן לעהים קדגבגה על ירי 

תובלה פעילגהן בדקע.
הגבלות רקע: בחד אפליקציגה כרי לחסגך בצדיכה תסגללת 	 

על ירי תובלה תיישגמים מתפעלת בדקע.
חיסכון בחשמל: תקטן אה צדיכה תסגללת על-ירי ביטגל 	 

תורדגה מכשיד מסגימגה, כמג בתידגה תהצגות, תמתידגה 
געגצמה תדטט.

אי הכללות בחיסכון בחשמל: בחד יישגמים שבתם השהמש 	 
ללא כל תובלת פגנקציגנליה, ום במצב חיסכגן בחשמל אג 

מיטגב תסגללת.
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אחסון
הגכל לתציו גלנתל אה תאחסגן תפנימי במכשיד אג בשטח תאחסגן 

של כדטיס תזיכדגן.
במסך תתורדגה, תקש על כללי  אחסון. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

אחסון פנימי: תצו אה שטח תאחסגן תכגלל גפנת שטח 	 
באחסגן תפנימי של תמכשיד. תצו דשימת של יישגמים 

שנמצאים בשימגש גאה קיבגלה תאחסגן עבגד כל יישגם.
כרטיס זיכרון: תצו אה שטח תאחסגן תכגלל גאה תשטח 	 

תפנגי בכדטיס תזיכדגן. אפשדגה זג מגפיעת דק כאשד תגכנס 
כדטיס זיכדגן. כרי לבטל טעינת של כדטיס זיכדגן, תקש על 

.

חשבונות
הגכל לתגסיף משהמשים שאהם השהף אה תמכשיד שלך גלדשגם 

חשבגן ענן.
במסך תתורדגה, תקש על כללי  חשבונות. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה. 2

נגישות
הגכל לנתל יישגמי Plug-in של נוישגה תמגהקנים במכשיד שלך.

במסך תתורדגה, תקש על כללי  נגישות. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

ראייה  TalkBack: תורד אה תמכשיד כך שיגריע על סטטגס 	 
תמסך אג על פעגלגה באמצעגה קגל.

ראייה  התראה קולית: תורד אה תמכשיד כך שיקדיא בקגל 	 
אה תמירע.

ראייה  גופן: שנת אה וגרל תוגפן, תתרושת אג תסגו.	 
גודל תצוגה: תורד אה תפדיטים במסך לורגל שהגכל 	  ראייה

לדאגה בקלגה. ייהכן שחלק מתפדיטים ישנג מיקגם.
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ראייה  שינוי גודל תצוגה במגע: תורל אג תקטן אה 	 
תהצגות על-ירי תקשת על תמסך שלגש פעמים.

ראייה  חלון זום: תורל אג תקטן הצגות בהגך חלגן גתפגך 	 
אה תצבעים.

ראייה  סמן עכבר גדול: תורל אה סמן תעכבד.	 
ראייה  מסך בעל ניגודיות גבוהה: תפגך אה צבע תדקע 	 

לשחגד כרי לתשיו מסר בניוגריגה ובגתת.
ראייה  היפוך צבעי המסך: תובד אה ניוגריגה תצבע 	 

בהצגות לטגבה אנשים עם לקגה דאיית.
ראייה  התאמה אישית של צבעי המסך: כגגנן אה צבע 	 

תהצגות.
ראייה  גווני אפור: תעבד אה תמסך למצב וגגני אפגד.	 
ראייה  סיים שיחות באמצעות מקש ההפעלה: סיים 	 

שיחת על-ירי לחיצת על מקש תפעלת/נעילת.
שמיעה  כתובית: תפעל אה שידגה תכהגביגה בעה תקדנה 	 

סדטגני גיראג לאנשים כברי שמיעת.
שמיעה  הבהוב LED: קבע אה תפעלה נגדיה LED לשיחגה 	 

נכנסגה גלתגרעגה.
שמיעה  התראות פלש: תורד אה תמכשיד כך שייהן לך 	 

תהדאת בעזדה אגד מתבתב עבגד שיחגה נכנסגה, תגרעגה 
גתהדאגה.

שמיעה  השתק את כל הצלילים: תשהק אה כל תצלילים 	 
גתנמך אה עגצמה תקגל במקלט.

שמיעה  ערוץ שמע: בחד אה סגו תשמע.	 
שמיעה  איזון קול: כגגנן אה איזגן פלט תשמע. תשהמש 	 

במחגגן כרי לשנגה אה תאיזגן.
תנועה ותודעה  Touch assistant: תפעל אה לגח תמוע 	 

כרי לתקל אה תשימגש בלחצנים גבמחגגה.
תנועה ותודעה  קלט בנגיעה: כרי לתזין טקסט, תקש 	 

תקשת ממגשכה על תמסך אג שנת אגהג על-ירי נויעת במסך.
תנועה ותודעה  מקלדת פיזית: תהאם אישיה אה תורדגה 	 

תמקלרה.
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תנועה ותודעה  לחיצת עכבר אוטומטי: לחץ באגפן 	 
אגטגמטי על סמן תעכבד במקדת שאין הנגעת.

תנועה ותודעה  לחץ לחיצה ממושכת לשיחות: תשב 	 
לשיחגה אג רחת שיחגה על-ירי תקשה תקשת ממגשכה על 

לחצן תשיחת במקגם לודגד אגהג.
תנועה ותודעה  כיבוי מסך אוטומטי: כבת באגפן אגטגמטי 	 

אה תמסך כאשד תמכשיד לא תית פעיל במשך פדק זמן שצגין.
תנועה ותודעה  אזורי בקרת מגע: תובל אה אזגד תמוע 	 

כך שניהן יתית לשלגט חלק מסגים של תמסך בלבר באמצעגה 
קלט תמוע.

קיצור דרך לתכונות הנגישות: קבל במתידגה וישת 	 
לפגנקציגה בשימגש נפגץ על-ירי תקשת על  שלגש פעמים.

סיבוב מסך אוטומטי: שנת באגפן אגטגמטי אה כיגגן תמסך 	 
בתהאם למצב תפיזי של תמכשיד.

הקראה: הכגנת זג מאפשדה לך לבחגד פדיטים כרי לשמגע 	 
משגב קגלי.

ג׳שה באמצעות מתג: צגד צידגפי מקשים שיסייעג לך לשלגט 	 
במכשיד שלך.

חיפוש
הגכל לתשהמש בתורדגה Google לניתגל יישגמי Google שבדשגהך 

גתורדגה תחשבגן שלך.
במסך תתורדגה, תקש על כללי  חיפוש.

Smart Doctor
הגכל לתשהמש ב-Smart Doctor כרי לאבחן אה מצב תמכשיד 

גלמטב אגהג.
.Smart Doctor  במסך תתורדגה, תקש על כללי
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משחקים
באפשדגהך לתוריד אה תהצגדת של כלי משחק, של ודפיקת גשל 

הכגנה חיסכגן תסגללת.
מפעיל המשחק: תקש  כרי לתשהמש במשוד תמשחק.	 
כלי משחק: תקש על  כרי לתפעיל הכגנת זג. באפשדגהך 	 

לתפעיל הכגנת זג על-ירי תקשת על סמל כלי תמשחק בהחהיה 
תמסך בזמן תפעלה משחקים.

גרפיקת המשחקים: כגגנן אה ודפיקה תמשחק.	 

כשאהת משנת אה תדזגלגציגה במשחקים מסגימים, הכגנה 	 
תהצגות של תמכשיד עשגית שלא לפעגל כדאגי.

הפסקה: תפחה אה בתידגה תמסך גאה תביצגעים בכל פעם 	 
שאהת משאיד אה תמשחק פגעל למשך יגהד מ-5 רקגה.

יישום כפול
הגכל לתשהמש בכמת אפליקציגה עם שני חשבגנגה. 

במסך תתורדגה, תקש על כללי  יישום כפול.  1
לאחד קדיאה כהב תגיהגד, תקש על אשר.  2
בדשימה תאפליקציגה תזמינגה, תקש על תהקן כרי לתהקין  3

עגהק של אפליקצית דצגית גפעל לפי תתנחיגה תמגפיעגה על 
תמסך.

קיצורי דרך
באפשדגהך לתהאים אישיה אה תורדגה מקשי קיצגד תרדך.

במסך תתורדגה, תקש על כללי  קיצורי דרך. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

הצגת לוח ההודעות: תחלק אה תאצבע מעלת/מטת על 	 
חיישן טביעגה תאצבע לתצוה לגח תתגרעגה. 

פתח את המצלמה: לחץ פעמיים על לחצן תתפעלת כרי 	 
לפהגח אה 'מצלמת'.
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פתח +Capture: תקש פעמיים על מקש תובדה תעגצמת כרי 	 
לפהגח אה  +Capture כאשד תמסך נעגל אג כבגי.

פתח את המצלמה: תקש פעמיים על מקש תחלשה תעגצמת 	 
כרי לפהגח אה מצלמה כאשד תמסך נעגל אג כבגי.

פתח Google עוזר : לחץ על תלחצן Google Assistant בצר 	 
תטלפגן.

 	 Google לחץ גתחזק אה תלחצן :Google Assistant דבר עם
Assistant כרי לרבד במתידגה עם Assistant שלך.

הצג סנפשוט ויזואלי: לחץ פעמיים על תלחצן 	 
Google Assistant כרי לדאגה המגנה מצב של תיגם שלך 

.Google Assistant באפליקצייה

הפעל מסך
תקש פעמיים על תמסך כרי לתפעיל אג לתפסיק אה תמסך.

דאת תפעל מסך לקבלה פדטים.

מרכז עדכונים
ניהן לברגק קיגם ערכגנים חרשים של יישגמים גהגכנגה שמסגפקים 

על-ירי LG גלתהקין אגהם.
במסך תתורדגה, תקש על כללי  מרכז עדכונים. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

עדכוני אפליקציות: ברגק תאם קיים ערכגן יישגם. אם זמין, 	 
הגכל לתהקין אה תערכגן.

עדכון תוכנה: ברגק תאם קיים ערכגן הגכנת. אם זמין, הגכל 	 
לתהקין אה תערכגן.

שפה ומקלדת
הגכל לתהאים אישיה אה תורדגה תשפת גתמקלרה עבגד תמכשיד שלך.

במסך תתורדגה, תקש על כללי  שפה ומקלדת. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

שפה: בחד שפת גתחל אגהת על תמכשיד.	 
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מקלדת ברירת המחדל: תצו אה תמקלרה שנמצאה כעה 	 
בשימגש. בחד מקלרה לשימגש בעה תזנה טקסט.

מקלדת וירטואלית: שנת אה תורדגה מקלרה LG אג הכגנה 	 
.Google Voice תזיתגי תקגלי של

מקלדת פיזית: בחד לתשהמש במקלרה פיזיה, אג ברגק אה 	 
מקשי קיצגד תרדך.

שירות מילוי אוטומטי: אפשד אפשדגה זג כרי לתכניס אה 	 
תמירע שלך שנשמד בחשבגן, כוגן סיסמת, כהגבה אג מספד 

כדטיס אשדאי בתקשת אחה. ניהן ום לתשביה אה תאפשדגה, 
לתשהמש ב-Google Autocomplete אג לתגסיף חשבגן שידגה 

חרש.
פלט המרת טקסט לדיבור: בחד אה תתורדגה לפלט 	 

טקסט-לריבגד.
מהירות מצביע: כגגנן אה מתידגה תמצביע של תעכבד אג של 	 

לגח תמעקב.
הפוך את לחצני העכבר: תורד ביצגע פעגלגה דאשיגה 	 

בהפעגל ישיד רדך תלחצן תימני של תעכבד.

תאריך ושעה
הגכל לתהאים אישיה אה תורדגה תהאדיך גתשעת עבגד תמכשיד 

שלך.
במסך תתורדגה, תקש על כללי  תאריך ושעה. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה. 2

זיכרון
הגכל לתציו אה תסכגם תממגצע של תשימגש בזיכדגן לאגדך פדק 

זמן מסגים גאה תזיכדגן שתית בשימגש על-ירי תיישגם.
במסך תתורדגה, תקש על כללי  זיכרון. 1
תקש על  כרי לתוריד משבצה זמן לאחזגד נהגנים. 2
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גיבוי
הגכל לובגה נהגנים תשמגדים במכשיד שלך במכשיד אג בטאבלט 

.LG אחד של
במסך תתורדגה, תקש על כללי  גיבוי. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

LG Mobile Switch: כך הגכל לתעביד נהגנים ממכשיד LG ישן 	 
למכשיד LG חרש.

גיבוי ושחזור: ובת אה נהגני תמכשיד שלך אג שחזד נהגנים 	 
למכשיד מויבגי.

איפגס תמכשיד עלגל לתביא למחיקה קבצי ויבגי שנשמדג 	 
באחסגן. תקפר לתעהיק גלאחסן אה קבצי תויבגי תחשגבים 

במחשב שלך.

גיבוי Google: שנת אה תורדגה ויבגי תכגנן של Google. הגכל 	 
ום לברגק אה חשבגן תויבגי תנמצא כעה בשימגש, אג לתגסיף 

חשבגן ויבגי חרש.

הפעל מחדש ואיפוס
הגכל לאפס אה תמכשיד, כגלל תורדגה תדשה גתיישגמים.

במסך תתורדגה, תקש על כללי  הפעל מחדש ואיפוס. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

הפעלה מחדש אוטומטית: תפעלת מחרש אגטגמטיה גמיטגב 	 
פעגלה תטלפגן בזמן קבגע. תקש על  כרי לתפעיל הכגנת 

זג. תמכשיד יפעיל אה עצמג מחרש אגטגמטי גימטב אה פעגלהג. 
בחד האדיך גשעת לתפעלת מחרש.
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ניהן לתוריד אה תמכשיד לתפעלת מחרש עצמיה פעם בשבגע. 	 
תמכשיד יפעיל אה עצמג מחרש בשעת מתזמן שנקבע מדאש.

לאחד שתמכשיד יגפעל מחרש, תתגרעגה גתהוים יימחקג. שמגד 	 
נהגנים חשגבים לפני תזמן תמגורד מדאש.

מאפיין תתפעלת מחרש תאגטגמטיה לא יגפעל במצבים תבאים: 	 
כאשד תמסך מגפעל, כאשד תמכשיד בשימגש, כאשד מפלס 

תסגללת תגא 30% גמטת, כאשד כדטיס USIM חסגם, אג כאשד 
נעילה תמכשיד תגפעלת בעה תפעלה תמכשיד.

איפוס הגדרות רשת: אפס אה Bluetooth , Wi-Fi גתורדגה 	 
דשה אחדגה.

איפוס העדפות יישום: אפס אה תתורדגה של יישגם. 	 
תנהגנים תשמגדים ביישגם לא יימחקג.

שחזור נתוני היצרן: אפס אה כל תתורדגה עבגד תמכשיד 	 
גמחק נהגנים.

תתפעלת מחרש גתאיפגס מגחקה אה כל תנהגנים תשמגדים בג. 	 
תזן אה שם תמכשיד, אה חשבגן Google גפדטים תהחלהיים 

אחדים פעם נגספה.

אודות הטלפון
הגכל לתציו מירע אגרגה תמכשיד, כמג שם, תסטטגס, פדטי תהגכנת 

גמירע משפטי.
במסך תתורדגה, תקש על כללי  אודות הטלפון גתצו מירע.

רגולציה ובטיחות
ניהן לתציו סימגני הקינת גמירע תקשגד אליתם במכשיד.
במסך תתורדגה, תקש על כללי  רגולציה ובטיחות.
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LG הגדרות השפה של
בנר את השסה שתשמש במכשיר שלך.

הקש על   הגדרות  כללי  שפה ומקלדת  שפה  	 
הוספת שפה ובנר שסה.

הקש הקשה ממושכת על  וגרור אותה לנלק העליון של  -
רשימת השסות כדי להגדיר אותה כשסת ברירת מנדל.

LG Bridge
LG Bridge - סקירה כללית

LG Bridge הוא יישום המפייע לך בחיהול חונ של תמוחות, מופיקה, 
פרטוחי וידאו ומפמכים השמורים בטלסון הנכם של LG דרך המנשב 

שלך. באמצעות היישום תוכל לגבות אחשי קשר, תמוחות וסריטים 
חופסים במנשב ואף לעדכן את תוכחת המכשיר.

 	.LG Bridge לסרטים, עיין בעזרה של
זמיחות של תכוחות חתמכות איחה אנידה ותלויה במכשיר.	 
 	 LG חנוץ לך כדי לנבר טלסון נכם של LG של USB מחהל התקן

.LG Bridge אל המנשב והוא יותקן ינד עם

LG Bridge הפונקציות הכלולות ביישום
חהל דרך המנשב שלך את הקבצים השמורים במכשיר 	 

באמצעות ניבור Wi-Fi או ניבור חתוחים חיידים.
גבה חתוחים מהמכשיר במנשב שלך או שנזר אותם מהמנשב 	 

.USB באמצעות כבל
עדכן את תוכחת המכשיר דרך המנשב שלך באמצעות כבל 	 

.USB
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התקנת LG Bridge במחשב
1 .www.lg-mobile.co.il במנשב שלך, עבור אל
בנר את האזור שלך 2
לנץ על תמיכה  חומרה וקושחה. 3
הזן את שם המכשיר. 4

לנלוסין
בנר לסי קטגוריית מוצר.

עבור אל סינכרון מחשב  LG Bridge כדי להוריד את קובץ  5
ההתקחה.

עבור אל פרטים כדי להציג את דרישות המיחימום להתקחת 	 
.LG Bridge

עדכון תוכנת הטלפון
עדכון תוכנת הטלפון הנייד של LG מהאינטרנט

למידע חופף אודות השימוש בסוחקציה זו, בקר בכתובת 
http://www.lg-mobile.co.il/common/index.jsp בנר את המדיחה 

והשסה שלך.
תכוחה זו מאסשרת לך לעדכן בחונות את הקושנה של הטלסון 

לגרפה נדשה יותר מהאיחטרחט, ללא צורך לבקר במרכז שירות. 
תכוחה זו תהיה זמיחה רק אם LG תייצר גרפת קושנה נדשה שתהיה 

זמיחה למכשיר שלך.
מאנר שעדכון הקושנה של הטלסון החייד דורש את תשומת לבו 

המלאה של המשתמש במשך כל תהליך העדכון, הקסד לקרוא את 
כל ההוראות וההערות שיוסיעו בכל שלב לסחי שתתקדם הלאה. 

נשוב לזכור שחיתוק כבל ה-USB במהלך השדרוג עלול לגרום חזק 
נמור לטלסון החייד.

LG שומרת על זכותה, על סי שיקול דעתה הבלעדי, להסוך 	 
עדכוחי קושנה לזמיחים עבור דגמים חבנרים בלבד ואיחה ערבה 

לזמיחות הגירפה הנדשה של הקושנה לכל דגמי הטלסון.

http://www.lg-mobile.co.il
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עדכון תוכנת הטלפון הנייד של LG באופן אלחוטי 
)OTA(

תכוחה זו מאסשרת לך לעדכן בחונות את תוכחת הטלסון לגרפה 
נדשה יותר בשיטת OTA, מבלי לנבר כבל USB. תכוחה זו תהיה 

זמיחה רק אם LG תייצר גרפת קושנה נדשה שתהיה זמיחה למכשיר 
שלך.

כדי לבצע את עדכון תוכחת הטלסון,
הגדרות  כללי  מרכז עדכונים  עדכון תוכנה  חפש 

עדכונים כעת.

החתוחים האישיים שלך משטנ האנפון הסחימי בטלסון—לרבות 	 
סרטי נשבון Google וכל נשבון אנר, חתוחים והגדרות של 
 DRM-המערכת/היישומים שלך, יישומים שהורדו ורישיון ה
שלך—עשויים ללכת לאיבוד בתהליך עדכון התוכחה של 

הטלסון. לסיכך, LG ממליצה לך לגבות את החתוחים האישיים 
שלך לסחי שתעדכן את תוכחת הטלסון. LG לא תישא באנריות 

לאובדן חתוחים אישיים כלשהם.
הזמיחות של תכוחה זו תלויה באזור ובפסק השירות.	 
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מדריך למניעת גניבה
הגדר את המכשיר שלך כך שאחשים אנרים לא יוכלו להשתמש בו 
אם הוא יאוספ להגדרות היצרן ללא רשותך. לדוגמה, אם המכשיר 

אבד, חגחב או חמנק, רק אדם בעל נשבון Google או בעל סרטי 
חעילת מפך יוכל להשתמש במכשיר.

כל שעליך לעשות כדי לוודא שהמכשיר שלך מוגן הוא:
להגדיר חעילת מפך: אם המכשיר אבד או חגחב, אך הגדרת 	 

חעילת מפך, לא תהיה אסשרות למנוק את המכשיר באמצעות 
תסריט ‘הגדרות’, כל עוד חעילת המפך לא תבוטל.

הופף את נשבון Google שלך למכשיר: אם המכשיר שלך 	 
חמנק אך הגדרת בו את נשבון Google שלך, לא תהיה 

אסשרות לפיים את תהליך ההגדרה של המכשיר עד 
שהסרטים של נשבון Google יוזחו שוב.

לאנר שהמכשיר יהיה מוגן, תצטרך לבטל את חעילת המפך או 
להזין את הפיפמה של נשבון Google אם עליך לבצע איסופ 

להגדרות היצרן. הדבר יבטינ שאתה או מישהו שאתה פומך עליו 
תבצעו את האיסופ.

אל תשכנ את נשבון Google והפיפמה שהופסת למכשיר לסחי 	 
ביצוע האיסופ להגדרות היצרן. אם איחך יכול לפסק את סרטי 

הנשבון במשך תהליך ההגדרה, לא תוכל להשתמש כלל 
במכשיר לאנר ביצוע האיסופ להגדרות היצרן.
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פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח
אחא בקרו באתר http://opensource.lge.com על מחת להשיג את קוד 

המקור תנת MPL, LGPL, GPL, קוד סתונ ורשיוחות אנרים.
בחופף לקוד המקור, זמיחים להורדה תחאי הרשיון, אנריות ,כתבי 

ויתור וזכויות יוצרים.
LG Electronics גם תפסק לכם קוד מקור סתונ על גבי תקליטור 

בתמורה לתשלום המכפה את עלות ההסצה )כגון עלות המדיה, 
המשלונ והטיסול(, בתגובה לבקשה בדואר האלקטורחי אל הכתובת 

.opensource@lge.com
הצעה זו תהיה תקסה למשך שלוש )3( שחים מתאריך המשלונ 

האנרון של מוצר זה על-ידחו. הצעה זו תקסה לכל מי שיקבל מידע 
זה.

 מידע בנושאי תקינה 
)מספר הזיהוי של התקן, תיוג אלקטרוני וכולי(
לקבלת סרטים בחושאי תקיחה, עבור להגדרות  כללי  רגולציה 

ובטיחות.
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סימנים מסחריים
לסרטים על סטחטים של DTS, עבור אל  

 DTS Licensing מיוצר ברישיון מטעם .http://patents.dts.com
Limited. DTS, הפמל, ו-DTS והפמל בינד, DTS:X והלוגו 

 DTS, Inc.  הם פימחי מפנר רשומים או פימחי מפנר של DTS:X
בארצות הברית ו/או במדיחות אנרות.  .DTS, Inc © . כל הזכויות 

שמורות.

 .Copyright© 2019 LG Electronics, Inc כל הזכויות שמורות.  
 LG Group הם פימחים מפנריים רשומים של LG והפמל של LG

ושל הנברות הקשורות אליה.
  Google , Google Duo , YouTube , Gmail , Google Maps , Google

 , Google Play Protect , Google Photos , Chrome , Android , Play
 Google Sheets , Google Drive , Google Docs , Google Calendar

ופימחים ופמלי לוגו קשורים אנרים הם פימחי מפנר של 
.Google LLC

  Bluetooth SIG, Inc.  הוא פימן מפנרי רשום של Bluetooth® 
ברנבי העולם.

  ®Wi-Fi והלוגו של Wi-Fi הם פימחים מפנריים רשומים של  
.Wi-Fi Alliance

כל יתר הפימחים המפנריים וזכויות היוצרים הם רכושם של  
בעליהם בהתאמה.
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הצהרת תאימות
 בזאת, LG Electronics מצהירה שהמוצר

LM-X540ZMW תואם לדרישות היפודיות ולתחאים הרלווחטיים 
. 2014/53/EU האנרים של החניה

חיתן למצוא עותק שלהצהרת התאימות בכתובת 
http://www.lg-mobile.co.il/global/declaration

מידע נוסף
חלקי זכוכית מחוסמת

נלקי הזכוכית המנופמת במכשיר זה איחם קבועים ועשויים 
להתבלות עם הזמן.

אם הסלת את המכשיר על משטנ קשה או אם הוא חתון 	 
למכות נזקות, עלול להיגרם חזק לזכוכית המנופמת.

אם זה קורה, הספק מיד להשתמש במכשיר וסחה למרכז 
.LG שירות לקונות של

חיתן לרכוש בשוק כיפויי מגן כדי להגן על המכשיר מסחי חזק.	 
שים לב כי כיפויים אלה איחם כלולים במפגרת שירות האנריות 

שחיתן על-ידי LG Electronics והבטינות איחה מובטנת.

יחס גובה-רוחב
ייתכן שיישומים מפוימים שהורדו איחם תומכים בינפ גובה-רונב 

פסציסי.
במקרה כזה, בנר בינפ המפך האוסטימלי עבור היישום, או התייעץ 

עם פסק היישום לקבלת מידע חופף.
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מדריך להעברות נתונים
למידע על החתוחים שאסשר להנליף בין מכשירי LG או בין 	 

מכשיר LG לבין מכשיר של צד שלישי, עיין בטבלה הבאה.

פרטים על הפריטסוג
LG מכשיר

←
LG מכשיר

מכשיר 
 Android
של צד 
שלישי
←

LG מכשיר

מכשיר 
iOS
←

LG מכשיר

נתונים 
אישיים

אחשי קשר, הודעות, 
יומחי שינות, לונ שחה, 

הקלטות קול
○○○

○X○תזכירים
XX○התראות

נתוני 
מדיה

תצלומים, פרטוחי וידאו, 
○○○שירים, מפמכים

הגדרות 
מסך

הגדרות מפך בית 
XX○)תיקיות ווידג’טים(

הגדרות מפך חעילה )לא 
XX○כולל הגדרות חעילת מפך(

יישומים
○○יישומים שהורדו

- חתוחים אישיים של 
X○היישום שהורד

אחרים

X○○אישור ציבורי

,Wi-Fi( הגדרות 
  Bluetooth , שינות, צליל 
והתראה, חגישות, פוללה(

○XX

ייתכן שחתוחים מפוימים לא ישודרו - הדבר תלוי בגרפת 	 
התוכחה, בגרפת היישום, במערכת ההסעלה ובמדיחיות היצרן או 

פסק השירות.
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שאלות נפוצות
בסרק זה מוצגות מפסר בעיות שאתה עלול להיתקל בהן במהלך 

השימוש במכשיר. בעיות מפוימות יצריכו סחייה לפסק השירות, אך 
את רובן תוכל לסתור בקלות בעצמך.

המכשיר מגיע לחום-יתר

המכשיר מגיע לחום-יתר כאשר הוא נמצא בשימוש.
במקרים הבאים, צריכת הפוללה עולה והמכשיר עלול להגיע לנום-

יתר:
כשתסעיל את המכשיר בסעם הראשוחה או תגבה את החתוחים	 
בעת הסעלת יישומים רבים בו-זמחית	 

כאשר יישומים רבים סועלים ברקע -
בעת הורדת קבצים גדולים בעת ביצוע שינת וידאו או צילום  -

פרטון וידאו
בעת שימוש במאסייחים הדורשים הפסק גבוה	 

בעת צסייה בהזרמת וידאו דרך האיחטרחט, או צילום פרטון  -
וידאו ארוך

בעת משנק במשנקים ברמה גבוהה למשך סרק זמן ארוך -
בעת שימוש במכשיר בבהירות מפך מרבית למשך סרק זמן ארוך -
בעת שימוש רב בחתוחים פלולריים	 

בעת שימוש בחקודה נמה Wi-Fi או בשיתוף איחטרחט -
בעת פחכרון חתוחים של מפסר נשבוחות גדול בו-זמחית -
מקרים אנרים	 

בעת חדידה בנו«ל -
בעת שימוש במכשיר באזורים בהם הקליטה נלשה או אין  -

קליטה
בעת טעיחת המכשיר באמצעות מטען/שקע כבל USB סגומים  -

או המזוהמים בנומר זר

ייתכן שנלק מהמקרים לעיל איחם ישימים, בהתאם למאסייחים 	 
וליישומים.
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המכשיר מגיע לחום-יתר בעת טעינה.
המכשיר והמטען עלולים להתנמם בעת טעיחה. בעת טעיחה אלנוטית 	 

או טעיחה מהירה, המכשיר עלול להתנמם אף יותר. אם טמסרטורת 
הפוללה עולה מעבר לרמה מפוימת, ייתכן שטעיחת המכשיר תיספק.

חתק את המטען מהמכשיר ופגור יישומים סעילים כלשהם.  -
החנ למכשיר להתקרר לסחי טעיחת המכשיר או הסעלת יישום.

הספק את הטעיחה אם המטען/שקע כבל USB בנלק התנתון  -
של המכשיר מגיעים לנום יתר, וסחה למרכז שירות לקונות 

.LG קרוב של

כיצד לפתור מצב של חום-יתר של המכשיר
פגור יישומים או מאסייחים סעילים כלשהם, והחנ למכשיר להתקרר.	 
עדכן תמיד את התוכחה לגרפה העדכחית ביותר.	 
הספק את מאסייחי Bluetooth , Wi-Fi, או GPS כאשר איחך 	 

משתמש בהם.
פגור יישומים שאיחם בשימוש.	 
אם אתה מסעיל את המכשיר ברמת בהירות המפך המרבית, 	 

הסנת את רמת הבהירות.
אם המכשיר מגיע לנום יתר במשך תקוסה ממושכת, הספק 	 

להשתמש בו לזמן מה. אם המכשיר ממשיך להגיע לנום-יתר, 
.LG סחה למרכז שירות לקונות של

מגבלות שימוש במכשיר בעת חום-יתר
אם המכשיר מגיע לנום יתר בעת השימוש בו או במהלך טעיחה, נלק 
מהמאסייחים, היישומים או אף המכשיר עצמו עשויים להספיק לסעול.

זוהי סעולה רגילה של מכשירים התומכים במאסיין זה.
אם טמסרטורת המכשיר עולה מעבר לרמה מפוימת, תוסיע 	 

הודעת אזהרה.
אם אתה משנק במשנקים ברמה גבוהה, מצלם פרטון וידאו  -

או מעלה קבצים גדולים, המכשיר עלול להגיע לנום-יתר 
למשך סרק זמן ממושך. במקרה זה, עלולה להוסיע הודעת 

אזהרה המתריעה על כיבוי אוטומטי.
כבה את המכשיר או פגור יישומים או מאסייחים סעילים כלשהם, 

והחנ למכשיר להתקרר.
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בהירות המפך ומהירות הסעולה עלולים להיות מוגבלים, 	 
כדי לאסשר למכשיר להתקרר. יישומים או מאסייחים סעילים 
עשויים להאט את סעולתם או אף להיפגר. טעיחת המכשיר 

עשויה להיספק.

SIM שגיאת כרטיס
ודאו שכרטיפ ה-SIM הוכחפ כראוי.

אין חיבור לרשת או שהחיבור חלש
הקליטה נלשה. התקרב לנלון או צא לאזור סתונ.

אתה חמצא מנוץ לאזור הרשת של המסעיל הפלולרי. עבור למקום 
אנר ובדוק את הרשת.

שיחות אינן זמינות
רשת נדשה לא מאושרת.

ודא שלא הגדרת נפימת שינות מהמפסר החכחפ.
ודא שלא הגדרת נפימת שינות למפסר שאליו אתה מתקשר.

לא ניתן להפעיל את המכשיר
כשהפוללה ריקה לגמרי, המכשיר לא יוסעל.

טען את הפוללה במלואה לסחי שתסעיל את המכשיר.

שגיאת טעינה
ודא שהטלסון חטען בטמסרטורה רגילה.

בדוק את המטען ואת הניבור שלו למכשיר
.LG השתמש רק באביזרים הכלולים באריזה, שאושרו על ידי

הסוללה מתרוקנת בקצב מהיר יותר מאשר כשקנית את 
המכשיר לראשונה

כשאתה נושף את המכשיר או את הפוללה לטמסרטורות קרות או 
נמות מאוד, ניי הפוללה עלולים להתקצר.

צריכת הפוללה מתגברת בעת שימוש בתכוחות או ביישומים 
מפוימים, כגון GPS, משנקים או איחטרחט.

הפוללה מתכלה, וניי הפוללה יתקצרו עם הזמן.
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הודעות שגיאה מופיעות בעת הפעלת המצלמה
טען את הפוללה.

שנרר זיכרון על ידי העברת קבצים למנשב או מניקת קבצים 
מהמכשיר.

הסעל מנדש את המכשיר.
אם אתה עדיין חתקל בקשיים ביישום המצלמה לאנר שחיפית טיסים 

.LG Electronics אלה, סחה למרכז שירות של

איכות התמונה גרועה
איכות התמוחות עשויה להשתחות, בהתאם לתחאי הפביבה 

ולטכחיקות הצילום שבהן אתה משתמש.
אם אתה מצלם תמוחות ופרטוחים, האיכות של זווית רגילה טובה יותר 

מהאיכות של זווית רנבה.
אם אתה מצלם תמוחות במקומות נשוכים, בלילה או בסחים, עשוי 
להוסיע רעש בתמוחות או שהתמוחות עשויות להיות לא ממוקדות.

אם אתה חתקל בבעיות, אספ את האסשרויות.

מסך המגע מגיב באיטיות או באופן שגוי
אם אתה מנבר למפך המגע מגן מפך או אביזרים אוסציוחליים, ייתכן 

שמפך המגע לא יסעל באוסן תקין.
אם אתה לובש כססות, אם ידיך איחן חקיות כשאתה חוגע במפך 

המגע או אם אתה מקיש על המפך באמצעות אובייקטים נדים או 
בקצות אצבעותיך, ייתכן שמפך המגע לא יסעל באוסן תקין.

מפך המגע עשוי לא לסעול באוסן תקין בתחאי לנות או בעת נשיסה 
למים.

הסעל מנדש את המכשיר כדי להעלים באגים זמחיים בתוכחה.
 LG אם מפך המגע שרוט או סגום, בקר במרכז שירות של

.Electronics

המכשיר נתקע או קופא

הפעל מחדש את המכשיר
אם המכשיר קוסא או חתקע, ייתכן שתצטרך לפגור יישומים או 	 

לכבות את המכשיר ואז להסעיל אותו מנדש.
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בצע אתחול
חיתן להשתמש באיסופ רך כדי לאספ את המכשיר אם המפך קוסא, 	 

או אם הלנצחים, מפך המגע או המכשיר עצמו מספיקים להגיב.
כדי לבצע איסופ רך של המכשיר, סשוט לנץ לניצה ארוכה 	 

על לנצן הנלשת עוצמת הקול ועל לנצן ההסעלה עד 
שהמכשיר יוסעל מנדש.

אפס את המכשיר
אם השיטות שלמעלה איחן סותרות את הבעיה שלך, בצע 	 

שנזור של חתוחי היצרן.
במפך ההגדרות, הקש על כללי  הפעל מחדש ואיפוס  	 

שחזור נתוני היצרן.
שיטה זו מאספת את כל ההגדרות עבור המכשיר ומונקת  -

את החתוחים. לסחי שתבצע את איסופ חתוחי היצרן, זכור ליצור 
עותקי גיבוי של כל החתוחים הנשובים המאונפחים במכשיר.

אם רשמת נשבון Google במכשיר, עליך להיכחפ לאותו נשבון  -
Google לאנר איסופ המכשיר.

מכשיר Bluetooth אינו מאותר
ודא שתכוחת הקישור האלנוטי של Bluetooth מוסעלת במכשיר.
ודא שתכוחת הקישור האלנוטי של Bluetooth מוסעלת במכשיר 

שאליו אתה רוצה להתנבר.
ודא שהמכשיר והתקן Bluetooth אנר חמצאים בטוונ המרבי של 

Bluetooth  )10 מטר(.
 LG אם טיסים אלה איחם סותרים את הבעיה, סחה למרכז שירות של

.Electronics

לא נוצר חיבור כשאתה מחבר את המכשיר למחשב
ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר שלך.

ודא שמחהל ההתקן המתאים מותקן ומעודכן במנשב שלך.

יישום שהורדתי גורם לשגיאות רבות
יש בעיות ביישום.

הפר את היישום והתקן אותו מנדש.
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About this user guide
Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user 
guide before using the device for the first time to ensure safe and proper 
use.
•	 Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed 

only for this device and may not be compatible with other devices.
•	 Descriptions are based on the device default settings.
•	 Default apps on the device are subject to updates, and support for 

these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any 
questions about an app provided with the device, please contact an 
LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant 
service provider.

•	 Modifying the device’s operating system or installing software from 
unofficial sources may damage the device and lead to data corruption 
or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and 
void your warranty.

•	 Some content and illustrations may differ from your device, depending 
on the area, service provider, software version, or OS version, and are 
subject to change without prior notice.

•	 Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with 
your device are licenced 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 responsible for the illegal use of 
media.

•	 Additional charges may incur 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.

ENGLISH
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Instructional notices
WARNING:  Situations that could cause injury to the user and third 

parties.

CAUTION:  Situations that may cause minor injury or damage to the 
device.

NOTE: Notices or additional information.
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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
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This device 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 device transmitting at its highest certified 
power level in all used frequency bands.

•	 While there may be differences between the SAR levels of various LG device 
models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to 
radio waves.

•	 The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing 
Radiation	Protection	(ICNIRP)	is	2	W/kg	averaged	over	10 g	of	tissue.

•	 The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.501 W/kg 
(10 g)	and	when	worn	on	the	body	is	1.105	W/kg	(10 g).
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•	 This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use 
position against the ear or when positioned at least 5 mm 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 5 mm away from 
your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a 
quality connection to the network. In some cases, transmission of data files 
or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the 
above separation distance instructions are followed until the transmission is 
completed.

Product care and maintenance
•	 Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee 

any damage or failure which is caused by third party accessories.

•	 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 device in any area where you are required to by special 
regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect 
sensitive medical equipment.

•	 Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause 
an electric shock and can seriously damage your device.

•	 Do not charge a 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 device when it is on soft furnishings.
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•	 The device should be charged in a well ventilated area.

•	 Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

•	 Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the 
information on the magnetic strips.

•	 Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.

•	 Do not expose the device 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 device is an electronic device that generates heat during normal operation. 
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation 
may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your 
device during or immediately after operation.

•	 If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not 
attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such 
as an oven, microwave or hair dryer.

•	 The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your 
device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered 
under your warranty.

•	 A mobile device requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin 
contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device 
to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user’s body.

•	 Prevent dust of any other foreign substances from getting into the Charger/
USB cable port. It may cause heat or fire.

•	 Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not 
use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the 
liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from 
receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.
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Efficient device operation

Electronics devices
All devices may receive interference, which could affect performance.
•	 Do not use your device near medical equipment without requesting permission. 

Please consult your doctor to determine if operation of your device may 
interfere with the operation of your medical device.

•	 Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space 
between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the 
pacemaker.

•	 This device may produce a bright or flashing light.

•	 Some hearing aids might be disturbed by devices.

•	 Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

•	 Use	your	device	in	temperatures	between	0 ºC	and	40 ºC,	if	possible.	Exposing	
your device to extremely low or high temperatures may result in damage, 
malfunction, or even explosion.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.
•	 Do not use a hand-held device 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.
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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.

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

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

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

Potentially explosive atmospheres
•	 Do not use your device 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 device or accessories.
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In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
•	 Turn your device off before boarding any aircraft.

•	 Do not use it on the ground without permission from the crew.

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

Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should 
never depend solely on your device 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.
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•	 Always unplug the charger from the wall socket after the device 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 claws, come 
into contact with the battery. This could cause a fire.

Securing personal information
•	 Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or 

misuse of sensitive information.

•	 Always back up important data while using the device. LG is not responsible for 
any data loss.

•	 Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device 
to prevent any misuse of sensitive information.

•	 Read the permission screen carefully while downloading applications.

•	 Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to 
your personal information.

•	 Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your 
personal information, ask your service provider to delete or change your account 
information.

•	 If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure 
your personal information.

•	 Do not use applications from unknown sources.

Notice for Battery replacement
•	 For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. 

If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG 
Electronics service point or dealer for assistance.

•	 Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
•	 Battery replacement by a non-qualified professional can cause damage 

to your device.
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Camera features
Wide-angle camera
You can take photos or record videos with a wider range than your actual 
field of vision by using the wide-angle on the rear camera.
Tap   , then tap  /  to switch between the standard and wide-
angle.

Rear Camera

Change the 
camera angle.

•	 See Starting the camera for details.
•	 You can switch between the standard and wide-angle camera lenses on 

the rear camera only.
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Portrait
You can take a sharp portrait by applying the camera lens blur effect.

1 Tap   , then tap Portrait.

2 Tap  to take a photo.
•	 To adjust blur strength, drag the slide bar to the left or right.

•	 Keep the distance to your subject within 1.3 ~ 5.0 feet when using the 
rear camera.

•	 This feature is not available If the surroundings are too dark.
•	 After applying this feature, tap the desired position on the preview 

screen to automatically apply the exposure value and focus when using 
the rear camera, or exposure value only when using the front camera.
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AI CAM
You can effectively take photos or record videos since the camera 
recognises the object when taking a photo or recording a video.

1 Tap   , then tap AI CAM.

2 When the object is recognised, the best effect for the scene is applied.
•	 To apply other effects, tap the scene icon.
•	 Pet, city, flower, food, landscape, person, sunset, auto, total 8 

categories can be recognised automatically.

Sunset Flower

•	 The result of the scene recognition may differ depending on the 
illumination or the location of the subject while taking photos. Keywords 
do not appear on the actual photos or videos.

•	 This feature is available only when the front and rear cameras are in the 
Auto mode.
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Google Lens
You can get more information or take action on items around you using 
Google Lens, like landmarks, posters, restaurant menus, animals, flowers, 
or barcodes, directly in your device.
For example, when you use Google Lens on a:
•	 Business card: You can save the phone number or address to a contact.
•	 Book: You can get reviews and other details about it.
•	 Landmark or building: You can get more details about it.
•	 Painting in a museum: You can get details about it.
•	 A plant or animal: You can learn more about it.
•	 A flyer or event billboard: You can add that event to your calendar.

•	 Google Lens is available only when your device is connected to the 
internet. If you use mobile data, you may be charged for data usage, 
depending on your pricing plan.

•	 This function may be not supported, or the supported languages may 
differ depending on the service area.

Use Google Lens
1 Tap   , then tap .

2 Point your camera at an item.

3 To get details or take action:
•	 Tap the item on your screen.
•	 To select text: Tap a word, then tap it again and drag the blue dots.
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Flash Jump-Cut
Photos taken at a regular interval are saved as GIF files.

1 Tap   , then tap MODE  Flash Jump-Cut .

2 Tap  to take a photo.
•	 Photos are taken every 3 seconds and saved as a GIF file.
•	 Tap  on the screen to select the number of photos you want to 

take.
•	 While taking photos, tap  to create GIF files with previously taken 

photos.

•	 The flash automatically turns on to act as a timer.
•	 The shots taken this time and the total number of shots are displayed 

at the bottom of the screen.
•	 All taken photos are saved as GIF files only.
•	 You may not change the GIF speed nor image order.
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Gallery features
Making a collage
You can make a collage from the associated content.

1 While viewing an album, tap   Make collage.

2 Select the desired images to add to the a collage and then tap NEXT.
•	 Select the desired layout from the bottom of the screen.

3 Tap MAKE.

•	 A maximum of 9 images can be used to create a collage.
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Creating a movie
You can create a new movie by putting images and videos together.

1 Tap     Photos tab, then tap   Create movie.
You can also tap     Play tab, then tap Create movie.

2 Select images or videos for your movie and tap NEXT.

3 Edit the selected images and videos and then tap SAVE.
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Deleting files
You can select images or videos to delete from your video by tapping  
at its thumbnail.

Adding files
You can select images or videos to add after tapping  at the bottom 
of the screen. You can also select the images or videos you have already 
previously added.

•	 Touch and hold a file, and then tap another file for multiple selection.

Rearranging files
To rearrange the images and videos, touch and hold the file you want to 
move, then dragging it to the desired location.

Adding file effects
Tap  to add a theme or background music, change the font.

Resetting the movie edits
You can reset the edits made to the movie (e.g. play time) by tapping .

Previewing a file
Check your new video before saving it by tapping . After the playback 
time elapses, the next file is played automatically.

•	 A maximum of 50 images and videos can be used to create a video.
•	 The playback time for an image is 3 seconds by default and it cannot be 

changed. Videos can be trimmed down to a minimum of 1 second.
•	 This feature may not support some image or video formats.
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Making a GIF
You can easily make a GIF file using recorded videos or photos.

Making a GIF by using recorded videos
1 At the desired starting point while watching a video, tap .

2 Select the length of the GIF you want to create.
•	 GIF is generated for the time selected from the current time.
•	 For videos less than 5 seconds, GIF images are automatically 

generated for the remaining time.

Making a GIF by using photos
1 While viewing an album, tap   Create GIF.

You can also tap  on Play on the Play tab of the Gallery app.

2 Select the desired photos to create a GIF file and then tap NEXT.
•	 You can add more images and adjust the GIF speed, screen ratio, 

and file order.

•	 You may use this feature solely for creative purposes. The use of this 
feature involving infringement of any other person’s rights, such as 
copyright or defamatory or offensive statements, may be subject to civil, 
criminal, or administrative liabilities and/or penalties under applicable 
laws. You shall not copy, reproduce, distribute, or otherwise make illegal 
use of any copyrighted materials without permission of the rightful 
owner or copyright holder. To the fullest extent permitted by applicable 
law, LG Electronics disclaims all expressed and implied warranties as well 
as liabilities associated thereto.

•	 A maximum of 100 images can be used to create a GIF file.
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Sound quality and effects 
features
DTS:X 3D Surround
You can play a song or video in three-dimensional, immersive and vivid 
sound. To use this feature, connect earphones, speaker or other external 
audio devices to your device.
Tap   Settings  Sound  Sound quality and effects  DTS:X 3D 
Surround, then tap  to activate this feature.

Adjusting the sound direction
You can adjust the sound direction as desired.

1 Tap   Settings  Sound  Sound quality and effects  DTS:X 3D 
Surround, then tap .

2 Select sound direction.

Google Assistant
Google Assistant overview
You can launch or use desired apps with your voice.

•	 To use this feature, first connect to the network and sign in to your 
Google Account.

•	 This feature may not work properly or voice recognition accuracy may 
decrease in areas where Wi-Fi or mobile network signal strength is 
weak.

•	 This function may be not supported, or the supported languages may 
differ depending on the service area.
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Launching Google Assistant
1 Press and hold  from the Home screen to launch Google Assistant.

2 Tap GET STARTED.

3 Follow the on-screen instructions and say “Ok Google”.
•	 The device saves your voice data for recognition.

4 Tap Save.

Launching Google Assistant with your voice
1 Say “Ok Google” when the screen is turned on.

2 Say a command or question when “Hi, how can I help?” appears on 
the screen.

Launching Google Assistant from the Home 
screen
1 Touch and hold  on the Home screen.

2 Say a command or question when “Hi, how can I help?” appears on 
the screen.

•	 Voice recognition accuracy may decrease if you speak with an unclear 
voice or in a noisy place. When you use the voice recognition feature, 
increase its accuracy by speaking with a clear voice in a quiet place.



Custom-designed Features 24

Fingerprint recognition
Fingerprint recognition overview
You must register your fingerprint on your device first before using the 
fingerprint recognition function.
You can use the fingerprint recognition function in the following cases:
•	 To unlock the screen.
•	 To view the locked content in the QuickMemo+.
•	 Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with 

your fingerprint.

•	 Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very 
similar fingerprints from different users may be recognised by the 
fingerprint sensor as the same fingerprint.

•	 If the device cannot detect your fingerprint, or you forgot the value 
specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre 
with your device and ID card.

Precautions for fingerprint recognition
Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of 
reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before 
using the device.
•	 The device has a fingerprint sensor. Ensure that the fingerprint sensor 

is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
•	 When water, dust or other foreign substance is on the fingerprint 

sensor or your finger, the fingerprint registration or recognition may 
not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint 
recognised.

•	 A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your 
finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
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•	 If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may 
not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface 
of the fingerprint sensor.

•	 Scan only one finger for each registration. Scanning more than one 
finger may affect fingerprint registration and recognition.

•	 The device may generate static electricity if the surrounding air is 
dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch 
a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to 
remove static electricity.

Registering fingerprints
You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint 
identification.

1 Tap   Settings  General  Lock screen & security  Fingerprints.

•	 A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
•	 If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the 

on-screen instructions. See Setting a screen lock for details.

2 Locate the fingerprint sensor on the back of the device and gently put 
your finger on it to register the fingerprint.

•	 Gently press the fingerprint sensor so that the sensor can recognise 
your fingerprint.

•	 Ensure that your fingertip covers the entire surface of the fingerprint 
sensor.
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3 Follow the on-screen instructions.
•	 Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little 

until the fingerprint registers.

4 When the fingerprint registration is done, tap OK.
•	 Tap ADD MORE to register another fingerprint. If you register 

only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good 
condition, the fingerprint recognition may not work well. As the 
preventive measure against this kind of situation, register multiple 
fingerprints.

Managing fingerprints
You can edit or delete registered fingerprints.

1 Tap   Settings  General  Lock screen & security  Fingerprints.

2 Unlock according to the specified lock method.

3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap 
.

Unlocking the screen with a fingerprint
You can unlock the screen or view the locked content by using your 
fingerprint. Activate the desired function:

1 Tap   Settings  General  Lock screen & security  Fingerprints.

2 Unlock according to the specified lock method.

3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
•	 Screen lock: Unlock the screen with a fingerprint.
•	 Content lock: Unlock content with a fingerprint. To do this, make 

sure that the content lock is set.
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Multi-tasking feature
Multi window
You can use two apps at the same time by separating the screen into the 
multiple windows.

1 Tap  from the Home touch buttons.
•	 Recently-used apps appear.

2 Tap  at the top of the desired app to use the Multi window feature.
•	 The selected app appears at the top half of the screen.

Alternatively,

1 Touch and hold  while using an app.
•	 Recently-used apps appear on the split screen.

2 Tap  at the top of the desired app to use the Multi window feature.
•	 The selected app appears at the top half of the screen.
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•	 To deactivate the Multi window feature, touch and hold  on the 
Home touch button.

•	 To adjust the size of the split screen, drag  at the center of the 
screen.

•	 The Multi window feature is not supported by some LG apps and the 
apps downloaded from the Play Store.

Overview screen
The Overview screen provides a preview of your recently used apps.
To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the 
displayed app.
•	 Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the 

app with the Multi window feature. You can also tap  at the top of 
each app.
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Product components and 
accessories
The following items are included with your device.

•	 Device
•	 USB cable
•	 Charger

•	 Quick Start Guide
•	 Ejection pin

•	 The items described above may be optional.
•	 The items supplied with the device and any available accessories may 

vary depending on the area and service provider.
•	 Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made 

by other manufacturers may affect your device's call performance or 
cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.

•	 Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your 
device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered 
glass may be damaged. If this happens, stop using your device 
immediately and contact an LG Customer Service Centre.

•	 If any of these basic items are missing, contact the dealer from which 
you purchased your device.

•	 To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
•	 Some items in the product box are subject to change without notice.
•	 The appearance and specifications of your device are subject to change 

without notice.
•	 Device specifications may vary depending on the area or service provider.
•	 Remove the protective film from the Fingerprint sensor before use of 

the fingerprint recognition feature.
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Parts overview

Touch screen

Power/Lock key

Front camera lens

Volume keys (+/-)

Earpiece

Google Assistant button

Stereo headset jack Charger/USB cable port

Microphone

Nano-SIM/Memory card 
tray

LED Indicator

Proximity/Ambient light 
sensor

Fingerprint sensor

Flash

Speaker Microphone

Rear camera lenses 
(Wide-angle / Standard-

angle / Depth sensor)
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Do NOT attempt to remove the back cover by yourself.
Doing so may severely damage the battery and device, which could cause 
overheating, fire, and injury. This device’s back cover and battery are not to 
be removed or replaced by a non-qualified professional.

•	 Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the 

screen and disables touch functionality when the device is in close 
proximity to the human body. It turns the screen back on and enables 
touch functionality when the device is outside a specific range.

 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient 
light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.

•	 Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. 

To take continuous photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app 

when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key 
twice to launch Capture+.

•	 Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control 

option.
•	 Google Assistant button

 - Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get 
things done while on-the-go. To get started, just tap the Google 
Assistant button on the side of the phone.

 - Activate Google Assistant. See the Google Assistant for details.
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•	 Fingerprint sensor
 - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process 

of unlocking the screen. See Fingerprint recognition overview for 
details.

•	 Some functions may be restricted for access, depending on the device 
specifications.

•	 Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may 
damage the touch screen.

•	 Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity 
sensor.

•	 If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen 
or buttons may not function properly.

Hold the device correctly as shown below. If you cover the microphone 
hole with a hand, finger, or protective case while using the device, you may 
sound unclear during a call.

Do not cover the microphone.Microphone

Good example Bad example
Do not cover the microphone.Microphone
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Turning the power on or off
Turning the power on
When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.

•	 When the device is turned on for the first time, initial configuration 
takes place. The first booting time for the smart phone may be longer 
than usual.

Turning the power off
Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

Restarting the device
When the device is not working properly or does not respond, restart it by 
following the instructions below.

1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at 
the same time until the power is turned off.

2 When the device is restarted, release the key.

Power control options
Press and hold the Power/Lock key, then select an option.
•	 Power off: Turn the device off.
•	 Power off and restart: Restart the device.
•	 Turn on Airplane mode: Block telecommunication-related functions, 

including making phone calls, messaging and browsing the Internet. 
Other functions remain available.
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Installing the SIM card
Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service 
provider to start using your device.

•	 Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.

1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

2 Pull out the card tray.
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3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts 
facing downwards.
Put the primary SIM card on the SIM card tray 1 and the secondary 
SIM card on the SIM card tray 2.

4 Insert the card tray back into the slot.
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•	 This device supports only Nano SIM cards.

Nano Micro Standard

•	 For problem-free performance, it is recommended to use the device 
with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card 
supplied by the operator.

•	 If you insert the card tray into your device while the card tray is wet, 
your device may be damaged. Always make sure the card tray is dry.

Precautions when using the SIM card
•	 Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other 

issues caused by loss or transfer of a SIM card.
•	 Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
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Inserting the memory card
Insert the memory card into your device.
Depending on the memory card manufacturer and type, some memory 
card may not be compatible with your device.

1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

2 Pull out the card tray.

3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts 
facing downwards.

Memory card
(optional-sold separately)

SIM card

4 Insert the card tray back into the slot.

•	 Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you 
use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, 
or corrupt the data stored in it.

•	 Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card 
lifespan.
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Removing the memory card
Unmount the memory card before removing it for safety.

1 Tap   Settings  General  Storage  .

2 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out 
the card tray from the device.

3 Remove the memory card from the card tray.

4 Insert the card tray back into the slot.

•	 Do not remove the memory card while the device is transferring or 
accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or 
may damage the memory card or the device. LG is not responsible for 
losses that result from the abuse or improper use of memory cards, 
including the loss of data.

Battery
Charging the battery
Before using the device, fully charge the battery.
Charge the device with the USB Type-C cable.

Charging cable terminal
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•	 Do not use the external terminal, charging cable or gender for the 
device in presence of moisture. This may cause fire, electric shock, 
injury, or device malfunction. If there is moisture, stop using the device 
immediately and remove the moisture completely.

•	 Make sure to use the USB cable provided with your device.
•	 Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging 

the battery with a third-party charger may cause the battery to explode 
or may damage the device.

•	 Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not 
remove the embedded battery.

•	 Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the 
device, stop charging it.

•	 Remove the charger from the power socket after the device is fully 
charged. This prevents unnecessary power consumption.

•	 Another way to charge the battery is by connecting a USB cable 
between the device and a desktop or laptop computer. This may take a 
longer time than plugging the adapter to a wall outlet.

•	 Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain 
the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device
•	 Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB 

cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not 
cover the use of third party accessories.

•	 Failure to follow the instructions in this guide and improper use may 
damage the device.
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Using the battery efficiently
Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions 
running simultaneously and continuously.
Cancel background operations to increase battery life.
To minimise battery consumption, follow these tips:
•	 Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using 

them.
•	 Set the screen timeout to as short a time as possible.
•	 Minimise the screen brightness.
•	 Set a screen lock when the device is not used.
•	 Check the battery level while using any downloaded apps.

Touch screen
You can familiarise yourself with how to control your device by using 
touch screen gestures.

Tapping
Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.
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Touching and holding
Touch and hold for several seconds to display a menu with available 
options.

Double-tapping
Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

Dragging
Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger 
to another location in a controlled motion. You can use this gesture to 
move an item.
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Swiping
Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. 
You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, 
screens, and more.

Pinching and spreading
Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, 
spread your fingers apart.

•	 Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might 
damage the touch sensor.
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•	 A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, 
metallic or conductive material.

•	 If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the 
screen may not be visible, depending on your position. Use the device 
in a shady location or a location with an ambient light that is not too 
bright and bright enough to read books.

•	 Do not press the screen with excessive force.
•	 Gently tap with your fingertip on the option you want.
•	 Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or 

by using the tip of your fingernail.
•	 Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
•	 The touch screen may not function properly if a screen-protective film 

or accessory purchased from a third party store is attached to the 
device.

•	 Displaying a static image for extended periods of time may result in 
after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying 
the same image for a long time when you do not use the device.
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Home screen
Home screen overview
The Home screen is the starting point for accessing various functions 
and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home 
screen.
You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the 
screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout
You can view all apps and organise widgets and folders on the Home 
screen.

Quick access area
Home touch buttons

Status bar

Weather widget

Page icon

Google Search widget

•	 The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user 
settings, software version or service provider.
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•	 Status bar: View status icons, the time and the battery level.
•	 Weather widget: View the information of weather and time for a 

specific area.
•	 Google Search widget: Type or speak to pull open Google Search.
•	 Page icon: Display the total number of Home screen canvases. You 

can tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon 
reflecting the current canvas will be highlighted.

•	 Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that 
they can be accessed from any Home screen canvas.

•	 Home touch buttons
 -  : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up 

windows.
 -  : Tap to go to the Home screen. To launch Google Assistant, touch 

and hold.
 -  : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the 

list. To delete all the recently used apps, tap CLEAR ALL. To use two 
apps at the same time with the Multi window feature, touch and 
hold the button while using an app.

 -  : Choose which SIM card you are going to use. Tap and hold to 
configure the Dual SIM card settings.
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Changing the style of the Home touch buttons
You can change the style of the Home touch buttons.

1 Tap   Settings  Display  Home touch buttons.

2 Under STYLE, select Buttons only or Gesture and buttons to suit 
your preferences.

•	 Buttons only:  /  /  are available. Tap  to see recent apps.
•	 Gesture and buttons: Back button  and Home button  are 

available. To see recent apps, swipe the Home button  up.

Editing the Home touch buttons
You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used 
functions to the Home touch buttons area.
Tap   Settings  Display  Home touch buttons  Button 
combination and customise the settings.
•	 Several functions, including QSlide, Notification and Capture+, are 

provided.
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Hiding the Home touch buttons
You can hide the Home touch buttons to view in a larger screen while 
using an app.

1 Tap   Settings  Display  Home touch buttons  Hide Home 
touch buttons.

2 Select apps to hide the Home touch buttons while using the app, and 
tap .
•	 The Home touch buttons disappear 3 seconds after the last touch.
•	 To view the Home touch buttons again, drag the bottom of the 

screen upwards.

Lock/hide icon
The icon to lock or hide the Home touch buttons appears at the bottom 
left of the screen.
If you want to lock the Home touch buttons while hiding the buttons, tap 

 on the left of the Home touch buttons.
To hide the Home touch buttons again, double-tap .

•	 Some features may not be supported while hiding the Home touch 
buttons.



Basic Functions 49

Status icons
When there is a notification for an unread message, calendar event or 
alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check 
your device’s status by viewing notification icons displayed on the status 
bar.

No signal

Data is being transmitted over the network

Alarm is set

Vibrate mode is on

Bluetooth is on

Connected to a computer via USB

Battery level

Airplane mode is on

Missed calls

Wi-Fi is connected

Mute mode is on

GPS is on

Hotspot is on

No SIM card

•	 Some of these icons may appear differently or may not appear at all, 
depending on the device's status. Refer to the icons according to the 
actual environment and area in which you are using the device and your 
service provider.

•	 Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.
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Notifications panel
You can open the notifications panel by dragging the status bar 
downward on the main screen.
•	 To open the quick access icons list, drag the notifications panel 

downwards.
•	 To rearrange, add, or remove icons, tap EDIT.
•	 If you touch and hold the icon, the settings screen for the 

corresponding function appears.

EDIT

•	 You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the 
notifications panel while the screen is locked to quickly access the 
desired features.
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Switching the screen orientation
You can set the screen orientation to automatically switch according to 
the device’s physical orientation.
On the notification panel, tap Rotation from the quick access icon list.
You can also tap   Settings  Display and activate Auto-rotate 
screen.

Editing the Home screen
On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the 
desired action from below.
•	 To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, 

then drag it to another location.
•	 To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of 

the Home screen, then select Widgets.
•	 To change wallpapers, themes, and icons, touch and hold on a blank 

area of the Home screen, then select Wallpaper & theme.
You can also tap   Settings  Display  Wallpaper & theme, then 
select wallpapers, themes, and icons, to apply to the device.
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•	 To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area 
of the Home screen, then select Home screen settings. See Home 
screen settings for details.

•	 To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area 
of the Home screen, then select App trash. See App trash for details.

•	 To change the default screen, touch and hold on a blank area of the 
Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once 
more.

Default screen
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Viewing the background theme
You can view only the background image by hiding the apps and widgets 
on the Home screen.
Spread two fingers apart on the Home screen.
•	 To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch 

your fingers on the Home screen or tap .

Moving apps on the Home screen
On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another 
location.
•	 To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch 

and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
•	 To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the 

Home screen.
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Using folders from the Home screen
Creating folders
On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another 
app.
•	 A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders
On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.
•	 To edit the folder name and colour, tap the folder name.
•	 To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and 

release it.
•	 To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to 

outside the folder. If the removed app is the only one app that existed 
in the folder, the folder is removed automatically.

•	 You can also add or remove apps after tapping  in the folder.

•	 You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

Home screen settings
You can customise the Home screen settings.

1 Tap   Settings  Display  Home screen.

2 Customise the following settings:
•	 Select Home: Select a Home screen mode.
•	 Wallpaper: Change the Home screen background wallpaper.
•	 Screen swipe effect: Select an effect to apply when the Home 

screen canvas switches.
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•	 Icon shape: Choose if you want icons to have square or rounded 
corners.

•	 Google feed: Enable Google feed to show to the left of Home 
screen.

•	 Sort apps by: Set how apps are sorted on the Home screen.
•	 Grid: Change the app arrangement mode for the Home screen.
•	 Hide apps: Select which apps you want to hide from the Home 

screen.
•	 Loop Home screen: Enable to allow continuous Home screen 

scrolling (loop back to first screen after the last screen).
•	 Search: Search by swiping down on the Home screen.
•	 Home screen lock: Turn on to prevent apps and widgets from being 

rearranged or removed.

Screen lock
Screen lock overview
Your device’s screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock 
key. This also happens after the device is left idle for a specified period of 
time.
If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home 
screen appears immediately.
To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a 
screen lock.

•	 A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen 
and reduces battery consumption. We recommend that you activate the 
screen lock while not using the device.
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Setting a screen lock
There are several options available for configuring the screen lock settings.

1 Tap   Settings  General  Lock screen & security  Select 
screen lock and then select the method you prefer.

2 Customise the following settings:
•	 None: Deactivate the screen lock function.
•	 Swipe: Swipe on the screen to unlock the screen.
•	 Pattern: Draw a pattern to unlock the screen.
•	 PIN: Enter a numeric password to unlock the screen.
•	 Password: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
•	 Fingerprints: Unlock the screen by using your fingerprint.

•	 If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is 
blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings
When you select Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you 
can configure your device to be locked whenever turning on the device in 
order to secure your data.
•	 You cannot use all functions, except for emergency calls until you 

unlock the device.
•	 If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted 

data and personal information.
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Precautions for the secure start-up feature
•	 If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted 

data and personal information.
•	 Be sure to keep your screen lock passwords separately.
•	 If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the 

specified times, the device automatically resets itself and the encrypted 
data and your personal information are deleted automatically and they 
cannot be restored.

•	 Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than 
the specified times.

•	 When you turn on the device right after the device resets, encryption 
also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be 
damaged. Be sure to wait until the reset is completed.

Customise Lock screen
You can customise lock screen.

1 Tap   Settings  General  Lock screen & security  Customize 
Lock screen.

2 Select a function you want to set.
•	 Wallpaper: Allows you to set the background for your Lock screen.
•	 Clock: Allows you to set where to position the clock on the Lock 

screen.
•	 Shortcuts: Allows you to choose apps to run on your Lock screen. 

This setting appears only when a screen lock is set.
•	 Contact info for lost phone: Allows you to set text to be displayed 

on the Lock screen to identify the phone’s owner.
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Secure lock settings
You can set secure lock settings.

1 Tap   Settings  General  Lock screen & security  Secure lock 
settings.

2 Select a function you want to set.
•	 Lock timer: Allows you to set the amount of time before the screen 

automatically locks after the backlight turns off (time-out due to 
inactivity).

•	 Power key instantly locks: Enable this option to instantly lock 
the screen when the Power/Lock button is pressed. This setting 
overrides the Security Lock timer setting.

•	 Smart Lock: Allows you to set trusted devices, places, voice, and/or 
on-body detection that will allow your phone to remain unlocked.

•	 Menus you can set may be different depending on lock screen methods 
you choose.
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KnockON
You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.

•	 This option is available only on the Home screen provided by LG. It may 
not function properly on a custom launcher or on the Home screen 
installed by the user.

•	 When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
•	 To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor 

is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on
Double-tap the middle of the screen.
•	 Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition 

rate.

Turning the screen off
Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.
You can also double-tap an empty space on the status bar.
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Memory card encryption
You can encrypt and protect data saved on the memory card. The 
encrypted data in the memory card cannot be accessed from another 
device.

1 Tap   Settings  General  Lock screen & security  Encryption 
& credentials  Encrypt SD card.

2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap 
CONTINUE to continue.

3 Select an option and tap ENCRYPT NOW.
•	 New data encryption: Encrypt only data that is saved on the 

memory card after encryption.
•	 Full encryption: Encrypt all the data currently saved on the memory 

card.
•	 Exclude media files: Encrypt all files, except for media files such as 

music, photos and videos.

•	 To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a 
PIN or password.

•	 Once memory card encryption starts, some functions are not available.
•	 If the device is turned off while encryption is underway, the encryption 

process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to 
check if the battery level is sufficient before starting encryption.

•	 Encrypted files are accessible only from the device where the files were 
encrypted.

•	 The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To 
use the encrypted memory card on another mobile device, format the 
card.

•	 You can activate memory card encryption even when no memory card 
is installed into the device. Any memory card that is installed after 
encryption will automatically be encrypted.
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Taking screenshots
You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut
Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the 
same time for at least two seconds.
•	 Screenshots can be viewed from the Screenshots folder in the 

Gallery.

Via Capture+
On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar 
downwards, then tap .

•	 When the screen is turned off or locked, you can access Capture+ by 
pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap   
Settings  General  Shortcuts and turn on Open Capture+.

•	 See Writing notes on a screenshot for details. 

Entering text
Using the Smart toolbar
You can use various keyboard input methods in one place. You can select 
the desired input method from the top of the keyboard.

1 Select the desired keyboard input method from the Smart toolbar.

2 Tap  and select the input method you want to show on the Smart 
tool, or reorganise them.
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Smart 
toolbar

•	 Some supporting input methods may differ depending on the device 
you have.

•	 You can turn on or off the Smart tool feature from the keyboard 
settings.

•	 You can also use the keyboard input methods by tapping .

•	  : Add emojis.
•	  : Tap  to enter text with your voice.

 - To maximise the voice command recognition, speak clearly.
 - To enter text with your voice, make sure that your device is 

connected to a network.
 - To select the language for voice recognition, tap   Languages 

on the voice recognition screen.
 - This function may not be supported, or the supported languages 

may differ depending on the service area.
•	  : Access keyboard settings.
•	  : Open the clip tray. See Clip Tray for details.
•	  : Activate floating keyboard when you use the Multi-window 

feature. You can also move the keyboard to the desired location.
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Using the Smart keyboard
You can use the Smart keyboard to enter and edit text.
With the Smart keyboard, you can view text as you type without 
bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. 
This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor
With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position 
you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then 
drag left or right.

•	 This option is available only on the QWERTY keyboard.
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Suggesting words
Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest 
frequently used words as you type. The longer you use your device, the 
more precise the suggestions are.
Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side 
of the keyboard upwards.
•	 The selected word is automatically entered. You do not need to 

manually type every letter of the word.

Adding languages to the keyboard
You can make additional languages available for keyboard input.

1 Tap   Settings  General  Language & keyboard  On-screen 
keyboard  LG Keyboard  Select languages.

2 Select the languages you want to make available.
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Copy and Paste
You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the 
same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.

2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.

3 Select either Cut or Copy.
•	 Cut or copied text is automatically added to the clip tray.

4 Touch and hold the text input window, then select Paste.

•	 If there is no item that has been copied or cut, the Paste option will not 
appear.

Clip Tray
If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray 
and can be pasted to any space at any time.

1 On the Smart tool, select .
You can also touch and hold the text input window, then select Clip 
Tray.

2 Select and paste an item from the clip tray.
•	 A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
•	 Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when 

the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be 
locked. To delete locked items, unlock them first.

•	 Tap  to delete the items saved to the clip tray.

•	 The clip tray may not be supported by some downloaded apps.



Basic Functions 66

Content sharing
Playing content from another device
You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.

2 While viewing an item in the Gallery or Music app, tap   Play on 
other device.

3 Select the TV you want to connect to.

•	 For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices
You can view content from various devices, such as a computer, NAS or 
mobile device, by using the Gallery or Music app.

Connecting the devices
Connect both your device and a device that support DLNA function to the 
same wireless network.

•	 Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both devices.

Searching for nearby devices
You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the 
Nearby devices menu in each app.
Use content from nearby devices as if you were using it on your device.
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Sending or receiving files
You can share files between your device and another LG device, or a tablet 
or computer.

Sending files
From the Gallery or File Manager app, tap   Share or , then select a 
device on the file sharing list.

Receiving files
Drag the status bar downward and tap , then tap File sharing.
If your device does not support the file sharing feature, tap   Settings 

 Network  File sharing  SmartShare Beam .

•	 Make sure that your device is connected to the same wireless network 
as the file transfer target device.

•	 Make sure that File sharing is activated on both devices.
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Installing and uninstalling apps
Installing apps
Access an app store to search and download apps.
•	 You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your 

service provider.

•	 Some app stores may require you to create an account and sign in.
•	 Some apps may charge fees.
•	 If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending 

on your pricing plan.
•	 SmartWorld may not be supported depending on the area or service 

provider.

Uninstalling apps
Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture
On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over 
Delete at the top of the screen.
•	 If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall 

them. See App trash for details.

Uninstalling by using the settings menu
Tap   Settings  General  Apps & notifications  App info, select an 
app, then tap Uninstall.

•	 Some apps cannot be uninstalled by users.
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Uninstalling apps from the app store
To uninstall an app, access the app store from which you download the 
app and uninstall it.

Installing and uninstalling apps during the 
setup
When you turn on the device for the first time, you can download 
recommended apps.
You can skip to the next step without installation.

App trash
You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also 
reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap   Management  App trash.
You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then 
tap App trash.

2 Activate the desired function:
•	 Restore: Reinstall the selected app.
•	  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.

•	 Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours 
after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, 
you must download them again from the app store.

•	 This feature is activated on the default Home screen only. If you 
uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they 
are immediately and permanently removed from the device.
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App Shortcuts
On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, 
Camera, Gallery and Settings to display a quick access menu. Use apps 
more easily through App Shortcuts.
•	 Tap  to configure the settings for the desired app’s widget.
•	 Tap  to view the information for the desired app.

•	 This feature is available only on some apps.
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Phone
Voice call
Make a phone call by using one of the available methods, such as manually 
entering a phone number and making a call from the contact list or the 
list of recent calls.

Making a call from the keypad
1 Tap     Dial.

2 Make a call by using a method of your choice:
•	 Enter a phone number and tap .
•	 Touch and hold a speed dial number.
•	 Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name 

in the contact list, and then tap .

•	 To enter "+" when making an international call, touch and hold number 
0.

•	 See Adding contacts for details on how to add phone numbers to the 
speed dial list.

Making a call from the contact list
1 Tap     Contacts.

2 From the contact list, select a contact and tap .
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Answering a call
To answer a call, drag  on the incoming call screen.
•	 When the stereo headset is connected, you can make calls by using the 

call/end button on the headset.
•	 To end a call without turning off the screen, tap   Settings  

Network  Call  Answer and end calls and then activate End call 
with the Power key.

Rejecting a call
To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.
•	 To send a rejection message, drag the rejection message option  

across the screen.
•	 To add or edit a rejection message, tap   Settings  Network  Call 

 Call blocking & Decline with message  Decline with message.
•	 When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or 

Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Checking an incoming call while using an app
When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be 
displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, 
or send message from the pop-up screen.

•	 Tap   Settings  Network  Call  Additional settings  Incoming 
voice call pop-up and then select the desired way you would like to 
display the incoming call while using an app.
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Viewing missed calls
If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .
To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also 
tap     Call logs.

Functions accessible during a call
During a call, you can access a variety of functions by tapping the 
on-screen buttons:
•	 Contacts: View the contact list during a call.
•	 Hold: Hold a call.
•	 Dialpad: Display or hide the dial pad.
•	 Speaker: Turn on the speakerphone function.
•	 Mute: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other 

party.
•	 Bluetooth: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and 

connected.
•	  : End a call.
•	  : Access additional call options.

•	 Available settings items may vary depending on the area or service 
provider.
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Making a three-way calling
You can make a call to another contact during a call.

1 During a call, tap   Add call.

2 Enter a phone number and tap .
•	 The two calls are displayed on the screen at the same time, and the 

first call is put on hold.

3 To start a conference call, tap Merge calls.

•	 You may be charged a fee for each call. Consult with your service 
provider for more information.

Viewing call records
To view recent call records, tap     Call logs. Then, you can use the 
following functions:
•	 To view detailed call records, select a contact. To make a call to the 

selected contact, tap .
•	 To delete call records, tap   Delete.

•	 The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with 
your service provider for more information.

•	 The deleted call history can not be restored.
•	 Pinch two fingers or spread your fingers apart to adjust the font size of 

call logs or contacts.

Configuring call options
You can configure various call options.

1 Tap     Dial or Call logs.

2 Tap   Call settings and then configure the options to suit your 
preferences.
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Messaging
Sending a message
You can create and send messages to your contacts using the Messaging 
app.

•	 Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with 
your service provider for more information.

1 Tap   .

2 Tap  or .

3 Specify a recipient and create a message.
•	 To use multimedia options, tap .
•	 To access optional menu items, tap .

4 Tap  to send the message.

Reading a message
You can view exchanged messages organised by contact.

1 Tap   .

2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings
You can change messaging settings to suit your preferences.

1 Tap   .

2 Tap   Settings from the message list.
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Camera
Starting the camera
You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable 
moments.
Tap   .

•	 Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a 
soft cloth.

•	 Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other 
foreign substance.

•	 Images included in this user guide may be different from the actual 
device.

•	 Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See Gallery 
overview for details.

Changing the camera mode
You can select a camera mode that suits your environment to take a 
photo or record a video easily and conveniently.
Tap     MODE, then select the desired mode.
•	 Press and hold the Mode icon and drag it to the desired location to 

change the mode order.
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Auto mode
You can take photos or record videos by selecting a variety of camera 
modes and options.

1 Tap   , then tap MODE  Auto ( A ).

2 To take a photo, tap . To record a video, tap .

Change the 
camera options.

Apply a film filter 
effect.

Select a camera 
mode.

Turn the flash on 
or off.

Switch between 
front and rear 

cameras.

Record videos.

Take photos.

Start the Gallery.

Change the 
camera angle.

Taking a photo
1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.

2 Tap  to take a photo.

•	 When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing 
the Volume Down (-) key twice. Tap   Settings  General  
Shortcuts and then tap Open Camera  to activate it.
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Recording a video
1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.

2 Tap .
•	 To take a photo while recording a video, tap .
•	 To pause the video recording, tap . To resume the video recording, 

tap .
•	 While recording a video, you may spread or pinch two fingers to 

zoom in or out.
•	 While recording a video, you may tap the desired area to adjust the 

brightness.

3 Tap  to end the video recording.

•	 To check the aspect ratio before recording a video, press and hold .

Customising the camera options
You can customise a variety of camera options to suit your preferences.
Tap  on the screen.

•	 Available options vary depending on the selected camera (front or rear 
camera) and the selected camera mode.

•	  : Take a photo in FullVision.
•	  : Select values for aspect ratio and size for taking photos.
•	  : Select values for resolution and size for recording videos.
•	  : Set the timer to automatically take photos or record videos after a 

specified period of time.
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Vision search Use the camera to search for info on a subject.

HDR

Obtain photos in vivid colours and get compensated 
effects even when they are taken against the light. 
These functions are provided by the high dynamic range 
(HDR) technology equipped in the camera.

Cheese shutter Take photos with voice commands.

Tag locations Save the image with GPS location data.

Grid
Display guide grids so that you can take photos or 
record videos based on the horizontal and vertical 
reference lines.

Storage
Select if you want to store the pictures and videos 
in the Internal storage or SD card. (Available when a 
memory card is inserted.)

Help Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot Take a selfie by selecting its option between Gesture 
shot and Auto shot.

Save as flipped Save as flipped images after taking selfies.

Various camera modes

Food
You can take a photo or record a video with adjusting the colour slide bar 
and white balance.

1 Tap   , then tap MODE  .

2 To take a photo, tap .
•	 Drag the colour slide bar on the screen to adjust the white balance 

and select the best colour.
•	 If the slide bar is not displayed, tap  to adjust the white balance.
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YouTube Live
You can record a video and directly upload to YouTube.

1 Tap   , then tap MODE  .

2 Tap  and record a video.
To use this feature, you need to verify your phone number.

•	 YouTube Live is available only when your device is connected to the 
Internet. If you use mobile data, you may be charged for data usage, 
depending on your pricing plan.

Flash Jump-Cut
You can create a GIF by taking photos at an regular interval.
See Flash Jump-Cut for details.

Portrait
You can take sharp portrait by applying camera lens blur effect.
See Portrait for details.
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AI CAM
You can effectively take photos or record videos since the camera 
recognises the object when taking a photo or recording a video.
See AI CAM for details.

Burst shot
You can take continuous shots of photos to create moving pictures.
In the Auto mode, touch and hold .
•	 Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.

Other useful features in the Camera app
Auto-Exposure/Auto-Focus lock
You can fix the current exposure level and focus position by touching and 
holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank 
area on the screen.

•	 This feature is available only in specific modes.
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Switching between cameras
You can switch between the front and rear cameras to suit your 
environment.
On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch 
between the front and rear cameras.

•	 Use the front camera to take selfies. See Selfie shot for details.

Zoom in or out
You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or 
recording a video.
•	 On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.
•	 You can also drag the  button up or down. This feature is available 

only in specific modes.

•	 The zoom feature is not available when using the front camera in selfie 
mode.
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Selfie shot
You can use the front camera to view your face on the screen and take 
selfies.

Gesture shot
You can take selfies by using gestures.
Show your palm to the front camera and then clench your fist.
You can also clench your fist and then open it towards the front camera.
•	 In three seconds, a photo is taken.

•	 To use this feature, switch to the front camera mode, then tap   
Selfie shot  Gesture shot.

•	 Make sure that your palm and fist are within the reference line so that 
the camera can detect them.

•	 This feature may not be available while using some of the camera 
features.
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Auto shot
You can use the face detection feature to take selfies easily and 
conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, 
the front camera detects your face and takes a selfie automatically.
•	 The white coloured guide frame appears when the front camera 

detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, 
the guide frame colour turns yellow, then the camera takes a photo.

•	 Tap   Selfie shot  Auto shot to enable the Auto shot feature.

Interval shot
You can take selfies at an interval.
While using the front camera, you can show your palm to the camera, 
then clench your fist twice quickly.
•	 Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three 

seconds.
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Save as flipped
Before taking a photo with the front camera, tap   Save as flipped. 
The image is flipped horizontally.

•	 When using the front camera, you can change how selfies are taken in 
the camera options. See Customising the camera options for details.

quick share
You can share a photo or video to the app you want immediately after 
taking it.

1 Tap   , then take a photo or record a video.

2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app.
You can also swipe the icon towards the opposite direction to see 
what other apps you can use to share your photos and videos.

quick share icon
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•	 The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the 
type and frequency of access to the apps installed on the device.

•	 This feature is available only in specific modes.

Gallery
Gallery overview
You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap   .
•	 Saved photos and videos are displayed by folder.

2 Tap a folder and select a file.
•	 View the selected file in full-screen mode.
•	 While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or 

next photo.
•	 While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward 

the video.
•	 When you take a photo by using the AI CAM feature, a Tag folder 

is created under the Album tab of the Gallery app. The photos are 
automatically classified by tags under the Tag folder.

•	 You can view the photos or videos organised by year, month or day 
in the Photos tab.

•	 To view photos by location at which the photo was taken, tap   
    Tag locations, then tap . The photos are automatically 

grouped by location under the Memory tab of the Gallery app.

•	 Some file formats may not be supported, depending on the installed 
software.

•	 Some files may not be opened due to encoding.
•	 Files that exceed the size limit may cause an error.
•	 You need to activate the GPS feature to create Memory albums.
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Viewing photos

Start the camera.

Access additional 
options.Back to the 

previous screen.

Open the 
Google Lens.

Add to or remove 
from your favorites.

•	 To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu 
items, tap the screen again.

Writing a memo on the photo
1 While viewing a photo, tap .

2 Write a memo on the photo and tap SAVE.
•	 The memo is applied to the photo.

•	 Some photos may not support the photo memo feature.
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Editing photos
1 While viewing a photo, tap .

2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.

Playing a video
Open with QSlide.

Access additional 
options.

Fast-forward the 
video.

Lock or unlock the 
screen.

Edit the video.

Choose screen 
ratio.

DTS:X 3D Surround

Rewind the video.

Pause or play the 
video.

Making a GIF file.

•	 To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up 
or down.

•	 To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or 
down.
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Editing videos
1 While viewing a video, tap .

2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

Automatically 
create a 15 sec, 
30 sec or 60 sec 
video clip.

Revert the edit.

Adjust the 
resolution.

Create a movie using 
various effects.

Select a section to 
change the play 
speed.
Adjust the video 
duration.

Launch the 
KineMaster video 
editor.

3 Tap SAVE to save changes.

Creating a movie
You can create a new movie by putting images and videos together.
See Creating a movie for details.

Making a GIF
You can easily make a GIF file using recorded video.
See Making a GIF for details.
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Deleting files
You can delete files by using one of the following options:
•	 Touch and hold a file from the file list, then tap Delete.
•	 Tap  from the file list and delete the desired files.
•	 Deleted files are automatically moved to Trash and they can be 

restored to the Gallery within 7 days.
•	 Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be 

restored.

Sharing files
You can share files by using one of the following options:
•	 While viewing a photo, tap  to share the file by using the method 

you want.
•	 While viewing a video,   Share to share the file by using the method 

you want.
•	 Tap  from the file list to select files and share them using the method 

you want.

Contacts
Contacts overview
You can save and manage contacts.
Tap   Essentials  Contacts.

Adding contacts
Adding new contacts
1 On the contact list screen, tap .

2 Enter contact details and tap SAVE.
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Importing contacts
You can import contacts from another storage device.

1 On the contact list screen, tap   Manage contacts  Import.

2 Select the source and target locations of the contact you want to 
import, and then tap OK.

3 Select the contacts and tap IMPORT.

Adding contacts to the speed dial list
1 On the contact list screen, tap   Speed dial.

2 Tap Add contact from a speed dial number.

3 Select a contact.

•	 While adding a new contact, tap  to add a speed dial number.

Searching for contacts
You can search for contacts by using one of the following options:
•	 Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact 

information or phone number.
•	 Scroll the contact list up or down.
•	 From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a 

contact.

•	 Tap  from the top of the contacts list and then enter the contact 
information or phone number to display all search details from call logs, 
contacts and groups.
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Contacts list
Editing contacts
1 On the contact list screen, select a contact.

2 On the contact detail screen, tap  and edit details.

3 Tap SAVE to save changes.

Deleting contacts
You can delete contacts by using one of the following options:
•	 On the contact list screen, touch and hold a contact you want to 

delete, then tap Delete contact.
•	 Tap   Delete on the contact list screen.

•	 Deleted contacts may not be restored.

Adding favourites
You can register frequently used contacts as favourites.

1 On the contact list screen, select a contact.

2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups
1 On the contacts group list, tap .

2 Enter a new group name.

3 Tap Add members, select contacts, then tap ADD.

4 Tap SAVE to save the new group.
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QuickMemo+
QuickMemo+ overview
You can make creative notes by using a variety of options on this 
advanced notepad feature, such as image management and screenshots, 
which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note
1 Tap   QuickMemo+.

2 Tap  to create a note.
•	  : Save a note.
•	  : Undo the previous edit.
•	  : Redo the recently deleted edits.
•	  : Enter a note by using the keypad.
•	  : Write notes by hand.
•	  : Erase handwritten notes.
•	  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
•	  : Access additional options.

3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo
1 Tap   QuickMemo+.

2 Tap  to take a photo, then tap OK.
•	 The photo is automatically attached into the notepad.

3 Tap  or  to write notes on the photo.
•	 Write notes by hand on the photo.
•	 Enter text below the photo.

4 Tap  to save the note.
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Writing notes on a screenshot
1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar 

downwards and then tap .
•	 The screenshot appears as the notepad background theme. Memo 

tools appear at the top of the screen.

2 Crop the image (if necessary) and take notes as desired.
•	 Write notes by hand on the photo.

3 Tap  and save the notes to the location you want.
•	 Saved notes can be viewed in either QuickMemo+ or Gallery.
•	 To save notes in the same location all the time, select the Use as 

default app checkbox and select an app.

•	 You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
•	 While using an app such as Message and Chrome, drag the notifications 

panel downwards and then tap Capture+  Extended to capture the 
entire screen you are currently viewing as a single file.

•	 This feature is available only on some apps that support the scroll 
capture feature.

•	 Pinch two fingers or spread your fingers apart to change the memo 
layout.
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Clock
Alarm
You can set an alarm to trigger it at a specified time.

1 Tap   Clock  Alarm.

2 Tap  to add a new alarm.

3 Configure the alarm settings and tap SAVE.

•	 If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
•	 To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch 

and hold the alarm.

World clock
You can view the current time in cities around the world.

1 Tap   Clock  World clock.

2 Tap  and add a city.

Timer
You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

1 Tap   Clock  Timer.

2 Set the time and tap Start.
•	 To suspend the timer, tap Pause. To resume the timer, tap Resume.

3 Tap Stop to stop the timer alarm.
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Stopwatch
You can use the stopwatch to record a lap time.

1 Tap   Clock  Stopwatch.

2 Tap Start to initiate the stopwatch.
•	 To record a lap time, tap Lap.

3 Tap Pause to suspend the stopwatch.
•	 To resume the stopwatch, tap Resume.
•	 To clear all the records and restart the stopwatch, tap Reset.

Calendar
Calendar overview
You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events
1 Tap   Essentials  Calendar.

2 Select a date and then tap .

3 Enter event details and tap SAVE.

Syncing events
Tap   Calendars to sync, and select a calendar to sync.

•	 When your events are saved from the device to your Google account, 
they are automatically synced with the Google Calendar, too. Then, you 
can sync other devices with the Google Calendar in order to make those 
devices have the same events that your device has and to manage your 
events on those devices.
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Tasks
You can register tasks to your device to easily manage schedules.

1 Tap   Essentials  Tasks.

2 Tap  to add a task.

3 Enter task details and then tap SAVE.

Music
You can play and manage songs or music albums.

1 Tap   Essentials  Music.

2 Select a category.

3 Select a music file.

Switch to the playlist.

Play in random order. Select a repeat mode.

Tap to play the next file / 
Touch and hold to fast 
forward.

Tap to play from the 
beginning of the current 
file / Double-tap to play 
the previous file / Touch 

and hold to rewind.

Add to or delete from your 
favourites.

Adjust the sound volume.

Set sound effects.
Play music with the 

camera flash blinking to 
the beat.

Back to the previous 
screen.

Pause or play.

Access additional options.

Change pitch and speed.
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•	 Some file formats may not be supported, depending on the installed 
software.

•	 Files that exceed the size limit may cause an error.
•	 Music files may be protected by international copyright owners or 

copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying 
a music file. To download or copy a music file, first check the copyright 
law for the relevant country.

Calculator
You can use two types of calculators: the simple calculator and the 
scientific calculator.

1 Tap   Essentials  Calculator.

2 Use the keypad to make a calculation.
•	 To restart a calculation, touch and hold the  button.

E-mail
Use the Email application to send and receive emails from your webmail or 
other accounts, using POP3 or IMAP, or access your Exchange account for 
your corporate email needs.

Set up E-mail account
Your phone supports several types of email accounts and allows you to 
have multiple email accounts set up at one time.
Before setting up an email account, make sure you have the username 
(user ID), password, server name, etc., so you can get set up successfully.

1 Tap   Essentials  E-mail.

2 Follow the onscreen instructions to set up your email account.
•	 The email account is set up and you will begin receiving email.
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Audio Recorder
You can record and save your voice or others’ voices from important 
events. Recorded voice files can be played back or shared.

1 Tap   Essentials  Audio Recorder.
•	 To add an event, tap   Add tags  Add under Event. Then, add an 

event to the desired date.
•	 To save the recording’s location details, tap   Add tags  Add 

under Location.

2 Tap .
•	 To pause recording, tap .

3 Tap  to end the recording.
•	 The file is saved automatically and the recorded files screen appears.

4 Tap  to play the recorded voice.

•	 Tap  to view the recorded files. You can play a recorded voice file from 
the list.
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Update centre
You can check and install the latest version of the app or software 
provided by LG.
Tap   Management  Update centre.

File Manager
You can view and manage files saved on your device.

1 Tap   Management  File Manager.

2 Tap  and select the desired storage location.

Smart Doctor
You can use Smart Doctor to diagnose the device’s condition and optimise 
it.
Tap   Management  Smart Doctor.
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LG Mobile Switch
Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile 
Switch.

1 Tap   Management  LG Mobile Switch.
You can also tap   Settings  General  Backup  LG Mobile 
Switch.

2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for 
transfer.

•	 Data in a Google Account will not be backed up. When you synchronise 
your Google Account, Google apps, Google contacts, Google Calendar, 
Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are 
stored on the Drive app automatically.

•	 Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional 
powering off during the process.

SmartWorld
You can download a variety of games, audio content, apps and fonts 
provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences 
by using Home themes and fonts.

•	 If you use mobile data, you may be charged for data usage depending 
on your pricing plan.

•	 This feature may not be supported depending on the area or service 
provider.

1 Tap   Services  SmartWorld.

2 Tap   LG Account, then sign in.

3 Select and download the desired content items.
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Cell Broadcast
You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as 
typhoons, floods and earthquakes.
Tap   Services  Cell Broadcast.

Google apps
You can use Google apps by setting a Google Account. The Google 
Account registration window appears automatically when you use a 
Google app for the first time. If you do not have a Google Account, create 
one from your device. For details on how to use an app, see the Help in 
the app.

•	 Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome
A fast, simple, and secure web browser, built for the modern web.

Docs
Docs is a collaborative, word-processing tool that powers productivity. Use 
Docs to create, edit and work together in real-time.

Drive
Drive is a file storage and sharing app that makes it easy to find, share and 
collaborate on work projects from anywhere, instantly.

Duo
Make simple, high quality video calls to your friends and family on Android 
phones and iPhones.
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Gmail
Gmail is an easy to use mail app that keeps your messages safe, makes 
your inbox smarter, and helps you stay organised.

Google
The Google app keeps you in the know about the things you care about. 
Find quick answers, explore your interests, and get a feed of stories and 
updates on topics that matter to you.

Keep notes
Create, edit, and share you text and photo notes with Google Account.

Maps
Going somewhere? Go with Maps, the app you can rely on for real-time 
GPS navigation, traffic, transit, and details about millions of places, such as 
reviews and popular times.

Photos
Home for all your photos and videos, automatically organised so you can 
share and save what matters.

Play Movies & TV
Use your Google Account to rent or purchase movies. Purchase content 
and play it anywhere.

Play Music
Purchase music from the Play Store. Play music saved on your device.

Sheets
Sheets is a collaborative spreadsheet processing tool that powers 
productivity. Use Sheets to import, organise and analyse information 
together in real-time.
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Slides
Google Slides is a collaborative presentation creation tool that powers 
productivity. Use Slides to organise information, present results, and make 
decisions together in real-time.

YouTube
Watch your favorite channels, listen to music you love, and upload videos 
to share with people around the world.

Assistant
Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things 
done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant button 
on the side of the phone or touch and hold the home button of the phone.

•	 The Google Assistant is not available in certain languages and countries.
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Settings
You can customise the device settings in accordance with your 
preferences.
Tap   Settings.

•	 Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
•	 Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are 

using the Tab view.

Network
Dual SIM card
You can configure Dual SIM settings.

1 On the settings screen, tap Network  Dual SIM Card.

2 Customise the following functions:
•	 SIM card 1: Change the name and icon of the SIM card 1.
•	 SIM card 2: Change the name and icon of the SIM card 2.
•	 SIM card colour theme: Change the colour themes for the SIM 

cards.
•	 Cost save mode: Activate or deactivate the cost save mode. In the 

cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific 
SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is 
active, for example, it is using mobile data.

•	 Mobile data: Select a SIM card you want to use for mobile data 
service. You can also turn off this function.
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•	 Data roaming: Select this option to enable the device to use mobile 
data when you are roaming outside your home network area.

•	 Mobile data during calls: Access mobile data using the nondefault 
data SIM card temporarily during an HD voice call with the same 
card.

Wi-Fi
You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network
1 On the settings screen, tap Network  Wi-Fi.

2 Tap  to activate it.
•	 Available Wi-Fi networks appear automatically.

3 Select a network.
•	 You may need to enter the network's Wi-Fi password.
•	 The device skips this process for previously accessed Wi-Fi 

networks. If you do not want to automatically connect to a certain 
Wi-Fi network, tap the network and then tap FORGET.

Wi-Fi network settings
On the settings screen, tap Network  Wi-Fi.
•	 Switch to mobile data: If the mobile data connection function is 

activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi 
connection, the device automatically connects to the Internet via the 
mobile data connection.

•	 This feature depends on the service provider.

•	  : Customise Wi-Fi network settings.
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Wi-Fi Direct
You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to 
share data directly with them. You do not need an access point. You can 
connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

1 On the settings screen, tap Network  Wi-Fi    Advanced Wi-Fi  
Wi-Fi Direct.
•	 Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.

2 Select a device.
•	 Connection occurs when the device accepts the connection request.

•	 The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.
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Bluetooth
You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to 
exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset 
and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device
1 On the settings screen, tap Network  Bluetooth.

2 Tap  to activate it.
•	 Available devices appear automatically.
•	 To refresh the device list, tap .

•	 Only devices set as visible are displayed on the list.

3 Select a device from the list.

4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.

•	 This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth
1 Select a file.

•	 You can send multimedia files or contacts.

2 Tap   Bluetooth.

3 Select a target device for the file.
•	 The file is sent as soon as the target device accepts it.

•	 File sharing processes may differ, depending on the file.
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Mobile data
You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data 
usage.

Turning on mobile data
1 On the settings screen, tap Network  Mobile data.

2 Tap  to activate it.

Customising mobile data settings
1 On the settings screen, tap Network  Mobile data.

2 Customise the following settings:
•	 Mobile data: Set to use data connections on mobile networks.
•	 Limit mobile data usage: Set a limit for mobile data usage to block 

mobile data if the limit is reached.
•	  : Customise mobile data settings.

Call
You can customise call settings, such as voice call and international call 
options.

•	 Some features may not be supported depending on the area or service 
provider.

1 On the settings screen, tap Network  Call.

2 Customise the settings.
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Tethering
USB tethering
You can connect the device to another device via USB and share mobile 
data.

1 Connect your device and other devices via USB cable.

2 On the settings screen, tap Network  Tethering  USB tethering 
and then tap  to activate it.

•	 This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending 
on your pricing plan. Consult with your service provider for more 
information.

•	 When connecting to a computer, download the USB driver from 
www.lg-mobile.co.il and install it on the computer.

•	 You cannot send or receive files between your device and a computer 
while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or 
receive files.

•	 Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or 
Linux.
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Wi-Fi hotspot
You can set the device as a wireless router so that other devices can 
connect to the Internet by using your device’s mobile data.

1 On the settings screen, tap Network  Tethering  Wi-Fi hotspot 
and then tap  to activate it.

2 Tap Set up Wi-Fi hotspot, and enter the Wi-Fi name (SSID) and 
password.

3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device 
network on the Wi-Fi list.

4 Enter the network password.

•	 This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending 
on your pricing plan. Consult with your service provider for more 
information.

•	 More information is available at this web site: 
http://www.android.com/tether#wifi

Wi-Fi hotspot turn off timer
When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, 
it is automatically disconnected. You can set the time for automatic 
disconnection.
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Bluetooth tethering
A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your 
device’s mobile data.

1 On the settings screen, tap Network  Tethering  Bluetooth 
tethering and then tap  to activate it.

2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.

•	 This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending 
on your pricing plan. Consult with your service provider for more 
information.

•	 More information is available at this web site: 
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help
You can view help on using tethering and hotspots.
On the settings screen, tap Network  Tethering  Help.

Sharing panel
You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby 
devices. Also you can share content with specific people in apps that work 
with Google Direct Share.

1 On the settings screen, tap Network  Sharing panel.

2 Tap  to deactivate each option.
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File sharing
You can send and receive files between your device and other LG devices 
or tablets.

1 On the settings screen, tap Network  File sharing.

2 Customise the following settings:
•	 K50S: Change the device name.
•	 Save to: Set the destination folder to save files sent from other 

devices in.
•	 File sharing: Permit receipt of files sent from other devices.
•	 SmartShare Beam: Share files with other devices via SmartShare 

Beam.
•	 Help: You can view help on sharing files.

Media server
You can share media content on your device with nearby devices that 
support DLNA.

1 On the settings screen, tap Network  Media server.

2 Customise the following settings:
•	 Content sharing: Share content on your device with nearby devices.
•	 K50S: Set your device's name.
•	 Content to share: Select the type of media content to share with 

other devices.
•	 Allowed devices: View a list of devices permitted to access content 

on your device.
•	 Not-allowed devices: View a list of devices not permitted to access 

content on your device.
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LG AirDrive
You can use your LG account to manage files saved on the device from a 
computer. You do not need a USB connection.

1 On the settings screen, tap Network  LG AirDrive.

2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and 
LG AirDrive on the device.
•	 LG Bridge software can be downloaded from www.lg-mobile.co.il.

3 Manage files on the device from the computer.

Printing
You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or 
documents saved on the device.

1 On the settings screen, tap Network  Printing.

•	 If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the 
app store.

2 Tap  to activate it.

3 Select a printer from the printer list screen.
•	 To add a printer, tap   Add printer.
•	 To search for a printer name, tap   Search.
•	 Tap   Settings from the printer list screen.

4 Select a file and tap   Print.
•	 The document prints.

•	 If you do not have a Google Account, tap ADD ACCOUNT to create an 
account.
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Airplane mode
You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is 
on, functions that do not involve data, such as games and music playback, 
remain available.

1 On the settings screen, tap Network  Airplane mode.

2 Tap TURN ON in the confirmation screen.

Mobile networks
You can customise the mobile networks settings.

1 On the settings screen, tap Network  Mobile networks.

2 Customise the following settings:
•	 Network mode: Select a network type.
•	 Access Point Names: View or change the access point for using 

mobile data services. To change the access point, select a choice 
from the access point list.

•	 Network operators: Search for network operators and connect 
automatically to a network.
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VPN
You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can 
also manage connected virtual private networks.

Adding VPN
1 On the settings screen, tap Network  VPN.

2 Tap .

•	 This feature is available only when the screen lock is activated. If the 
screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap CHANGE 
from the notification screen to activate the screen lock. See Setting a 
screen lock for details.

3 Enter VPN details and tap SAVE.

Configuring VPN settings
1 Tap a VPN from the VPNS list.

2 Enter the VPN user account details and tap CONNECT.
•	 To save the account details, select the Save account information 

checkbox.

Private DNS
You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.

1 On the settings screen, tap Network  Private DNS.

2 Select the desired option and tap SAVE.
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Sound
You can customise sound, vibrate and notification settings.
On the settings screen, tap Sound and customise the following settings:
•	 Sound profile: Change the sound mode to Sound, Vibrate only, or 

Silent.
•	 Volume: Adjust the sound volume for various items.
•	 SIM1 ringtone/SIM2 ringtone: Select a ringtone for incoming calls. 

Add or delete ringtones.
•	 Ringtone ID: Create a ringtone for an incoming call from a particular 

contact.
•	 Ring with vibration: Set the device to vibrate and play a ringtone 

simultaneously.
•	 Flash alert for incoming call: Set the flash to blink according to LG 

ringtone.
•	 SIM1 notification sound/SIM2 notification sound: Select a 

notification ringtone. Set music saved on the device as a notification 
ringtone.

•	 Do not disturb: Set the time, range and app type to receive 
notification messages. Receive notification messages only on particular 
days of the week.

•	 Sound quality and effects: Use the function to set the sound quality 
and effects while playing a song or video.
 - Volume: Adjust the sound volume for various items.
 - Normalize volume: Use the function to normalise the volumes of 

different sound sources.
 - Equalizer: Use the function to adjust the equalizer settings.
 - DTS:X 3D Surround: Use the function to play music or video in 

three-dimensional, immersive and vivid sound when earphones, 
speaker or other external audio devices are connected. See DTS:X 3D 
Surround for details.
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•	 SIM1 vibration type/SIM2 vibration type: You can select the type of 
vibration when receiving calls.

•	 Dialing keypad sound: Select the keypad sound effect.
•	 LG Keyboard sound: Select LG keyboard sound effect.
•	 Touch sound: Select a sound effect for tapping an item.
•	 Screen lock sound: Select a sound effect when the screen is locked or 

unlocked.

Display
You can customise detailed settings for each screen type.
On the settings screen, tap Display and customise the following settings:
•	 Home screen: Customise settings for the Home screen. See Home 

screen settings for details.
•	 Wallpaper & theme: Select a screen wallpaper, theme, and icons for 

your device.
•	 Font: Change the font size, bold text or type.
•	 New Second Screen: Select how the status bar and app corners will look.
•	 Home touch buttons: Rearrange Home touch buttons or change their 

background colours.
•	 App scaling: Adjust the screen size of apps.
•	 Display size: Set the items on the screen to a size easy for you to see. 

Some items may change position.
•	 Comfort view: Set the device to reduce amount of blue light on screen 

to reduce eye strain.
•	 Brightness: Use the slide bar to change the device's screen brightness. 

To automatically adjust screen brightness according to ambient light 
intensity, tap the Auto switch.

•	 Auto: Set the device so that the screen brightness is automatically 
adjusted in accordance with the ambient light intensity.

•	 Auto-rotate screen: Automatically rotate the screen according to the 
device's orientation.



Settings 121

•	 Screen timeout: Automatically turn off the screen when the device is 
left idle for a specified period of time.

•	 Screen saver: Display a screen saver when the device is connected to 
the holder or charger. Select a screen saver type to display.

•	 Mini view: Make the screen size smaller to conveniently use the device 
with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the 
screen to the left or right.

General
Lock screen & security
You can customise lock screen and security settings.
•	 Google Play Protect: Scans your device daily for potentially harmful 

apps.
•	 Find My Device: Remotely track the device location. You can also 

protect your data securely if you lost your device.
•	 Security update: Check for software update and configure automatic 

installation settings.
•	 Select screen lock: Select the desired screen lock method. See Setting 

a screen lock for details.
•	 Customize Lock screen: Change the information displayed on the 

locked screen.
•	 Secure lock settings: Change the secure lock settings.
•	 Fingerprints: Use your fingerprint to unlock the screen or content. See 

Fingerprint recognition overview for details.
•	 Content lock: Allows you to set a lock type (password or pattern) for 

your QuickMemo+ memos.
•	 Location: You can customise how your location information is used by 

particular apps.
•	 Encryption & credentials: Configure the settings for SD card 

encryption and credentials.
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 - Encrypt SD card: Encrypt the memory card to prevent use on 
another device. See Memory card encryption for details.

 - Secure start-up: Protect your device with a lock when it powers on. 
See Secure start-up settings for details.

 - Credential protection: View the type of the storage where the 
security certificate will be saved.

 - Trusted credentials: View your system’s root CA certificates and 
user-installed CA certificates.

 - User credentials: View and change secure certificate information 
stored on your device.

 - Install from storage: Install a secure certificate from a storage.
 - Clear credentials: Delete user-installed secure certificates and 

related credentials.
•	 Set up SIM card lock: Lock or unlock the USIM card, or change the 

password (PIN).
•	 Make passwords visible: Enable this option to briefly show each 

character of the password as you type it so you can see what you’ve 
entered.

•	 Phone administrators: Allows privileges to restrict the control or use 
of the device to particular apps.

•	 Trust agents: View and use trust agents installed on the device.
•	 Screen pin: Fix the app screen so that only the currently active app can 

be used.
•	 Usage access: View details on usage of apps on the device.

Apps & notifications
You can check a list of installed apps, and configure the settings for 
notifications, app permissions, and more.

1 On the settings screen, tap General  Apps & notifications.

2 Customise the settings.
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Battery
You can view the current battery information or turn on power-saving 
mode.

1 On the settings screen, tap General  Battery.

2 Customise the following settings:
•	 Battery usage: View the battery usage details. To view more details, 

select a specific item.
•	 Battery percentage on status bar: Display the remaining battery 

level as a percentage on the status bar.
•	 Adaptive battery: Limit battery for apps you don’t use often by 

limiting their activity in the background.
•	 Background restrictions: Choose apps to save battery by 

restricting apps from running in the background.
•	 Battery saver: Reduce battery consumption by cutting down some 

device settings, such as the display brightness, speed and vibration 
intensity.

•	 Power saving exclusions: Select apps to use without any 
functional limitation while in power saving or battery optimisation 
mode.
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Storage
You can view and manage internal storage on the device or storage space 
of the memory card.

1 On the settings screen, tap General  Storage.

2 Customise the following settings:
•	 Internal storage: View the total storage space and free space in the 

device’s internal storage. View a list of apps in use and the storage 
capacity for each app.

•	 SD card: View the total storage space and free space in the 
memory card. This option appears only when a memory card is 
inserted. To unmount the memory card, tap .

Accounts
You can add users to share your device and register a cloud account.

1 On the settings screen, tap General  Accounts.

2 Customise the settings.

Accessibility
You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

1 On the settings screen, tap General  Accessibility.

2 Customise the following settings:
•	 Vision  TalkBack: Set the device to notify screen status or actions 

via voice.
•	 Vision  Voice notifications: Set the device to read the caller 

information via voice.
•	 Vision  Font: Change the font size, bold text or type.
•	 Vision  Display size: Set the items on the screen to a size easy for 

you to see. Some items may change position.
•	 Vision  Touch zoom: Zoom in or out by tapping the screen three 

times.
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•	 Vision  Window zoom: Zoom in or out within a window and invert 
the colour.

•	 Vision  Large mouse pointer: Magnify the mouse pointer.
•	 Vision  High contrast screen: Turn the background colour into 

black for a high contrast screen.
•	 Vision  Screen colour inversion: Increase the display colour 

contrast for people with low vision.
•	 Vision  Screen colour adjustment: Adjust the display colour.
•	 Vision  Grayscale: Switch the screen to grayscale mode.
•	 Vision  End call with the Power key: End a call by pressing the 

Power/Lock key.
•	 Hearing  Captions: Turn on the subtitle service when playing 

videos for the hearing impaired.
•	 Hearing  Blink LED: Set to turn on LED light for incoming calls and 

notifications.
•	 Hearing  Flash alerts: Set the device to notify you with a blinking 

light for incoming calls, messages and alarms.
•	 Hearing  Mute all sounds: Mute all sounds and lower volume on 

the receiver.
•	 Hearing  Audio channel: Select the audio type.
•	 Hearing  Sound balance: Adjust the audio output balance. Use the 

slide bar to change the balance.
•	 Motor & cognition  Touch assistant: Turn on the touch board to 

make buttons and gestures easier to use.
•	 Motor & cognition  Touch input: Enter text by touching and 

holding the screen or modify it by simply touching the screen.
•	 Motor & cognition  Physical keyboard: Customise the keyboard 

settings.
•	 Motor & cognition  Auto mouse click: Automatically click the 

mouse pointer in case of no movement.
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•	 Motor & cognition  Touch and hold for calls: Answer or decline 
calls by touching and holding the call button instead of dragging it.

•	 Motor & cognition  Screen timeout: Turn off the screen 
automatically when the device is left idle for a specified period of 
time.

•	 Motor & cognition  Touch control areas: Limit the touch area 
so that only a particular portion of the screen can be controlled by 
touch input.

•	 Accessibility features shortcut: Quickly access a frequently used 
function by tapping  three times.

•	 Auto-rotate screen: Automatically change the screen orientation 
according to the physical position of the device.

•	 Select-to-Speak: Allows you to tap items to hear spoken feedback.
•	 Switch Access: Create key combinations to control your device.

Google
You can use Google settings to manage your Google apps and account 
settings.
On the settings screen, tap General  Google.

Smart Doctor
You can use Smart Doctor to diagnose the device’s condition and optimise 
it.
On the settings screen, tap General  Smart Doctor.
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Gaming
You can configure settings for game tools, graphics and battery saving 
feature.
•	 Game Launcher: Tap  to use the game launcher.
•	 Game tools: Tap  to activate this feature. You can launch this 

feature by tapping the game tool icon at the bottom of the screen 
while playing games.

•	 Game graphics: Adjust the game graphics.

•	 When you change the resolutions on some games, the screen display 
feature may not work properly.

•	 Break time: Reduce the screen brightness and performance whenever 
you leave the game running for more than 5 minutes.

Dual App
You can use some apps with two accounts.

1 On the settings screen, tap General  Dual App.

2 After reading the disclaimer, tap CONFIRM.

3 In the list of available apps, tap Install to install a copy of a desired app 
and follow the on-screen instructions.

Shortcuts
You can customise the shortcut keys settings.

1 On the settings screen, tap General  Shortcuts.

2 Customise the following settings.
•	 View notification panel: Swipe down/up on the fingerprint sensor 

for the notification panel.
•	 Open Camera: Press Power key twice to open Camera.
•	 Open Capture+: Press Volume Up key twice to open Capture+ 

when the screen is locked or off.
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•	 Open Camera: Press Volume Down key twice to open Camera 
when the screen is locked or off.

•	 Open Google Assistant: Tap the Google Assistant button on the 
side of the phone.

•	 Talk to Google Assistant: Press and hold the key to quickly talk to 
your Assistant.

•	 Show visual snapshot: Press the Google Assistant button twice to 
see a snapshot of your day in the Google Assistant app.

KnockON
Double-tap the screen to turn the screen on or off.
See KnockON for details.

Update centre
You can check and install the latest version of the app or software 
provided by LG.

1 On the settings screen, tap General  Update centre.

2 Customise the following settings:
•	 App Updates: Check if an app update is available. If available, you 

can install the update.
•	 Software Update: Check if a software update is available. If 

available, you can install the update.

Language & keyboard
You can customise language and keyboard settings for your device.

1 On the settings screen, tap General  Language & keyboard.

2 Customise the following settings:
•	 Language: Select a language to apply for the device.
•	 Default keyboard: View the keyboard currently in use. Select a 

keyboard to use when entering text.
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•	 On-screen keyboard: Change the LG keyboard settings or voice 
recognition feature of Google Voice.

•	 Physical keyboard: Select to use the physical keyboard, or check 
keyboard shortcut keys.

•	 Autofill service: Enable this option to enter your information saved 
in your account such as password, address, or credit card number 
with a single tap. You can also disable this option, use Google 
Autocomplete, or add a new service account.

•	 Text-to-speech output: Configure the settings for text-to-speech 
output.

•	 Pointer speed: Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
•	 Reverse mouse buttons: Reverse the right mouse button to 

perform primary direct-manipulation actions.

Date & time
You can customise date and time settings for your device.

1 On the settings screen, tap General  Date & time.

2 Customise the settings.

Memory
You can view the average amount of memory usage over a certain period 
of time and the memory occupied by an app.

1 On the settings screen, tap General  Memory.

2 Tap  to set a time slot to retrieve data.
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Backup
You can back up data saved on your device to another device or account.

1 On the settings screen, tap General  Backup.

2 Customise the following settings:
•	 LG Mobile Switch: Allows you to transfer data from an old LG 

device to your new LG device.
•	 Backup & restore: Back up your device data or restore data to your 

device from a backup.

•	 Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make 
sure to copy and store the important backup files to your PC.

•	 Google backup: Change Google drive backup settings. You can 
also check the backup account currently used, or add a new backup 
account.

Restart & reset
You can reset the device including network and app settings.

1 On the settings screen, tap General  Restart & reset.

2 Customise the following settings:
•	 Auto-restart: Automatically restart and optimise the phone at a 

set time. Tap  to activate this feature. The device automatically 
restarts at a set time and optimise itself. Select a date and time for 
restart.



Settings 131

•	 You can set the device to restart itself once a week. The device 
automatically restarts in an hour from the preset time.

•	 Once the device restarts, notifications and badges are erased. Save 
important data before the preset time.

•	 The Auto-restart feature is not activated in the following situations: 
When the screen is turned on, when the device is in use, when the 
battery level is 30% or less, when the USIM card is locked, or when the 
device lock is activated while turning on the device.

•	 Network settings reset: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network 
settings.

•	 Reset app preferences: Reset the settings for an app. The data 
saved in the app will not be deleted.

•	 Factory data reset: Reset all settings for the device and delete 
data.

•	 Restarting and resetting your device deletes all data on it. Enter your 
device name, Google Account and other initial information again.

About phone
You can view information about your device, such as the name, status, 
software details and legal information.
On the settings screen, tap General  About phone and view information.

Regulatory & safety
You can view regulatory marks and related information on your device.
On the settings screen, tap General  Regulatory & safety.
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Language Settings
Select a language to use on your device.
•	 Tap   Settings  General  Language & keyboard  Language  

ADD LANGUAGE, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it 

as a default language.

LG Bridge
LG Bridge overview
LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos 
and documents saved on your LG smartphone from your computer 
conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer 
or update the device software.

•	 See LG Bridge help for details.
•	 The supported features may vary depending on the device.
•	 LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone 

with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions
•	 Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection 

or mobile data connection.
•	 Back up data from the device to a computer or restore data from a 

computer to the device via USB cable connection.
•	 Update the device software from a computer via USB cable connection.
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Installing LG Bridge on a computer
1 Go to www.lg-mobile.co.il from your computer.

2 Select your region.

3 Click Support  Software & Firmware.

4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.

5 Go to PC Sync  LG Bridge to download the setup file.
•	 Go to Details to view the minimum requirements for installing 

LG Bridge.

Phone software update
LG Mobile phone software update from the 
Internet
For more information about using this function, please visit 
http://www.lg-mobile.co.il/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 centre. 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 cable during the upgrade 
may seriously damage your mobile phone.
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•	 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 a USB cable. This feature will 
only be available if and when LG makes a newer firmware version available 
for your device.
To perform the phone software update,
Settings  General  Update centre  Software Update  Check now 
for update.

•	 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.

•	 This feature depends on the area or service provider.
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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.

•	 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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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 a period of three years after our last shipment of this 
product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information  
(Regulation ID number, E-labeling, etc.)
For regulatory details, go to Settings  General  Regulatory & safety.
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Trademarks
•	 For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under 

license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the 
Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks 
or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. 
© DTS, Inc. All Rights Reserved.

•	 Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the 
LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.

•	 Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, 
Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, 
Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and 
logos are trademarks of Google LLC.

•	 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.
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DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LM-X540ZMW product is in 
compliance with the essential requirements and other relevant provisions 
of Directive 2014/53/EU.
A copy of the Declaration of Conformity can be found at 
http://www.lg-mobile.co.il/global/declaration

More information
Tempered glass parts
Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear 
out over time.
•	 If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, 

the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG 
Customer Service Centre.

•	 You can purchase protective cases to protect your device from damage 
on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty 
service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio
Some downloaded apps may not support specific aspect ratio.
In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult 
the app provider for more information.
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Guide to data transfers
•	 For the data that can be exchange between LG devices or between the 

LG device and a third party device, see the following table.

Type Item details
LG device

→
LG device

Third party 
Android 
device
→

LG device

iOS device
→

LG device

Personal 
data

Contacts, messages, 
dial logs, calendar, voice 
recordings

○ ○ ○

Memos ○ X ○
Alarms ○ X X

Media 
data

Photos, videos, songs, 
documents ○ ○ ○

Screen 
settings

Home screen settings 
(folders and widgets) ○ X X

Lock screen settings 
(screen lock settings 
excluded)

○ X X

Apps
Downloaded apps ○ ○

-Personal data of the 
downloaded app ○ X

Others

Public certificate ○ ○ X

Settings (Wi-Fi, Bluetooth, 
Calls, sound & notification, 
accessibility, battery)

○ X X

•	 Some data may not be transmitted depending on the software version, 
app version, operating system, manufacturer or service provider’s policy.
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FAQ
This chapter lists some problems you might encounter when using your 
device. Some problems require you to call your service provider, but most 
are easy to fix yourself.

Device overheats

Device overheats while it is used.
In the following cases, the battery consumption increases and the device 
may overheat:
•	 When you turn on the device for the first time or back up the data
•	 When running multiple apps simultaneously

 - When multiple apps are running in the background
 - When downloading large files while making a video call or recording 

a video
•	 When using features that require high power

 - When watching video streaming on the internet, or recording a long 
video

 - When playing high-end games for long time
 - When using the device with maximum screen brightness for a long 

time
•	 When using lots of mobile data

 - When using Wi-Fi hotspot or tethering
 - When synchronising the data for multiple accounts simultaneously



Appendix 142

•	 Other cases
 - When roaming overseas
 - When using the device in areas with weak signals or no reception
 - When charging the device with the charger/USB cable port that is 

damaged or contaminated with foreign substance

•	 Some of the above cases may not apply depending on the features and 
apps.

Device overheats while charging.
•	 The device and the charger may become hot while charging. If the 

battery temperature rises above a certain level, the device may stop 
charging.
 - Disconnect the charger from the device and close any running apps. 

Let the device cool down before charging the device or running an 
app again.

 - Stop charging if the charger/USB cable port at the lower part of the 
device overheats, and visit the nearest LG Customer Service Centre.

How to solve overheating of the device
•	 Close any running apps or features, and let the device cool down.
•	 Always update the software to the latest version.
•	 Turn off Wi-Fi, Bluetooth, or GPS features while not using them.
•	 Close apps you don’t use.
•	 If you are using the device with maximum screen brightness, decrease 

the brightness.
•	 If the device overheats for a prolonged period, stop using it for a while. 

If the device continues to overheat, visit the LG Customer Service 
Centre.
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Usage limitations when the device overheats
If the device overheats while using it or charging, some features, apps, or 
even the device may be turned off.
This is a normal operation for the devices that support this feature.
•	 If the device temperature rises above a certain level, a warning 

message appears.
 - If you play high-end games, record videos, or upload large files, the 

device may overheat for a prolonged period. In this case, a warning 
message may appear to notify automatic shutdown.
Turn off the device or close any running apps or features, and let the 
device cool down.

•	 The screen brightness and the operating speed may be limited to cool 
down the device. Any running apps or features may slow down or stop. 
The device may stop charging.

SIM card error
Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network
Signal is weak. Move to a window or an open area.
You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available
New network not authorised.
Make sure you have not set call barring for the incoming number.
Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.

Device cannot be turned on
When the battery is completely discharged, your device will not turn on.
Fully charge the battery before turning on the device.
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Charging error
Make sure device is charging at a normal temperature.
Check the charger and its connection to the device.
Use only in-box accessories which are authorised by LG.

The battery depletes faster than when first purchased
When you expose the device or the battery to very cold or hot 
temperatures, the battery life may be reduced.
Battery consumption will increase when you use certain features or apps, 
such as GPS, games or the Internet.
The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera
Charge the battery.
Free some memory by transferring files to a computer or deleting files 
from your device.
Restart the device.
If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, 
contact a LG Electronics Service Center.

The photo quality is poor
The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and 
the photography techniques you use.
If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-
angle.
If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may 
occur or images may be out of focus.
If you have any problems, reset the options.
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The touch screen responds slowly or incorrectly
If you attach a screen protector or optional accessories to the touch 
screen, the touch screen may not function properly.
If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the 
touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, 
the touch screen may malfunction.
The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed 
to water.
Restart your device to clear any temporary software bugs.
If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service 
Center.

Hangs or freezes

Restart the device
•	 If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the 

device off and then on again.

Perform a boot-up
•	 A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or 

the buttons, touch screen or device are no longer responding.
•	 To perform a soft reset of your device, simply press and hold the 

Volume Down and Power keys until the device restarts.
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Reset the device
•	 If the methods above do not solve your problem, perform a factory 

data reset.
•	 On the settings screen, tap General  Restart & reset  Factory data 

reset.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. 

Before performing the factory data reset, remember to make back-
up copies of all important data stored in the device.

 - If you registered a Google Account to the device, you must sign in to 
the same Google Account after resetting the device.

Bluetooth device is not located
Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.
Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you 
wish to connect to.
Make sure your device and the other Bluetooth device are within the 
maximum Bluetooth range (10 m).
If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics 
Service Center.

A connection is not established when you connect the 
device to a computer
Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.
Make sure you have the proper driver installed and updated on your 
computer.

Downloaded application causes a lot of errors
Application has problems.
Remove and reinstall the application.
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