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 מידע כללי  .1
 

 פרופיל וזהירות בטיחות 1.1

 העלון הזה בעיון כדי להפוך את הטלפון למצב מושלם.אנא קרא את 
חברתנו עשויה להחליף טלפון סלולרי זה ללא הודעה מראש ובכתב ושומרת את הזכות הסופית 

 לפרש את הביצועים של טלפון סלולרי זה. 
בגלל מפעילי תוכנה ורשת שונים, התצוגה בטלפון עשויה להיות שונה, עיין בטלפון שלך לקבלת  

 פרטים.
אנא קרא את ההנחיות הבאות לגבי השימוש בטלפון שלך. אי המעקב אחריהם עלול להיות מסוכן  

 או בלתי חוקי. 
 )SARמידע על אישורים (

 הטלפון שלנו נועד לא לחרוג ממגבלות הפליטה של גלי רדיו המומלצים בהנחיות בינלאומיות.
SAR (שעור קליטה ספציפי) היא יחידת המדידה של כמות ה- RF נקלטת בגוף כאשר הטלפון ש

הגבוהה ביותר שנוצרה במהלך בדיקות מעבדה.   RF  -נקבע על פי רמת ה  SARנמצא בשימוש. ערך  
 SAR -האמיתית במהלך השימוש בטלפון תהיה נמוכה בהרבה מרמה זו. ערך ה SAR -רמת ה

ם של הטלפון עשוי להשתנות תלוי בגורמים כמו הקרבה לתחנת בסיס רשת, שימוש באביזרי
עשוי להיות שונה בהתאם לדיווח המקומי, דרישות הבדיקה ורצועת    SAR  -ושיפורים אחרים. ערך ה

 הרשת.
וואט /   0.316 -וואט / ק"ג ו 0.820הגבוה ביותר של המכשיר בראש ובגוף הוא  SAR -ערך ה

המותרים לטלפון נייד  SARגרם של הנושא האנושי. ערכי  1ק"ג בהתאמה היו בממוצע מעל 
 גרם)  1וואט / ק"ג ( 1.6הם 

 
 SAR  המלצות

 כוח. -נמוך Bluetoothסט) עם פולט -השתמש בדיבורית אלחוטית (אוזניות, הד .1
בכל מקום שנוח יותר. עצה זו חלה במיוחד על   SMS  -אנא שמור על שיחות קצרות והשתמש ב .2

 ילדים, מתבגרים ונשים בהריון. 
 העדיפו להשתמש בטלפון הנייד כאשר איכות הקליטה טובה. .3
ס"מ  15אנשים שיש להם שתלים רפואיים פעילים צריכים להרחיק את הטלפון הנייד לפחות  .4

 מהשתל.
 מ"מ מהמכשיר. 15שמור על מרחק מועדף של  .5
 מעלות צלזיוס 35⁰פעלה המרבית היא טמפרטורת הה .6
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  אזהרת בטיחות ונקודות לקחת בחשבון 1.2

 אזהרת בטיחות
 הבטיחות בדרכים קודמת לכל 

אין להחזיק את הטלפון ביד בזמן נהיגה. השתמש באביזרים אלחוטיים כאשר לא ניתן להימנע 
 שיחות בזמן נהיגה אינו חוקי! משיחות בזמן נהיגה. במדינות מסוימות חיוג או קבלת 

 כבה במטוס
 התקנים אלחוטיים עלולים לגרום להפרעה במטוס. השימוש בטלפון נייד בטיסה אינו חוקי ומסוכן. 

 אנא וודא שהטלפון הנייד שלך כבוי בטיסה.
 כבה לפני הכניסה לאזורים מסוכנים

ניידים באזורים מסוכנים.   יש לקיים את החוקים, הקודים והתקנות הרלוונטיים לשימוש בטלפונים
כבה את הטלפון הנייד שלך לפני הכניסה למקום הרגיש לפיצוץ, כמו תחנת נפט, מיכל נפט, מפעל  

 כימי או למקום בו מתבצע תהליך פיצוץ. 
 קיים את כל התקנות המיוחדות

עקוב אחר כל התקנות המיוחדות הנמצאות בתוקף בכל אזור כמו בתי חולים, וכבה תמיד את 
ון בכל פעם שאסור להשתמש בו או כאשר הדבר עלול לגרום להפרעה או סכנה. השתמש הטלפ

בטלפון הנייד שלך כשורה ליד מכשירים רפואיים, כגון קוצבי לב, מכשירי שמיעה וכמה מכשירים  
 רפואיים אלקטרוניים אחרים, מכיוון שהוא עלול לגרום להפרעה למכשירים כאלה.

 הפרעה
ון סלולרי עשויה להיות מושפעת מהפרעות רדיו. אנטנה בנויה בתוך  איכות השיחה של כל טלפ

הטלפון הנייד ונמצאת מתחת למיקרופון. אל תיגע באזור האנטנה במהלך שיחה, שמא שאיכות 
 השיחה תידרדר. 

 שירות מוסמך
רק אנשי מקצוע מוסמכים רשאים להתקין או לתקן את הטלפון. התקנה או תיקון הטלפון הנייד  

 לולה להביא לסכנה רבה ולהפר את כללי האחריות.בעצמכם ע
 אביזרים וסוללות

 השתמש רק באביזרים וסוללות מאושרים.
 השתמשו בצורה הגיונית

 השתמש רק בצורה רגילה ונכונה.
 שיחות חירום

 ודא שהטלפון מופעל ועובד, הזן את מספר החירום, 
וציין את מצבך בקצרה. אל תסיים את ולחץ על מקש החיוג. תן את המיקום שלך  112למשל 

 השיחה עד שנאמר לך לעשות זאת.
בדיוק כמו כל שאר הטלפונים הניידים, הטלפון הנייד הזה אינו בהכרח תומך בכל התכונות  הערה:

המתוארות במדריך זה בגלל בעיות שידור ברשת או ברדיו. רשתות מסוימות אפילו לא תומכות  
תסתמכו אך ורק על הטלפון הנייד לתקשורת קריטית כמו עזרה  בשירות שיחות חירום. לכן, אל

 ראשונה. אנא התייעץ עם מפעיל הרשת הסלולרית המקומי. 
 

 נקודות לקחת בחשבון
הטלפון הנייד הזה מעוצב היטב ובצורה אמנותית. אנא התיחס בזהירות בעת השימוש בו. ההצעות 

 חריות ולהאריך את חיי השירות שלו:הבאות יעזרו לטלפון הנייד שלכם לשרוד את תקופת הא
 שמור על הטלפון הנייד וכל אביזריו מעבר להישג ידם של ילדים. .1
חומרים אחרים העלולים לאשש  שמור על הטלפון הנייד יבש. הרחק מגשם, רטיבות, נוזלים או .2

  מעגלים אלקטרוניים.
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בקים, שמא ייפגעו חלקים פעילים  אין להשתמש או לאחסן את הטלפון הנייד במקומות מאו .3
 מהטלפון הנייד. 

אל תאחסן את הטלפון הנייד במקום בטמפרטורה גבוהה. טמפרטורה גבוהה תקצר את חיי  .4
 המעגלים האלקטרוניים ותפגע בסוללה ובחלקי הפלסטיק. 

אל תאחסן את הטלפון הנייד במקום קר. אחרת, נוצרו לחות בתוך הטלפון הנייד כדי לפגוע   .5
 במעגלים אלקטרוניים כאשר הטלפון הנייד מועבר למקום בטמפרטורה קבועה. 

אין לזרוק, לדפוק או לזעזע את הטלפון הנייד, מכיוון שזה יהרס את המעגלים הפנימיים ורכיבי   .6
 הדיוק הגבוה של הטלפון הנייד. 

, אם ניתן. חשיפת המכשיר  35 ℃ - ו 0 ℃השתמש במכשיר שלך בטמפרטורה שבין  .7
 רות נמוכות או גבוהות באופן קיצוני עלולה לגרום נזק, תקלות ואפילו פיצוץ. לטמפרטו

 
 מידע לגבי הסוללה והטיפול בה 1.3

אין צורך לפרוק את הסוללה במלואה לפני טעינתה מחדש. בניגוד למערכות סוללה אחרות, אין   .1
 השפעת זיכרון שעלולה להשפיע על ביצועי הסוללה.

 מיועדים למרב את חיי הסוללה. LG. מטעני LGיש להשתמש אך ורק בסוללות ובמטענים של  .2
 אין לפרק או לקצר את הסוללה. .3
 יש לשמור על ניקיון מגעי המתכת של הסוללה. .4
יש להחליף את הסוללה כאשר היא אינה מפיקה עוד רמת ביצועים סבירה. ניתן לטעון מחדש  .5

 לפני שיהיה צורך להחליפו. את מארז הסוללה מאות פעמים 
 כדי למרב את שמישות הסוללה, טענו אותה מחדש אם לא היי בשימוש במשך זמן רב.  .6
אין לחשוף את מטען הסוללה לאור שמש ישיר או להשתמש בו בתנאי לחות גבוהה, כמו חדר   .7

 אמבטיה.
 אין להשאיר את הסוללה במקומות חמים או קרים, שכן הדבר עלול לפגום בביצועיה. .8
סכנת התפוצצות אם הסוללה הוחלפה בסוג סוללה שאינו מתאים. השלך סוללות משומשות  .9

 בהתאם להוראות.
או למפיץ  LG Electronicsאם עליך להחליף סוללה, קח אותה לנקודת השירות הקרובה של  .10

 לצורך קבלת עזרה.
ותר של יש לנתק תמיד את המטען מהשקע לאחר שהמכשיר נטען במלואו כדי למנוע בזבוז מי .11

 חשמל מצד המטען.
אורך חיי הסוללה בפועל תלוי בתצורת הרשת, בהגדרות המוצר, באופי השימוש, בתנאי  .12

 הסוללה ובתנאים הסביבתיים. 
הקפד שלא ייווצר מגע בין הסוללה לבין פריטים חדים כגון שיניים או ציפורניים של בעל חיים.   .13

 מגע כזה עלול לגרום לשריפה.
 

 החלפת סוללהאזהרה! הודעה לגבי 
 אל תסיר את המכסה האחורי.  .1
המכשיר כולל סוללה פנימית. למען ביטחונך, אל תוציא את הסוללה המשולבת במוצר. אם עליך   .2

או למפיץ לצורך   LG Electronicsלהחליף סוללה, קח אותה לנקודת השירות הקרובה של 
 קבלת עזרה.

 עה.יון הינה רכיב מסוכן, העלול לגרום לפצי-סוללת ליתיום .3
 ידי אדם שאינו מוסמך לכך עלולה לגרום נזק להתקן.-החלפת הסוללה על .4
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 הטלפון שלך  .2
 

 סקירה לטלפון 2.1
 

 
 פונקציות של מקשים 2.2

 הטלפון הנייד כולל את המקשים הבאים:
 מקש הפעלה 

באפשרותך ללחוץ על מקש זה  מקש ההפעלה ממוקם בצד ימין של הטלפון. בעת השימוש בטלפון,  
שיח של אפשרויות טלפון.  -כדי לנעול את המסך; אם תלחץ על מקש זה ותחזיק, תופיע תיבת דו

 כאן תוכלו לבחור לכבות או להפעיל מחדש או צילום מסך או חירום. 
 מקשי עוצמת קול 

עוצמת מקש עוצמת קול ממוקם בצד ימין של הטלפון. באפשרותך ללחוץ עליו כדי להתאים את 
 הקול של הצלצול.

 
  פונקציות של סמלים 2.3

 מקש בית 
 גע בו כדי לפתוח את המסך הראשי.

 מקש אחורי 
 הקש על סמל זה כדי לחזור למסך הקודם.

 
 כדי לבדוק את היישום האחרון, החלק למעלה על מקש הבית. -הערה:

 
 סמל מצב  2.4

כאשר מופעלת התראה על הודעה שלא נקראה, אירוע בלוח השנה או התראה של שעון מעורר,  
 בשורת המצב מוצג סמל ההתראה התואם. בדוק את מצב המכשיר 
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 באמצעות סמלי ההתראות המוצגים בשורת המצב. 
 

 אין אות  
 USBמחובר למחשב דרך   

 רמת הסוללה 
 מופעלמצב טיסה   
 שיחות שלא נענו  
  Wi-Fi מחובר 
 מצב השתק מופעל  
  GPS מופעל 
 נקודה חמה מופעלת  
 חסר SIMכרטיס   

 
ייתכן שכמה מהסמלים הללו ייראו שונים או לא יופיעו כלל, בהתאם למצב המכשיר שלך.  -הערה: 

משתמש במכשיר ובהתאם לספק  התייחס לסמלים בהתאם לסביבה האמתית ולאזור שבהם אתה 
 השירות.

 
 רכיבי מוצר ואביזרים 2.5

 הפריטים הבאים נכללים במכשיר שלך.
 מכשיר .1
 מטען .2
 USBכבל  .3
 מדריך להתחלה מהירה .4
 כרטיס אחריות .5
 פין שליפה  .6

 
 תחילת העבודה .3

 SIM-וכרטיס הזיכרון של כרטיס ה SIM-התקנת כרטיס ה 3.1
 לפני השימוש בטלפון. SIM -עליך להכניס את כרטיס ה

 > צעדים: 
 כבה את הטלפון הנייד.  .1
 כראוי לחריץ הכרטיסים. (ראה איור למטה) SIM -הכנס את כרטיס ה .2
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 Micro SDהכנס כרטיס 

שהוא כרטיס זיכרון מולטימדיה המשמש להכפלה של זיכרון  Micro SDהטלפון תומך בכרטיס 
 המכשיר. אנא עקוב אחר ההוראות כאמור לעיל.

 
הוא אובייקט מיניאטורי. הרחק אותו מהישג ידם של ילדים כדי למנוע אותם  SD -כרטיס ה הערה:

 מלבלוע אותו.
 

 טעינת הסוללה 3.2
לפון שלך מעלה הודעה המודיעה לך שכוח הטלפון שלך מופעל על ידי סוללה ניתנת לטעינה. אם הט

הסוללה דל מדי, ברגע זה, אנא טען מחדש את הסוללה. חבר את המטען לשקע חשמל ומחבר 
בחלקו העליון של הטלפון בצבע אדום. לאחר    LEDשל הטלפון. פנס    USB  -ליציאת ה  USBהמיקרו  

 סיום הטעינה של הטלפון, הנורית תירק ועליך לנתק את המטען.

 
 

 חיבור לרשתות ולמכשירים 3.3
הטלפון שלך יכול להתחבר למגוון רשתות ומכשירים, כולל רשתות סלולריות להעברת קול ונתונים, 

, כמו אוזניות. באפשרותך גם לחבר את הטלפון שלך Bluetoothומכשירי  Wi-Fiרשתות נתונים 
של הטלפון שלך ולשתף את הנתונים הניידים של הטלפון    SD  -למחשב, להעביר קבצים מכרטיס ה

USBבור על ידי חי שלך
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 התחברות לרשת ניידת
, הטלפון שלך מוגדר להשתמש ברשתות הניידות SIMכשאתה מרכיב את הטלפון שלך עם כרטיס  

 של הספק שלך לשיחות קוליות ולהעברת נתונים.
 Wi-Fiהתחברות לרשתות 

Wi-Fi    מטר  100היא טכנולוגיית רשת אלחוטית שיכולה לספק גישה לאינטרנט במרחקים של עד  ,
 וסביבתך. Wi-Fi -תלוי בנתב ה

 Wi-Fiהקש על הגדרות> רשת ואינטרנט> 
זמינות ומציג את שמות אלה שהוא  Wi-Fiכדי להפעיל אותו. הטלפון סורק רשתות  Wi-Fiבדוק 

 מוצא. רשתות מאובטחות מסומנות בסמל נעילה.
 אם הטלפון מוצא רשת שאליה התחברת בעבר, הוא מתחבר אליה אוטומטית. הערה:

הקש על רשת כדי להתחבר אליה אם הרשת פתוחה, תתבקש לאשר שאתה רוצה להתחבר לרשת 
 על ידי לחיצה על חיבור. אם הרשת מאובטחת, תתבקש להזין סיסמה או אישורים אחרים. 

  Bluetooth התחברות למכשירי 
Bluetooth  היא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר, שבה מכשירים יכולים להשתמש בכדי

הנפוצים ביותר הם אוזניות לביצוע    Bluetooth  -מטר. מכשירי ה  8-10להעביר מידע על מרחק של  
שיחות או האזנה למוזיקה, ערכות דיבורית לרכבים ומכשירים ניידים אחרים, כולל מחשבים ניידים  

 ולריים. וטלפונים סל
 . Bluetoothהקש על הגדרות> התקנים מחוברים> 

 כדי להפעיל אותו.  Bluetoothבדוק 
עליך לזווג את הטלפון שלך למכשיר לפני שתוכל להתחבר אליו. ברגע שאתה מזווג את הטלפון  

 שלך למכשיר, הוא יישאר בזווג אלא אם כן אתה מבטל את זווג שלו.
הזמינים בטווח. אם המכשיר   Bluetooth -של כל מכשירי ההטלפון שלך סורק ומציג את המזהים 

 שאיתו ברצונך לזווג אינו מופיע ברשימה, הפוך אותו לגלוי. 
 USB התחברות למחשב דרך

, המחשב יטעין את הטלפון הנייד באופן  USBברגע שהטלפון הנייד מחובר למחשב באמצעות 
 לך.יופיע על המסך ש USBאוטומטי. במקרה כזה, חיבור מחשב 

 .USBגרור את לוח ההתראות כלפי מטה והקש על טעינת מכשיר זה באמצעות  .1
 להעברת קבצים. USB -בחר בהשתמש ב .2
ההתקן מזהה כדיסק נשלף על ידי המחשב. פתח את התיקיה והעביר או העתק קבצים   .3

 מהטלפון שלך למחשב ולהיפך. 

 שימוש במסך המגע טיפים של מסך המגע 3.4
 גע 

כדי לפעול עם פריטים על המסך, כגון סמלי יישום והגדרות, להקליד אותיות וסמלים באמצעות 
אתה פשוט נוגע בהם באצבעך. המקלדת שעל המסך, או ללחוץ על לחצני המסך,



10  

 גע והחזק 
גע והחזק פריט במסך על ידי נגיעה בו ולא להרים את האצבע עד שתתרחש פעולה. לדוגמה, כדי  

תאמה אישית של מסך הבית, אתה נוגע באזור ריק במסך הבית עד לתפריט  לפתוח תפריט לה
 נפתח.

 גרור 
גע והחזק בפריט לרגע ואז, מבלי להרים את האצבע, הזז את האצבע על המסך עד שתגיע למיקום  

 היעד. 
 החלק או גלוש  

להשהות כדי להחליק או לגלוש, אתה מזיז במהירות את האצבע על פני השטח של המסך, מבלי 
כשאתה נוגע בו לראשונה (כך שלא תגרור פריט במקום זאת). לדוגמה, גלוש את המסך למעלה או 

 למטה כדי לגלול רשימה.
 

 מסך נעילה
כאשר נעילת מסך בהגדרת אבטחה מופעלת, לחץ על מקש הפעלה כדי לנעול את המכשיר. זה 

 עוזר למנוע נגיעה מקרית במקשים ובנוסף לחיסכון בחשמל.
ר פונקציית השינה בהגדרת התצוגה מופעלת, לאחר שהתקן המכשיר היה במצב סרק במשך כאש 

 תקופה מוגדרת מראש, המסך יינעל באופן אוטומטי כדי לחסוך בחשמל.

 ביטול נעילת המסך
לחץ על מקש ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר. מסך הנעילה מופיע גע והחליק עד למעלה כדי 

 אין נעילת אבטחה.לבטל את נעילת המסך אם 

  שימוש במקלדת על המסך 3.5

אתה מזין טקסט באמצעות המקלדת שעל המסך. אפליקציות מסוימות פותחות את המקלדת 
אוטומטית. בחלק מהן אתה נוגע בשדה טקסט שבו ברצונך להזין טקסט לפתיחת המקלדת. ובחלק 

 אחר אתה נוגע בשדה טקסט שבו ברצונך להזין טקסט לפתיחת המקלדת.
 זין טקסטלה

גע בשדה טקסט והמקלדת שעל המסך תיפתח. אפליקציות מסוימות פותחות את המקלדת 
אוטומטית. בחלק מהן אתה נוגע בשדה טקסט שבו ברצונך להזין טקסט לפתיחת המקלדת. ובחלק 

 אחר אתה נוגע בשדה טקסט שבו ברצונך להזין טקסט לפתיחת המקלדת.
 גע במקשים במקלדת כדי להקליד.

 ם שהזנת מופיעים בשדה הטקסט, עם הצעות למילה שאתה מקליד להלן.התווי
 השתמש בסמל מחק כדי למחוק תווים משמאל לסמן.

 לאחר סיום ההקלדה, גע בסמל הקודם כדי לסגור את המקלדת.

  חיוג 3.6

 חיוג למספר באנשי הקשר

) או בסמל יישום הטלפון במסך הבית, ובחר בכרטיסיית אנשי קשר. החלק  גע בסמל הטלפון (
או גלוש כלפי מעלה / מטה כדי לבחור את איש הקשר הרצוי. לאחר מכן תוכל לגעת בסמל החיוג  

 כדי להתחיל שיחה.
 חיוג למספר ביומן שיחות

יחות אחרונות.  גע בסמל הטלפון או בסמל יישום הטלפון במסך הבית, ובחר בכרטיסיית יומן ש
החלק או גלוש כלפי מעלה / מטה כדי לבחור את איש הקשר הרצוי. אחר כך באפשרותך להתחיל 

 שיחה.
 מענה לשיחה נכנסת

החלק למעלה את סמל השיחה כדי לענות לשיחה נכנסת.
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ק למטה הקש על סמל סיום השיחה כדי לסיים את השיחה הנוכחית. כדי לדחות שיחה נכנסת, החל
 את סמל השיחה.

 ניהול שיחות מרובות
אם אתה מקבל שיחה חדשה כשאתה כבר בשיחה, אתה יכול להחליק את סמל השיחה למעלה 

 כדי לענות לשיחה הנוכחית.
 

 שימוש בתפריטים  .4

 מחשבון 4.1

אתה יכול להשתמש במחשבון זה כדי לפתור בעיות חשבון פשוטות או להשתמש באפשרות 
לפתור משוואות מורכבות יותר. הקש על נקה כדי למחוק את המספר האחרון המתקדמת שלו כדי 

או את המפעיל שהזנת. גע והחזק בנקה כדי למחוק את כל התצוגה. במסך המחשבון, באפשרותך  
 לגעת בסמל התפריט בפינה השמאלית העליונה כדי לנקות היסטוריה או לבחור נושא וכו.

 
 לוח שנה 4.2

לוח השנה כדי להציג אירועים שיצרת אירועים מכל חשבון שהוספת לטלפון  באפשרותך לפתוח את  
 והגדרת לסנכרון לוחות שנה מוצגים בלוח השנה.

 
 מצלמה 4.3

LG W30  מגה פיקסל.  16מגה פיקסל ומצלמה קדמית של  13מופעל על ידי מצלמה אחורית של
ל לצלם תמונה או סרטון מצלמות לצילום תמונות מפורטות יותר. תוכ  3יש    W30בחלק האחורי של  

 וידאו כדי להנציח את כל הרגעים החשובים שלך. 
 

 

 

 התחלת המצלמה

 ) אפליקציית המצלמה והמצלמה נפתחת.החלק למעלה על מקש הבית והקש על ( .1

 ) לחצן לכידה כדי לצלם את התמונה / קטעי וידאו. הקש על ( .2

ניתן גם ללחוץ על מקש עוצמת הקול למעלה / למטה או חיישן טביעות אצבע כדי לצלם  -הערה:
 את התמונות או כדי להתחיל את הקלטת הווידאו.
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 כאן בתמונה למטה מציגים את סקירת המצלמה במצב צילום כ: 

 
 

 ה שלך.למעט האפשרויות והמצב שהוסבר למעלה יש עוד כמה מצבים והגדרות במצלמ 
 ) מצב ואפשרות הגדרות בפינה השמאלית העליונה וכאן תמצאהקש על (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. מצבים אלה  AI/ קדמית אין מצב לילה, זמן מעבר, הילוך אטי ומצב  Selfieלמצלמת  -הערה:
קדמית  מיועדים רק למצלמה אחורית. ובנוגע להגדרות המודעות, למצלמה הקדמית יש מצב מראה  

 בנוסף למצלמה האחורית.
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 מצבי מצלמה והגדרות
 

מצב / 
 סקירה תיאור הגדרות

מצב 
 תמונה

מצב תמונה מיועד לצילום תמונות. זה  
  זהה גם למצלמה הקדמית וגם לאחורית. 

מצב 
 וידאו 

מצב הווידאו מיועד להקלטת סרטונים.  
זה זהה גם למצלמה הקדמית וגם  

 לאחורית.
 

מצב 
 בוקה

הוא צילום תמונות עם רקע    Bokehמצב  
מטושטש. המשתמש יכול להתאים את 
האובייקט על ידי הקשה על מקום כלשהו 
על המסך אשר צריך להיות ממוקד ושאר 

  האזור יהיה מטושטש.
זה עובד רק במצלמה אחורית  זה לא 

 מיועד למצלמה קדמית.

 

מצב יופי מזהה את הפנים ומתאים את   מצב יופי 
כמו עור, הלבנה או ורדרד  פרמטרי העור  

ולצלם תמונות בצורה נהדרת. 
המשתמש יכול גם להתאים את פרמטרי 
היופי באופן ידני. זה עובד גם עבור  

 המצלמה הקדמית והאחורית.

 

מצב 
 פנורמה

ניתן ליצור תמונת פנורמה על ידי הזזת 
מצלמה בכיוון אחד משמאל לימין או  

במצלמה מימין לשמאל. זה עובד רק 
   אחורית

זה עובד רק במצלמה אחורית  זה לא 
 מיועד למצלמה קדמית.
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מצב 
 דיוקן 

הוא   מצב זה עובד רק במצלמה קדמית,
אך כאן המשתמש  Bokehדומה למצב 

המיקוד באופן ידני.   אתלא יכול לשנות 
זה ממקד אוטומטית את האובייקט 
הקרוב ביותר והרקע של האזור הממוקד 

 יהיה מטושטש.

 
מצב 
זווית  
 רחבה

כולל מצלמה משולשת  W30מכשיר 
והוא נותן אפשרות להציג ולצלם תמונות 
בזווית רחבה. זה נותן את היתרון של 
צילום תמונות עם טווח גדול יותר של 

זה עובד רק  הסצנה עם יותר רקע.
במצלמה אחורית זה לא מיועד 

 למצלמה קדמית.

 

מסננים נותנים עבור אפקטים רבים של   מסננים
סצינות כמו ווסט / פלמה / מטרו / אייפל  

.  Ollieסומק / מודנה / סליל / ווג /  /
המשתמש יכול לבחור כל אפקט סצנה 
שיבחר ולצלם את התמונות. זה עובד גם  

 עבור המצלמה הקדמית והאחורית. 

 

HDR 
 מצב

טווח דינמי גבוה גורם לחשיפה פחותה  
בחלק בהיר ויותר חשיפה בחלק כהה  
בתמונה אחת כדי לשמור על פרטים  
נוספים. זה עובד גם עבור המצלמה 

 הקדמית והאחורית. 
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רזולוציית  
 תמונה

סוגים של רזולוציית תמונה  3ישנם 
וגודל מסך מלא.  1:1, 3: 4כגודל מסך 

לאחר בחירת רזולוציה, מסך התצוגה 
המקדימה של המצלמה מציג בהתאם 
וגם תמונות שצולמו בהתאם. ובמצב 

 ,1080pוידיאו זה נותן אפשרויות כמו 
720p  ומסך מלא. זה זהה גם למצלמה

 הקדמית וגם לאחורית. 

 
בחר במבזק כמופעל / כבוי / אוטומטי /   מבזק

ממשיך למצלמה האחורית. פנס מבזק  
למצלמה אחורית זמין אך למצלמה 
קדמית המשתמשת במסך הטלפון  

רק במצב וידאו במצלמה  כהבזק
 הקדמית אין אפשרות מבזק.

 

מצב 
 לילי

מצב לילה הוא פונקציית מצלמה 
המשמשת כשאתם מצלמים במצבים עם  

או בשעות הלילה. זה עוזר  -נמוך אור 
לצלם תמונות עם יותר בהירות ללא אור  
הבזק. מצב זה מיועד רק למצלמה 

זה עובד רק במצלמה אחורית  אחורית.
 זה לא מיועד למצלמה קדמית.

 

הילוך 
 אטי

מצב זה משמש להקלטת סרטונים 
בהילוך אטי. וידאו שהוקלט במצב זה 

זה עובד רק במצלמה   ישחק בהילוך אטי
  אחורית זה לא מיועד למצלמה קדמית.

 צילום 
 מואץ

מצב זה משמש להקלטת סרטונים. מצב  
זה נותן אפשרויות להפעלת הסרטון 
המוקלט מהר מהרגיל. זה נותן אפשרות 
X5, X10, X 60, X 180, X 300  .

  X5לדוגמה, אם אנו בוחרים צילום מואץ  
 5מכפי שהוא מנגן את הווידאו שהוקלט 

פעמים מהר יותר, אם נקליט סרטון של  
שלו שניות מכפי שההפעלה  5משך 

תושלם תוך שנייה אחת. זה עובד רק  
במצלמה אחורית זה לא מיועד למצלמה 

 קדמית.
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מגע 
 צילום 

כדי לאפשר צילום מגע יכול לצלם את 
התמונה באמצעות מגע בכל מקום  
במסך המצלמה. זה אותו דבר גם עבור  

 המצלמה האחורית וגם הקדמית.
 

כדי לאפשר סימן מים ניתן לצלם תמונות  סימן מים 
בצד התחתון הימני. זה זהה   LGעם לוגו  

 גם למצלמה הקדמית וגם לאחורית. 

 

טיימר  
 עצמי

טיימר עצמי הוא אפשרות לצילום  
תמונות באופן אוטומטי לאחר מרווח זמן  

,  5, 2 -שנבחר. האפשרויות הנה הן כ
שניות ולא מופעל. זה מתפקד זהה  10

 למצלמה הקדמית והאחורית.

 

מיועד לזיהוי סצינות. אם מצב   AIמצב  AIמצב 
AI   ,מופעל במהלך צילום תמונות

המכשיר מזהה אוטומטית את הסצנה 
ומציע את המצב הטוב ביותר לצילום  

פועל ואנחנו  AIתמונות. לדוגמה, מצב 
מצלמים תמונות באזור כהה או באזור 
תאורה נמוכה ואז על מסך המצלמה 
אוטומטית מקבל חלונות קופצים כדי  
לעבור למצב לילה ואחרי הקשה שם 

  AIמצב  צב לילה אוטומטי.מופעל מ
עובד רק במצלמה אחורית. זה לא 

 מיועד למצלמה קדמית.

 

צליל 
 תריס

הקש כדי להפעיל ולהשבית את צליל 
תריס המצלמה בעת צילום תמונה /  

 וידאו. 
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תיוג  
 גאוגרפי 

אם תיוג גאוגרפי מופעל, תמונות 
שצולמו ישמרו עם פרטי מיקום במקום  

 צולמה התמונה.בו 

 
סרט 
 צילום 

הגדרות סרט צילום מציגות את תצוגת 
התמונות הממוזערות שצולמו בסגנון  

 גלילה על גבי מסך המצלמה

 

גודל  
 תמונה

הגדרות גודל תמונה מיועדות לבחירת 
  12MP, 9MP, 7MP - גודל תמונה כ

 ,16MP - עבור המצלמה האחורית ו 
10MP   9  - וMP  .עבור המצלמה הקדמית 

 

מראה 
 קדמית

פירושו שאם אתה צופה   -תמונת מראה 
בתמונות שצולמו, היית רואה שמימין  
שמאל ושמאל ימינה, ממש כמו להסתכל 

 במראה.

 
כאן ניתן לבחור טלפון אחסון או כרטיס   אחסון

SD .לתמונות שצולמו  

אנטי 
 פליקר

אנטי פליקר הוא הגדרה שעליך לבדוק 
אתה בחדר עם נורות פלורסנט או אם 

שאתה מתכנן לצלם מסך טלוויזיה.  
לעתים קרובות כאשר משתמשים 
במצלמה בסביבות אלה, יש הבהוב 
בולט בתמונה. הגדרה זו מסייעת  

 בהפחתת הבהוב

 

 שחזר
ברירת 

 מחדל

שחזור ברירת המחדל יאפס את הגדרות 
  המצלמה לברירת המחדל.
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4.4 Chrome 
 זהו דפדפן; אתה יכול להשתמש בזה כדי לגלוש באתרי אינטרנט.

 
 שעון 4.5

 הקש על סמל השעון בממשק התפריט הראשי.
באפשרותך להגדיר אזעקה על ידי שינוי התראה קיימת או על ידי הוספת התראה חדשה.טיימר 

 ושעון עצר זמינים גם ביישום שעון. 
 

 אנשי קשר 4.6
 . למשתמש פה יש אפשרויות כמו:Gmail -צפה באנשי קשר שנשמרו במכשיר או ב

 חפש 
 באפשרותך לחפש רשומה לפי שם איש קשר. לאחר הזנת שם נכון, הוא יציג את איש הקשר.

 איש קשר חדש
 .Gmail -)   "איש קשר חדש", אתה יכול לבחור להוסיף את איש הקשר לטלפון או ללחץ על (

 בחירת מיקום האחסון ניתן להוסיף שם ומספר. לאחר 
 מחיקת איש קשר

לחץ לחיצה ארוכה על כל איש קשר, הכנס את רשימת הבחירות המרובות, בדוק את איש הקשר 
 ולחץ על "מחק".

 אנשי קשר לתצוגה
מהאפשרות בפינה השמאלית העליונה ניתן להגדיר להציג את כל אנשי הקשר או להתאים אישית 

 לחלק מאנשי הקשר.את התצוגה 
 תוויות

 לחצן אפשרויות בפינה השמאלית העליונה> הצג וצור תוויות (אנשי קשר קבוצתיים).
 -הגדרות:

אם לא תוסיף חשבון, ניהול החשבון ריק, אם עליך להוסיף את החשבון, תראה את פרטי  חשבונות:
סנכרון מרובה של החשבון. החשבון, כמובן שתוכל להוסיף מספר חשבונות בהגדרות, כדי להשיג 

 לאחר הוספת החשבון, לחץ על חשבון זה כדי לסנכרן את אנשי הקשר שלך בטלפון הנייד. 
 מיין את רשימת אנשי הקשר לפי שם פרטי או שם משפחה.מיין לפי:

 הגדר ערכת נושא כהה, בהירה או הגדר על ידי שומר סוללות.  בחר נושא:
או את המכשיר כברירת מחדל של האחסון   Gmailאת    הגדרברירת מחדל של אחסון אנשי קשר:

 עבור אנשי קשר חדשים.
או לייצא את רשימת אנשי  SD -באפשרותך לייבא אנשי קשר מכרטיס היבוא / ייצוא / שחזור:

 ולשחזר איש קשר מגיבויים קודמים. SDהקשר לכרטיס 
 הימים האחרונים.   30שנה את רשימת אנשי הקשר שלך בחזרה למצב כלשהו במהלך  בטל שינויים:

נקה נתוני מכשירים לגבי התדירות שיצרת קשר עם אנשים. נתונים אלה  נקה נתוני אינטראקציה:
 נוצרים כאשר אתה מתקשר, שולח טקסט או שולח דוא"ל לאנשים.

 כאן הצגת רשימת המספרים החסומים אם קיימים. מספרים חסומים:
 התקשרו לאיש קשר

 להיכנס לממשק פרטי הקשר ואז לחץ על סמל השיחה.לחץ על איש קשר כדי 
 שלח הודעה לאיש קשר

 לחץ על איש קשר כדי להיכנס לממשק איש הקשר המפורט ואז לחץ על סמל ההודעה.
 

4.7 Google Docs 
Google Docs  תוכנתמבוססת אינטרנט הכלול כחלק מחבילה חינמית שלמעבד תמלילים הוא 

office suite  המוצעת על ידיGoogle.  האפליקציה תואמת גם לMicrosoft Office   פורמטים של
תבניות מסמכים לעיון   קבצי. האפליקציה מאפשרת למשתמשים ליצור ולערוך קבצים ולספק הרבה

למשתמש כמו קורות חיים, תבנית אותיות שונות, משפטי וכו. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Word_processor
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_application
https://en.wikipedia.org/wiki/Google
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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4.8 Google Drive  

Google Drive  .הוא שירות לאחסון קבצים וסנכרון קבצים שפותח על ידי גוגלGoogle Drive 
מאפשר למשתמשים לאחסן קבצים בשרתיהם, לסנכרן קבצים במכשירים ולשתף קבצים. אחסן 

גיגה הראשונים של ההאחסון   15ושתף בבטחה את התמונות, הסרטונים, הקבצים שלך ועוד בענן.  
 .Googleשלך הם בחינם באמצעות חשבון 

 
4.9 Google Duo  

Google Duo    היא האפליקציה החדשה והפשוטה לשיחות וידאו שמביאה אותך פנים אל פנים עם
  ™ Androidניתן לחבר שיחת וידאו עם כל מכשיר  Duoכל האנשים החשובים ביותר. באמצעות 

 . iPhoneאו 
 

 קבצים 4.10
Files by Google ת שטח עם המלצות על ניקיון.  היא אפליקציית ניהול קבצים שעוזרת לכם לפנו

מצא קבצים במהירות רבה יותר באמצעות חיפוש וגלישה פשוטה. שתף קבצים במצב לא מקוון עם  
 אחרים, במהירות וללא נתונים.

 
 FMרדיו  4.11

אנא חברו את האזניות התואמות למכשיר ואז הפעילו את הרדיו. ניתן להשתמש בכבל האזניות 
הקול המתאימה בעת האזנה לרדיו. המשך להשתמש בנפח . אנא התאם את עוצמת FMכאנטנת 

 גבוה יותר מזיק לאוזן שלך. 
 

4.12 Gmail 
חדש באמצעות אפליקציה    Gmailהקיים שלך או ליצור חשבון    Gmailבאפשרותך להתחבר לחשבון  

 זו.
 

 חיפוש  4.13
באפשרותך לחפש ולהציג משהו בטלפון או בדף האינטרנט שלך לאחר התחברות לאינטרנט 

 באמצעות פונקציה זו. 
 

 שמור הערות 4.14
Google Keep  הערות,  שירות לרישוםהואKeep   ,מציע מגוון כלים לרישום הערות, כולל טקסט

ן רשימות, תמונות ושמע. תפוס במהירות מה בראש שלך וקבל תזכורת מאוחר יותר במקום או בזמ
 הנכון. הקלט תזכיר קולי תוך כדי תנועה ותועבר באופן אוטומטי. 

 
4.15 Google מפות  

תנועה , GPSקבל מידע על ניווט . Googleנווט בעולם שלך במהירות ובקלות יותר עם מפות 
לא משנה  -ומעבר בזמן אמת, וסקור שכונות מקומיות על ידי לדעת היכן לאכול, לשתות וללכת 

 העולם אתה נמצא.באיזה חלק של 
 

 הודעות 4.16
) MMS) והודעות מולטימדיה (SMSבאפשרותך להשתמש בהודעות כדי להחליף הודעות טקסט (

 עם חבריך בטלפונים הניידים שלהם.
 שליחת הודעה

https://en.wikipedia.org/wiki/Note-taking
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 הקש על סמל ההודעה במסך הבית ובחר בהוסף סמל הודעה חדש כדי לערוך הודעה חדשה. .1
הקשר או את מספרו בשדה הנמען. עם הזנת המידע, כל אנשי הקשר התואמים הזן את שם איש   .2

 מופיעים. לחץ על איש קשר שהוצע או בכמה אנשי קשר כמקבל / ים הודעה. 
 לחץ על הזנת הודעה כדי לחבר את ההודעה. .3
 לאחר השלמת ההודעה, לחץ על סמל שלח כדי לשלוח את ההודעה. .4

 חדשות 4.17

היא אפליקציית חדשות חכמה שמארגנת את מה שקורה בעולם כדי לעזור לך   Googleחדשות 
 . Googleללמוד יותר על הסיפורים החשובים לך. הישאר מעודכן בחדשות 

 
 טלפון 4.18

חייג למספר שנשמר באנשי הקשר שלך או למספר החדש. כמו כן, ניתן לבדוק את רשומות יומני 
בפינה השמאלית העליונה של המסך לקבלת  ) בתפריטהשיחות האחרונות. שלוש נקודות (

אפשרויות והגדרות נוספות כמו היסטוריית שיחות, חשבונות שיחה, רשימה שחורה ליצירת קשר  
 וכו לחץ על סמל לוח החיוג, שם תוכל להזין מספר טלפון כדי להתחיל שיחה. 

4.19 Google תמונות 

ורגנים באופן אוטומטי וקל הן הבית של כל התמונות והסרטונים שלך, המא Googleתמונות 
לשיתוף. כמו כן, אפליקציה זו כוללת תכונת גיבוי והיא מעניקה למשתמשים אחסון ללא הגבלה ללא 

 .של רזולוציה 1080pוסרטונים של עד פיקסל -מגה 16תצלומים לתמונות של עד 
 

  Google Playסרטים וטלוויזיה של  4.20

 האפליקציה מציעה סרטים ותכניות טלוויזיה לרכישה או להשכרה, תלוי בזמינות.

  Google Playמוסיקה של  4.21

כאן תוכלו להירשם לערוצי רדיו למוזיקה וליהנות ממוזיקה במצב מקוון או לא מקוון. כמו כן אתה 
 . SDיכול לנגן מוזיקה המאוחסנת בטלפון או בכרטיס 

4.22 Google Play    חנות  

בוא ליהנות ממיליוני האפליקציות, המשחקים, המוזיקה, הסרטים, הטלוויזיה, הספרים, המגזינים  
ועוד. כאן תוכלו לחפש ולהוריד אפליקציות ומשחקים בתשלום וחינם   Androidהאחרונים של 

 המעניינים אתכם וליהנות.

https://en.wikipedia.org/wiki/Megapixel
https://en.wikipedia.org/wiki/Display_resolution
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 הגדרות 4.23
 אפליקציית ההגדרות מכילה את רוב הכלים להתאמה אישית ולהגדרת התצורה של הטלפון שלך כ:

 רשת ואינטרנט 
שלך,  SIM -הגדרות כרטיס הבאפשרותך להשתמש בהגדרות רשת ואינטרנט כדי לנהל את 

. הגדר נקודה חמה וקישור, מצב טיסה,  Wi-Fiלהגדיר ולנהל חיבורים לרשתות ומכשירים באמצעות  
VPN .ורשתות סלולריות בממשק זה 

 החלק למעלה על מקש הבית> הגדרות> רשת ואינטרנט
Wi-Fi 

 .Wi-Fi> רשת ואינטרנטההגדרות, הקש על   במסך 
 להפעלה.) הקש על ( 
 הזמינות יופיעו באופן אוטומטי.  Wi-Fi-רשתות ה 
 בחר רשת. 

 של הרשת. Wi-Fi-ייתכן שתצטרך להזין את סיסמת ה •
שבוצעה אליהם גישה בעבר. אם אינך רוצה  Wi-Fiהמכשיר מדלג על תהליך זה עבור רשתות  •

 .שכח רשתמסוימת, הקש על הרשת ולאחר מכן הקש על    Wi-Fiלהתחבר באופן אוטומטי לרשת  
 Wi-Fiהעדפות 

 זמינה , היא נותנת אפשרויות כ: Wi-Fiיש תכונת  Wi-Fiמתחת לתכונת העדפות 
 הפעלה / כיבוי  -באופן אוטומטי  Wi-Fiהפעל  

Wi-Fi .יופעל שוב על רשתות שמורות באיכות גבוהה, כמו הרשת הביתית שלך 
 הפעלה / כיבוי  -פתיחת התראה ברשת  

 הודע מתי רשת ציבורית איכותית זמינה.
 הפעלה / כיבוי  -עבור לנתונים ניידים באופן אוטומטי  

אין גישה לאינטרנט. חיובים על שימוש בנתונים  Wi-Fi -השתמש בנתונים ניידים כאשר ל
 עשויים לחול. 

 התקן אישורים  
 התקן אישורים במידת הצורך.

 Wi-Fi Direct 
כדי לשתף נתונים  Wi-Fi Direct-תוכל לחבר את ההתקן שלך להתקנים אחרים שתומכים ב

-Wiכל להתחבר עם יותר משני מכשירים באמצעות ישירות איתם. אינך צריך נקודת גישה. תו
Fi Direct. 

 Wi-Fi< Wi-Fi Directוהיכנס לתכנית  Wi-Fiהפעל  •
 מופיעים אוטומטית.  Wi-Fi Direct -מכשירים קרובים התומכים ב •
 בחר התקן •
 . החיבור מתרחש כאשר המכשיר מקבל את בקשת החיבור •
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 .Wi-Fi Directהסוללה עשויה להתרוקן במהירות באמצעות   -הערה:

 MACכתובת  
 .MACכאן זמין מידע על כתובת  

 רשתות שמורות  
 שהתחברתם אליהם בעבר. Wi-Fi -כאן שמורות את רשתות ה

 רשת ניידת
 כאן נמצאו אפשרויות כ: 

 הפעלה / כיבוי  - נתונים ניידים  
 גישה לנתונים באמצעות רשת סלולרית

 הפעלה / כיבוי  -נדידה   
 התחבר לשירותי נתונים בזמן נדידה. 

 שימוש בנתוני אפליקציה  
כאשר נפתחת רשימת השימוש בנתוני אפליקציה של הצגת אפליקציה עם פירוט של נתונים  

 ניידים המשמשים במחזור חודשי מוגדר מראש כמו:

 
ו: הגדרות> רשת להלן אפשרויות נוספות להתאמה אישית של כמה הגדרות נוספות כמ

 )ואינטרנט> רשת סלולרית> שימוש בנתוני אפליקציה> (
 כאן ניתן לבדוק ולאפס את תאריך משך השימוש במחזור השימוש.  •
 הפעלה / כיבוי  -הגדר אזהרת נתונים   •
וכו, כאשר המשתמש    1GB / 2GB / 5GB  - כאן ניתן להגדיר אזהרת נתונים כ   - אזהרת נתונים   •

ירצה לקבל התראות אזהרת נתונים. כאשר משתמשים בנתונים ניידים עד לקצה הגבול זה ייתן  
הוא קבע באפשרות אזהרת נתונים.  התראות אזהרת נתונים למשתמש שהוא השתמש בנתונים ש 
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כאשר נתונים  אם היא מופעלת, היא תשהה את נתוני הנייד    -הפעלה / כיבוי    -הגדר מגבלת נתונים   •

ניידים נצרכים לפי מגבלת נתונים מוגדרת מראש ותיתן הודעה אחת למשתמש על המשך העבודה  
 אם ברצונו להמשיך להשתמש בנתונים או אישור כדי להשהות את השימוש בנתונים כפי ש: 

 
כאן ניתן להגדיר את מגבלת הנתונים בה המשתמש רוצה לקבל התראה על   -מגבלת נתונים  •

 תונים. מגבלת נ
 . 4G / 3G / 2G - כאן ניתן להגדיר רשת כ - סוג רשת מועדף  
לשיפור תקשורת קולית ועוד   LTEהשתמש בשירותי  - הפעלה / כיבוי  - 4G LTE - שפר את מצב ה  

 (מומלץ) 
 כדי להפעיל / להשבית שיחות וידאו  -הפעלה / כיבוי   -מוביל שיחות וידאו   
אם הפעל אז חפש ברשת והירשם לרשת באופן אוטומטי. אבל    -הפעלה / כיבוי    -בחר אוטומטית רשת   

 אם זה מבוטל, צריך לחפש ולהירשם לרשתות זמינות באופן ידני. 
 שהוכנסו.   SIM  -עבור מפעילי כרטיסי ה  APNsכאן מוצגים   - שמות נקודות גישה  

אם הוא    מופעל / כבוי,  -הגדרות> רשת ואינטרנט> שימוש בנתונים> שומר נתונים    -שומר נתונים  
מופעל אז זה עוזר להפחית את השימוש בנתונים, שומר נתונים מונע מאפליקציות מסוימות לשלוח  
או לקבל נתונים ברקע. אפליקציה בה אתה משתמש כרגע יכולה לגשת לנתונים אך עשויה לעשות 
 זאת בתדירות נמוכה יותר. פירוש הדבר יכול להיות, למשל, שתמונות אינן מוצגות עד שתקיש

 עליהן.
 הנה אפשרויות קשירה שונות כדי לשתף נתונים ניידים כ:  -נקודה חמה וקשירה  

אם זה מופעל, המשתמש יכול לשתף את הנתונים הניידים שלו   - הפעלה/ כיבוי -  Wi-Fiנקודה חמה  
 עם אחרים לאחר ביצוע מעט הגדרות כדלקמן: 

  הקש על הפעלה / כיבוי של פונקציית נקודה חמה  (  -  הפעלה / כיבוי (Wi-Fi. 
  חר. כאן כברירת מחדל שם המכשיר אך המשתמש יכול להתאים אישית לכל שם א - שם נקודה חמה 
  המשתמש צריך להגדיר סיסמה כלשהי בכדי להפוך את הנקודה החמה של   - סיסמת נקודה חמה

המכשיר שלו למוגן באמצעות סיסמה. אם המשתמש רוצה לשתף את הנתונים שלו עם אחרים, יפעיל  
 במכשיר של האחר וישתף איתם את סיסמת הנקודה החמה כדי להתחבר.  Wi-Fi - את ה

 
ועלולה לחייב שימוש בנתונים, עמלות, בהתאם אפשרות זו משתמשת בנתונים ניידים  -הערה:

לתכנית התמחור שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר  
 http://www.android.com/tether#wifiבאתר 

 

 USBתף את חיבור האינטרנט לטלפון באמצעות ש  -הפעלה / כיבוי   -  USBשיתוף באמצעות  
  חבר את המכשיר והמכשירים האחרים באמצעות כבלUSB . 

http://www.android.com/tether#wifi
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  במסך ההגדרות רשת ואינטרנט> נקודה חמה ושיתוף> שיתוף באמצעותUSB 
 ) להפעלההקש על ( 

 

אפשרות זו משתמשת בנתונים לנייד, ועשויה להיות כרוכה בתשלום, בהתאם לתכנית  .1 -הערה:
 המחירים שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

והתקן אותו  www.lg.com  מהאתר USB-בעת התחברות למחשב, הורד את מנהל התקן ה .2
 במחשב.

מופעל.   USBלא ניתן להעביר קבצים בין המכשיר למחשב כאשר חיבור לאינטרנט באמצעות  .3
 כדי לשלוח או לקבל קבצים.  USBכבה את החיבור לאינטרנט באמצעות 

 .Linuxומעלה או  Windows XP הן לאינטרנט בחיבור שתומכות הפעלה מערכות .4
 

 .Bluetoothפון באמצעות שתף את חיבור האינטרנט לטל - Bluetoothשיתוף באמצעות  
לאינטרנט דרך חיבור הנתונים לנייד במכשיר שלך  Bluetoothניתן לחבר מכשיר עם חיבור 

 עם מעט הגדרות כדלקמן: 
  במסך ההגדרות , הקש על הסמל רשת ואינטרנט> נקודה חמה ושיתוף> שיתוף באמצעות

Bluetooth 
 ) להפעלה.הקש על  ( 
 הפעל את ה-Bluetooth .בשני המכשירים והתאם ביניהם 

 
אפשרות זו משתמשת בנתונים ניידים ועלולה לחייב שימוש בנתונים, עמלות, בהתאם  -הערה:

לתכנית התמחור שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף, זמין באתר  
her#Bluetooth_tetheringhttp://www.android.com/tet 

 
 SIMכרטיסי 

 כ:  SIM -כאן שמור את הגדרות ה
 SIM 1 / SIM2 - אפשר / השבת, שנה את שם ה- SIM .וצבע הנושא 
  שמור כאן   -נתונים ניידיםSIM1  אוSIM2  מועדפים לנתונים ניידים 
  שמור כאן  -שיחותSIM מועדף כ- SIM1  אוSIM2  .לשיחות יוצאות 
  הודעותSMS - שמור כאן את ה- SIM המועדף כ- SIM1 / SIM2 .לשליחת הודעות 

 להפעלת / השבתת מצב טיסה. -הפעלה/ כיבוי  -מצב טיסה 
VPN -  אתה יכול להתחבר לרשת וירטואלית בטוחה, כגון אינטראנט. תוכל גם לנהל רשתות

 פרטיות וירטואליות מחוברות.
 כ:  VPNהוסף 

 VPNבמסך ההגדרות הקש על רשת ואינטרנט>  .1
 VPN) בפינה השמאלית העליונה והוסף +הקש על אפשרות ( .2
 והקש על שמור.  VPNהזן פרטי  .3

 כ VPNקביעת תצורה של הגדרות 
. VPSsמרשימת  VPNהקש על  .1

http://www.lg.com/
http://www.lg.com/
http://www.lg.com/
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
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 התחברוהקש על   VPNהזן את פרטי חשבון המשתמש של   .2
תכונה זו זמינה רק כאשר נעילת המסך מופעלת. אם נעילת המסך מבוטלת, מופיע מסך  -הערה:

 הגדרת נעילת מסךבמסך ההתראה כדי להפעיל את נעילת המסך. ראה  שנההתראות. הקש על 
 לפרטים. 

 
 מכשירים מחוברים

, מכשירי שידור ומדפסות לכאן ולגשת אליהם. הכנס לאפשרות BTאתה יכול להגדיר חיבורי 
 העדפות חיבור עבור 

 
 בחר כל אפשרות חיבור ופעל לפי ההודעה על המסך כדי להגדיר את החיבורים. 

 -Bluetooth תוכל לחבר את המכשיר שלך למכשירים סמוכים שתומכים ב-Bluetooth   כדי
ולמקלדת. בדרך זו תוכל לשלוט  Bluetoothלהחליף אתם נתונים. חבר את המכשיר לאוזניית 

 בקלות רבה יותר במכשיר.
 שיוך עם מכשיר אחר: 

 . Bluetoothבמסך ההגדרות הקש על מכשירים מחוברים> העדפות חיבור>  .1
 כדי להפעיל את זה. הקש על  .2
המכשירים הזמינים מופיעים באופן אוטומטי. (רק מכשירים שמוגדרים כגלויים מוצגים   .3

 ברשימה.)
 מכשיר מהרשימה.בחר  .4
פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי לבצע את האימותים. (המערכת מדלגת על שלב  .5

 זה עבור מכשירים שבוצעה אליהם גישה בעבר)
 : Bluetoothשליחת נתונים דרך חיבור  

 בחר בקובץ (באפשרותך לשלוח קובצי מולטימדיה או אנשי קשר.) .1
 Bluetooth) שיתוף באמצעות הקש על  ( .2
 יר יעד עבור הקובץ.בחר מכש .3
הקובץ יישלח ברגע שמכשיר היעד יקבל אותו. (תהליך שיתוף הקבצים עשויים   .4

 להשתנות, בהתאם לקובץ)
ניתן לנגן את המסך והצליל של המכשירים במכשיר אחר כגון טלוויזיה התומכת  -שידור 

 וכו .  chromecastבפונקציות שידור בעזרת מכשירי שידור כמו 
. עבור פונקציה זו מדפסות חייבות לתמוך  Wi-Fiהתחבר למדפסות באמצעות  ניתן ל  -מדפסות   

 .Wi-Fi -ב
בדוק כאן את היסטוריית ההעברות. -קבצים שהתקבלו  



26  

 Chromebook -   חבר התקנים כך שתוכל לשלוח טקסט מהמחשב שלך, לשתף את חיבור
שלך כדי להתקין.   Chromebook -האינטרנט של הטלפון שלך ופשט את הנעילה. השתמש ב

 http://support.google.com/chromebook לקבלת מידע נוסף בקר באתר
 

 ים והודעותיישומ
כאן תוכלו לבדוק את כל האפליקציות כאפליקציות התקן אחרונים, ברירת מחדל ומערכת ויכולים  
לבדוק את זמן המסך עבור האפליקציות האחרונות, הפעלה / כיבוי / שינוי צליל התראה, לבדוק 

 הרשאות אפליקציות וגישה מיוחדת לאפליקציות. 
 סוללה

שלך, אחוז הסוללה, רמת הסוללה ושימוש בסוללה בממשק באפשרותך להציג את מצב הסוללה 
 זה. ובאפשרותך לבצע הגדרות שונות כמו

אם הדבר מאפשר להאריך את חיי הסוללה, חיסכון בסוללות  -מופעל / כיבוי  -חיסכון בחשמל  
 מכבה כמה תכונות מכשירים ומגביל יישומים. 

עלת, היא תגביל את הסוללה עבור אם היא מופ -מופעלת / כיבוי  -סוללה הניתנת להתאמה  
אפליקציות שאינן משתמשות בהן לעתים קרובות. כדי להאריך את חיי הסוללה, סוללה הניתנת 
להתאמה מגבילה את הסוללה עבור אפליקציות המשמשות לעתים רחוקות. הטלפון שלך ילמד 

 ים אלה.כיצד אתה משתמש באפליקציות לאורך זמן. התראות עשויות להתעכב עבור יישומ
 הצג את אחוז הסוללה בשורת המצב. -הפעלה / כיבוי  -אחוז סוללה  

 תצוגה
 כאן תוכלו להתאים אישית הגדרות תצוגה שונות כ: 

 כאן ניתן לבחור בסגנון חריץ כברירת מחדל / טיפת מים / הסתר את החריץ.  -סגנון חריץ  
 0-100% -כאן ניתן להגדיר את בהירות התצוגה מ -רמת בהירות  
 התאם את מצב צבע המסך עם האפשרות הזמינה. -מצב צבע מסך  
אם מופעלת, תאורת הלילה תצבע את המסך שלך בצבע ענבר.   -הפעלה / כיבוי    -תאורת לילה   

זה מקל על הסתכלות על המסך שלך או על קריאתו באור עמום ועלול לעזור לך להירדם בקלות 
 רבה יותר. 

אם מופעלת, בהירות המסך שלך תסתגל אוטומטית  - On / Off -בהירות הניתנת להתאמה  
לסביבתך ולפעילויות שלך. באפשרותך להזיז את המחוון ידנית כדי לעזור לבהירות הניתנת 

 להתאמה ללמוד את העדפותיך.
 בחר טפטים מתוך טפטים חיים / תמונות / טפטים למערכת.  -טפטים  
 ינות.קבע את זמן השינה מבין האפשרויות הזמ -זמן שינה  
נורית התראה / כיבוי עבור אירועים שלא נענו / התראות אפליקציות / טעינה /   -נורית הודעה  

 טעינה מלאה / סוללה חלשה.
כאן המשתמש מצא הוראות כיצד להפעיל מצב ביד אחת וכיצד להשתמש  -מצב ביד אחת  

 במצב זה.
 הפעלה / כיבוי של סיבוב מסך אוטומטי.  -סיבוב מסך אוטומטי   
 זה נותן אפשרות להחליף פונקציות של המפתח הקודם והאחרון.  -חצן החלפה ל 
 כאן המשתמש יכול לשנות את גודל הגופן של הטקסט. -גודל גופן  
בעזרת גודל תצוגה יכול המשתמש להפוך את הפריטים על המסך קטנים יותר   -גודל תצוגה  

 או גדולים יותר. ייתכן שחלק מיישומים ישנו מיקום. 
הגדר שומר מסך כשעון / צבעים / תמונות ותנאי לשומר המסך כמו בעת טעינה /   -מסך שומר  

 בזמן עגינה / בזמן טעינה או עגינה / לעולם. 
הנה אפשרויות לבחירת נושא המכשיר כהה / אור / אוטומטי (מבוסס על  -ערכת נושא מכשיר  

 טפט).
 צליל

 הנה באפשרותך לבצע התאמה אישית
הקול עבור מדיה / עוצמת שיחה / עוצמת הצלצול של שיחות נכנסות / עוצמת רמת עוצמת  

 צלצול הודעה / עוצמת שמע.
שיחות נכנסות. אם מופעל, הטלפון ירטוט גם עבור -הפעלה / כיבוי  -כמו כן רטט לשיחות  

http://support.google.com/chromebook
http://support.google.com/chromebook
http://support.google.com/chromebook


27  

אפשר אזעקה ומדיה, אין  אם מופעל זה ישתיק את הצליל וההודעות אך י  - הפעלה / כיבוי  -אי הפרעה  
ראיה או צליל מהודעות, שיחות מאנשי קשר מסומנים בכוכב ומתקשרים חוזרים וללא הודעות, אירועים  

 ותזכורות. המשתמש יכול להתאים אישית את משך הזמן ואת התנהגותו. 
. המשתמש יכול  SIM 2 -ו  SIM1כאן המשתמש יכול להתאים אישית את הצלצול  -צלצול הטלפון  

אים אישית את הצלצול מאפשרויות הטון הזמינות של המערכת וגם מקבצי המוסיקה / שמע  להת
 . SDהקיימים באחסון הטלפון או בכרטיס  

כאן המשתמש יכול להתאים אישית את צליל ההתראות מאפשרויות הטון   -צליל הודעה ברירת מחדל  
 . SDלפון או בכרטיס  הזמינות של המערכת וגם מקבצי המוסיקה / שמע הקיימים באחסון הט

כאן המשתמש יכול להתאים אישית את צליל האזעקה מאפשרויות הטון   - צליל מעורר ברירת מחדל  
 . SDהזמינות של המערכת וגם מקבצי המוסיקה / שמע הזמינים באחסון הטלפון או בכרטיס  

הפעלה / כיבוי צלילי כרית חיוג, צלילי נעילת מסך, צלילי טעינה, צלילי מגע   - צלילים ורטטים אחרים  
 טטי מגע. ור
 אחסון

וכדי לנהל    SD  -השתמש בהגדרות האחסון כדי לפקח על שטח המשומש והזמין בטלפון ובכרטיס ה
 את שטחך.

 אבטחה ומיקום
 באפשרותך להגדיר את הפרמטרים לגבי אבטחה באמצעות פונקציה זו כ: 

 הנה האפשרויות הן:  - אבטחת מכשיר  
  כאן המשתמש יכול להגדיר נעילת מסך כ אין/ החלק / תבנית / קוד   - נעילת מסךPIN /  .סיסמה 
   כאן בהגדרות ביטול הנעילה באמצעות זיהוי פנים הוסיפו את הפנים    - פתיחה באמצעות זיהוי פנים

 והשתמשו בפנים כדי לבטל את נעילת המכשיר. 
   קן את טביעת האצבע כנעילת המסך שלך. כאן בהגדרות טביעות האצבע שמור והת   -טביעת אצבע 
  הנה אפשרויות חכמות נוספות לשמירה על בטחונכם עם אפשרויות זמינות כמו   - נעילה חכמה

 נעילה חכמה עם זיהוי גוף, מקומות מהימנים, מכשירים מהימנים, התאמת פנים וקול מהימנים. 
 .אנא הבינו היטב את ההוראות של נעילה חכמה לפני השימוש -הערה:

 האפשרויות הנה:  - פרטיות  
  הפעלה / כיבוי של מיקום המכשיר שלך.  - מיקום 
   הצג תו בקצרה בזמן שאתה מקליד סיסמה לביטול נעילת המסך.  -הצג סיסמאות 
  הנה רק אפליקציית ניהול מכשירים אחת כ - אפליקציות לניהול מכשירים- Find My Device  .

 כדאי לנעול או למחוק נתונים במקרה שהמכשיר יאבד. 
  נעילת כרטיסSIM -  הגדר סיסמת נעילתSIM  בעזרת קודPIN אם אינך יודע את קוד ה .-PIN  

 שלך.  PIN - את מספר ה  שלך, צור קשר עם שירותי המפעיל שלך וקבל  SIM  -של ה 
   למעט האפשרויות לעיל, כמה אפשרויות נוספות כמו הצפנה ואישורים, סוכנים מהימנים והצמדת

 מסך זמינים בהגדרות האבטחה.
 חשבונות

כאן באפשרותך לבדוק את החשבונות המוגדרים שלך במכשיר וגם להוסיף ולמחוק כל חשבון  
 שהוגדר.
 נגישות

ת כדי לקבוע את התצורה של כל תוספות נגישות שהתקנת בטלפון אתה משתמש בהגדרות הנגישו
שלך ואפשרויות אחרות כמו מצב הגדלה, היפוך צבע, שיחות סיום לחצן הפעלה, צילום שלוש  

 אצבעות וכו . 
 זיכרון

 אתה יכול להציג זיכרון מלא; ממוצע משומש (%) וזיכרון פנוי. 
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 רווחה דיגיטלית
תכונות של רווחה דיגיטלית היא תכונה שעוזרת לך לדעת לאילו אפליקציות אתה מבזבז יותר מדי 

 זמן ותוכל להגביל את השימוש שלך לאפליקציה מסוימת על ידי הגדרת טיימר לאפליקציה. 
 חיפוש 

כאן תמצאו הגדרות אבטחה של חשבון גוגל והגדרות שירותים אחרות כמו מיקום, עוזר חיפוש וקול,  
 הגדרת מכשיר בקרבת מקום וכו . 

  Duraמהירות 
מסייע בהגברת מהירות האפליקציות בחזית על ידי הגבלת אפליקציות רקע. עובד רק כאשר יש  

 אפליקציה מקדימה. אפשר אפליקציות כאן שעבורם ברצונך לקבל התראות מיידיות.
 מערכת

סט בטלפון שלך ולהגדרת  השתמש בהגדרות שפה וקלט כדי לבחור את השפה לטק -  שפה וקלט 
שיטת הקלט. פתח את האפשרות שפה וקלט> שפה> הוסף שפה> בחר שפה מהרשימה. השפה  
שנבחרה כעת תוצג ברשימת העדפות השפה. כאן בחר את השפה המועדפת וגרור אותה למיקום  

 העליון כדי להשתמש בשפה שנבחרה כשפת ברירת המחדל של הטלפון. 
לה על לחצן הבית כדי להחליף אפליקציות ואם ביטול ההפעלה יעבור  אפשר החלק כלפי מע - מחוות  

 לשלושה ממשקי כפתור כמפתח חזרה, בית ומפתח אחרון. 
באפשרותך להשתמש בהגדרות תאריך ושעה כדי להגדיר את ההעדפות שלך לתצוגה    - תאריך ושעה   

משלך, במקום להשיג    של תאריכים. באפשרותך גם להשתמש בהגדרות אלה כדי להגדיר אזור זמן וזמן
 את השעה הנוכחית מהרשת וכו . 

כאן נותנים מעט פעולות חכמות כמסך ההשכמה בלחיצה כפולה, היפוך כדי להשתיק   -פעולה חכמה  
 את הצלצול של שיחות נכנסות או מסך נעילה בלחיצה כפולה על לחצן הבית. 

וכו . ניתן להגדיר   c, o, mישנן מחוות שונות כמו  תפריט זה אודות הגדרות מחווה.  - מחוות חכמות  
ה ואז לכתוב אות מחווה על המסך כאשר המכשיר במצב שינה כדי  שם כל מחווה לאפליקציה הרשומ

 להעיר את המכשיר ולפתוח את היישום במהירות. 
 Google, אם זה מופעל, Google drive- כאן ניתן להפעיל או לבטל גיבוי של הנתונים ל -גיבוי  

drive  יגבה את ה- Gmailהאפליקציות, אנשי הקשר, ה , - SMS   . וכו 
, הנייד  Wi-Fi - את הטלפון בממשק זה כמחק את כל הנתונים או לאפס את הגדרות ה אפס  - איפוס  

 והרשת או לאפס את העדפת האפליקציה. 
 המשתמש יכול ליצור מספר אורחים / משתמשים באמצעות אפשרות זו.  -משתמשים מרובים   
 כון. בדוק כאן אם יש עדכון חדש אם קיים עדכון תוכנה זמין כאן ואז עד - עדכון מערכת  
,  IMEIפונקציה זו מאפשרת לך להציג מידע שקשור בטלפון כמו מידע על תוכנה, מידע    -אודות טלפון   

 וכו .  SARמספר סידורי, מידע 
 

4.24 Sheets 

צור, ערוך ושתף פעולה עם אחרים בגיליונות אלקטרוניים מהמכשיר שלך באמצעות אפליקציית  
Google Sheetsבעזרת .- Google Sheets   פתיחה, עריכה ושמירה של קבציExcel . 

 
 SIM -ערכת כלים ל 4.25

 .SIMכאן תוכלו למצוא שירותי 
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4.26 Slides 
 צור, ערוך ושיתף פעולה עם אחרים במצגות מהמכשיר שלך באמצעות אפליקציית  

Google Slidesבעזרת .- Google Slides   תוכלו לפתוח, לערוך ולשמור קבציPowerPoint . 
 

  מקליט קול 4.27
 השתמש בפונקציה זו להקלטת קבצי שמע ותוכל לבדוק קבצי שמע מוקלטים. 

 
4.28 YouTube 

 בסרטונים לבחירתכם לאחר חיבור נתונים. כאן תוכלו לצפות 
 

4.29 Google Assistant 
באופן מובנה. באפשרותך לשאול אותו שאלות. אמור  Google Assistantהמכשיר שלך כולל את 

האישי שלך. גע והחזק במקש הבית ואז תראה "הי, איך אני יכול   Googleלו לבצע פעולות. זה 
 קודה הקולית שלך.לעזור?" לאחר מכן אתה יכול להגיד את הפ

 
 אינו זמין בכל השפות. Google Assistant -הערה:

 
 נספח  .5

 שאלות נפוצות 5.1
אם אתה מוצא דברים חריגים בעת הפעלת הטלפון הנייד, שחזר את הגדרות היצרן ואז עיין בטבלה הבאה  

 לספק השירות. כדי לפתור את הבעיה. אם הבעיה נמשכת, פנה למפיץ או  
 

 פתרון  סיבה  תקלה 

 SIMשגיאת כרטיס 

פנה לספק שירותי הרשת  פגום.  SIM -כרטיס ה
 שלך

אינו   SIM -כרטיס ה
 SIM-בדוק את כרטיס ה במיקום הנכון. 

פני המתכת של כרטיס 
 מזוהם. SIM -ה

 SIM -נקה את כרטיס ה
 במטלית נקייה

איכות איתות 
 קליטה נמוכה

חסומים.  אותות קליטה 
לדוגמה, גלי רדיו לא  

יכולים להיות מועברים  
באופן יעיל בקרבת מבנה 

 גבוה או במרתף. 

עברו למקום בו ניתן  
למצוא קליטה בצורה 

 יעילה

עומסי קו מתרחשים  
כשמשתמשים בטלפון  

 הנייד בשעות עומס

 
הימנע משימוש בטלפון  

 הנייד בשעות עומס
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חימום יתר של  
 המכשיר

משחק למשך תקופות 
ארוכות, הזרמת תוכן  

במשך שעות כמו 
YouTube  אוNetflix   וכו

. ההגדרות שלך אינן 
אופטימליות כמו בהירות  

מסך בעוצמה מלאה? 
  טפטים מונפשים?

רכיבים   רכיבים גרפיים, 
 בכל מקום?  גרפיים 

 בהשתמש בפחות כוח
מצב צריכת חשמל כמו 

מצב חיסכון  או  נמוכה
או אופטימיזציה   בחשמל

של סוללה כדי להפחית 
את כמות הכוח 

שהטלפון שלך משתמש 
בהם ויכול גם לעזור  

לשמור על חיי הסוללה 
 של הטלפון.

 
בהירות טשטש את 
שמירה  -המסך שלך 

על המסך בבהירות 
סבירה (לא פיצוץ מלא) 

תוריד מעט מתח  
הסוללה של הטלפון 
שלך (ואת העיניים 

 שלך).
 

 -ה ,Wi-Fi -כבה את ה
GPS וה- Bluetooth - 

השבתת תכונות של 
ניקוז סוללה כגון אלה 

נותנת לטלפון שלך 
הפסקה ומאפשרת לו 

 להתקרר.

 .  גורמים סביבתיים וכו
נעשה שימוש במטען לא 

 מתאים לטעינת סוללה.

הימנע מאור שמש 
 ישיר

טען את הטלפון  
שלך נכון עם  

 המטען המתאים.
 
הפעל מחדש את 

מדי פעם   - הטלפון שלך
הפעלה מחדש של 

הטלפון יכולה לעזור  
במניעת התחממות יתר 

בגלל בעיות תוכנה 
 קלות.

לא ניתן להפעיל את 
 הטלפון הנייד 

אנרגיית הסוללה 
 טען את הסוללה מותשת.

https://www.lifewire.com/android-widgets-explained-1616120
https://www.lifewire.com/android-widgets-explained-1616120
https://www.lifewire.com/android-widgets-explained-1616120
https://www.lifewire.com/android-widgets-explained-1616120
https://www.lifewire.com/android-widgets-explained-1616120
https://www.lifewire.com/android-widgets-explained-1616120
https://support.apple.com/en-us/HT205234
https://support.apple.com/en-us/HT205234
https://www.howtogeek.com/242472/how-to-use-and-configure-androids-battery-saver-mode/
https://www.howtogeek.com/242472/how-to-use-and-configure-androids-battery-saver-mode/
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לא ניתן לערוך 
 ביטול חסימת השיחות חסימת השיחות מופעלת שיחות

הטלפון הנייד לא  
להתחבר יכול 

 לרשת

פנה לספק שירותי הרשת  לא חוקי  SIM -כרטיס ה
 שלך

הטלפון הנייד אינו נמצא 
באזור שירות של רשת 

GSM 

עבור לאזור השירות של 
 מפעיל הרשת

 קליטה חלשה
עברו למקום שיש בו  

 קליטה
 איכות גבוהה

לא ניתן לטעון את 
 הסוללה

מתח הטעינה אינו תואם 
 לטווח המתח המצוין על

 מטען

ודא שמתח הטעינה תואם 
לטווח המתח המצוין  

 במטען

נעשה שימוש במטען לא 
 תקין

השתמש במטען שתוכנן 
 במיוחד לטלפון הנייד 

 חיבור גרוע 
ודא כי תקע המטען נמצא  

מחובר היטב לטלפון  
 הנייד

 
 

 עדכון תוכנת הטלפון 5.2

 מהאינטרנט  LGעדכון תוכנת הטלפון הנייד של 
מהאינטרנט. למידע נוסף אודות השימוש בפונקציה זו, בקר   LGעדכון תוכנת הטלפון הנייד של 

 בחר את המדינה והשפה שלך.  http://www.lg.com/common/index.jspבכתובת 
לגרסה חדשה יותר מהאינטרנט, תכונה זו מאפשרת לך לעדכן בנוחות את הקושחה של הטלפון 
תייצר גרסת קושחה חדשה  LGללא צורך לבקר במרכז שירות. תכונה זו תהיה זמינה רק אם 

 שתהיה זמינה למכשיר שלך.
מאחר שעדכון הקושחה של הטלפון הנייד דורש את תשומת לבו המלאה של המשתמש במשך כל 

פיעו בכל שלב לפני שתתקדם הלאה. תהליך העדכון, הקפד לקרוא את כל ההוראות וההערות שיו
 במהלך השדרוג עלול לגרום נזק חמור לטלפון הנייד.  USB-חשוב לזכור שניתוק כבל ה

 
שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפוך עדכוני קושחה לזמינים עבור  LG -הערה:

 דגמי הטלפון. דגמים נבחרים בלבד ואינה ערבה לזמינות הגירסה החדשה של הקושחה לכל 
 

 ) OTAבאופן אלחוטי (  LGעדכון תוכנת הטלפון הנייד של 
, מבלי  OTAתכונה זו מאפשרת לך לעדכן בנוחות את תוכנת הטלפון לגרסה חדשה יותר בשיטת 

תייצר גרסת קושחה חדשה שתהיה זמינה  LG. תכונה זו תהיה זמינה רק אם USBלחבר כבל 
 למכשיר שלך.

ע את עדכון תוכנת הטלפון. כדי לבצ

http://www.lg.com/common/index.jsp


32  

 הגדרות> מערכת> מתקדם> עדכון מערכת> בדוק אם יש עדכון. 
 

וכל   Googleהנתונים האישיים שלך משטח האחסון הפנימי בטלפון לרבות פרטי חשבון  -הערה:
שלך  DRM-חשבון אחר, נתונים והגדרות של המערכת/היישומים שלך, יישומים שהורדו ורישיון ה

ממליצה לך לגבות את  LGאיבוד בתהליך עדכון התוכנה של הטלפון. לפיכך, עשויים ללכת ל
לא תישא באחריות לאובדן נתונים   LGהנתונים האישיים שלך לפני שתעדכן את תוכנת הטלפון. 

 אישיים כלשהם. הזמינות של תכונה זו תלויה באזור ובספק השירות.
 

  אלקטרונית)סילוק המכשיר הישן שלך (בהתאם לכלל פסולת  5.3
 

(מוצג בצד שמאל) מופיע על המוצר (מכשיר ומטען) כדי לציין כי אסור להיפטר   WEEEהלוגו של 
או לזרוק מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת שלך. אתה עלול להיפטר מכל ציוד הפסולת 
 האלקטרונית או החשמלית שלך על ידי מעבר לנקודת האיסוף שצוינה למחזור פסולת מסוכנת כזו.
איסוף ושחזור נכון של ציוד הפסולת האלקטרוני שלך בזמן הסילוק יאפשר לנו לסייע בשימור  
הסביבה. מיחזור ציוד הפסולת האלקטרוני יבטיח את בטיחות בריאות האדם וסביבתו. לקבלת 
מידע נוסף על שיטות עבודה מומלצות לפינוי פסולת אלקטרונית וחשובה, בקר באתר האינטרנט 

 http://www.lge.com/inשלנו:
 עמידה בהנחיות או שימוש לא נכון בטלפון הנייד. -לא תישא בכל אחריות על אי LGE -הערה:

 
 פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח 5.4

וקוד פתוח אחר, הכלול במוצר זה,  ,  GPL, LGPL, MPLכדי להשיג את קוד המקור תחת רישיונות  
בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון,    .http://opensource.lge.comבאתר  אנא בקרו  

גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי   LG Electronicsאחריות ,כתבי ויתור וזכויות יוצרים. 
ות המדיה, המשלוח והטיפול),  תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון על

הצעה זו תהיה תקפה   . opensource@lge.comבתגובה לבקשה בדואר האלקטורני אל הכתובת  
ידנו. הצעה זו תקפה לכל מי  -) שנים מתאריך המשלוח האחרון של מוצר זה על3למשך שלוש (

 שיקבל מידע זה.
 

  התקנות (מספר זיהוי תקנה, תיוג אלקטרוני וכו)מידע על  5.5

 לפרטים רגולטוריים, עבור אל הגדרות> מערכת> אודות טלפון> תוויות רגולטוריות
 

5.6 LG Bridge 

LG Bridge - סקירה כללית 
LG Bridge   הוא יישום המסייע לך בניהול נוח של תמונות, מוסיקה, סרטוני וידאו ומסמכים

דרך המחשב שלך. באמצעות היישום תוכל לגבות אנשי קשר,  LGהשמורים בטלפון החכם של 
 תמונות ופריטים נוספים במחשב ואף לעדכן את תוכנת המכשיר.

ונות נתמכות אינה אחידה ותלויה  . זמינות של תכLG Bridgeלפרטים, עיין בעזרה של  -הערה:
אל המחשב והוא יותקן    LGנחוץ לך כדי לחבר טלפון חכם של    LGשל    USBבמכשיר. מנהל התקן  

 . LG Bridgeיחד עם  

http://www.lge.com/in
http://opensource.lge.com/
http://opensource.lge.com/
http://opensource.lge.com/
mailto:opensource@lge.com
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 LG Bridgeהפונקציות הכלולות ביישום 
או חיבור   Wi-Fiנהל דרך המחשב שלך את הקבצים השמורים במכשיר באמצעות חיבור   .1

 נתונים ניידים. 
 . USBגבה נתונים מהמכשיר במחשב שלך או שחזר אותם מהמחשב באמצעות כבל  .2
 .USBעדכן את תוכנת המכשיר דרך המחשב שלך באמצעות כבל  .3

 במחשב LG Bridgeהתקנת 
 במחשב שלך. www.lg.com עבור אל  .1
 .בחר את המדינה שלך ולחץ על .2
 בשורת החיפוש, הקלד את שם המכשיר שברשותך. .3
 לחץ על תמיכה מדריכי הפעלה והורדות.  .4
 בתוכנה וקושחה, לחץ על סנכרון מחשב והורד את קובץ ההגדרה. .5
 . LG Bridge מום להתקנתלחץ על פרטים כדי להציג את דרישות המיני .6

 סימנים מסחריים 5.7
Copyright© 2019 LG Electronics, Inc.  .כל הזכויות שמורותLG  והסמל שלLG הם

 ושל החברות הקשורות אליה. LG Groupסימנים מסחריים רשומים של 
, Google TM, Google DuoTM, YouTubeTM, GmailTM, Google MapsTMGoogle

, TM, Google Play ProtectTM, Google PhotosTM, ChromeTMAndroid, TMPlay
 TM, Google SheetsTM, Google DriveTM, Google DocsTMGoogle Calendar

 .. Google LLCוסימנים קשורים אחרים וסמלים הם סימנים מסחריים של 
®Bluetooth  הוא סימן מסחרי רשום שלBluetooth SIG, Inc. ם. ברחבי העול 
®Fi-Wi  והלוגו שלFi-Wi  הם סימנים מסחריים רשומים שלFi Alliance-Wi . 

 כל יתר הסימנים המסחריים וזכויות היוצרים הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

 הצהרת תאימות 5.8

 בזאת , LG Electronics מצהירה שהמוצר

 LM-X440ZMW תואם לדרישות היסודיות ולתנאים הרלוונטיים

. 2014/53/EU האחרים של ה חניה 
 ניתן למצוא עותק שלהצהרת התאימות בכתובת

http://www.lg-mobile.co.il/global/declaration 

http://www.lg.com/
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1.1 Profile and Safety Precaution 
1. General Information 

Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect 
condition. 
Our company may change this mobile phone without prior written notice and 
reserves the final right to interpret the performance of this mobile phone. 
Due to different software and network operators, display on your phone may 
be different, refer to your phone for details. 
Please read the following guidelines regarding the use of your phone. Not 
following them maybe dangerous or illegal. 
Certification information (SAR) 
Our phone is designed not to exceed the limits of emission of radio waves 
recommended by international guidelines. 
SAR (Specific absorption rate) is the unit of measurement of body-absorbed RF 
quantity when phone is in use. SAR value is ascertained according to the highest 
RF level generated during laboratory tests. The true SAR level during phone 
usage will be far lower than this level. The SAR value of phone may change 
depending on factors such as how close you are to a network base station, use of 
accessories and other enhancement. The SAR value may differ depending on 
national reporting, testing requirements and the network band. 
The highest SAR value of the device at the head and body are 0.820 W/Kg 
and 0.316 W/Kg respectively averaged over 1 gm of human issue. 
Permitted SAR Values for a mobile phone is 1.6W/Kg (1g) 

 
SAR Recommendations 
1. Use a wireless hands-free system (headphone, headset) with a low power 

Bluetooth emitter. 
2. Please keep your calls short and use SMS whenever more convenient. This 

advice applies especially to children, adolescents and pregnant women. 
3. Prefer to use your cell phone when the signal quality is good. 
4. People having active medical implants should preferably keep the cell phone at 

least 15 cm away from the implant. 
5. Maintain a preferable distance of 15 mm from the device. 
6. Maximum operating temperature is 35⁰ degree Celsius 
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1.2 Safety Warning and Attentions 
Safety Warning 
Road Safety Comes First 
Do not use a hand-held phone while driving. Use hands-free fittings when calls 
are unavoidable while driving. In some countries, dialing or receiving calls while 
driving is illegal! 
Switch Off in Aircraft 
Wireless devices can cause interference in aircraft. Using a mobile phone in flight 
is illegal and risky. 
Please make sure that your mobile phone is powered off in flight. 
Switch Off Before Entering Risky Areas 
Strictly observe the relevant laws, codes, and regulations on the use of mobile 
phones in risky areas. Turn off your mobile phone before entering a place 
susceptible to explosion, such as an oil station, oil tank, chemical plant or a place 
where a blasting process is under way. 
Observe All Special Regulations 
Follow any special regulations in force in any area such as hospitals and always 
switch off your phone whenever it is forbidden to use it or, when it may cause 
interference or danger. Properly use your mobile phone near medical  apparatuses, 
such as pacemakers, hearing aids and some other electronic medical devices, as 
it may cause interference to such apparatuses. 
Interference 
The conversation quality of any mobile phone may be affected by radio 
interference. An antenna is built inside the mobile phone and located below the 
microphone. Do not touch the antenna area during a conversation, lest that the 
conversation quality deteriorate. 
Qualified Service 
Only qualified personnel may install or repair phone equipment. Installing or 
repairing the mobile phone on your own may bring great danger and violates the 
warranty rules. 
Accessories And Batteries 
Use only approved accessories and batteries. 
Use Sensibly 
Use only in a normal and proper manner. 
Emergency Calls 
Ensure the phone is switched on and in service, enter the emergency number, 
e.g. 112, then press the Dial key. Give your location and state your situation  
briefly. Do not end the call until told to do so. 
Note: Just like all other mobile phones, this mobile phone does not necessarily 
support all the features described in this manual due to network or radio 
transmission problems. Some networks even do not support the emergency call 
service. Therefore, do not rely solely on the mobile phone for critical 
communications such as first aid. Please consult the local network operator. 

 
Attentions 
This mobile phone is well designed with fine art. Please exercise special care 
when using it. The following suggestions will help your mobile phone survive the 
warranty period and extend its service life: 
1. Keep the mobile phone and all its fittings beyond children's reach. 
2. Keep the mobile phone dry. Keep away from rain, moisture, liquid or other 
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substances that may corrode electronic circuits. 
3. Do not use or store the mobile phone in dusty places, lest that active parts of 

the mobile phone be damaged. 
4. Do not store the mobile phone in a high-temperature place. High temperature 

will shorten the life of electronic circuits and damage the battery and some 
plastic parts. 

5. Do not store the mobile phone in a chilly place. Otherwise, moistures will be 
formed inside the mobile phone to damage electronic circuits when the mobile 
phone is moved to a constant temperature place. 

6. Do not throw, knock or shock the mobile phone, as that will destroy the internal 
circuits and high-precision components of the mobile phone. 

7. Use your device in temperature between 0 ⁰C to 35 ⁰C, if possible. Exposing 
your device to extremely low or high temperatures may result in damage, 
malfunction or even explosion. 

 
1.3 Battery Information and Care 

1. 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. 

2. Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize 
the battery life. 

3. Do not disassemble or short-circuit the battery. 
4. Keep the metal contacts of the battery clean. 
5. Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The 

battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing. 
6. Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize 

usability. 
7. Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, 

such as in the bathroom. 
8. Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery 

performance. 
9. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used 

batteries according to the instructions. 
10. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG 

Electronics service point or dealer for assistance. 
11. Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully 

charged to save unnecessary power consumption of the charger. 
12. Actual battery life will depend on network configuration, product settings, 

usage patterns, battery and environmental conditions. 
13. 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. 
 

WARNING! Notice for Battery Replacement 
1. Do not remove the back cover. 
2. Your device has an internal battery. For your safety, do not remove the battery 

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

3. The Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury. 
4. Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your 

device. 
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2.1 Phone Overview 

2. Your Phone 

 

 

2.2 Functions of Keys 
The mobile phone provides the following keys: 
 Power Key 
Power key situates at the right side of the phone. While using the phone, you can 
press this key to lock screen; if you press and hold this key, a phone-options dialog 
would pop out. Here, you can select to Power off or Restart or Screenshot or 
Emergency. 
 Volume key 
Volume key situates at the right side of the phone. You can press it to adjust ringer 
volume. 

 
2.3 Functions of icons 

 Home key 
Touch it to open home screen. 
 Back key 
Touch this icon to return to the previous screen; 

 
Note: - To check recent app, swipe up on Home key. 

 
2.4 Status Icon 

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 
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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 

 
Note: - 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. 

 
2.5 Product Components and Accessories 

The Following items are included with your device. 
1. Device 
2. Charger 
3. USB Cable 
4. Quick Start Guide 
5. Warranty Card 
6. Ejection Pin 

 
 

3. Getting started 

3.1 Installing the SIM Card & Memory Card 
Installation of SIM Card 
You must insert the SIM card before using the phone. 
-> Steps: 
1. Switch off the mobile phone. 
2. Insert the SIM card correctly in the card slot. (see figure below) 
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Insert Micro SD card 
The phone supports Micro SD card, which is a multimedia memory card used to 
multiply the memory of the device. Please follow the instructions as above 
mentioned. 

 

Note: The SD card is a miniature object. Keep it out of the reach of children for 
avoid children swallow it. 

 
3.2 Charging the Battery 

Your phone is powered by a rechargeable battery. If your phone comes up a 
message which notifies you that the battery power is too low, at that moment, 
please recharge the battery. Connect the charger to a power outlet and the micro 
USB connector to the phone’s USB port. The LED flashlight on the top of the 
phone is red. Once the phone has finished charging, the light turns green and you 
should unplug the charger. 

 

 
3.3 Linking to the Networks and devices 

Your phone can connect to a variety of networks and devices, including mobile 
networks for voice and data transmission, Wi-Fi data networks, and Bluetooth 
devices, such as headsets. You can also connect your phone to a computer, to 
transfer files from your phone’s SD card and share your phone’s mobile data 
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connection via USB. 
Connecting to Mobile Network 
When you assemble your phone with a SIM card, your phone is configured to use 
your provider’s mobile networks for voice calls and for transmitting data. 
Connecting to Wi-Fi networks 
Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide Internet access at 
distances of up to 100 meters, depending on the Wi-Fi router and your 
surroundings. 
Touch Settings>Network & Internet>Wi-Fi 
Check Wi-Fi to turn it on. The phone scans for available Wi-Fi networks and 
displays the names of those it finds. Secured networks are indicated with a Lock 
icon. 
Note: If the phone finds a network that you connected to previously, it connects to 
it automatically. 
Touch a network to connect to it. If the network is open, you are prompted to 
confirm that you want to connect to that network by touching Connect. If the 
network is secured, you’re prompted to enter a password or other credentials. 
Connecting to Bluetooth devices 
Bluetooth is a short-range wireless communications technology that devices can 
use to transfer information over a distance of about 8-10 meters. The most 
common Bluetooth devices are headphones for making calls or listening to music, 
hands-free kits for cars, and other portable devices, including laptops and cell 
phones. 
Touch Settings>Connected Devices> Bluetooth. 
Check Bluetooth to turn it on. 
You must pair your phone with a device before you can connect to it. Once you 
pair your phone with a device, they stay paired unless you unpair them. 
Your phone scans for and displays the IDs of all available Bluetooth devices in 
range. If the device you want to pair with isn’t in the list, make it discoverable. 
Connecting to a computer via USB 
Once the mobile phone is connected to a PC with USB, the PC will charge the 
mobile phone automatically. In such case, USB computer connection will appear 
on your screen. 

1. Drag the notification panel down and tap Charging this device via USB. 
2. Select Use USB for File Transfer. 
3. The device is recognized as a Removable Disk by the computer. Open the 

folder and transfer or copy files from your phone to PC and vice-versa. 

3.4 Using the Touch Screen 
Touch-screen tips 
 Touch 
To act on items on the screen, such as application and settings icons, to type 
letters and symbols using the onscreen keyboard, or to press onscreen buttons, 
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you simply touch them with your finger. 
 Touch & hold 
Touch & hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an 
action occurs. For example, to open a menu for customizing the Home screen, you 
touch an empty area on the Home screen until the menu opens. 
 Drag 
Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your 
finger on the screen until you reach the target position.. 
 Swipe or slide 
To swipe or slide, you quickly move your finger across the surface of the screen, 
without pausing when you first touch it (so you don’t drag an item instead). For 
example, you slide the screen up or down to scroll a list. 

 
Lock screen 
When Screen lock in Security setting is enabled, press Power key to lock the 
handset. This helps to prevent accidental touching of keys and as well as power 
saving. When Sleep function in Display setting is enabled, after the handset 
device has been idle for preset period, the screen will be locked automatically to 
save power. 

Unlock screen 
Press Power key to switch on the handset device. The lock screen appears. Touch 
and slide to up to unlock screen if there is no security lock. 

3.5 Using the onscreen keypad 
You enter text using the onscreen keyboard. Some applications open the keyboard 
automatically. In others, you touch a text field where you want to enter text to open 
the keyboard. 
To enter text 
Touch a text field, and the onscreen keyboard opens. Some applications open the 
keyboard automatically. In others, you touch a text field where you want to enter 
text to open the keyboard. 
Touch the keys on the keyboard to type. 
The characters you’ve entered appear in the text field, with suggestions for the 
word you are typing below. 
Use Delete Icon to erase characters to the left of the cursor. 
After finishing typing, touch Back icon to close the keyboard. 

 
3.6 Dialing Calls 

Dialing a call to a number in the contacts 

Touch the Phone     icon or the phone application icon on the Home screen, then 
select the Contacts tab. Swipe or slide upward/downward to pick out the target 
contact. Then you can touch the dial icon to originate a call. 
Dialing a call to a number in call log 
Touch the Phone icon or the phone application icon on the Home screen, then 
select the Recent call log tab. Swipe or slide upward/downward to pick out and 
touch the target contact. Then you can originate a call. 
Answering incoming calls 
Swipe up the Call icon to answer an incoming call. 
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Touch the Call End icon to end the current conversation. 
To reject an incoming call, swipe down the Call icon. 
Managing multiple calls 
If you accept a new call when you’re already on a call, you can swipe the Call icon 
up to answer the current call. 

 

4. Using the Menus 

4.1 Calculator 
You can use this Calculator to solve simple arithmetic problems or use its 
advanced option to solve more complex equations. Touch Clear to delete the last 
number or operator you entered. Touch & hold clear to delete everything in the 
display. In the calculator screen, you can touch upper right corner menu icon to 
clear history or choose theme etc. 

 
4.2 Calendar 

You can open Calendar to view events you’ve created 
Events from each account you’ve added to your phone and configured to 
synchronize calendars are displayed in Calendar. 

 
4.3 Camera 

LG W30 is powered by 13MP Rear Camera and 16MP front camera. 
In rear W30 has 3 cameras for capturing more detailed images. 
You can take the photos or record videos to save your all memorable moment. 

 
 

 

Starting the Camera 

1. Swipe up on Home Key and Tap on  Camera app and Camera opens. 

2. Tap on  Capture button to capture the image/ Videos. 

Note: - Also can press Volume Up/Down key or touch fingerprint sensor to capture 
the images or to start the video recording. 
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Here in below image shows the camera overview in Photo mode as: 

 
 

Except the options and mode explained above there are several more Mode and 
Settings in your camera. 
Tap on Mode and settings option at top right corner and here you found 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: - Selfie/Front camera doesn’t have Night mode, Time lapse, Slow motion 
and AI mode. These modes are only for Rear camera. And as concerned settings, 
then front camera have Front Mirror mode in addition than rear camera. 
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Camera Modes & Settings 
 

Mode/ 
Settings 

Description Overview 

Photo 
mode 

Photo mode is for capturing 
images. It is same for both Front 
and Rear Camera. 

 

Video 
Mode 

Video mode is for recording 
videos. It is same for both Front 
and Rear Camera. 

 

Bokeh 
Mode 

Bokeh mode is capturing images 
with blur background. User can 
adjust the object by tapping 
anywhere on screen which need 
to be focused and the rest area 
will be blur. 
It works only in Rear Camera.  
It is not for front camera. 

 

 

Beauty 
Mode 

Beauty mode recognizes the face 
and adjusts skin parameters like 
Skin, whitening or Rosy and 
capture images beautifully. User 
can also adjust beauty 
parameters manually. It works 
same for both front and rear 
camera. 

 

 

Panora 
ma 
Mode 

You can create a panorama 
photo by moving camera in one 
direction left to right or right to 
left. It works only in rear camera. 
It works only in Rear Camera.  
It is not for front camera. 
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Portrait 
Mode 

This mode works only in front 
camera, it is similar to Bokeh 
mode but here user can not 
change the focus manually. It 
automatic focuses the closest 
object and background of the 
focused area will be blur. 

 
Wide 
Angle 
Mode 

W30 handset has triple camera 
and it gives the option to view 
and capture images in wide 
angle. It gives the advantage of 
capturing images with larger 
range of the scene with more 
background. It works only in 
Rear Camera. It is not for front 
camera. 

 

 

Filters Filters are giving for multiple 
scene effects like 
West/Palma/Metro/Eiffel/Blush/M 
odena/Reel/Vogue/Ollie. User 
can choose any scene effect of 
his choose and capture the 
images. It works same for both 
rear and front camera. 

 

 

HDR 
Mode 

High Dynamic Range, Make less 
exposure in bright part and more 
exposure in dark part in one 
image to keep more details. It 
works same for both rear and 
front camera. 
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Image 
Resoluti 
on 

There are 3 type of image 
resolution as 4:3, 1:1 and Full 
screen size. After selecting a 
resolution the camera preview 
screen display accordingly and 
also images captured 
accordingly. And For Video mode 
it gives options as 1080p, 720p 
and Full screen. It is same for 
both front and rear camera.  

Flash Select Flash as 
On/off/Auto/Continues for rear 
camera. Flash light for rear 
camera is available but for front 
camera using the phone screen 
as flash. Only Video mode in 
front camera don’t have flash 
option. 

 

 

Night 
Mode 

Night mode is a function camera 
that is used when you are taking 
photos in low-light situations -- or 
at night time. It helps to capture 
images with more clarity without 
flash light. This mode is only for 
rear camera. It works only in 
Rear Camera. It is not for front 
camera. 

 

 

Slow 
Motion 

This mode used for recording 
videos in slow motion. Video 
recorded in this mode will play in 
slow motion. It works only in 
Rear Camera. It is not for front 
camera. 

 

Time This mode used for recording  
Lapse videos. This mode gives options 

 to play the recorded video faster 
 than normal. It gives option X5, 
 X10, X60, X180, X300. For 
 example if we select X5 time laps 
 than it play the recorded video 5 
 time faster, if we record a video 
 of duration 5 seconds than its 
 play back will be finished in 1 
 seconds. It works only in Rear 
 Camera. It is not for front 
 camera. 
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Touch 
Shot 

To enable Touch shot  can 
capture the image with touch 
anywhere on camera screen. It is 
same for both rear and front 
camera. 

 

Water 
mark 

To enable water mark can 
capture images with LG logo at 
right bottom side. It is same for 
both front and rear camera. 

 

 

Self 
Timer 

Self timer is option to capture 
images automatically after 
selected time interval. Here 
options are as 2s, 5s,10s and 
Off. It functions same for both 
front and rear camera. 

 

AI Mode AI mode is for scene detection. If 
AI mode is enable then during 
the time of capturing images, 
device automatic detect the 
scene and suggest the best 
mode to capture images. For 
example, AI mode is ON and we 
are capturing images in dark 
area or low light area then on 
camera screen automatic getting 
popup Tap to switch to Night 
mode and after tap there 
automatic Night mode enabled. 
AI mode works only in Rear 
camera. It is not for front 
camera. 

 

Shutter 
Sound 

Tap to  enable  and disable 
camera shutter sound  when 
capture image/video 
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Geo 
Tagging 

If Geo Tagging is enable then 
images captured will save with 
location detail at where image is 
captured. 

 
Camera 
roll 

Enable Camera roll settings 
display the captured images 
thumbnail view in roll style at 
camera screen 

 

 

Picture 
Size 

Picture size settings is for 
selecting picture size as 12MP, 
9MP, 7MP for rear and 16MP, 
10MP & 9MP for front camera. 

 

Front 
Mirror 

Mirror Image - means that if you 
view the pictures taken, then 
you'd see that right is left and left 
is right just like looking in the 
mirror. 

 

Storage Here can choose storage Phone 
or SD Card for captured images. 

 

Anti- 
Flicker 

Anti Flicker is a setting that you 
should check if you are in a room 
with fluorescent lights or you plan 
on shooting a television screen. 
Often when using a camera in 
these environments, there is a 
noticeable flicker in the image. 
This setting helps reduce flicker 

 

Restore 
Default 

Restore  default will reset the 
camera settings to the default. 
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4.4 Chrome 
This is a Browser; you can use this for browse web sites. 

 
4.5 Clock 

Touch the Clock icon in the main menu interface. 
You can set an alarm by modifying an existing alarm or by adding a new one. 
Timer and Stop watch also available in Clock application. 

 
4.6 Contacts 

View contacts that saved in Device or Gmail. Here user has options as: 
Search 
You can search record by contact name. After inputting correct name, it will show 
the contact. 
New contact 
Click the     "new contact", you can choose to add the contact to Phone or Gmail. 
After choosing storage location, input name and number can be added. 
Delete contact 
Long press any contact, enter the multi-selection list, check the contact, than click 
"delete". 
Contacts to display 
From the option at top right corner can Set display all contacts or customize view 
to part of the contacts. 
Labels 
Options button at top left corner>View and create Labels (Group Contacts). 
Settings:- 
Accounts: If you do not add account, account management is empty, If you have 
to add the account, you will see the account information, of course, you can add 
multiple accounts in the settings, to achieve multiple account synchronization. After 
adding the account, click on this account can synchronize your mobile phone 
contacts. 
Sort by: Sort contacts list by first name or last name. 
Choose Theme: Set theme as Dark, Light or set by Battery Saver. 
Default Contact Storage: Set Gmail or Device as default storage for new 
contacts. 
Import/Export/Restore: You can import contacts from the SD card or export the 
contact list to SD card and can restore contact from previous backups. 
Undo changes: Change your contacts list back to any state in the past 30 days. 
Clear Interaction Data: Clear device data about how often you have contacted 
people. This data is created when you call, text or email people. 
Blocked Numbers: Here display the list of Blocked numbers if any. 
Call contact 
Click contact to enter into contact detail interface and then click the call icon. 
Send message to contact 
Click contact to enter into detail contact interface and then click the message icon. 

 
4.7 Google Docs 

Google Docs is a word processor included as part of a free, web-based software 
office suite offered by Google. The app is also compatible with Microsoft Office file 
formats. The application allows users to create and edit files and provide lot of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Word_processor
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_application
https://en.wikipedia.org/wiki/Office_suite
https://en.wikipedia.org/wiki/Google
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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document templates for user reference like CVs, different letters format, Legal etc. 
 

4.8 Google Drive 
Google Drive is a file storage and synchronization service developed by Google. 
Google Drive allows users to store files on their servers, synchronize files across 
devices, and share files. Safely store and share your photos, videos, files and 
more in the cloud. Your first 15 GB of storage are free with a Google account. 

 
4.9 Google Duo 

Google Duo is the new, simple video calling app that brings you face-to-face with 
all the people that matter most. With Duo can connect video call with any device 
either Android™ or Iphone. 

 
4.10 Files 

Files by Google is a file management app that helps you Free up space with 
cleaning recommendations. Find files faster with search and simple browsing. 
Share files offline with others, fast and without data. 

 
4.11 FM Radio 

Please plug in the compatible earphone to the device and then turn on the radio. 
The earphone cable can be used as FM Antenna. Please adjust appropriate 
volume when listening to the radio. Continue to use higher volume is harmful for 
your ear. 

 
4.12 Gmail 

You can login to your existing Gmail account or create new Gmail account through 
this app. 

 
4.13 Google 

You can search and view something in your phone or webpage after connect with 
internet through this function. 

 
4.14 Keep Notes 

Google Keep is a note-taking service, Keep offers a variety of tools for taking 
notes, including text, lists, images, and audio. Quickly capture what's on your mind 
and get a reminder later at the right place or time. Speak a voice memo on the go 
and have it automatically transcribed. 

 
4.15 Google Maps 

Navigate your world faster and easier with Google Maps. Get real-time GPS 
navigation, traffic, and transit info, and explore local neighborhoods by knowing 
where to eat, drink and go - no matter what part of the world you’re in. 

 
4.16 Messages 

You can use Messaging to exchange text messages (SMS) and multimedia 
messages (MMS) with your friends on their mobile phones. 
Sending a message 

https://en.wikipedia.org/wiki/Note-taking
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1. Touch message icon on the home screen and touch add new message icon to 
edit a new message. 
2. Enter a contact’s name or number in the recipient field. As the information is 

entered, all matching contacts appear. Touch a suggested contact or multiple 
contacts as message recipient(s). 

3. Touch Enter message to compose your message. 
4. After completing the message, touch Send icon to send your message. 

 

4.17 News 
Google News is a smart news app that organizes what's happening in the world to 
help you learn more about the stories that matter to you. Stay up to date with 
Google News. 

 
4.18 Phone 

Dial a call to a number saved in your contacts or to the new number. Also can 
check the recent call logs records. Three dots ( ) menu at the top right corner of 
the screen for more options and settings like Call history, Calling accounts, 
Contact Blacklist etc. Touch the dial pad icon, where you can input phone number 
to originate a call. 

4.19 Google Photos 
Google Photos is the home for all your photos and videos, automatically organized 
and easy to share. Also this app have Backup feature and gives users free, 
unlimited storage for photos up to 16 megapixels and videos up to 
1080p resolution. 

 
4.20 Google Play Movies & TV 

The app offers movies and television shows for purchase or rental, depending on 
availability. 

4.21 Google Play Music 
Here you can subscribe music radio channels and enjoy music in online or offline 
mode. Also can play music stored in your Phone or SD card storage. 

4.22 Google Play Store 
Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, 
magazines & more. Here you can search and download paid and free applications 
and games of your interest and enjoy. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Megapixel
https://en.wikipedia.org/wiki/Display_resolution
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4.23 Settings 
The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring 
your phone as: 
Network & Internet 
You can use Network & Internet settings to manage your SIM card settings, 
configure and manage connections to networks and devices by using Wi-Fi. Set up 
hotspot & tethering, Aeroplane mode, VPN and mobile networks in this interface. 
Swipe up on Home key>Settings>Network & Internet 
Wi-Fi 
 On the settings screen, tap Network & Internet> Wi-Fi. 
 Tap to activate it. 
 Available Wi-Fi networks appear automatically. 
 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 network. 
Wi-Fi preferences 
Under Wi-Fi feature Wi-Fi preference feature is available, It gives options as 
 Turn On Wi-Fi automatically – On/Off 

Wi-Fi will turn back on near high quality saved networks, like your home 
network. 

 Open Network notification – On/Off 
Notify when a high quality public network is available. 

 Switch to mobile data automatically – On/Off 
Use mobile data when Wi-Fi has no Internet access. Data usage charges 
may apply. 

 Install certificates 
Install certificates if required. 

 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. 
• Turn On Wi-Fi and enter to Wi-Fi Preference>Wi-Fi Direct 
• Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appears. 
• Select a device 
• Connection occurs when the device accepts the connection request. 
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Note: - The battery may drain fast using Wi-Fi Direct. 

 MAC address 
Here MAC address information available. 

 Saved Networks 
Here saved the previously connected Wi-Fi networks. 

Mobile Network 
Here found options as: 
 Mobile data – On/Off 

Access data using mobile network 
 Roaming – On/Off 

Connect to data services when roaming. 
 App data usage 

When open App data usage list of app display with detail of mobile data used 
within a preset monthly cycle as: 

 
Here more options to customize some more settings as: 
Settings>Network & Internet>Mobile network>App data usage>  
• Here can check and reset the usage cycle duration date. 
• Set Data Warning – On/Off 
• Data Warning – Here can set data warning as 1GB/2GB/5GB etc. at which 

user want to get data warning alerts. When mobile data used upto the set 
limit it will give data warning alert to user that he has used the data which 



23  

he set in Data warning option. 
• Set Data Limit – On/Off – If it is ON, then it will pause the mobile data 

when mobile data consumed as per pre set data limit and give one 
notification to user to resume if want to continue using data or OK to 
pause the data usage as: 

 
• Data Limit – Here can set the data limit at which user want to get Data 

limit alert. 
 Preferred Network Type – Here can set network as 4G/3G/2G. 
 Enhance 4G LTE Mode – On/Off – Use LTE services to improve voice and 

other communications (recommended) 
 Carrier video calling – On/Off – To enable/disable video calling 
 Automatically Select Network – On/Off – If enable then search network and 

register to network automatically. But if it is disable then need to search and 
register to available networks manually. 

 Access Point Names – Here display the APNs for the inserted SIM card 
operators. 

Data Saver – Settings>Network & Internet>Data usage>Data Saver – On/Off, if it 
is enable then it help to reduce data usage, data saver prevents some apps from 
sending or receiving data in the background. An app that you are currently using 
can access data, but may do so less frequently. This may mean, for example, that 
images don’t display until you tap them. 
Hotspot & Tethering – Here different tethering options to share mobile data as: 
 Wi-Fi hotspot – On/Off – If it is enabled then user can share his mobile data 

with others after doing few settings as: 
 On/Off -   tap to On/off Wi-Fi hotspot function. 
 Hotspot name – Here by default handset name but user can customize to 

any other name. 
 Hotspot password – User need to set some password to make his device 

hotspot as password protected. If user want to share his data with others then 
turn on Wi-Fi on other’s handset and share the hotspot password with them to 
connect. 

 
Note: - This option uses mobile data and may incur data usage, fees, depending 
on your pricing plan. Consult with your service provider for more information. For 
more information please visit http://www.android.com/tether#wifi 

 

 USB Tethering – On/Off – Share phone’s internet connection via USB 
 Connect your device and others devices via USB cable. 

http://www.android.com/tether#wifi
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 On the settings screen Network & Internet>Hotspot & tethering>USB 
tethering 

 Tap   to activate it 
 

Note: - 1. This option uses mobile data and may incur data usage, fees, depending 
on your pricing plan. Consult with your service provider for more information. 
2. When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and 
install it on the computer. 
3. 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. 
4. Operating system that support tethering are Window Xp or higher or Linux. 

 
 Bluetooth Tethering – Share phone’s Internet connection via Bluetooth. A 

Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device’s 
mobile data with few settings as: 
 On the settings screen, tap Network & Internet>Hotspot & tethering>Bluetooth 

Tethering 
 Tap   to activate it. 
 Turn on Bluetooth on both devices and pair them. 

 
Note: - This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on 
your pricing plan. Consult with your service provider for more information. For more 
information is available http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering 

 

SIM Cards 
Here save the SIM settings as: 
 SIM 1/SIM2 – Enable/Disable, change SIM name and theme color. 
 Mobile Data – Save here preferred SIM1 or SIM2 for mobile data 
 Calls – Save here preferred SIM as SIM1 or SIM2 for outgoing calls. 
 SMS messages – Save here preferred SIM as SIM1/SIM2 for sending 

messages. 
Aeroplane mode – On/Off – To enable/disable aeroplane mode. 
VPN - You can connect to a safe virtual network, such as intranet. You can also 
manage connected virtual private networks. 
Add VPN as: 

1. On the settings screen tap Network & Internet>VPN 
2. Tap on + option at top right corner and Add VPN 
3. Enter VPN details and save it. 

Configuring VPN settings as: 
1. Tap a VPN from the VPSs list. 

http://www.lg.com/
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
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2. Enter the VPN user account details and tap CONNECT 
Note: - 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. 

 
Connected Devices 
You can set BT, Cast devices and Printers connections here and access them. 
Enter to the Connection Preferences option for 

 
Select any connection option and follow the on-screen notification to setup the 
connections. 
 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 Connected devices>Connection 
preferences>Bluetooth. 

2. Tap   to activate this. 
3. Available devices appear automatically. 

(Only the devices sets as visible are displayed on the list.) 
4. Select a device from the list. 
5. Follow the on-screen instructions to perform authentications. 

(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   share via Bluetooth 
3. Select a target device for the file. 
4. The file is sent as soon as the target device accepts it. 

(File sharing process may differ, depending on the file) 
 Cast – You can play the screen and sound of the devices on a different device 

such as TV that supports the cast functions with the help of cast devices such as 
chrome cast etc. 

 Printers – You can connect with printers via Wi-Fi. For this function printers must 
support Wi-Fi. 

 Received Files – Check here transfer history. 
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 Chromebook – Link devices so that yo can text from your computer, share your 
phone’s internet connection and simplify unlocking. Use your Chromebook to 
setup. For more information visit http://support.google.com/chromebook 

 
Apps & Notifications 
Here you can check all the applications as recent, default and system apps of 
device and can check screen time for the recent apps, On/Off/Change notification 
sound, check apps permissions and special access for the apps. 
Battery 
You can view your battery status, battery percentage, battery level and battery use 
in this interface. And you can set up various setting like 
 Battery Saver – On/Off – If enable then to extend battery life, Battery saver turns 

off some device features and restricts apps. 
 Adaptive Battery – On/Off – If enabled, it will limit battery for apps that you don’t 

use often. To extend battery life, Adaptive Battery limits battery for infrequently 
used apps. Your phone will learn how you use apps over time. Notifications may 
be delayed for these apps. 

 Battery Percentage – On/Off – Show battery percentage in status bar. 
Display 
Here you can customize various display settings as 
 Notch style – Here can choose notch style as Default/Water Drop/Hide the notch. 
 Brightness level – Here can set display brightness from 0-100% 
 Screen Color Mood – Adjust your screen color mode with available option. 
 Night Light – On/Off – If enabled, Night Light tints your screen amber. This makes 

it easier to look at your screen or read in dim light, and may help you fall asleep 
more easily. 

 Adaptive brightness – On/Off – If enabled, your screen brightness will 
automatically adjust to your environment and activities. You can move the slider 
manually to help adaptive brightness learn your preferences. 

 Wallpaper – Choose wallpapers from Live wallpapers/Photos/system wallpapers. 
 Sleep time – Set sleep time from the available options. 
 Notification light – On/Off notification light for Missed events/App 

notifications/Charging/Charging full/Battery low. 
 One-handed mode – Here user found instruction as how to activate One-handed 

mode and how to use this mode. 
 Auto rotate screen – On/Off auto rotate screen. 
 Swap button – It gives option to swap functions of Back and recent key. 
 Font size – Here user can change font size of text. 
 Display size – With display size user can make the items on screen smaller or 

larger. Some apps may change position. 
 Screen saver – Set screen saver as clock/colours/Photos and condition for the 

screen saver as while charging/while docked/while charging or docked/Never. 
 Device theme - Here options to choose device theme as Dark/Light/Automatic 

(based on wallpaper) 
Sound 
Here you can customize 
 Volume level for Media/Call volume/Ringtone volume of Incoming 

calls/Notification ringtone volume/Alarm volume. 
 Also Vibrate for calls – On/Off – If enabled then phone will vibrate also for  

Incoming calls. 

http://support.google.com/chromebook
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 Do not disturb – On/Off – If enabled it will mute the sound & notifications but 

allow alarm and media, No visual or sound from notifications, Calls from starred 
contacts and repeat callers and no messages, events & reminders. User can 
customize its duration and also its behavior. 

 Phone Ringtone – Here user can customize the SIM1 and SIM 2 incoming calls 
ringtone. User can customized ringtone from the available system tone options 
and also from the music/audio files available in phone storage or SD card. 

 Default Notification Sound - Here user can customize the notification sound from 
the available system tone options and also from the music/audio files available in 
phone storage or SD card. 

 Default Alarm Sound - Here user can customize the Alarm sound from the 
available system tone options and also from the music/audio files available in 
phone storage or SD card. 

 Other sounds and Vibrations – On/Off Dial pad tones, Screen locking sounds, 
Charging sounds, Touch sounds and Touch vibrations. 

Storage 
Use the Storage settings to monitor the used and available space on your phone 
and on your SD card and to manage your space. 
Security & Location 
You can set the parameters about security through this function as: 
 Device security – Here options are as: 
 Screen lock – Here user can set screen lock as 

None/Swipe/Pattern/PIN/Password. 
 Face unlock – Here in face unlock settings add your face and use your face to 

unlock your device. 
 Fingerprint - Here in fingerprint settings save and setup your fingerprint as 

your screen lock. 
 Smart Lock – Here more smart options to keep your device safe with options 

available as Smart lock with On-body detection, Trusted places, Trusted 
devices, trusted face and voice match. 

Note: - Please understood the instructions carefully of Smart lock before use. 
 Privacy – Here options are as: 
 Location – On/Off you device location. 
 Show passwords – Display character briefly as you type password to unlock 

screen. 
 Device admin apps – Here only one device admin app as Find My Device. It 

is useful to lock or erase data in case device is lost. 
 SIM Card Lock – Set up SIM lock password with the help of SIM PIN. If you 

don’t know your SIM PIN, please contact with your operator services and get 
your PIN. 

 Except above options few more options as Encryption & credentials, Trusted 
agents and screen pinning are available in Security settings. 

Accounts 
Here you can check your configured accounts on device for and also add and 
delete any configured account. 
Accessibility 
You use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have 
installed on your phone and other options like Magnification mode, Color inversion, 
Power button end calls, Three fingers screenshot etc. 
Memory 
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You can view total memory; average used (%) and free memory. 
Digital Wellbeing 
Digital Wellbeing features is a feature which helps telling which apps you're 
spending too much time and you can limit your usage to a particular application by 
set a timer on the application. 
Google 
Here you will found google account security settings and other services settings as 
location, search assistant & voice, setup nearby device etc. 
Dura Speed 
Helps boost foreground app speed by restricting background apps. Works only 
when there is a foreground app. Allow apps here for which you want instant 
messages alert. 
System 
 Language & input - Use the Language & Input settings to select the language 

for the text on your phone and for configuring the input method. Open the 
Language & Input option>Language>Add a language>Select a language from 
the list. Now selected language will display in the Language preference list. 
Here select the preferred language and drag it to the top position to use 
selected language as phone’s default language. 

 Gestures – Enable Swipe up on Home button to switch apps and if disable  
will switch to three button interfaces as Back, Home and Recent key. 

 Date & time - You can use Date & Time settings to set your preferences for 
how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time 
and time zone, rather than obtaining the current time from the network, etc. 

 Smart Action – Here gives few smart actions as wake up screen with double 
tap, Flip to mute the ringtone of incoming calls or lock screen by double tap on 
home button. 

 Smart Gestures - This menu about Gesture settings. There are different 
Gesture as c, o, m etc. You can set up any gesture for the listed application 
there and then write gesture letter on the screen when device is in sleep mode 
to wake up your device and to quickly open the application. 

 Backup – Here can enable or disable backup your data to Google drive, if 
enable, the google drive will backup of your gmail, apps, contacts, SMS etc. 

 Reset - Reset your phone in this interface as Erase all data or Reset wifi, 
mobile & network settings or reset app preference. 

 Multiple Users - User can create multiple guest/user using this option. 
 System Update – Check here for any new update if any software update 

available here and then update. 
 About phone - This function enables you to view some phone related 

information like software info, IMEI info, serial number, SAR info etc. 
 

4.24 Sheets 
Create, edit, and collaborate with others on spreadsheets from your device with 
the Google Sheets app. With Google Sheets Open, edit, and save Excel files. 

 
4.25 SIM Toolkit 

Here you will find SIM Services. 
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4.26 Slides 
Create, edit, and collaborate with others on presentations from your device with 
the Google Slides app. With Google Slides you can Open, edit, and save 
PowerPoint files. 

 
4.27 Sound Recorder 

Use this function to record audio files and can check recorded audio files. 
 

4.28 YouTube 
Here you can watch videos of your choice after data is connected. 

 
4.29 Google Assistant 

Your device has the Google Assistant built in. Ask it questions. Tell it to do things. 
It’s your own personal Google. Touch and hold Home key and then you will see 
"Hi, how can I help?" after which you can say your voice command. 

 
Note: - The Google assistant is not available in all languages. 

 
 

 
5.1 FAQ 

5. Appendix 

If you find exceptions when operating the mobile phone, restore the factory settings and then 
refer to the following table to solve the problem. If the problem persists, contact the distributor 
or service provider. 

 

Fault Cause Solution 

 
 
 

SIM card error 

The SIM card is 
damaged. 

Contact your network 
service provider 

The SIM card is not 
in position. 

 
Check the SIM card 

The metal face of the 
SIM card is polluted. 

Clean the SIM card 
with a clean cloth 

 
 
 
 

Poor received 
signal quality 

Signals are 
obstructed. For 
instance, radio waves 
cannot be effectively 
transmitted nearby a 
high building or in a 
basement. 

 
 

Move to a place 
where signals can be 
effectively transmitted 

Line congestions 
occur when you use 
the mobile phone in 
high-traffic hours 

 
Avoid using the 
mobile phone in high- 
traffic hours 
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Gaming for long 

Use less power like 
Low Power Mode or 
Battery Saver Mode or 
Battery optimization to 
reduces the amount of 
power your phone is 
using and can also help 
preserve your phone’s 
battery life. 

 
Dim your screen 
brightness — Keeping 
the screen at a 
reasonable brightness 
(not full blast) will take 
some strain off your 
phone’s battery (and 
your eyes). 

 
Turn off Wi-Fi, GPS, 
and Bluetooth — 
Disabling battery- 
draining features such 
as these gives your 
phone a break, allowing 
it to cool down. 

 periods of time 

 Streaming content 
 for hours like 
 YouTube or Netflix 
 etc. 

Device Over heat Your settings aren’t 
 optimal like Screen 
 brightness on full 
 blast? Animated 
 wallpaper? Widgets, 
 widgets 
 everywhere? 

  Avoid direct sunlight 

  Charge your phone 
correctly with 
appropriate charger. 

 Environmental 
factors etc. 

 

Used wrong charger 
for charging battery. 

 

Restart your phone — 
Occasionally restarting 
your phone can help 
prevent overheating due 
to minor software 
problems. 

The mobile 
phone cannot be 
powered on 

 
The battery energy is 
exhausted. 

 

Charge the battery 

https://support.apple.com/en-us/HT205234
https://www.howtogeek.com/242472/how-to-use-and-configure-androids-battery-saver-mode/
https://www.lifewire.com/android-widgets-explained-1616120
https://www.lifewire.com/android-widgets-explained-1616120


31  

Calls cannot be 
dialed 

Call barring is 
activated 

 
Cancel call barring 

 
 
 

The mobile 
phone cannot 
connect the 
network 

The SIM card is 
invalid 

Contact your network 
service provider 

The mobile phone is 
not in a service area 
of the GSM network 

Move to the network 
operator's service 
area 

 
The signal is weak 

Move to a place 
where the signal 
quality is high 

 
 
 
 

The battery 
cannot be 
charged 

The charging voltage 
does not match the 
voltage range 
indicated on the 
charger 

Ensure the charging 
voltage matches the 
voltage range 
indicated on the 
charger 

An improper charger 
is used 

Use the charger 
specially designed for 
the mobile phone 

 
Poor contact 

Ensure the charger 
plug is in good contact 
with the mobile phone 

 
 

5.2 Phone software update 
LG Mobile phone software update from the Internet 
LG Mobile phone software update from the Internet. For more information about 
using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp, select your 
country and language. 
This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a 
newer version from the Internet without needing to visit a service center. This 
feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version 
available for your device. 
Because the mobile phone firmware update requires the user’s full attention for 
the duration of the update process, please make sure you check all instructions 
and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing 
the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone. 

 
Note: - LG reserves the right to make firmware updates available only for selected 
models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer 
version of the firmware for all handset models. 

 
LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA) 
This feature allows you to conveniently update your phone’s software to a newer 
version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be 
available when LG makes a newer firmware version available for your device. 
To perform the phone software update 

http://www.lg.com/common/index.jsp
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Settings>System>Advanced>System Update>Check for update. 
 

Note: - Your personal data from internal phone storage including information 
about your Google account and any other accounts, your system/application data 
and settings, any downloaded applications and your DRM license 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. 

 
5.3 Disposal of Your Old Appliance (As per e-waste rule) 

 
The WEEE logo (shown at the left) appears on the product (handset, and charger) 

to indicate that this product must not be disposed of or dumped with your other 
household wastes. You are liable to dispose of all your electronic or electrical 
waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of 
such hazardous waste. 
Collection and proper recovery of your electronic waste equipment at the time of 
disposal will allow us to help preserve the environment. Recycling of the electronic 
waste equipment will ensure safety of human health and environment. For more 
information on best practices for disposal of electronic and electrical waste, please 
visit to our web site: 
http://www.lge.com/in 
Note: - LGE will not bear any responsibility for any incompliance with the above- 
mentioned guidelines or improper usage of the mobile phone. 

 
5.4 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. 

 
5.5 Regulatory information (Regulation ID number, E-Labeling etc.) 

For regulatory details, go to Settings>System>About Phone>Regulatory Labels 
 

5.6 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. 
Note: - 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. 

http://www.lge.com/in
http://opensource.lge.com/
mailto:opensource@lge.com
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LG Bridge functions 
1. Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile

data connection.
2. Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to

the device via USB cable connection.
3. Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer 
1. Go to www.lg.com from your computer.
2. Select your region and click .
3. In the search bar, enter the name of your device.
4. Click Support Manuals & Downloads.
5. In the Software & Firmware, Click PC Sync and download the setup file.
6. Click Details to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

5.7 Trademarks 
 Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo

are registered trademarks of LG Group and its related entities.
 GoogleTM, Google MapsTM, GmailTM, YouTubeTM, Google DuoTM, Google

PlayTM, AndroidTM, ChromeTM, Google PhotosTM, Google Play ProtectTM,
Google CalendarTM, Google DocsTM, Google DriveTM, Google SheetsTM 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.

5.8 DECLARATION OF CONFORMITY 
Hereby, LG Electronics declares that this LM-X440ZMW product is in ompliance 
with the essential requirements and other relevant provisions of 
Directive 2014/35/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be 
found at http://www.lg.com/global/declaration 

http://www.lg.com/
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