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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עברית
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הודעות מנחות

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

זהירות: מצבים שעלולים לגרום לפציעה קלה או לנזק למכשיר.

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

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

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

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

ל כונרתה נקון.

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

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

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

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

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

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

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

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

0.605תואש/ק”גת)10תגר’(,תוכאורתלואתינואתחהתלגוף,תחרךתזלתחו דת
חהת1.594תואש/ק”גת)10תגר’(.



7 לי נו תהונ וותישו תונחנה

ת  כונרתזלתחו דתילי נו תל ונפלתה-RFתכו ו  ונםתיותי יו  ת	
לונ וותלרגנהלתהנדתלאוזןתאותכולואת  וקםתהפ ו ת5ת ” ת

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

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

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

החנהתחדתהסנוםתלונדור.

טיפול במוצר ותחזוקה
ת לו  ותרקתיאינזרנםתלכהוהנםתיארנזל,תואוורותחהתנדנתLG.תLGת	

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

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

ת אנןתהפרקתנ נדלתזו.תכאורתידרות נקון,תפילתהשכיאנתונרו ת וס ך.	
ת  נקוינםתי סגר תלא רנו ,תהפנתונקוהתדח לתוהתLG,תחווננםת	

הכהוהת הקנםתאותהו ו ת הופננם,ת דונםתאות  ודונם,תויהידת
ולםת צונדנםתיפויקצנויהנו תזללתהזותוהתל הקנםתל ו הפנם.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יאישילתוהאתהצורך.
ת אםתזכוכנ תל כונרתויורלתאותסדוקל,תאהת נגחתילתאות יסלת	

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

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

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

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

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

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

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

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

USB.תלואתחהוהתהגרוםתהל    ו תאותהורפל.
ת לנ יחת  ונפ תלל קןתהה ץתאוונרתי וךתירוםתגיול.	
ת אסורתה ווףתא תלל קןתהה ץתאוונרתי וךת אוד.תא ר ,תלואתחהוהת	

הגרוםתהפנצוץתלסוההלתאותהיזנה תיוזהנםתאותגזנםתדהנקנם.
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הפעלה יעילה של המכשיר

מכשירים אלקטרוניים
כהתל כונרנםתחהוהנםתהספוגתלפרחו תונופנחותהרחלתחהתינצוחנלם.

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

לל קןתלרפואנ.
ת נצרינםתוהתקוצינתהית  הנצנםתהלואנרתרוו תוהת15תס” תינןתקוצית	

להיתהינןתל קינםתא רנםתכדנתה יוחתלפרחלתאפורנ תהקוצית
להי.

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

  וינםתוכוהנ.
ת לו  ותי כונרתוהךתיש פרשורו תוינןתºCת0תתו-ºCת35ת,תאםתינ ן.ת	

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

בטיחות בדרכים
ידוקתא תל וקנםתול קיו תהגינתונ וותי כונרנםתיאזורנםתוילםתא לת

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

ה יאנתלדרך.
ת אירגננ ת דרתרדנותחוונלתהלופנחתחהת חרכו תאהקשרוינו ת	

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

נדנתל קילתוהתצנודתאה ושנתינוא.תלדירתחהוהתהגרוםתהכוהתוהת
לכרנ תאותהפצנחלת  ורלתחקיתינצוחנםתהאתיאו נםתוהל.

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

יקרי תכינונם.
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מנעו נזק לשמיעתכם

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

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

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

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

והצדךתנכוהתהו וחתא ת לתוא לתוו חתיאוזינו .

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

חלקי זכוכית
 הקנםת סונ נםתוהתל כונרתחווננםת זכוכנ .תזכוכנ תזותחהוהלתהלנוירת

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

י כונרתחדתהל הפ תלזכוכנ תחה-נדנתספקתונרו ת ורול.

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

הלגיהו תוח ודתיכהתל קיו תאותלכההנם.

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

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

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

ילדים
נותהו ורתחהתל כונרתי קוםתישו ,ת  וץתהלנוגתנדםתוהתנהדנםתקשינם.ת

ל כונרתכוההת הקנםתזחנרנםתלחהוהנםתהלוו תסכי ת יקתאםתניו קות
 לשהפון.

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

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

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

ה חרכו תסוההלתא רו ,תאנןתלופח תזנכרוןתוחהוהלתהלופנחתחהת
ינצוחנתלסוההל.

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

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

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

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

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

ת אנןתהלואנרתא תלסוההלתי קו ו ת  נםתאותקרנם,תוכןתלדירת	
חהוהתהפגוםתיינצוחנל.

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

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

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

ת לקפדתוהאתננווצרת גחתינןתלסוההלתהינןתפרנשנםת דנםתכגוןתוניננםת	
אותצנפוריננםתוהתיחהת ננם.ת גחתכזלתחהוהתהגרוםתהורנפל.

אבטחת הפרטים האישיים
ת לקפדתהלגןתחהתלפרשנםתלאנוננםתוהךתכדנתה יוחתדהנפ תי וינםת	

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

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

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

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

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

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

ת אנןתהלו  ותיננוו נםתו קורםתאניותנדוח.	

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

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

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

יזקתהל קן.ת
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תוכנות המצלמה
בקרת מרווח זמן

לכתןתנ קנכטתסרט לכת כדכו תTime lapseת הה טבתנהצב.
לכתןתנ קנכטתסרט לכת כדכו תבה כר תתו פטכהנכתת בתל ע תכצכב ת
ענ-כדכתלכת חתהג  ןתסבכב תתצכנ ם.תלכתןתני  לןתבו פןתו ט הטכתותת

ה כר תתהר  חת זהןתב תוםתנכעדת צכנ םת נסבכב .תלכתןתגםתנבח רת
ותתה כר תתהר  חת זהןתבו פןתכדלכ.

ת בחרתותתTime lapseתענ-כדכת חנק תבכןתהצבכת 1  קותענת
 הצנה .

קבע הגדרת טיימר

קבע מהירות מרווח זמן

קבע מבזק

בחר הגדלה/הקטנה

בחר מרווח זמן למצבי 
מצלמה

הגדר מצלמה

החל אפקט מסנן

תידכתנ קנכטתסרט ןת כדו . 2  קותענת
לכתןתנול תתותת גדנת/ קטלתת תצ ג ת ותתה כר תתהר  חת	ת

 זהןתבה נךת קנט תבהר  חתזהן.
.תידכתנ הוכךתותת	ת ידכתנ ו  תתותת  קנט ,ת קותענת

.   קנט ,ת קותענת
בעתתצכנ םתסרט ןת כדו ,תת ינתנ רחכבתותת וצבע תתו ת	ת

נצב טתבוצבע תתידכתנ גדכנתו תנ קטכןתותתג דנת תצ ג .
בעתתצכנ םתסרט ןת כדו ,תת ינתנ קכותענת וז רת רצ כתידכת	ת

ני  לןתותת ב כר ת.
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תידכתנעצ רתותת  קנט . 3  קותענת
 סרט ןת ה קנטתככוהרתבגנרכ .	ת

ת 	Time lapseוהעתוכל תה קנטתבה נךת קנט ת 

תכונות הקלטת שמע
ASMR הקלטת צלילי

תי ל תז תהופורתתנךתנ קנכטתותת והעתבצ ר תבר ר ת הד כקתת
ענ-כדכת גברתת ק נתה הכקר פ לכם.

ת 1 ת תהקלטת שמע ב-HDת  קותענת  קותענתחיונייםת
.ASMR

תידכתנ קנכטתותת והע. 2  קותענת
.תידכתנ הוכךתותת	ת ידכתנ ו  תתותת  קנט ,ת קותענת

.   קנט ,ת קותענת
תידכתנסככםתותת קנטתת והע. 3  קותענת

LG צליל תלת-ממדי מנועים
תי לתת'הל עתק נת3DתLG'תהופורתתנךתנוה עתק נתסטרכו תהה טב.ת

בעתת והעתתה זכק תו ת צגתתסרט ןת כדכו ,תלכתןתנוה עתצנכנת
סטרכו תו פףתיוכנ תות תהוזכןתבוד .

גר רתותתנ חת  תרו תתינפכתהט . 1
תידכתנ פעכנתו תנ פסכקתותתתי לתת'הל עתק נת 2 ת קותענת

.'LG3תD
ת תצלילת איכות הקול ואפקטיםת ו ת קותענתהגדרותת

תידכתנ פעכנת צליל תלת-ממדי מנועים LGת  קותענת
ו ת .

ת וםתתחברת תקןתוהעתחכצ לכתיג ןתו זלכ תתו תרהק נכםתנה צר,תת פכעת	
.LG דע תק פצתתנ פענתתתי לתתצליל תלת-ממדי מנועים  
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זיהוי טביעת אצבע
סקירה כללית של זיהוי טביעת אצבע

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

ת ינתנ ותהותבפ לקצכ תנזכ  כתטבכע תתוצבעתבהקרכםת בוכם:
ת .נבכט נתלעכנתת הסך	
ת נ צגתתת יןתלע נתבגלריה .	
ת וורתותת ריכו תבוהצע תתילכס תנככו םתו ת זד  תת	

בוהצע תתטבכעתת וצבעתונך.

ת לכתןתנ ותהותבלת לכתטבכע תתוצבעתנצ רךתוכה תתהותהוכם.ת	
קככהתתופור תתוחככוןתטבכע תת וצבעתכז  תטבכעתתוצבעת

ו ל תוךתד ה תהו דתנו ת תטבכעתתוצבעתרו ה .תידכתנחזקת
ותת ובטח ,תה הנץתנ ותהותבוכטתת תבלכת,תPINתו ת

 סכסה תנבכט נתלעכנתת הסך.
ת וםת היוכרתוכל תהצנכחתנז  תתותתטבכעתת וצבעתונך,תו ת	

וםתויחתתותת ערךתוצ כןתנצ רךת רכו ם,ת בותותת היוכרת
נהריזתוכר תת נק ח תת קר בתבכ תרתונתLGת  צטככדתבתע דתת

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

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

ת בחנקת הריזכת תחת ןתונתהסךת ה צר,תכותחככוןתה בל ת	
והז  תטבכע תתוצבע.ת קפדתנותנגרדתו תנפג עתבחככוןת

טבכע תת וצבעתבעזרתתחפצכתהתיתתיה תהטבע תתו תהפתח ת.
ת וםתכולםתח הרכםתזרכםת)זכע ,תקרם,תהכם,תנינ ך,תו הןת י '(תענת	

חככוןתטבכע תת וצבעתו תענת וצבעתוכותנ לכחתענת חככון,ת
זכ  כתטבכע תת וצבעתעו כתונותנפע נתירו כ.תלגבתותת חככוןת

 ותת וצבעת לק ת  סרתותתינת נח תתנפלכתוהלכחכםתותת
 וצבעתענת חככון.

ת וםתהוטחת וצבעתהח ספסתעקבתצנקתתו תלפ חתעקבתו ככ ת	
ור י תבהכם,תככתיןתו חככוןתנותכ ינתנז  תתותתטבכעתת

 וצבע.תבהקר תיז ,תרו םתטבכעתתוצבעתוחרת.
ת וםת וצבעתונךתהק פנתתו תו לחתתרקתותתקצ ת וצבעת	

בו פןתחנקכתבנבד,תככתיןתו זכ  כתנותכצנכח.ת דותו וצבעת
ונךתהיס תותתהנ ות הוטחתונתחככוןתטבכע תת וצבע.

ת סר קתוצבעתוחתתבנבדתבינתרכו ם.תסרכק תונתכ תרתהוצבעת	
וחתתעו כ תנ ופכעתענת רכו םת  זכ  כתונתטבכעתת וצבע.

ת  היוכרתענ נתנכצ רתחוהנתסטטכתוםת ו  כרתוהסבכב תכבו.ת	
 כהלעתהסרכקתתטבכע תתוצבעתבסבכב תכבו ;תנחנ פכן,תגעת

בחפץתהתיתכת)יה תהטבעתו תהפתח(תנפלכת סרכק ,תידכתנפר קת
חוהנתסטטכ.
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רישום טביעות אצבע
ת ינתנרו םת נוה רתותתטבכעתת וצבעתונךתבהיוכרתידכת

נ ותהותבזכ  כתבוהצע תתטבכעתתוצבע.
תמסך הנעילה ואבטחהת 1 בהסךת רווכ,ת קותענתהגדרותת

תטביעות אצבע.

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

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

בד קתותתהכק םתחככוןתטבכע תת וצבעתבחנקת הריזכת תחת ןת 2
ונת הסך,ת  לחתותת וצבעתקנ תתענת חככון.

ת  דותו וצבעתהיס תנחנ טכןתותתחככוןתטבכע תת וצבע.	

פענתב תוםתנ  רו תת ה צג תתענת הסך. 3
עדתנסכ םתרכו םתטבכעתת וצבע,ת זכזתותתו ת ת וצבעתענת	ת

 חככוןתנוטתנוט.
 לכחתותת וצבעתענת חככון.תיוות תהרגכותרטט,ת סרתותת	ת

 וצבעתה חככון.
בסכ םתת נכךת רכו םתונתטבכעתת וצבע,ת קותענתאישור. 4

 קותענתהוסף עודתידכתנרו םתטבכעתתוצבעתל ספת.תהיכ  ןת	ת
ווכע רת  צנח תונתזכ  כתטבכע תת וצבעתתנ כתבהצבתונתטבכעתת

 וצבעת רו ה ,תה הנץתנרו םתהספרתטבכע תתוצבעתו ל ת.
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ניהול טביעות אצבע
ת ינתנער ךתו תנהח קתטבכע תתוצבעתרו ה ת.

תמסך הנעילה ואבטחהת 1 בהסךת רווכ,ת קותענתהגדרותת
תטביעות אצבע.

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

. נול תתותתוה .תידכתנהח קתו ת ,ת קותענת

הצגת סמל טביעות האצבע כאשר המסך כבוי
ות תכי נתנקב עתיכצדתנ צכגתותתהכק םתחככוןתטבכע תת וצבעתענת

 הסךתיוורת הסךתיב כ.
תמסך הנעילה ואבטחהת 1 בהסךת רווכ,ת קותענתהגדרותת

תטביעות אצבע.
בטנתותתלעכנתת הסךתב תוםתנוכט ת ה גדרת. 2
תה פענתעב רתהקש להצגת הסמל כשהמסך  3 בד קתוםת

כבויתופור ת.תוםתוכלךתר צ תנ ותהותבפ לקצכ ,ת ובתת
. ותת פ לקצכ תענתכדכתגרכרתת

הגדרת האפקט בעת נגיעה בסמל טביעת האצבע
לכתןתנול תתותתופקטת הסךתוכ פכעתיוורתתכגעתבסהנתטבכעתת

 וצבע.
תטביעות  1 תמסך הנעילה ואבטחהת  קותענתהגדרותת

אצבע.
בטנתותת לעכנ תב תוםתנוכטתת לעכנ תוצ כל . 2
 קותענתאפקט אייקוןת בחרתותת הצבת רצ כ. 3
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ביטול נעילת המסך עם טביעת אצבע
ת ינתנבטנתותתלעכנתת הסךתו תנ צכגתת יןתלע נתבעזרתתטבכעתת

וצבע.ת פענתותת פ לקצכ ת רצ כ :
תמסך הנעילה ואבטחהת 1 בהסךת רווכ,ת קותענתהגדרותת

תטביעות אצבע.
בטנתותת לעכנ תב תוםתנוכטתת לעכנ תוצ כל . 2
בהסךת גדר תתטבכעתתוצבע,ת פענתותת פ לקצכ ת רצ כ : 3

נעילת מסך:תוחררתותתלעכנתת הסךתבוהצע תתטבכעתת	ת
וצבע.

נעילת תוכן:תבטנתותתלעכנתת ת יןתעםתטבכעתתוצבע.תנוםת	ת
יך,ת דותוהלע נת ת יןתה גדר.

התכונה 'ריבוי משימות'
מסך שימושים אחרונים

תינפכתהענ ת  חזקתידכתנ צכגתותת  חנקתענת נחצןת'רווכ'ת
 כסט רככתת וכה ות וחר ל .

חלון קופץ
לכתןתנפת חתהספרתרבתונתככו הכםתבהסךת נעב רתבכלכ םתבקנ תת

בזהןתינו  .
תהתחתכתת הסך. 1  חנקתהענ תענת
 קותענתסהנת ככו םתבפכל ת והונכתת ענכ ל תונתהסךת 2

 ככו הכםת בחרתותתחלונות קופצים.
וםתתקכותענתסהנת ככו ם,תכ פכע ת ופור כ תתפרטי יישום,ת	ת

ריבוי-חלונות,תחלונות קופציםתוהצמד יישום.
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 ככו םתכ פכעתיחנ ןתק פץתבהסך. 3

ת ככתיןתותי ל תז תנותת כ תזהכל תבככו הכםתו תבהסיכםתהס כהכם.	

שימוש בחלון קופץ
ת ת:תהזע רת חנ ןת ק פץ.ת חנ ןת ק פץתהה זערתנסהנתככו םת	

 צףתענת הסך,תולכתןתנ עבכרתנהק םתרצ כתינו  .
ת ת:ת רחבתת ככו םתנהסךתהנו.	
ת ת:תסגכרתת ככו ם.	
ת כדי להעביר את החלון הקופץ:תגר רתותת חנ ןת ענכ ןתונת	

 חנ ןת ק פץ.
ת כדי לכוונן את גודל החלון הקופץ:תגר רתותת קצ ת	

 והונכ,ת כהלכתו ת תחת ןתונת חנ ןת ק פץ.

ת לכתןתנפת חתעדת5תככו הכםתבוהצע תתחנ ל תתק פצכם.	
ת ידכתנבח רתככו םתה ככו הכםת פת חכם,ת קותענתוחדתה חנ ל תת	

 ק פצכם.ת חנ ןת ק פץת לבחרתכ עברתנחזכת.
ת נותלכתןתנ עבכרתותת חנ ל תת ק פצכםתנו רתת הצבתו תנוז רת	

סרגנת לכ  ט.
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שימוש בתיקיית יישומים לחלונות קופצים
תבחנ ןת ק פץ,ת  ותכה זערתנסהנתככו ם. וםתתקכותענת

לכתןתנ עבכרתותתסהנת ככו םתנהק םתרצ כתינו  תענ-כדכתגרכרת .
וםתכה זער תולכתחנ ל תתק פצכםתו תכ תר,תתכ  צרתתכקככתתככו הכםת

 היכנ תותתסהנכת ככו הכם.

ת סהנת ככו םתו כ תבוכה ותנוחר ל תכוהותיסהנתתכקככתת	
 ככו הכם.תוםתתקכותענת סהנ,תינת סהנכםתונת חנ ל תת

 ק פצכםת הה זערכםתכ צג תבתכקככתת ככו הכם.
ת וםתתכגעתבתכקככתת ככו הכםתונתחנ ל תתק פצכםת תחזכקתו ת ת	

נח צ ת תגר רתותתתכקככתת ככו הכםתונתהסר,תתכקככתת ככו הכםת
ת סר.

ת ידכתנ סכרתוחדת ככו הכםתהתכקככתת ככו הכם,תפתחתותתתכקככתת	
 ככו הכםת גר רתותתסהנת ככו םתונתהח ץתנתכקככתת ככו הכם.

ריבוי-חלונות
בעת שימוש בניווט באמצעות מחוות

תהתחתכתת הסך. 1  חנקתהענ תענת
יעתתכ פכע ת ככו הכםתו כ תבוכה ותנוחר ל .	ת
וםתתקכותענתסהנת ככו ם,תכ פכע ת ופור כ תתפרטי יישום,ת	ת

ריבוי-חלונות,תחלונות קופציםת הצמד יישום.
 קותענתסהנת ככו םתבפכל ת והונכתתונת ככו םתנ צג ת 2

בחנ ל תת הר בכםת בחרתותתריבוי-חלונות.
 ככו םתולבחרתכ פכעתבהחצכתת ענכ ל תונת הסך.	ת

 קותענתככו םתוחרתוכ צגתבחנ ל תתהר בכם. 3
 ככו םתולבחרתכ פכעתבהחצכתת ענכ ל תונת הסך.	ת
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בעת שימוש באמצעות לחצנים בלבד
תבסרגנת לכ  ט. 1  קותענת

יעתתכ פכע ת ככו הכםתו כ תבוכה ותנוחר ל .	ת
וםתתקכותענתסהנת ככו ם,תכ פכע ת ופור כ תתפרטי יישום,ת	ת

ריבוי-חלונות,תחלונות קופציםת הצמד יישום.
 קותענתסהנת ככו םתבפכל ת והונכתתונת ככו םתנ צג ת 2

. בחנ ל תת הר בכםת בחרתותת
 ככו םתולבחרתכ פכעתבהחצכתת ענכ ל תונת הסך.	ת

 קותענתככו םתוחרתוכ צגתבחנ ל תתהר בכם. 3

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

ת ידכתנ ובכתתותתתי לתת חנ ל תת הר בכם,תגר רתותת פסת	
 הריזכתהענ תו תהט תנקצ ת הסך.

ת  תי ל תרכב כ-חנ ל תתוכל תלתהיתתענ-כדכתככו הכםתהס כהכםתונת	
.PlayתStore- תו תככו הכםתו  רדתתהLG
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AOD (always-on display)
יוורת הסךת רווכתיב כתופורתנרו תתותת תורכך,ת וע תו ת

 חתכה .
 חנקתותת חנקת תחת ןתונתהסךת -)displayתalways-on(תAODת

ידכתנ פעכנתתי ל תתיג ןתהצנה ,תת+Capture,תתWi-Fiת,ת גדר תתק נ,ת
ת®Bluetoothת,תהבזק,תה סכק ת ע ד.

ת 1 תתצוגהת תבהסךת רווכ,ת קותענתהגדרותת
.AOD (always-on display) 

בחרתותת תה ל תוברצ לךתנ צכגת  קותענתשמור. 2
 קותענת תה ל ת רצ כ תהבכןתשעון דיגיטלי,תשעון אנלוגי,ת	ת

שעון כפול,תחתימה או תמונה.
 קותענתהצג תצוגהת בחרתותתהקש להצגה במשך 10 	ת

שניותתו תהצג תמיד.
גר רתותתQuickTools ושעה נגן מוסיקהתידכתנ חנכקתהענת	ת

סהנכת הצבתונתToolsתQuickת לגןת ה סכק .
ידכתנופרתותת ב כר תתעב רת תי ל ת' צגתתהכד',ת	ת

 קכו תצוגה בהירה יותר.
ידכתנרו תתעזר תעב רתdisplayתAlways-on,ת קותענתעזרה.	ת

ת וכה ותב-ת)displayתalways-on(תAODתכוכץתותת תר קל תת	
 ס ננ .ת ובתתתי ל תז תידכתנחס ךתבצרכיתת ס ננ .

ת ידכתנ ובכתתותת תי ל תdisplayתAlways-on,תבהסךת רווכ,ת	
ת AOD (always-on display),ת תתצוגהת  קותענתהגדרותת

.   קותענת
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Quick Help
ת ינתנ צכגתעזר תענתותת תי ל תת עכקרכ תתונת היוכר,ת

וונ תתלפ צ תתו תותת הדרכךתנהותהו.תחפותהכדעתבוהצע תת
הכנ תתהפתח.תות תכי נתנפת רתותת בעכ תתונךתבה כר תתענ-כדכת

 תככעצ תתוחד-ענ-וחדתעםתה הח .
1 .Quick Helpבהסךת רווכ,ת קות
חפותפרטכתעזר תענ-כדכת זלתתהכנ תתהפתחתבוד ת חכפ ו. 2

ת תי ל תז תהתעדילתתהעתתנעתתענ-פכתהו בתונת הותהו.	
ת פרכטכת תפרכטת זהכלכםתעו ככםתנ ותל תתב תוםתנוז רתו ת	

נספקת וכר ת.
ת בחרתותת ירטכסככ תונת הדרכךת הק  ןתבככו םתHelpתQuickתידכת	

נ צכגת לחכ תתהפ רט ת.

הערות בנושא תכונות של עמידות במים
ה צרתז תעהכדתבהכםת חסכןתנובק,תב תוםתנדכר גProtectionתIngressת

.IP68
 ה צרת ז תעברתבדכק תתבסבכב תהב קרתת   ותה יחתבת רתעהכדת

נחדכרתתהכםת ובקתבלסכב תתהס כה תת)ע הדתבדרכו תתנקבנתתסכ  גת
IP68תיפכתו ןתהפ רט תתבתקןת בכלנו הכת60529תIECת-תתofתDegreesת

EnclosuresתbyתprovidedתProtectionתת]CodeתIP[,ת תלוכםתוב םתב צע ת
 בדכק :ת15-35ºC,תתkPaת86-106ת,תע הקת1.5תהטרתנהוךת30תדק ת(.ת
וכןתנחו ףתותת היוכרתנתלוכםתו לכםתהתלוכת בדכק .ת ת צו תת

עו כ תתנ ותל תתבה נךתוכה ותבפ ענ.
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אזהרה

נהר תתדכר גתונתIP68,ת היוכרתענ נתנ כ תתה ופעתהתלוכםתונות
לבדק תבסבכב תהב קרתתונתLG.תוכםתנבתולזקתולגרםתונתסכב תת

ויונ תענ נתנול תתותת צבעתונת -LDIת)הח  ןתלזקתהל זנכם(.תוםת
צבעת -LDIתולהצותבת ךת ה צרתהותל ,תכותנ חוכבתותת ה צרת
יבנתכתזיוכתנוכר תכתתכק ןתבחכלם,תוהס פקכםתבהסגרתת וחרכ תת

 ה גבנתתענת ה צר.
כותנ כהלעתהחוכפתת ה צרתנסבכב תוב תקככהכםתובקתו תנח תת

בהכד תה גזהת.תוכןתנ ותהותבה צרתבסבכב תת בו ת.
וכןתנטב נתותת ה צרתבל זנכםתיכהכקנככםתינו םת)סב ן,ת י '(ת

הנבדתהכם.ת

וכןתנטב נתותת ה צרתבהכתהנח,תנרב תתהכתכם.

וכןתנטב נתותת ה צרתבהעככל תתהכםתחהכם.

וכןתנוח תתעםת ה צר.

וכןתנ לכחתותת ה צרתכוכר תתענתח נת)יג ןתבח ףת כם(תו תענת
ב ץ.

וכןתנ ילכסתותת ה צרתנהכםתבע הקתונתכ תרתה-1.5תהטרת
בערך.

וכןתנ ווכרתותת ה צרתבהכםתנהוךתכ תרתה-30תדק ת.

ת וםת ה צרתלרטב,ת קפדתנלגבתותת הכקר פ ן,תותת רהק נת ותת	
וקעת סטרכו תבהטנכתתכבו תנפלכת וכה ו.

ת וםת ה צרתלרטבתו תו רטבתתותת כדככם,ת קפדתנלגבתותת	
 כדככםתו תותת ה צרתנפלכתוות תהותהותב .

ת וכןתנ ותהותבה צרתבהק ה תתוב םתענ נכםתנ תכזתענכ תהכםת	
בנחץתגב  ת)נד גה ,תבקרבתתברזתו תרוותהקנחת(ת וכןתנטב נת
ו ת תבהכםתנפרקכתזהןתור יכם,תהיכ  ןתו  ותוכל תהכ עדתנעהכד ת

בנחץתהכםתגב  .
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ת ה צרתז תוכל תעהכדתנזעז עכם.תוכןתנ פכנתותת ה צרתו תנגר םתנ ת	
זעז עכם.ת דברתענ נתנגר םתנלזקתו תנעכ  תת כחכד ת הריזכת,ת

 ככתיןתובעקב תתזותתתתופורתחדכר תונתהכם.
ת תי ל תת עהכד תתונת ה צרתנחדכרתתהכםתו תובקתעו כ תת	

נ כפגעתוםת ה צרתככפ נתו תכקבנתהי .
ת וםת ה צרתלרטב,תכותנככבותו ת תבכס דכ תתבוהצע תתבדתרךת	

 לקכ.
ת וםתתותהותבה צרתיו  ותרט ב,תככתיןתוהסךת הגעת תי ל תת	

וחר תתנותכפענ תי ני .
ת  ה צרתוריותתעהכדתנחדכרתתהכםתרקתיו הגותונתירטכסת	

 -SIM/ירטכסת זכיר ןתסג רתי ני תבהק ה תבת ךת ה צר.
ת וכןתנפת חתו תנסג רתותת הגותונתירטכסת -SIM/ירטכסת	

 זכיר ןתיו ה צרתרט בתו תוק עתבהכם.תחוכפ תונתהגותפת חת
נרטכב תתו תננח תתעו כ תנגר םתלזקתנה צר.

ת ירטכסת -SIM/ירטכסת זכיר ןתה קףתבג הכת]ורכז [תידכתנסככעת	
בהלכע תונתחדכרתתובק,תהכםתו תנח תתנה צר.תוכןתנפג םת

בהסגרתת ג הכת]ורכז [,תויןת דברתעו כתנופורתחדכר תונת
ובק,תהכםתו תנח תתנה צרת נגר םתנ תלזק.

ת וםתנותתפענתענתפכת   רו תת הפ רט ת,תככתיןתו דברתכגר םת	
ניךתו וחרכ תת ה גבנתתענת ה צרתתב טנ.

ת וםת היוכרתרט ב,ת צבעתונתLDIתובת ךת היוכרתכותל .ת	
בהקר תיז ,ת היוכרתוכל תזיוכתנוכר תכתתכק ןתבחכלםת
והס פקכםתבהסגרתת וחרכ תת ה גבנתתונת היוכר.

ת נהר תתדכר גתונתIP68,ת היוכרתונךתוכל תעהכדתינכנתבפלכתהכםת	
בינת הצבכם.



פונקציות 
בסיסיות

02
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רכיבי מוצרים ואביזרים
התרנטנםתהואנםתיכללנםתומכשנרתשלך.

ת מכשנר	
ת 	USBכולת
ת תנןתשלנתה	

ת מטען	
ת מדרנךתלהפחלהתמהנרה	

ת התרנטנםתהמפוארנםתלענלתעשוננםתלהנופתאותינוילננם.	
ת התרנטנםתהכלולנםתוארנזפתהמכשנרתוהזמניופתשלתכלתאונזרת	

עשוננםתלהשפיופתוהפאםתלאזורתולקתסתהשנרופ.
ת השפמשתפמנדתואונזרנםתמסורננםתשלתElectronicsתLG.תהשנמושת	

ואונזרנםתהמנוירנםתעל-נדנתנירינםתאחרנםתעלולתלהשתנעתעלת
וניוענתהשנחופתשלתהמכשנרתאותלגרוםתלפסלופ.תננפכןתששנרופת

הפנסוינםתשלתLGתאניותמכקהתדורתזה.
ת חלסנםתמקונמנםתשלתהמכשנרתעשוננםתמזכוכנפתמחוקמפ.תאםת	

התלפתאפתהמכשנרתעלתמשטחתסשהתאותאםתהואתיפוןתלמכופת
חזסופ,תעלולתלהנגרםתיזסתלזכוכנפתהמחוקמפ.תאםתזהתסורה,ת

התקסתמנדתלהשפמשתומכשנרתותיהתלמרכזתשנרופתלסוחופתשלת
.LG

ת אםתאחדתמהתרנטנםתהוקנקננםתהללותחקרנם,תתיהתלמשווסת	
שממיותרכשפתאפתהמכשנר.

ת 	.LGכדנתלרכושתתרנטנםתיוקתנם,תתיהתלמרכזתשנרופתלסוחופתשלת
ת תרנטנםתמקונמנםתוסותקפתהמוירתכתותנםתלשניונתללאתהודעהת	

מוסדמפ.
ת המראהתוהמתרטנםתשלתהמכשנרתשלךתעשוננםתלהשפיופתללאת	

הודעהתמוסדמפתלמעןתשנתורתהמויר.
ת מתרטתהמכשנרתעשונתלהשפיופ,תוהפאםתלאזורתולקתסתהשנרופ.	
ת הקרתאפתהקרטתהמגןתמחננשןתטונעפתהאיועתלתינתשנמושת	

ופכויהתלזנהונתטונעפתאיוע.
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סקירה כללית של החלקים
אפרכסת

מצלמה קדמית

מקש הפעלה/נעילה
מקשי עוצמת קול (+/-)

Google Assistant מקש מסך המגע

חיישן טביעת אצבע

שקע לאוזניות סטריאו USB/יציאת כבל מטען

חיישן קרבה/תאורת סביבה

Nano-SIM מגש כרטיס

מבזק

NFC

אזור אנטנת טעינה 
אלחוטית

מיקרופון

מיקרופון

עדשת המצלמה האחורית

רמקול
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אל תנסה להסיר את המכסה האחורי בעצמך.
ת תעולהתכזותעלולהתלגרוםתיזסתחמורתלקוללהתולמכשנר,תשעלולת	

לגרוםתלהפחממופתנפר,תשרנתהתותינעה.תאקורתלמנתשאניותמוקמךת
לכךתלהקנרתאפתהמכקהתהאחורנתוהקוללהתשלתהמכשנר.

ת הטלתוןתשלךתהואתמכשנרתאלסטרוינתהמננירתחוםתומהלךת	
התעלהתרגנלה.תוהנעדרתאוורורתהולם,תמגעתנשנרתוממושךתמאודת

שלתהעורתעלולתלגרוםתלאנ-יוחופתאותלכוונופתסלופ.תלתנכך,ת
נשתליסוטתזהנרופתוהחזספתהטלתוןתומהלךתההתעלהתאותמנדת

אחרנה.

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

כדנתלילםתפמויה.תכדנתלילםתפילומנםתמפמשכנם,תלחץתלחניהת
ארוכהתעלתמסשתעוימפתהסול.

לחץתתעמננםתעלתמסשתהחלשפתעוימפתהסולתכדנתלהתענלתאפתת-
הננשוםתמילמהתכאשרתהמקךתיעולתאותכוונ.תלחץתתעמננםתעלת

.Capture+מסשתהגורפתעוימפתהסולתכדנתלהתענלתאפתת
ת מסשתהתעלה/יענלה	

לחץתלחניהתסירהתעלתהמסשתכאשרתוריויךתלהתענלתאותלכוופתת-
אפתהמקך.

לחץתלחניהתארוכהתעלתהמסשתכאשרתוריויךתלוחורתאתשרופתת-
וסרפתירנכפתחשמל.

ת חננשןתטונעפתאיוע	
ינפןתלהשפמשתוחננשןתטונעופתהאיועתוחלסתהמרכזנתהפחפוןתת-

שלתהמקךתכדנתלהשפמשתופתסודתזנהונתטונעופתהאיוע.תראהת
קסנרהתכללנפתשלתזנהונתטונעפתאיועתלסולפתתרטנם.
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ת תויסינופתמקונמופתעשונופתלהנופתמוגולופתוהפאםתלאזורת	
ולתרטנתהמוירתשלתקתסנתטלסומוינסינהתשוינם.

ת נשיםתשוותNFCתואיטיופתטעניהתאלחוטנופתהמוויופתוחלסת	
האחורנתשלתהמויר.תהנזהרתשלאתלתגועתאותלכקופתאפתשוותNFCת

אותאיטיופתטעניהתאלחוטנופ.
ת אלתפינחתחתינםתכודנםתעלתהמכשנרתואלתפשותעלנו.תאחרפ,ת	

עלולתלהנגרםתיזסתלמקךתהמגע.
ת כנקונתמגןתלמקךתאותאונזרנםתאחרנםתעלולנםתלהתרנעתלתעולפות	

שלתחננשןתהסרוה.
ת אםתהמכשנרתרטוותאותשאפהתמשפמשתוותומסוםתלח,תננפכןת	

שמקךתהמגעתאותהלחיינםתלאתנתעלותכראונ.

נשיםתשינתמנסרותוינםתהמווינםתומוירתזה.תהנזהרתשלאתלכקופתאפת
המנסרותוינם.תוזמןתשאפהתמדורתוטלתון,תאלתפכקהתאפתהמנסרותוןת

ונדתאותואיועופ.
אלתפשפמשתומארזתטלתוןתשאניותמוירתמסורנתולאתפכקהתאפת

המנסרותוןתואונזרנם,תסלטפתוכו'.
החזסתאפתהמוירתכהלכהתכמויגתופמויהתכשאפהתמשפמשתוו.

אל תכסה את המיקרופון.

אל תכסה את המיקרופון.

מיקרופון

מיקרופון



33תויסינופתוקנקנופ

הדלקה או כיבוי
הדלקת המכשיר

כאשרתהמכשנרתכוונ,תלחץתלחניהתארוכהתעלתמסשתההתעלה/יענלה.

ת כאשרתפתענלתאפתהמכשנרתותעםתהראשויה,תפפויעתסונעפת	
פיורהתראשוינפ.תזמןתהאפחולתהראשוןתשלתהטלתוןתהחכםתעשונת

להנופתארוךתמןתהרגנל.

כיבוי המכשיר
לחץתלחניהתארוכהתעלתמסשתהתעלה/יענלהתולאחרתמכןתוחרתכנוונ.

הפעלה מחדש של המכשיר
כאשרתהמכשנרתאניותתועלתכראונתאותאניותמגנו,תהתעלתאופותמחדשת

על-תנתההוראופתהואופ.
הסשתהסשהתארוכהתעלתמסשתההתעלה/יענלהתועלתמסשת 1

הימכפתהעוימהתוו-זמינפתעדתשהמכשנרתנכוה.
ועפתהתעלהתמחדשתשלתהמכשנר,תשחררתאפתהמסש. 2

ת פתסודתזהתאניותזמנןתכאשרתהמכשנרתמחוורתלמקךתהכתולתשלתLGתת	
.)LM-G905N(

אפשרויות בקרת צריכת חשמל
לחץתלחניהתממושכפתעלתמסשתהתעלה/יענלהתולאחרתמכןתוחרת

אתשרופ.
ת כיבוי:תכוהתאפתהמכשנר.	
ת כיבוי והפעלה מחדש:תהתעלתמחדשתאפתהמכשנר.	
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SIM-התקנת כרטיס ה
הכיקתאפתכרטנקתה-SIMתת)ModuleתIdentityתSubscriber(תשקותסתעל-

נדנתקתסתהשנרופתכדנתלהפחנלתלהשפמשתומכשנר.

ת יהגתוזהנרופתעםתקנכפתהשלנתהתמכנווןתשנשתלהתסיהתחד.	

ת כדנתשפכויופתהעמנדופתומנםתוהעמנדופתואוסתנתעלותואותןת	
נענל,תנשתלהכינקתויורהתיכויהתאפתמגשתהכרטנק.

הכיקתקנכהתלחרנרתשלתמגשתהכרטנקנםתולחץתעלנה,תוהויאתאפת 1
מגשתהכרטנקנםתמהמויר:

ננשרתאפתכרטנקנתNano-SIMתומגשתהכרטנקנםתולחץתעלת 2
הכרטנקתוכנווןתהחץתכמויגתואנור.

ת מגשתכרטנקתה-SIMתת2תמשמשתגםתכמגשתשלתכרטנקתהזנכרון.ת	
עםתזאפ,תלאתינפןתלשנםתאפתכרטנקתה-SIMתואפתכרטנקתהזנכרוןת

)אותינוילנ(תוו-זמינפ.
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הכיקתאפתמגשתהכרטנקנםתלטלתוןתכמויגתואנור. 3

Nano-SIM 1 כרטיס

Nano-SIM 2 כרטיס
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ת מכשנרתזהתפומךתוכרטנקנתSIMתNanoתולוד.	
נאנו מיקרו תקן

ת לסולפתוניוענםתללאתוענופ,תמומלץתלהשפמשתוקוגתהיכוןת	
שלתכרטנקתSIMתומכשנר.תהשפמשתפמנדתוכרטנקתSIMתמסורנת

שקותסתעל-נדנתהמתענל.
ת אלתפאודתאפתכרטנקתה-LGת.SIMת-אניהתיושאפתואחרנופתליזסנםת	

ולוענופתשננגרמותכפויאהתמאוודןתאותהעורהתשלתכרטנקתהתSIMת.
ת הסתדתשלאתלגרוםתיזסתלכרטנקתה-SIMתכאשרתאפהתמכינקתאות	

מוינאתאופו.
ת כשאפהתמכינקתאפתכרטנקתה-SIMתאותאפתכרטנקתהזנכרון,תהיחת	

אופותכראונתעלתמגשתהכרטנק.
ת כשאפהתמכינקתאפתמגשתהכרטנקתוחזרהתלמכשנר,תהכיקתאופות	

לרוחותוכנווןתהחץתכמויגתואנור.תודאתשהכרטנקתהמויחתעלתמגשת
הכרטנקתאניותנויאתממסומו.

ת הכיקתאפתכרטנקתה-SIMתכשהמגענםתהמוזהונםתתוינםתכלתנת	
מטה.

ת הסתדתלהכינקתאפתכרטנקתה-SIMתלמכשנרתעל-תנתההוראופת	
שומדרנךתלמשפמש.

ת אםתאפהתמכינקתאפתמגשתהכרטנקנםתלמכשנרתאותמקנרת	
אופותממיו,תהנזהרתשלאתננכיקותמנםתאותיוזלנםתאחרנםתלמגשת
הכרטנקנם.תאםתמוכיקנםתלמכשנרתכרטנקתאותמגשתכרטנקת

רטוונם,תעלולתלהנגרםתיזסתלמכשנר.
ת כרטנקתזנכרוןתהואתתרנטתאותינוילנ.	
ת כפנוהתומחנסהתשלתיפוינםתופכנתופתגווההתעלולופתלסירתאפת	

חננתהשנרופתשלתכרטנקתהזנכרון.
ת ננפכןתשכרטנקנתזנכרוןתמקונמנםתלאתנהנותפואמנםתואותןתמלאת	

למכשנר.תשנמושתוכרטנקתלאתפואםתעלולתלגרוםתיזסתלמכשנרתאות
לכרטנקתהזנכרוןתאותלשנוושתהיפוינםתהמאוחקינםתוו.
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הכנסת כרטיס הזיכרון
הכיקתאפתכרטנקתהזנכרוןתלמכשנר.

המכשנרתנכולתלפמוךתוכרטנקתmicroSDתויתחתשלתעדתTBת2ת.תוהפאםת
לנירןתולקוגתשלתכרטנקתהזנכרון,תננפכןתשכרטנקנתזנכרוןתמקונמנםתלאת

נפאנמותלמכשנרתשלך.
הכיקתאפתתנןתהשלנתהתלפוךתהחורתומגשתהכרטנק. 1
משוךתהחויהתאפתמגשתהכרטנק. 2
היחתאפתכרטנקתהזנכרוןתעלתמגשתהכרטנקתכאשרתהמגענםת 3

המוזהונםתתוינםתכלתנתמטה.

SIM כרטיס

כרטיס זיכרון
 (אופציונלי - נמכר בנפרד)

הכיקתאפתמגשתהכרטנקתוחזרהתלפוךתהחרנץ. 4

ת ננפכןתשכרטנקנתזנכרוןתמקונמנםתלאתנהנותפואמנםתואותןתמלאת	
למכשנר.תשנמושתוכרטנקתלאתפואםתעלולתלגרוםתיזסתלמכשנרתאות

לכרטנקתהזנכרוןתאותלשנוושתהיפוינםתהמאוחקינםתוו.

ת כפנוהתומחנסהתשלתיפוינםתופכנתופתגווההתעלולופתלסירתאפת	
חננתהשנרופתשלתכרטנקתהזנכרון.
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הוצאת כרטיס הזיכרון
להויאפתכרטנקתהזנכרוןתואותןתוטוח,תוטלתפחנלהתאפתהטעניהתשלו.

1 . ת תאחסוןת ומקךתהראשנ,תהסשתעלתהגדרותת
הכיקתאפתתנןתהשלנתהתלפוךתהחורתומגשתהכרטנקתולאחרתמכןת 2

הויאתאפתמגשתהכרטנקתמהמכשנר.
הקרתאפתכרטנקתהזנכרוןתממגשתהכרטנק. 3
הכיקתאפתמגשתהכרטנקתוחזרהתלפוךתהחרנץ. 4

ת אנןתלהוינאתאפתכרטנקתהזנכרוןתוזמןתשהמכשנרתמעונרתיפוינםתאות	
ינגשתלמנדע.תאנתהסתדהתעלתכךתעלולהתלגרוםתלאוודןתאותלגרוםת
לשנוושתהיפוינםתאותליזסתלכרטנקתהזנכרוןתאותלמכשנרתעימו.תLGת
אניהתאחראנפתלהתקדנםתשננגרמותעסותשנמושתלרעהתאותשנמושת

לאתיאופתוכרטנקנתזנכרון,תלרוופתאוודןתיפוינם.

סוללה
טעינת הסוללה

לתינתהשנמושתומכשנר,תטעןתאפתהקוללהתומלואה.
.USBתType-Cהטעןתאפתהמכשנרתועזרפתהכולתמקוגת

קצה כבל הטעינה
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ת אםתנשתלחופתונינאפתטעניה,תומקותנםתחשותנם,תוכולתטעניה,ת	
ומפאםתטעניהתוכו',תאלתפשפמשתומוירתואלתפטעןתאופו.תהמוירת

עלולתלפסלהתאותלהנשורתאותלהנתגע,תונשתקכיהתלתינעהת
כפויאהתמהלםתחשמלנ,תשרנתה,תהפחממופתנפר,תתניוץתוכו'.תאםת
אפםתמויאנםתלחופתואזורנםתכאלה,תהתקנסותלהשפמשתאותלטעוןת

אפתהמוירתואותןתמננדנתוהקנרותלחלוטנןתאפתהלחופ.
ת אל תפריד את מכסה הסוללה.	

מוירתזהתמשפמשתוקוללהתשאניהתינפיפתלהקרה.תאלתפקנרתאות
פחלנףתאפתמכקהתהקוללהתאותאפתהקוללה.תאםתאפהתמקנרת
אותמחלנףתאפתמכקהתהקוללהתאותאפתהקוללה,תהמוירתעלולת

להניזס,תלהפחמםתנפרתעלתהמנדהתאותלהפתויץ.
ת רסתכולתה-USBתומפאםתהטעניהתמקותסנםתעםתהמוירתכרכנונםת	

וקנקננם.
ת המכשנרתכוללתקוללהתתינמנפתינפיפתלטעניה.תכדנתלשמורתעלת	

וטנחופ,תאלתפוינאתאפתהקוללהתהמווינפ.
ת שנמושתומכשנרתכאשרתהואתיטעןתעלולתלגרוםתלהפחשמלופ.תכדנת	

להשפמשתומכשנר,תהתקסתאפתטעניפו.

ת הויאתאפתהמטעןתמשסעתהחשמלתלאחרתשהמכשנרתיטעןת	
ומלואו.תהדורתנמיעתירנכפתחשמלתמנופרפ.

ת המוירתמגנעתעםתמפאםתטעניהתהפומךתוהטעיהתמהנרה.תפכויפת	
הטעניהתהמהנרהתעלולהתלאתלתעולתאםתיעשהתשנמושתומפאםת

טעניהתמהנרתשאניותהמפאםתהמסורנתשקותסתעםתהמויר.
ת ינפןתלטעוןתאפתהקוללהתודרךתיוקתפ,תעל-נדנתחנוורתכולת	

USBתונןתהמכשנרתלונןתמחשותשולחינתאותמחשותיננד.תזהתעלולת
להנמשךתזמןתרותנופרתלעומפתחנוורתהמפאםתלשסעתחשמלתוסנר.

ת אנןתלטעוןתאפתהקוללהתואמיעופתרכזפתUSBתשאניהתפומכפת	
ומפחתהיסוו.תהטעניהתעלולהתלהנכשלתאותלהנתקסתואותןתלאת

מכוון.
ת כשאפהתמוסרתומרכזתהשנרופתעםתוענהתוקוללה,תהואתאפךת	

אפתהמוירתוהמטעןתמאחרתשהקוללהתהנאתמוירתמפכלה,תומשךת
חננתהקוללהתעשונתלהפסירתומהלךתהזמן.ת
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אמצעי זהירות בעת שימוש במכשיר
ת הסתדתלהשפמשתוכולתה-USBתהמקותסתעםתהמויר,תאלתפחורת	

אפתהמכשנרתלכולנתUSBתאותלמטעינםתשלתחורופתידתשלנשנ.ת
האחרנופתהמוגולפתשלתLGתאניהתמכקהתשנמושתואונזרנםתשלת

ידתשלנשנ.
ת אםתלאתפתעלתעל-תנתההוראופתהמתורטופתומדרנךתזהתאותאםת	

פשפמשתומכשנרתלאתכהלכה,תהדורתעשונתלגרוםתלותיזס.

טעינה אלחוטית
מכשנרתזהתפומךתופכויהתטעניהתאלחוטנפ.תהטעןתאפתהמכשנרת

ואמיעופתמטעןתאלחוטנתועלתאנשורתQiת)אותינוילנ,תימכרתויתרד(.

טעינת הסוללה באמצעות מטען אלחוטי
היחתאפתהמכשנרתומרכזתהמטעןתהאלחוטנתכשהואתמכווןתאלת 1

איטיפתהטעניהתהאלחוטנפתשוגותהמכשנר.
כדנתלודוסתאפתאנזורתאיטיפתהטעניהתהאלחוטנפ,תראהתקסנרהת	ת

כללנפתשלתהחלסנם.
כשהקוללהתטעויהתומלואה,תיפסתאפתהמכשנרתמהמטען. 2

ת כשאפהתמטענןתאפתהקוללהתואמיעופתמטעןתאלחוטנ,תאלת	
פינחתחומרנםתמגיטננם,תמפכפננםתאותמולנכנםתונןתהמכשנרתלונןת

המטען.תחומרנםתאלהתעלולנםתלהתרנעתלטעניהתאותלמכשנרת
והמטעןתעלולתלהפחמם.תומסרהתכזה,תעלולתלהנגרםתיזסת

למכשנר,תלמטעןתאותלכרטנקנתה-SIM/הזנכרון.
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ת אםתטמתרטורפתהקוללהתחורגפתמרמהתמקונמפתוזמןתטעניפת	
המכשנר,תננפכןתשהטעניהתפותקס.

ת אםתלגותהמכשנרתמוימדנםתחומרנםתמגיטננם,תמפכפננםתאות	
מולנכנםתאותאםתיעשהתשנמושתוכנקונתמגן,תננפכןתשהמכשנרתלאת

ננטעןתכראונ.
ת אםתאפהתמטענןתאפתהקוללהתואמיעופתמטעןתאלחוטנתואנזורנםת	

שוהםתעוימפתאופתהרשפתחלשה,תוניוענתהרשפתשלתהמכשנרת
עלולנםתלרדפתעודתנופר.

ת הטעןתאפתהמכשנרתואמיעופתמטעןתאלחוטנתועלתאנשורתQiת	
)אותינוילנ,תימכרתויתרד(.תמכנווןתשהאחרנופתהמוגולפתשלתLGת

אניהתמכקהתשנמושתואונזרנםתשלתידתשלנשנ,תנשתלניורתסשרתעםת
הנירןתהמהווהתידתשלנשנ.

ת מוירתזהתפומךתוטעניהתאלחוטנפ.תהשפמשתומטעןתאלחוטנת	
מאושרתQiת)ימכרתויתרד(תכדנתלטעוןתאפתהמויר.תמטעינםת
אלחוטננםתקלנלננםתמקונמנםתעשוננםתשלאתלפמוךתוטעניהת

אלחוטנפ.תמטעינםתאלחוטננםתהפומכנםתותרותנלתEPPתת)Extendedת
ProfileתPower(תמאתשרנםתטעניהתאלחוטנפתמהנרה.

ת ElectronicsתLGתאניהתאחראנפתלכלתיושאתהיוגעתלאונזרנםתשלת	
מופגנםתאחרנם.תלוענופתמקוגתזה,תתיהתלנירןתהאונזר.

שימוש יעיל בסוללה
חננתהקוללהתעשוננםתלהפסירתאםתפשאנרתמקתרתרותשלתננשומנםת

ותויסינופתומיותתענלתלאורךתזמן.
כוהתאפתהתעולופתורסעתכדנתלהארנךתאפתחננתהקוללה.

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

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

שהורדפ.
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מסך המגע
פוכלתללמודתכנידתלשלוטתומכשנרתשורשופךתעל-נדנתשנמושתומחוופת

מקךתהמגע.

הקשה
הסשתסלופתעםתסיהתהאיועתכדנתלוחורתאותלהתענלתננשוםתאות

אתשרופ.

הקשת הקשה ממושכת
הסשתהסשהתממושכפתלמשךתכמהתשינופתכדנתלהינגתפתרנטתעםת

אתשרונופתזמניופ.
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הקשה כפולה
הסשתתעמננםתומהנרופתכדנתלהגדנלתאותלהסטנןתדףתאניטריטתאותמתה.

גרירה
געתוהחזסתתרנט,תכגוןתננשוםתאותונדג'ט,תולאחרתמכןתהזזתאפתהאיועת

למנסוםתאחרתופיועהתמווסרפ.תפוכלתלהשפמשתומחווהתזותכדנתלהזנזת
תרנט.

החלקה
געתומקךתואיועךתוהזזתאופהתומהנרופתמולנתלעיור.תואתשרופךת
להשפמשתומחווהתזותכדנתלגלולתורשנמה,תודףתאניטריט,תופמויופ,ת

ומקכנםתועוד.
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צביטה או פריסה
יווטתושפנתאיועופתכדנתלהסטנןתאפתהפיוגהתשלתפמויהתאותמתה.ת

כדנתלהגדנל,תתרוקתאפתהאיועופתכדנתלהרחנסןתזותמזו.

ת אנןתלחשוףתאפתמקךתהמגעתלזעזועתתנזנתסניוינ.תהדורתעלולת	
לגרוםתיזסתלחננשןתהמגע.

ת פסלהתשלתמקךתהמגעתעלולהתלהפרחשתאםתפשפמשתומכשנרת	
וסרופתחומרנםתמגיטננם,תמפכפננםתאותמולנכנם.

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

ת אלתפתענלתכוחתרותמדנתועפתלחניהתעלתהמקך.	
ת הסשתועדניופתעםתסיהתהאיועתעלתהאתשרופתהריונה.	
ת ננפכןתשוסרפתהמגעתלאתפתעלתכראונתאםתפסנשתעלתהמקךתעםת	

הינתורןתאותכשאפהתלוושתכתתופ.
ת ננפכןתשוסרפתהמגעתלאתפתעלתכראונתכאשרתהמקךתלחתאותרטוו.	
ת ננפכןתשמקךתהמגעתלאתנתעלתכראונתאםתנשתעלתהמקךתינתונתמגןת	

אותשחנורפתאלתהמכשנרתאונזרתשירכשתוחיופתמסוויפתאותתנזנפת
שאניהתמפמחה.

ת היגפתפמויהתקטטנפתלתרסנתזמןתארוכנםתעלולהתלגרוםתלדמונופת	
גררתאותלירנופתהפמויהתומקך.תכוהתאפתהמקךתאותהנמיעת

מלהינגתאפתאופהתפמויהתלמשךתזמןתרותכאשרתאניךתמשפמשת
ומכשנר.
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מסך ראשי
סקירה כללית של המסך הראשי

המקךתהראשנתהואתיסודפתהמויאתשממיהתינפןתלגשפתלתויסינופת
ולננשומנםתהשוינםתומכשנר.תהחלסתמעלהתמהסיהתהפחפוןתשלתמקךת

כלשהותכדנתלעוורתנשנרופתלמקךתהראשנ.
פוכלתליהלתאפתכלתהננשומנםתוהוונדג'טנםתומקךתהראשנ.תהחלסתאפת
המקךתלשמאלתאותלנמנןתכדנתלהינגתומוטתמהנרתאפתכלתהננשומנםת

המופסינם.

פריסת המסך הראשי
ינפןתלהינגתאפתכלתהננשומנםתולארגןתונדג'טנםתופנסנופתומקךתהראשנ.

אזור הגישה המהירה

סרגל ניווט

תיקייה

שורת המצב

וידג'ט מזג אוויר

סמל דף

Google Search ורידית

ת מקךתהונפתעשונתלהשפיופתוהפאםתלמדנינופתהנירן,תלהגדרופת	
המשפמש,תלגרקפתהפוכיהתאותלקתסתהשנרופ.



46תויסינופתוקנקנופ

ת שורת המצב:תהיגתאפתקמלנתהמיו,תהשעהתורמפתהטעניהתשלת	
הקוללה.

ת וידג'ט מזג אוויר:תהיגתאפתיפוינתמזגתהאוונרתוהשעהתעוורתאזורת	
מקונם.

ת וידג'ט Google Search:תהסשתאותדורתכדנתלתפוחתאפתGoogleת	
.Search

ת תיקייה:תואתשרופךתלניורתפנסנופתלקנווגתהאתלנסינהתעלתתנת	
הסרנטרנוינםתהריוננם.

ת סמל דף:תהיגתאפתהמקתרתהכוללתשלתלוחופתהמקךתהראשנ.ת	
ינפןתלהסנשתעלתקמלתהדףתהריונתכדנתלעוורתלדףתשוחרפ.ת

הקמלתשמשסףתאפתהלוחתהיוכחנתנקומן.
ת אזור הגישה המהירה:תסועתננשומנםתראשננםתופחפנפתהמקךת	

כךתשפוכלתלגשפתאלנהםתמכלתאחדתמהלוחופתשלתהמקךת
הראשנ.

ת סרגל ניווט:תינפןתלעוורתלמקךתהסודםתאותלמקךתהראשנתועפת	
השנמושתוננשום,תולעננןתורשנמפתהננשומנםתוהםתהשפמשפת

לאחרויה.

שימוש בסרגל הניווט
להלןתמדרנךתהמחוופתלוסרהתשלתקרגלתהינווט.

ת כדנתלעוורתלמקךתהראשנ,תהחלסתמעלהתמהסיהתהפחפוןתשלת	
המקך.

ת כדנתלחזורתלמקךתהסודם,תהחלסתמעלהתמהסיהתהשמאלנתאות	
הנמינתשלתהמקך.

ת כדנתלעוורתלמקךת'קסנרהתכללנפ',תהחלסתמעלהתוהחזסתמהסיהת	
הפחפוןתשלתהמקך.

ת כדנתלעוורתומהנרופתונןתננשומנם,תהחלסתלנמנןתוסיהתהפחפוןת	
שלתהמקךתכדנתלעוורתלננשומנםתשהנותושנמושתלאחרויה.

ת מחוותתהןתורנרפתהמחדלתלקרגלתהינווט.תכדנתלשיופתזאפת	
,תומקךתהראשנ,תהסשתעלת ת/ת ת/ת אלתכפתורים בלבדת

תשורת ניווט,תווחרתאפתכפתורים בלבד. תתצוגהת הגדרותת
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סמלי מצב
כאשרתמותעלפתהפראהתעלתהודעהתשלאתיסראה,תאנרועתולוחתהשיהת

אותהפראהתשלתשעוןתמעורר,תושורפתהמיותמויגתקמלתההפראהת
הפואם.תודוסתאפתמיותהמכשנרתואמיעופתקמלנתההפראופתהמויגנםת

ושורפתהמיו.

אנןתאופ
יפוינםתמשודרנםתכרגעתדרךתהרשפ

הפראהתמוגדרפ
מיותרטטתמותעל
Bluetoothתמותעל

USBמחוורתלמחשותדרךת
רמפתהקוללה

מיותטנקהתמותעל
שנחופתשלאתיעיו

Wi-Fiתמחוור
מיותהשפסתמותעל

GPSתמותעל
יסודהתחמהתמותעלפ

כרטנקתSIMתחקר
מיותNFCתמותעל

ת ננפכןתשכמהתמהקמלנםתהללותננראותשוינםתאותלאתנותנעותכלל,ת	
והפאםתלמיותהמכשנרתשלך.תהפננחקתלקמלנםתוהפאםת
לקונוהתהאמפנפתולאזורתשוהםתאפהתמשפמשתומכשנרת

ווהפאםתלקתסתהשנרופ.
ת הקמלנםתהמויגנםתעשוננםתלהשפיופ,תוהפאםתלאזורתאותלקתסת	

השנרופ.
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חלונית ההתראות
פוכלתלתפוחתאפתלוחתההפראופתעל-נדנתגרנרפתשורפתהמיותכלתנת

מטהתומקךתהראשנ.
ת ואתשרופךתלגרורתאפתחלוןתההודעהתאותלהסנשתעלתקמלתהחץת	

כדנתלתפוחתאפתרשנמפתקמלנתההגדרהתהמהנרה.
ת תלהוקנף,תלמחוסתאותלקדרתקמלנםת	 ואתשרופךתלהסנשתעלת

וחלוןתההודעה.
ת אםתפסנשתהסשהתארוכהתעלתהקמל,תמקךתההגדרופתשלת	

התויסינהתהמפאנמהתנותנע.

ת ינפןתלהשפמשתולוחתההפראופתגםתומקךתהיענלה.תגרורתאפת	
לוחתההפראופתוזמןתשהמקךתיעולתכדנתלגשפתומהנרופתלפכויופת

הריונופ.
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שינוי כיוון המסך
פוכלתלהגדנרתהחלתהתאוטומטנפתשלתכנווןתהמקךתוהפאםתלמיחת

התנזנתשלתהמכשנר.
ולוחתההפראופ,תהסשתעלתסיבובתורשנמפתקמלנתהגנשהתהמהנרה.

תתצוגהתוהתעלתאפתסיבוב מסך  ינפןתגםתלהסנשתעלתהגדרותת
אוטומטיתומקךתהראשנ.

עריכת המסך הראשי
ומקךתהראשנ,תהסשתהסשהתממושכפתעלתאזורתרנסתווחרתאפתהתעולהת

הריונה.
ת כדנתלקדרתמחדשתאפתהלוחופתשלתהמקךתהראשנ,תהסשתהסשהת	

ארוכהתעלתלוחתולאחרתמכןתגרורתאופותלמנסוםתאחר.
ת כדנתלהוקנףתונדג'טתלמקךתהראשנ,תהסשתהסשהתממושכפתעלת	

אזורתרנסתומקךתהונפתולאחרתמכןתוחרתוידג'טים.
ת כדנתלשיופתטתטנם,תערכופתיושא,תקמלנםתו-AOD,תגעתוהחזסתאזורת	

רנסתומקךתהראשנתולאחרתמכןתוחרתטפט וערכת נושא.
תטפטת תמסך ראשית תתצוגהת ינפןתגםתלהסנשתעלתהגדרותת
ומקךתהראשנ,תווחרתטתטנם,תערכופתיושא,תקמלנםתו-AODתכדנת

לננשםתאופםתומכשנר.
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ת כדנתלשיופתאפתהרשפ,תהסשתעלתאזורתרנסתומקךתהונפתוהחזסת	
וותווחרתרשת.תהסשתעלתהרשפתהריונהתוהסשתעלתאשר.

ת כדנתלסוועתאפתפיורפתההגדרופתשלתהמקךתהראשנ,תהסשת	
הסשהתממושכפתעלתאזורתרנסתומקךתהונפתולאחרתמכןתוחרת
הגדרות מסך בית.תראהתהגדרופתמקךתונפתלסולפתתרטנם.

ת כדנתלהינגתאותלהפסנןתמחדשתאפתהננשומנםתשהוקרו,תגעתוהחזסת	
אזורתרנסתומקךתהראשנ,תולאחרתמכןתוחרתואתשרופתיישום סל 

המיחזור.תראהתננשוםתקלתהמנחזורתלסולפתתרטנם.
ת כדנתלשיופתאפתמקךתורנרפתהמחדל,תגעתוהחזסתאזורתרנסתומקךת	

,תולאחרתמכןתהסשת הראשנ,תעוורתאלתהמקךתהריונ,תהסשתעלת
עלתהמקךתתעםתיוקתפ.

מסך ברירת מחדל
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צפייה בערכת הנושא של הרקע
פוכלתלהינגתאפתפמויפתהרסעתולודתעל-נדנתהקפרפתהננשומנםת

והוונדג'טנםתומקךתהראשנ.
הרחסתאפתשפנתהאיועופתעלתהמקךתהראשנ.

ת כדנתלחזורתאלתהמקךתהמסורנ,תהמינגתאפתהננשומנםתוהוונדג'טנם,ת	
תמהסיהת ויעתפיועפתיונטהתומקךתהראשנתאותגרורתאפת

הפחפוןתשלתהמקך.

הזזת יישומים במסך הראשי
ומקךתהראשנ,תהסשתהסשהתארוכהתעלתננשוםתולאחרתמכןתגרורתאופות

למנסוםתאחר.
ת כדנתלהשאנרתננשומנםתושנמושתיתוץתופחפנפתהמקךתהראשנ,ת	

לחץתלחניהתארוכהתעלתננשוםתוגרורתאופותלאזורתהגנשהתהמהנרהת
שופחפנפתהמקך.

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

ומקךתהראשנ,תהסשתהסשהתארוכהתעלתננשוםתולאחרתמכןתגרורתאופות
מעלתננשוםתאחר.

ת תעולהתזותפניורתפנסננהתחשהתוהננשוםתנפווקףתאלנה.	

עריכת תיקיות
ומקךתהראשנ,תהסשתעלתפנסננהתוויעתאחפתמהתעולופתהואופ.

ת כדנתלערוךתאפתשםתהפנסננה,תהסשתעלתשםתהפנסננה.	
ת כדנתלערוךתאפתהיוע,תהסשתעלתהמעגלתהנמינתהעלנון.	
ת כדנתלהוקנףתננשומנם,תהסשתהסשהתממושכפתעלתננשוםתולאחרת	

מכןתגרורתאופותמעלתהפנסננהתכדנתלשחררתאופו.
ת כדנתלהקנרתננשוםתמהפנסננה,תהסשתהסשהתארוכהתעלתהננשוםת	

וגרורתאלתמחוץתלפנסננה.תאםתהננשוםתשהקרפתהואתהננשוםתהנחנדת
שהנהתופנסננה,תהפנסננהתפוקרתואותןתאוטומטנ.

ת 	. ינפןתגםתלהוקנףתאותלהקנרתננשומנםתלאחרתהסשהתעלת

ת לאתינפןתלשיופתאפתיועתהפנסננהתכאשרתמשפמשנםתוערכפת	
יושאתשהורדה.
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הגדרות מסך בית
ואתשרופךתלהפאנםתאנשנפתאפתהגדרופתמקךתהונפ.

תמסך ראשי . 1 תתצוגהת ומקךתהראשנ,תהסשתעלתהגדרותת
הפאםתאנשנפתאפתההגדרופתהואופ: 2

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

המקךתהראשנתמפחלף.
צורות סמלים:תוחרתאםתוריויךתשלקמלנםתנהנותתניופת	ת

מרוועופתאותמעוגלופ.
תזרים חדשות של Google:תהיגתוידתשמאלתשלתהמקךת	ת

הראשנ.
מיין את היישומים לפי:תהגדרתכנידתנפויעתמנוןתשלתננשומנםת	ת

ומקךתהראשנ.
הסתר יישומים:תוחרתאנלותננשומנםתוריויךתלהקפנרתממקךת	ת

הונפ.
לאפשר לולאות מסך בית:תהתעלתכדנתלאתשרתגלנלהת	ת

מפמשכפתומקךתהראשנת)חזרהתלמקךתהראשוןתלאחרתהמקךת
האחרון(.

החלק כלפי מטה במסך ראשי:תאתשרתכדנתלחתשתננשומנםת	ת
אותפוכן,תאותלהינגתהודעופתעל-נדנתהחלסהתכלתנתמטהתומקךת

הראשנ.
החלק כלפי מעלה על מסך ראשי:תאתשרתכדנתלחתשת	ת

ננשומנםתאותפוכן,תאותלהינגתהודעופתעל-נדנתהחלסהתכלתנתמעלהת
ומקךתהראשנ.

נעילת מסך ראשי:תאתשרתכדנתלמיועתהקרהתאותארגוןתמחדשת	ת
שלתננשומנםתורכנונםתגרתננם.
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נעילת מסך
סקירה כללית של נעילת המסך

לחניהתעלתמסשתהתעלה/יענלהתפכוהתאפתמקךתהמכשנרתופיעלת
אופו.תויוקף,תהמקךתיכוהתוייעלתלאחרתשהמכשנרתלאתהנהתתענלת

ומשךתתרסתזמןתשיונן.
אםתפלחץתעלתמסשתהתעלה/יענלהתכאשרתלאתמוגדרפתיענלפתמקך,ת

המקךתהראשנתנותנעתואותןתמנדנ.
כדנתלהוטנחתשהמכשנרתנהנהתמאווטחתולמיועתגנשהתלאתריונהת

למכשנר,תהגדרתיענלפתמקך.

ת יענלפתמקךתמויעפתסלטתמגעתמנופרתעלתמקךתהמכשנרתומימימפת	
אפתירנכפתהקוללה.תאיותממלנינםתלהתענלתאפתיענלפתהמקךת

כאשרתאניךתמשפמשתומכשנר.

הגדרת נעילת מסך
לרשופךתמקתרתאתשרונופתשויופתליענלפתהמקך.

תמסך הנעילה ואבטחהת 1 ומקךתהראשנ,תהסשתעלתהגדרותת
תבחר נעילת מסךתווחרתאפתהשנטהתהמועדתפ.

הפאםתאנשנפתאפתההגדרופתהואופ: 2
ללא:תונטולתתויסיננפתיענלפתהמקך.	ת
החלקה:תהחלסתעלתהמקךתכדנתלוטלתאפתיענלפתהמקך.	ת
תבנית:תיננרתפוינפתלונטולתיענלפתהמקך.	ת
קוד PIN:תהזןתקנקמהתמקתרנפתלונטולתיענלפתהמקך.	ת
סיסמה:תהזןתקנקמהתאלתאיומרנפתלונטולתיענלפתהמקך.	ת
טביעות אצבע:תוטלתאפתיענלפתהמקךתואמיעופתטונעפת	ת

האיוע.
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התאמה אישית של מסך הנעילה
פוכלתלהפאנםתאנשנפתאפתיענלפתהמקך.

ת 1 תמסך הנעילה ואבטחהת ומקךתהראשנ,תהסשתהגדרותת
התאמה אישית של מסך הנעילה.

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

שלך.תהגדרהתזותפותנעתרסתאםתמוגדרתמקךתיענלה.
אנימצית מזג אוויר:תאתשרתאפתהאתשרופתהזותכדנתלהינגת	ת

היתשופתשלתמזגתהאוונרתעוורתהמנסוםתהיוכחנתומקךתהיענלה.
פרטי יצירת קשר עבור טלפון שאבד:תמאתשרתלךתלסוועת	ת

טסקטתשנויגתומקךתהיענלהתכדנתלזהופתאפתועלנתהטלתון.

הגדרות נעילה מאובטחת
ינפןתלסוועתאפתהגדרופתהיענלהתהמאווטחפ.

תמסך הנעילה ואבטחהת 1 ומקךתהראשנ,תהסשתעלתהגדרותת
תהגדרות הנעילה המאובטחת.

וחרתאפתהפתסודתשוריויךתלסווע. 2
הפוך את התבנית לגלויהת)מויגתרסתכאשרת'פוינפ'תמוגדרת	ת

כמקךתהיענלה(:תהתעלתכדנתלהתוךתאפתהפוינפתלגלונה.
זמן לנעילה:תמאתשרתלךתלסוועתאפתמשךתהזמןתלתינתיענלהת	ת

אוטומטנפתלאחרתשהפאורהתהאחורנפתכונפת)גמר-זמןתעסות
אנ-תענלופ(.

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

הצג נעילהת)מויגתרסתכאשרתמקךתהיענלהתמוגדר(:תאתשרת	ת
אפתהאתשרופתהזותכדנתלהינגתאפתקמלתהיענלהתועפתלחניהת
והחזסהתשלתלחיןתההתעלה/יענלה.תהסשתעלתקמלתהיענלהת
כדנתלהתקנסתאפתLockתSmart,תשחרורתהיענלהתהונומטרנת

וההודעופתעלתמקךתהיענלה.



56תויסינופתוקנקנופ

Smart Lock:תמאתשרתלךתלסוועתמכשנרנם,תמסומופ,תסולופתו/	ת
אותזנהונתגוףתמהנמינםתשנאתשרתלטלתוןתשלךתלהנשארתומיותלאת

יעול.

ת אתשרונופתהפתרנטתהשויופתעשונופתלהנופתשויופ,תוהפאםת	
לשנטפתיענלפתהמקךתהיוחרפ.

הפעל מסך
ינפןתלהסנשתהסשהתכתולהתעלתהמקךתכדנתלהתענלתאותלכוופתאופו.

ת אתשרופתזותזמניהתאךתורסתומקךתהראשנתשקותסתעל-נדנתLG.ת	
הנאתלאתפתעלתכראונתומתענלתמופאםתאנשנפתאותומקךתראשנת

שהופסןתעל-נדנתהמשפמש.
ת ועפתהסשהתעלתהמקך,תהשפמשתוסיהתהאיוע.תאלתפשפמשת	

וינתורן.
ת כדנתלהשפמשתופכויהתהתעלמקך,תודאתשחננשןתהסרווה/פאורהת	

לאתיחקםתעל-נדנתמדוסהתאותכלתחומרתזרתאחר.

הדלקת המסך
הסשתתעמננםתואמיעתהמקך

ת הסשהתעלתהחלסתהעלנוןתאותהפחפוןתשלתהמקךתעשונהתלהסטנןת	
אפתשנעורתזנהונתהתעולה.

כיבוי המסך
הסשתתעמננםתעלתשטחתרנסתומקךתהראשנתוומקךתהיענלה.
לחלותנן,תהסשתהסשהתכתולהתעלתשטחתרנסתושורפתהמיו.

השבת את- הפעל מסך
אםתאניךתרויהתלהשפמשתותויסינהתהתעלתמקך,תהגדרתואותןתהוא:
תהפעל מסךתוגרורת תהרחבותת ומקךתהראשנ,תהסשתעלתהגדרותת

אופהתכדנתלהשונפתאפתהפתסוד.
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הצפנת כרטיס זיכרון
ינפןתלהיתנןתאפתהיפוינםתהשמורנםתוכרטנקתהזנכרוןתכדנתלהגןת

עלנהם.תלאתינפןתלגשפתליפוינםתהמויתינםתוכרטנקתהזנכרוןתממכשנרת
אחר.

תמסך הנעילה ואבטחהת 1 ומקךתהראשנ,תהסשתעלתהגדרותת
.SD תהצפן אחסון כרטיס תהצפנה ואישוריםת

סראתאפתהקסנרהתהכללנפתשלתהיתיפתכרטנקתהזנכרוןתהמויגפת 2
עלתהמקךתולאחרתמכןתהסשתעלתהמשךתכדנתלהמשנך.

וחרתאתשרופתוהסשתעלתהצפנה. 3
הצפנת קובץ חדש:תהיתןתרסתאפתהיפוינםתשישמרותוכרטנקת	ת

הזנכרוןתלאחרתההיתיה.
הצפנה מלאה:תהיתןתאפתכלתהיפוינםתהשמורנםתכעפתוכרטנקת	ת

הזנכרון.
ללא קבצי מדיה:תהיתןתאפתכלתהסוינם,תלמעטתסווינתמדנהת	ת

כמותמוקנסה,תפמויופתוקרטוינתונדאו.

ת לאחרתשנחלתפהלנךתהיתיפתכרטנקתהזנכרון,תתויסינופתמקונמופת	
לאתנהנותזמניופ.

ת כנוונתהמכשנרתפוךתכדנתפהלנךתההיתיהתנגרוםתלכנשלוןתהפהלנךת	
ועלולתלגרוםתיזסתליפוינםתמקונמנם.תלכןתהסתדתלוודאתשהקוללהת
טעויהתורמהתמקתספתלתינתשאפהתמפחנלתופהלנךתההיתיה.

ת הסוינםתהמויתינםתנהנותיגנשנםתרסתמהמכשנרתשוותהסוינםת	
הויתיו.

ת לאתינפןתלהשפמשתוכרטנקתהזנכרוןתהמויתןתומכשנרתאחרתשלת	
LG.תכדנתלהשפמשתוכרטנקתהזנכרוןתהמויתןתומכשנרתיננדתאחר,ת

אפחלתאפתהכרטנק.
ת ינפןתלהתענלתהיתיפתכרטנקתזנכרוןתאתנלותכאשרתאנןתכרטנקת	

זנכרוןתופוךתהמכשנר.תכלתכרטנקתזנכרוןתשנופסןתלאחרתההיתיהת
נויתןתואותןתאוטומטנ.
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יצירת צילומי מסך
ואתשרופךתלילםתפמויהתשלתהמקךתהיוכחנתשמויגתומכשנר.

באמצעות קיצור דרך
לחץתלחניהתארוכהת)לתחופתשפנתשינופ(תעלתמסשתההתעלה/יענלהת

ועלתמסשתהחלשפתעוימפתהסולתומסונל.
ת פוכלתלראופתפמויופתמקךתדרךתהפנסננהתScreenshotsת	

וגלריה.

באמצעות צילום מסך
ומקךתשוותוריויךתלניורתננשוםתמסלנטתמקך,תגרורתאפתשורפתהמיות

. כלתנתמטהתולאחרתמכןתהסשתעלת

ת ראהתכפנופתהערופתעלתננשוםתמסלנטתמקךתלסולפתתרטנם.ת	
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הזנת טקסט
שימוש בסרגל הכלים החכם

ינפןתלהשפמשתומקתרתשנטופתסלטתמסלדפתומסוםתאחד.תינפןת
לוחורתאפתשנטפתהסלטתהריונהתמהחלסתהעלנוןתשלתהמסלדפ.

וחרתאפתשנטפתסלטתהמסלדפתהריונהתמקרגלתהכלנםתהחכם. 1
תווחרתאפתשנטפתהסלטתשוריויךתלהינגתוקרגלת 2 הסשתעלת

הכלנםתהחכםתאותקדרתאופןתמחדש.
סרגל כלים 

חכם

ת ינפןתלהוקנףתעדת6תכלנםתלקרגלתהכלנםתהחכם.	
ת שנטופתסלטתיפמכופתמקונמופתעשונופתלהנופתשויופ,תוהפאםת	

למכשנרתשורשופך.
ת ינפןתלהתענלתאפתמאתננןתקרגלתהכלנםתהחכםתמהגדרופת	

המסלדפ.
ת ינפןתגםתלהשפמשתושנטופתהסלטתשלתהמסלדפתעל-נדנתהסשהת	

. עלת

ת:תהוקףתאמוג'נק.	ת
ת:תהוקףתמדוסופ.	ת
ת:תינפןתלהשפמשתומסלדפתGIFתשלתTenor.תהסשתעלתקבלת	ת

כדנתלהשפמשתופכויהתהזו.
ת:תהוקףתאפתהאמוג'נקתשלנ.	ת
ת:תתפחתשנחפתDraw.	ת
ת:תגנשהתלהגדרופתהמסלדפ.	ת
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תכדנתלהזנןתטסקטתואמיעופתסולך.	ת ת:תהסשתעלת
כדנתלאתשרתזנהונתמנטונתשלתתסודופתסולנופ,תדורתת-

ויורהתורורה.
כדנתלהזנןתטסקטתודנוור,תודאתשהמכשנרתמחוורתת-

לרשפ.
כדנתלוחורתאפתהשתהתשפוגדרתלזנהונתסולנ,תהסשתעלתת-

תשפותתומקךתהזנהונתהסולנ. ת
ננפכןתשאנןתפמנכהתותויסינהתזו,תאותשרשנמפתהשתופתת-

היפמכופתפשפיהתוהפאםתלאזורתהשנרופ.
ת:תתפנחפתהאחקוןתהזמינ.	ת
ת:תהזןתטסקטתעל-נדנתכפנוה.תנשתיורךתלהורנדתאפתיפוינתשתפת	ת

הסלטתליורךתכפנוהתונד.תהסשתעלתהורדתכדנתלהורנדתאפתיפוינת
שתפתהסלטתליורךתכפנוהתונד.

ת:תהתעלתאפתהמסלדפתהיתהתועפתשנמושתומאתננןתחלויופת	ת
מרוונם.תינפןתגםתלהעונרתאפתהמסלדפתלמנסוםתהריונ.

תוקרגלתהכלנםתהחכם.	ת הסשתעלת
אםתהמכשנרתמחוורתלמקךתהכתולתשלתLG,תינפןתלילםתת-

אפתמקךתכתולתשל-תLGתולחורתאופותומהלךתסלטת
המסלדפ.תלתרטנםתיוקתנםתעננןתותשנמושתוינלוםתמנדנת

ומקךתהכתול.
תוקרגלתהכלנםתהחכם.	ת הסשתעלת

אםתהמכשנרתמחוורתלמקךתהכתולתשלתLG,תינפןתת-
להרחנותאפתהמסלדפתויורהתאיכנפתולהשפמשתומקךת
העלנוןתכמקךתננשוםתוומקךתהפחפוןתכמקךתמסלדפ.ת

לתרטנםתיוקתנםתעננןתותשנמושתומסלדפתכתולהתומקךת
הכתול.
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שימוש במקלדת החכמה
פוכלתלהשפמשתומסלדפתSmartתכדנתלהזנןתולערוךתטסקט.

ואמיעופתמסלדפתSmart,תפוכלתלהינגתטסקטתפוךתכדנתהסלדה,תולנת
שפיטרךתלעוורתונןתהמקךתלמסלדפתסויויינוילנפ.תהדורתנאתשרתלךת

לאפרתוסלופתשגנאופתולפסןתאופןתפוךתכדנתהסלדה.

הזזת הסמן
מסלדפתSmartתמאתשרפתלךתלהזנזתאפתהקמןתלמנסוםתהמדונסתשאפהת
רויה.תועפתהסלדפתטסקט,תהסשתהסשהתממושכפתעלתמסשתהרווחת

ולאחרתמכןתגרורתשמאלהתאותנמניה.

ת 	.QWERTYאתשרופתזותזמניהתרסתומסלדופת

הצעת מילים
מסלדפתSmartתמיפחפתואותןתאוטומטנתאפתדתוקנתהשנמושתשלךתכדנת
להינעתמנלנםתושנמושתיתוץתפוךתכדנתהסלדה.תככלתשפשפמשתנופרת

ומכשנר,תכךתההיעופתנהנותמדונסופתנופר.
הזןתטסקטתולאחרתמכןתהסשתעלתמנלהתמויעפתאותגרורתועדניופתאפת

הידתהשמאלנתאותהנמינתשלתהמסלדפתכלתנתמעלה.
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ת המנלהתשיוחרהתפוזןתואותןתאוטומטנ.תאניךתירנךתלהסלנדת	
ואותןתנדינתכלתאופתשלתהמנלה.

העתקה והדבקה
ואתשרופךתלהעפנסתאותלגזורתטסקטתמפוךתננשוםתולהדונסתאופות

ואופותננשום.תלחלותנן,תאפהתנכולתלהתענלתננשומנםתאחרנםתולהדונסת
אפתהטסקטתופוכם.

הסשתהסשהתארוכהתלנדתהטסקטתשוריויךתלהעפנסתאותלגזור. 1
תכדנתליננןתאפתהאזורתשוריויךתלהעפנסתאות 2 ת/ת גרורתאפת

לגזור.
וחרתגזורתאותהעתק. 3

הטסקטתשיגזרתאותהועפסתיוקףתואותןתאוטומטנתללוח.	ת
הסשתהסשהתארוכהתעלתחלוןתהזיפתהסלטתולאחרתמכןתוחרת 4

הדבק.

ת אםתאנןתתרנטתשהועפסתאותיגזר,תהאתשרופתהדבקתלאתפותנע.	
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שיתוף תוכן
הפעלת תוכן ממכשיר אחר

פוכלתלהתענלתפמויופ,תקרטוינתונדאותאותשנרנםתשישמרותומכשנרת
ואמיעופתמכשנרתטלוונזנה.

1 .Wi-Fiחורתאפתהטלוונזנהתוהמכשנרתשלךתלאופהתרשפת
ועפתהיגפתהתרנטנםתמפוךתגלריהתאותנגן מוסיקהתאתלנסינה,ת 2

תנגן בהתקן אחר. ת תאו הסנשותעלת
ת תהתקנים מחובריםת ומקךתהראשנ,תהסשתעלתהגדרותת

תכדנתלהתענלתאופו. שתף מסךתוהסשתעלת
וחרתאפתהטלוונזנהתשאפהתמעויננןתלהפחורתאלנה. 3

ת לשנמושתעםתChromecast,תשנרופנתPlayתGoogleתחננונםתלהנופת	
עדכיננם.

הצגת תוכן ממכשירים סמוכים
ואתשרופךתלהינגתפוכןתממגווןתמכשנרנם,תכגוןתמחשו,תNASתאות

מכשנרתיננד,תואמיעופתהננשומנםתגלרנהתאותיגןתמוקנסה.

חיבור המכשירים
חורתאפתהמכשנרתשלךתומכשנרתאחר,תהפומכנםתשינהםתותויסינהת

DLNA,תלאופהתרשפתאלחוטנפ.

ת ודאתשהאתשרופתsharingתFileתת)DLNA(תמותעלפתהןתומכשנרתוהןת	
ומכשנרתהמחוור.
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חיפוש מכשירים סמוכים
ואתשרופךתלהינגתרשנמהתשלתמכשנרנתDLNAתואופהתרשפתעל-נדנת

תמכשירים סמוכיםתוכלתננשום. ת וחנרהתות
השפמשתופוכןתממכשנרנםתקמוכנםתכאנלותהננפתמשפמשתוותומכשנרת

שלך.

שליחה או קבלה של קבצים
ינפןתלשפףתסוינםתונןתהמכשנרתשלךתומכשנרתLGתאחרתאותטאולט.

שליחת קבצים
,תווחרת תשתףתאות ת מפוךתגלריהתאותננשומנםתאחרנם,תהסשתעלת

מכשנרתורשנמפתשנפוףתהסוינם.

קבלת קבצים
גרורתאפתשורפתהמיותכלתנתמטהתוהסשתעלתשיתוף קבצים.

אםתהמכשנרתשלךתאניותפומךתופכויפתשנפוףתהסוינם,תומקךת
ת תשיתוף קבציםת תהתקנים מחובריםת הראשנ,תהסשתעלתהגדרותת

. SmartShare Beamת

ת ואתשרופךתלשפףתסוינםתעםתמכשנרנםתמקונמנםתהפומכנםת	
.DLNAו-ת
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נא לא להפריע
פוכלתלהגונלתאותלהשפנסתהפראופתכדנתלמיועתהתרעופתומשךתתרסת

זמןתמקונם.
תנא לא להפריע . תצלילת ומקךתהראשנ,תהסשתעלתהגדרותת

ת מצבתווחרתאפתהמיותהריונתלך:	
עדיפות בלבד:תסולתהפראופתסולנופתאותהפראופתורטטתת-

עוורתהננשומנםתשיוחרו.תהפראופתנמשנכותלהנשמעתגםתכאשרת
התויסינהת'עדנתופתולוד'תמותעלפ.

שקט מוחלט:תהשופתאפתהסולתוהרטט.ת-
ת בחר בעדיפויות:תסולתהפראופתאותהודעופתעוורתהננשומנםת	

שיוחרו.
שיחות מ:תוחרתטווחתהודעופתועפתסולפתשנחה.ת-

ת שיחות חוזרות:תשנחהתשיננהתמאופותמפסשרתופוךת15תדסופתלאת	
פושפס.

מסרונים מ:תוחרתטווחתהודעופתועפתסולפתהודעה.ת-
ת השתמש בנא לא להפריע:תהתעלתאפתהמאתננןת'יאתלאת	

להתרנע'.
ת שינה:תוחרתאפתלוחתהזמינםתוותפריהתלהתענלתאפתהמאתננןת'יאת	

לאתלהתרנע'.
ת עזרה:תהיגתעזרהתעוורת'יאתלאתלהתרנע'.	
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התקנה והסרת התקנה של יישומים
התקנת יישומים

היכנסשלחנמתשייומייישכדישלחפושמלהמרידשייומייי.
ש תמכלשלהותיושבחנמימתשכימשSmartWorld,שחנמתששPlayשאמשחנמתש	

הייומייישולשספקשהוירמתשולך.

ש ייתכןשוחנמימתשייומייישיסמיימתשידרומשייךשליצמרשחובמןש	
מלהיכנסשלחובמןשזה.

ש ייומייישיסמיייישעומייישלגבמתשתולמי.	
ש אישאתהשיותיושבנתמניישלנייד,שייתכןשותחמיבשבתולמישבגיןש	

הויימושבנתמניי,שבהתאישלתמכניתשהיחיריישולך.
ש התייכהשבפמנקציהשSmartWorldשאינהשימבטחתשמתלמיהשבאזמרשאמש	

בספקשהוירמת.

הסרת התקנה של יישומים
הסרשאתשההתקנהשולשייומייישואינךשיותיושבהישעמדשיהיכוירש

ולך.

הסרת התקנה עם מחוות ההקשה הממושכת
שולש לחץשמהחזקשאתשכלשהאזמרשהריקשעלשהיסךשמלחץשעלש

האפליקציהשוברצמנךשליחמק.

הסרת התקנה באמצעות תפריט ההגדרות
שמידע יישום,שבחרש שיישומיםש ביסךשהראוי,שהקושעלשהגדרותש

ייומישמהקושעלשהסר התקנה.

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

אמתמ,שמהסרשאתשהתקנתמ.

התקנה והסרה של יישומים במהלך ההגדרה
כותפעילשאתשהיכוירשבפעישהראומנה,שתמכלשלהמרידשייומיייש

ימילציי.
תמכלשלדלגשלולבשהבאשללאשהתקנה.

יישום סל המיחזור
ניתןשלהציגשרוייהשולשייומייישוהמסרמ.שבאפורמתךשגישלהתקיןש
יחדושייומייישוהסרת,שאישחלפמשיאזשההסרהשפחמתשי-24שועמת.

שיישום סל המיחזור. 1 ביסךשהראוי,שהקושעלשכלי ניהולש
אתהשיכמלשגישלגעתשמלהחזיקשאזמרשריקשביסךשהראוי,שמלאחרש

יכןשלהקיושעלשיישום סל המיחזור.
הפעלשאתשהפמנקציהשהרצמיה: 2

שחזר:שהתקןשיחדושאתשהייומישהרצמי.	ש
ש:שהסרשיהיכוירשלצייתמתשאתשהייומייישוביטלתשאתש	ש

התקנתי.

ש ייומייישותסירשיייחקמשיהיכוירשבאמפןשאמטמיטיש24שועמתש	
לאחרשהסרתי.שאישתרצהשלהתקיןשיחדושייומייישוהמסרמ,ש

תצטרךשלהמרידשאמתישיחדושיחנמתשהייומייי.
ש תכמנהשזמשימפעלתשרקשביסךשהראוישוהמגדרשכברירתשיחדל.שאיש	

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

ייומייישיאפוריישלךשלהותיושבייומייישבקלמתשרבהשימתר.
ש שכדישלהגדירשאתשהממידג'טיישולשהייומי.	 הקושעלש
ש שכדישלבדמקשאתשיידעשהייומי.	 הקושעלש

ש תכמנהשזמשזיינהשרקשבייומייישיסמיייי.	
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טלפון
שיחה קולית

בצעשויחתשטלפמןשעל-ידישויימושבאחתשהויטמתשהזיינמת,שכימשהזנהש
ידניתשולשיספרשטלפמןשמביצמעשויחהשירוייתשאנוישהקורשאמש

ירוייתשהויחמתשהאחרמנמת.

ביצוע שיחה מהמקלדת
שחייג. 1 ש ביסךשהראוי,שהקושעלש
בצעשויחהשבאיצעמתשויטהשלבחירתך: 2

.	ש הזןשיספרשטלפמןשמלאחרשיכןשהקושעלש
הקושהקוהשיימוכתשעלשיספרשחימגשיהיר.	ש
חפושאיושקורשעל-ידישהקוהשעלשהאמתשהראומנהשבוימש	ש

. ברוייתשאנוישהקור,שמלאחרשיכןשהקושעלש

ש כדישלהזיןשאתשהתמש"+"שלצמרךשויחהשבינלאמיית,שהקושהקוהש	
יימוכתשעלשהספרהש0.

ש ראהשהמספתשאנוישקורשליידעשעלשאמפןשהמספתשיספרישטלפמןש	
לרוייתשיספרישהחימגשהיהיר.

ביצוע שיחות מאנשי קשר
שאנשי קשר. 1 ש ביסךשהראוי,שהקושעלש
לאחרשבחירתשהיספרשואלימשברצמנךשלחייגשירוייתשאנויש 2

. הקור,שהקושעלש
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מענה לשיחה
שביסךשהויחהשהנכנסת. כדישלענמתשלויחה,שגרמרשאתש

ש כאורשאמזנימתשסטריאמשיחמברמת,שתמכלשלבצעשויחתשבאיצעמתש	
הלחצןשחייג/סימישבאמזנימת.

ש כדישלסייישויחהשיבלישלכבמתשאתשהיסך,שביסךשהראוי,שהקוש	
שמענה  שהגדרות שיחהש שרשת ואינטרנטש עלשהגדרותש

וסיום שיחותשמהפעלשאתשסיים שיחות באמצעות מקש 
ההפעלה.

ש שהגדרות 	 שרשת ואינטרנטש ביסךשהראוי,שהקושעלשהגדרותש
שסיים שיחות באמצעות מקש  שמענה וסיום שיחותש שיחהש
ההפעלה,שניתןשלסייישויחהשעלשידישלחיצהשעלשיקושהנעילה/

הפעלהשבזיןשויסךשהויחהשבתהליךשימפעל.

דחיית שיחה
שעלשיסךשהויחהשהנכנסת. כדישלדחמתשויחהשנכנסת,שגרמרשאתש

ש ש	 כדישלולמחשהמדעתשדחייה,שגרמרשאתשאפורמתשהמדעתשהדחייהש
עלשהיסך.

ש כדישלהמסיףשאמשלערמךשהמדעתשדחייה,שביסךשהבית,שהקושעלש	
שחסימת  שהגדרות שיחהש שרשת ואינטרנטש הגדרותש

שיחה ודחייה עם הודעה.
ש כאורשנכנסתשויחה,שלחץשעלשלחצןשהגברתשהעמציה,שעלשלחצןש	

הניכתשהעמציהשאמשעלשלחצןשההפעלה/נעילהשכדישלהותיקשאתש
הרינגטמןשאמשהרטט,שאמשכדישלהעבירשאתשהויחהשלהיתנה.

בדיקת שיחה נכנסת בזמן שימוש ביישום
כאורשנכנסתשויחהשבזיןשויימושבייומי,שניתןשלהציגשהתראהשבחלמןש

ימקפץשבקצהשהעלימןשולשהיסך.שאתהשיכמלשלקבלשאתשהויחה,ש
לדחמתשאתשהויחהשאמשלולמחשהמדעהשיתמךשהיסךשהקמפץ.

ש ש	 שרשת ואינטרנטש ביסךשהראוי,שהקושעלששהגדרותש
שחלונית שיחה נכנסתש שהגדרות נוספותש הגדרות שיחהש

מבחרשאתשהאמפןשותרצהשלהציגשאתשהויחהשהנכנסתשבעתש
ויימושבייומי.
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צפייה בשיחות שלא נענו
שימפיעשבומרתשהיצב,ש ביקרהשולשויחהשולאשנענתה,שהסילש

בחלקשהעלימןשולשהיסך.
כדישלהציגשאתשפרטישהויחהשולאשנענתה,שגרמרשאתשומרתשהיצבש
שיומן שיחותשביסךשהראוי. ש כלפישיטה.שניתןשגישלהקיושעלש

הפונקציות הנגישות במהלך שיחה
ביהלךשויחה,שניתןשלגותשאלשיגממןשפמנקצימתשעל-ידישהקוהשעלש

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

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

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

שהוסף שיחה. 1 ש ביהלךשויחה,שהקושעלש
2 . הזןשיספרשטלפמןשמלאחרשיכןשהקושעלש

ותישהויחמתשימצגמשביסךשביקבילשמהויחהשהראומנהשתעבמרש	ש
להיתנה.

כדישלהתחילשויחתשמעידה,שהקושעלשמזג שיחות. 3

ש ייתכןשותחמיבשבתולמישעבמרשכלשויחה.שלקבלתשיידעשנמסף,ש	
פנהשלספקשהוירמתשולך.

צפייה ברשומות שיחה
כדישלהציגשאתשרומימתשהויחמתשהאחרמנמת,שביסךשהראוישהקושעלש
שיומן שיחות.שלאחרשיכן,שתמכלשלהותיושבפמנקצימתשהבאמת: ש

ש כדישלהציגשרומימתשויחהשיפמרטמת,שבחרשאיושקור.שכדישלבצעש	
. ויחהשלאיושקורשונבחר,שהקושעלש

ש שמחק.	 ש כדישליחמקשאתשכלשרומימתשהויחה,שהקושעלש

ש יוךשהויחהשהימצגשעומישלהימתשומנהשייוךשהויחהשהיויוש	
לחימב.שלקבלתשיידעשנמסף,שפנהשלספקשהוירמתשולך.

ש לאשניתןשלוחזרשהיסטמרייתשויחמתשוניחקה.	
ש צבמטשותישאצבעמתשאמשהרחבשאתשהאצבעמתשכדישלכממנןשאתשגמדלש	

הגמפןשעבמרשימינישהויחמתשאמשאנוישהקור.

הגדרת אפשרויות שיחה
באפורמתךשבחמרשבאפורמימתשויחהשומנמת.

שחייגשאמשיומן שיחות. 1 ש ביסךשהראוי,שהקושעלש
שהגדרות שיחהשמבחרשאפורמימתשבהתאיש 2 ש הקושעלש

להעדפמתיך.
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הודעות
שליחת הודעה

באפורמתךשליצמרשמלולמחשהמדעמתשלאנוישהקורשולךשבאיצעמתש
הייומיש'המדעמת'.

ש וליחתשהמדעמתשלחמ"לשעלמלהשלהימתשכרמכהשבתולמישנמסף.ש	
לקבלתשיידעשנמסף,שפנהשלספקשהוירמתשולך.

1 . ביסךשהראוי,שהקושעלש
2 . הקושעלש
צייןשניעןשמצמרשהמדעה. 3

.	ש כדישלהותיושבאפורמימתשהימלטיידיה,שהקושעלש
.	ש כדישלגותשלפריטישתפריטשאמפצימנלייי,שהקושעלש

שכדישלולמחשאתשההמדעה. 4 הקושעלש

קריאת הודעה
תמכלשלהציגשאתשחליפתשההמדעמתשולךשעישכלשאיושקור.

1 . ביסךשהראוי,שהקושעלש
בחרשאיושקורשירוייתשההמדעמת. 2

ש כאורשברוייתשההמדעמתשאמשבחלמןשהצ'אט,שבאפורמתךשלהתאייש	
אתשגמדלשהגמפןשעלשידישהנחתשותישאצבעמתשעלשהיסךשאמשהרחבתש

אמשציצמישהאצבעמת.ש
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קביעת ההגדרות להעברת הודעות
באפורמתךשלונמתשאתשהגדרמתשהעברתשההמדעמתשבהתאיש

להעדפמתיך.
1 . ביסךשהראוי,שהקושעלש
שהגדרותשברוייתשההמדעמת. 2 ש הקושעלש

ש באפורמתךשלייעדשהגדרמתשלחלמןשההמדעמת,שחסייתשויחמת,ש	
התרעתשאסמן,שהמדעמתשימלטיידיהשמכמ'.ש

מצלמה
הפעלת המצלמה

תמכלשלצלישתימנהשאמשסרטמןשמידאמשכדישלהנציחשאתשכלשהרגעייש
החומביישולך.

. ביסךשהראוי,שהקושעלש

ש לפנישואתהשיצלישתימנהשאמשיקליטשסרטמןשמידאמ,שנקהשאתש	
עדותשהיצליהשביטליתשרכה.

ש היזהרשולאשלהכתיישאתשעדותשהיצליהשבאצבעמתיךשאמש	
באיצעמתשחמירשזרשאחר.

ש התימנמתשהנכללמתשבידריךשליותיושזהשעומימתשלהימתשומנמתש	
יאלהשוניצאמתשביכוירשבפמעל.

ש ניתןשלצפמתשבתימנמתשמבסרטמנישמידאמשמלערמךשאמתישבגלריה.שראהש	
סקירהשכלליתשולשהגלריהשלקבלתשפרטיי.

ש היינעשיויימושבימצרשליטרהשועלמלהשלהפרשאתשהפרטימתשאמש	
הזכמימתשולשייוהמשאחר.
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צילום תמונה
ניתןשלצלישתימנמתשבאיצעמתשהיצליהשובימצר.

שמהתיקדשבאמבייקט. 1 הקושעלש
ניתןשלגעתשבאמבייקטשכדישלהתיקדשעלימ.	ש
ניתןשלהרחיבשאתשהאצבעמתשאמשלצבמטשבאצבעמתשכדישלהגדילשאמש	ש

להקטיןשאתשגמדלשהתצמגה.
2 . כדישלצלישתימנה,שהקושעלש

תמכלשגישללחמץשעלשיקושהניכתשהעמציהשאמשהגברתשהעמציהש	ש
כדישלצלישתימנה.

באפורמתךשלצלישתימנהשתמךשכדישהקלטתשמידאמשעלשידישלחיצהש	ש
שביסך. עלש

האפורמימתשהימצגמתשביסךשהצילמישעומימתשלהימתשומנמתש	ש
בהתאישליצליהשהנבחרתש)קדייתשאמשאחמרית(שמיצבשהתימנה.

היצליהשתכבהשבאמפןשאמטמיטישאישלאשתותיושבהשליוךש	ש
זיןשיסמיישלאחרשהפעלתשהייומישמצלמה:

קבע הגדרת טיימר

קבע הגדרת מבזק

החל אפקט מסנן

הגדר מצלמה

עבור למצלמה 
קדמית/אחורית

בחר הגדלה/הקטנה

מצב מצלמה נוכחי

צלם תמונה.

תצוגה מקדימה

מיטוב סצנות 
אוטומטי

הפעל את 
.Google Lens
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ש באפורמתךשלהפעילשאתשאפליקצייתשהיצליהשעלשידישלחיצהש	
קצרהשעלשיקושההפעלה.שביסךשהראוי,שהקושעלששהגדרותש
שקיצורי דרךשמהקושעלשפתח את מצלמהשכדיש שהרחבותש

להפעילשאמתה.
ש כאורשהיסךשכבמישאמשנעמל,שהפעלשאתשהיצליהשבותישלחיצמתש	

יהירמתשעלשיקושהחלותשעמציתשהקמל.
ש שקיצורי דרךש	 שהרחבותש ביסךשהראוי,שהקושעלששהגדרותש

שכדישלהפעילשאמתה. מהקושעלשפתח את מצלמהש

התאמה אישית של אפשרויות המצלמה
תמכלשלהתאיישאיויתשיגממןשאפורמימתשיצליהשכדישלהתאייהש

לצרכיך.
שעלשהיסך. הקושעלש

ש האפורמימתשהזיינמתשיותנמתשבהתאישליצליהשהנבחרתש	
)יצליהשקדייתשאמשאחמרית(שמליצבשהיצליהשונבחר.

מיטוב סצנות 
אוטומטי

עלשידישזיהמישהסצנהשהימקלטת,שהחלשבאמפןשאמטמיטישאתש
הגדרתשהרזמלמציהשהאמפטיילית.

AI-עלשידישהכרתשהדימתשהאנמויתשבעתשצילמישדימקן,שייליץשהרכב ה
עלשההרכבשהאמפטיילי.

ימדיעשליותיושכאורשעינישהנמואשהימשעצמימתשאמשטיפים
והתימנהשיטמוטותשלצילמישייטבי.

HDR
קבלשתימנמתשבצבעיישילאישחייישמאפקטיישולשפיצמיש
אפילמשאישהפריטיישצמלימשימלשהאמר.שתכמנמתשאלהש

יסמפקמתשבעזרתשטכנמלמגייתשטממחשדיניישרחבש)HDR(ש
ובהשיצמידתשהיצליה.

הקלטשאתשהפעמלהשלפנישמאחרישצילמישהתימנה.תמונה חיה

יאפורשלךשלצלישתימנהשעל-ידישאיירתש'Cheese'ש,שצמצם קולי
.'LG'שאמש,'Kimchi'ש,ש'Whiskey'ש,ש'Smile'

וימרשאתשהתימנהשעישנתמנישייקמישGPS.תייג מיקומים
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הצגשקממיישינחיישכךשותמכלשלצלישתימנמתשאמשסרטמנישרשת
מידאמשבהתבססשעלשקממישייחמסשאמפקייישמאנכייי.

הצגשחתייהשאיויתשבתימנמת.הוסף חתימה

אחסון
בחרשאישברצמנךשלאחסןשאתשהתימנמתשמסרטמנישהממידאמש

אחסמןשפנייישאמשכרטיסשזיכרמן.ש)אפורמתשזמשזיינהשכאורש
המכנסשכרטיסשזיכרמן.(

המסףשעזרהשלכלשתפריטשביצליה.עזרה

אפשרויות נוספות במצלמה הקדמית

כדישלצלישסלפיי,שבחרשבאפורמתשזמשביןשצילום צילום סלפי
בתנועת ידשלביןשצילום אוטומטי.

וימרשתימנמתשהפמכמתשלאחרשצילמישתימנמתשסלפי.שמור הפוך

ש באפורמתךשלהחילשאתשאפקטשהאיפמרשכואתהשלמקחשסלפיש	
באיצעמתשהיצליהשהקדיית.

ש צילום בתנועת ידשיבמצעשעל-ידישזיהמישכףשידשוצילום אוטומטיש	
יבמצעשעל-ידישזיהמישפניי.
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בחירה במצב
באפורמתךשלבחמרשבנמחמתשיהיצביישהימצגיישעלשהיסךשמנבחרייש

כךשויתאיימשלסביבתשהצילמי.
שמהחלקשאתשיצבישהיצליהשויאלהשאמשייינה,שאמשהחלקש הקושעלש

עלשהיסךשויאלהשאמשיייןשכדישלבחמרשיצבשיצליה.ש

מצבי מצלמה
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שימוש במצבי המצלמה
הקלטת סרטון וידאו

שמבחרשאתשוידיאושעל-ידישהחלקהשביןשיצביש 1 הקושעלש
היצליה.

שכדישלהקליטשסרטמןשמידאמ. 2 הקושעלש

בחר הגדלה/הקטנה

הקלטת סרטון וידאו

עבור למצלמה קדמית / 
אחורית

תצוגה מקדימה

קבע הגדרת טיימר

קבע הגדרת מבזק

הגדר מצלמה

החל אפקט מסנן

הפעל/הפסק מצלמה 
יציבה

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

. לחדושאתשצילמישהממידאמ,שהקושעלש
בעתשצילמישסרטמןשמידאמ,שתמכלשלהרחיבשאתשהאצבעמתשאמש	ש

לצבמטשבאצבעמתשכדישלהגדילשאמשלהקטיןשאתשגמדלשהתצמגה.
בעתשצילמישסרטמןשמידאמ,שתמכלשלהקיושעלשהאזמרשהרצמישכדיש	ש

לכממנןשאתשהבהירמת.
שכדישלסייישאתשצילמישסרטמןשהממידאמ. 3 הקושעלש
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צילום תמונה
שמבחרשאתשתצלוםשעל-ידישהחלקהשביןשיצבישהיצליה. הקושעלש

ראהשצילמישתימנהשלקבלתשפרטיישנמספיי.

צילום דיוקנאות
ניתןשלצלישתימנמתשוהמפכמתשאתשהאמבייקטשלימבחןשימתרשמבמלטשימתרש

על-ידישטוטמושהרקע.
שמבחרשאתשדיוקןשעל-ידישהחלקהשביןשיצבישהיצליה. 1 הקושעלש

גרמרשאתשפסשהיחממןשלויאלשאמשליייןשכדישלכממנןשאתשעציתש	ש
הטוטמו.

2 . כדישלצלישתימנה,שהקושעלש

קבע הגדרת טיימר

קבע הגדרת מבזק 
הגדר מצלמה

החל אפקט מסנן

ש כאורשתראהשאתשההמדעהש"הדיוקן זמין.",שהתחלשלצלישתימנמת.	
ש ייתכןשוהתכמנהש'דימקן'שלאשתפעלשאישהיצליהשאינהשיצליחהש	

לזהמתשאתשהאמבייקט.
ש בעתשצילמישתימנה,שוימרשאתשהירחקשלנמואשולךשלש1.3ש~ש5ש	

יטר.
ש תכמנהשזמשאינהשזיינהשאישהסביבהשחומכהשידי.	
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מצלמה ידנית
תמכלשליצמרשתימנמתשבעלמתשיגעשיקצמעישעל-ידישויימושביגממןשתכמנמתש

יתקדימת.
שמבחרשאתשמצלמה ידניתשעל-ידישהחלקהשביןש 1 הקושעלש

יצבישהיצליה.
התאישאיויתשאתשההגדרמתשהיצליהשהבאמת. 2

.	ש ש/ש בחרשגמדלשתצמגהשיתמךש
אישתבחרשאתשAutoשעבמרשהאפורמימת,שהןשיכממננמשבאמפןש	ש

אמטמיטישבהתאישליעדשהצילמישמלסביבה.
אישהאפורמתשFocus peakingשהמגדרה,שאזמרשהייקמדשימדגוש	ש

.Manual Focus (MF)בצבע.שתכמנהשזמשזיינהשרקשביצבש

כוונן את איזון 
הלבן

אפס את 
ההגדרות

כוונן מיקוד

כוונן בהירות קבע מהירות 
ISO

מציג את 
אפשרויות 
Graphy השונות

כוונן מהירות 
צמצם

קבע הגדרת טיימר

קבע הגדרת מבזק

הגדר מצלמה

החל אפקט מסנן

שכדישלצלישתימנה. 3 הקושעלש
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ש שמתבחרשאתשאפקטשGraphy,שתמפיעשרוייהשולש	 אישתקיושעלש
תימנמתשימילצמתשעישהגדרמתשומנמת.

ש בחירתשהאפקטיישולשGraphyשיאפורתשלךשלצלישבאיצעמתש	
איזמןשהלבן,שיהירמתשהתריסשמערכישהגדרתשISOשהחליישעלש

התימנהשהימילצת.
ש תכמנהשזמשזיינהשרקשביצבשצילמישידני.	
ש ניתןשלראמתשיגממןשתימנמתשימילצמתשאישאתהשימרידשאתשהייומיש	

.GoogleשPlayשיחנמתשGraphy
ש ייתכןשותחמיבשבגיןשויימושבנתמניי,שבהתאישלתמכניתשהתיחמרש	

ולך.
ש שיתמךשתפריטשתמונות Graphyשכדיש	 ,שמהקושעלש הקושעלש

להוביתשאתשהתכמנהשהזמ.

התאמה אישית של אפשרויות המצלמה
תמכלשלהתאיישאיויתשיגממןשאפורמימתשיצליהשכדישלהתאייהש

לצרכיך.
שבמצלמה ידנית. הקושעלש

תמונות 
Graphy

כממנןשאתשאיזמןשהלבן,שאתשה-ISOשמאתשיהירמתשהתריסשעבמרש
התצלמישהימילץ.

ראהשיצליהשידניתשלקבלתשפרטיי.

RAWשמור כ

התימנהשיאמחסנתשבתבניתשקמבץשRAWשכדךשותמכלש
לונמתשאמתה.

קבצישDNGשמ-JPEGשנמצריישבזיןשצילמישתימנה,שמאחר-כךש
הישנויריישבתמרשתימנהשלאשדחמסהשברזמלמציהשגבמהה.

יאפורשלךשלצלישתימנהשעל-ידישאיירתש'Cheese'ש,ש'Smile'ש,שצמצם קולי
'LG'שאמש,'Kimchi'ש,ש'Whiskey'

וימרשאתשהתימנהשעישנתמנישייקמישGPS.תייג מיקומים

הצגשקממיישינחיישכךשותמכלשלצלישתימנמתשבהתבססשעלשמדריך
קממישייחמסשאמפקייישמאנכייי.

הצגשחתייהשאיויתשבתימנמת.הוסף חתימה
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אחסון
בחרשאישברצמנךשלאחסןשאתשהתימנמתשמסרטמנישהממידאמש
באחסמןשפנייישאמשכרטיסשSD.ש)אפורמתשזמשזיינהשכאורש

המכנסשכרטיסשזיכרמן.(

המסףשעזרהשלכלשתפריטשביצליה.עזרה

שימוש במצבי המצלמה השונים
שמבחרשאתשעודשעל-ידישהחלקהשביןשיצבישהיצליה. הקושעלש

נוף לילי
ניתןשלצלישתימנמתשלילהשברמרמתשמילאמתשחייי.שנוף לילישימפעלשבאמפןש

אמטמיטישכאורשתצלישתימנהשבתנאישתאמרהשחלוה.
ניתןשגישלצלישתימנמתשבלילהשבהירשבאיצעמתשבחירהשידניתשבתכמנהש

נוף לילי.
שמבחרשאתשעודשעל-ידישהחלקהשביןשיצבישהיצליה. 1 הקושעלש
2 . הקושעלש

.	ש ש/ש בחרשגמדלשתצמגהשיתמךש
3 . כדישלצלישתימנה,שהקושעלש

שייינהשאמש	ש כדישלכממנןשאתשבהירמתשהתימנה,שהחלקשאתש
ויאלה.
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קבע הגדרת טיימר

קבע הגדרת מבזק

הגדר מצלמה

החל אפקט מסנן

כוונן בהירות

ש וימרשעלשיציבמתשמאיתנמתשכדישוהיצליהשלאשתרעידשבזיןשצילמי.	
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פנורמה
תמכלשליצמרשתימנהשפנמרייתשעלשידישהזזתשהיצליהשבכיממןשאחדשכדיש

לצלישמלחברשיחדשצילמייישרציפיישולשנמףשרחב.
שמבחרשאתשעודשעל-ידישהחלקהשביןשיצבישהיצליה. 1 הקושעלש
2 . הקושעלש

.	ש ש/ש בחרשגמדלשתצמגהשיתמךש
שמלאחרשיכןשהזזשבקצבשאיטישאתשהיצליהשבכיממןש 3 הקושעלש

אחד.
שכדישלהפסיקשאתשלכידתשהתימנהשהפנמריית. 4 הקושעלש

הגדר מצלמה

ש בעתשהזזתשהיצליהשלכיממןשאחד,שמדאשוהיסךשואתהשיצלישאינמש	
חמרגשיקמשההנחיה.

הילוך איטי
צמרשסרטמןשיהנהשעלשידישוינמישיהירמתשהתנמעה.שפמנקציהשזמשויימויתש
כאורשברצמנךשלהפעילשסרטמןשמידאמשביהירמתשאיטיתשימתרשלעמיתש

היהירמתשבפמעלשולשהקליפשהיקמרי.
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שמבחרשאתשעודשעל-ידישהחלקהשביןשיצבישהיצליה. 1 הקושעלש
2 . הקושעלש
שיקטעשאמשאתשכלשהסרטמןשמבחרשאתשהאפקטש 3 בחרשבש

הרצמישולשהילמךשאטי.
שכדישלצלישסרטמןשמידאמ. 4 הקושעלש

אישאתהשיצלישאתשכלשהסרטמןשעישהילמךשאטי,שאפקטשולש	ש
הילמךשאטישימחלשעלשכלשהסרטמן.

אישאתהשיצלישיקטעיישעישהילמךשאטי,שאפקטשולשהילמךשאטיש	ש
שנלחץ. ימחלשעלשהיקטעיישועליהי

שברגעשבמשאתהשרמצהשואפקטשהילמךשאיטישש- לחץש
שימפעל.

:שבלחיצהשקצרהשימחלשאפקטשולשהילמךשאטישליוךש
ש0.5שונימת.

:שבלחיצהשארמכהשימפעלשאפקטשולשהילמךשאטישעדש
לוחרמרשהאצבע.

שעדשחיושפעייי.ש- באפורמתךשללחמץש
.שכדיש	ש כדישלהוהמתשאתשהצילמישולשסרטמןשמידאמ,שהקושעלש

. לחדושאתשצילמישהממידאמ,שהקושעלש
5 . אישברצמנךשלסייישאתשהצילמי,שלחץשעלש

YouTube Live
.YouTube-ניתןשלהקליטשסרטמןשמידיאמשמלהעלמתשאמתמשיוירמתשל

כדישלהותיושבתכמנהשזמ,שאתהשחייבשלעימדשבדריומתשהזכאמת.שינהש
אלשYouTubeשלקבלתשהדריומת.

1 . ביסךשהראוי,שהקושעלש
2 . בחרשאתשעודשעל-ידישהחלקהשביןשיצבישהיצליהשמהקושעלש

ש LiveשYouTubeשזייןשרקשכוהיכוירשולךשיחמברשלאינטרנט.ש	
אישאתהשיותיושבנתמניישלנייד,שייתכןשותחמיבשבתולמישבגיןש

הויימושבנתמניי,שבהתאישלתמכניתשהיחיריישולך.
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תכונות מצלמה שימושיות
AI צילום תמונה באמצעות התכונה

בעתשצילמישתימנה,שהתכמנהשAIשיזההשאתשהאמבייקטשמיייויתשאתש
האפקטשהייטבישעלשהתימנה.

ש 	.AIשכדישלהוביתשאתשהתכמנהש הקושעלש

נעילת חשיפה אוטומטי/מיקוד אוטומטי
כדישלתקןשאתשריתשהחויפהשהנמכחיתשמאתשייקמישהייקמד,שגעשמהחזקש

ביסךשביצבשאמטמיטי.שכדישלכבמתשאתשהתכמנה,שהקושעלשהאזמרש
הריקשולשהיסך.

נעילת חשיפה 
אוטומטי/מיקוד 
אוטומטי

ש תכמנהשזמשזיינהשרקשביצביישיסמיייי.	
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מעבר בין המצלמות
באפורמתךשלעבמרשיהיצליהשהקדייתשלאחמריתשמחזרהשבהתאיש

לסביבה.
ש כדישלעבמרשביןשהיצלימתשהקדיימתשמאחמרימת,שהחלקשעלשהיסךש	

יעלהשאמשיטהשביסךשהצילמישבייומישמצלמה.

ש הותיושביצליהשהקדייתשלצילמישתימנמתשסלפי.שראהשצילמיש	
סלפישלקבלתשפרטיי.

זום להתקרבות או התרחקות מהאובייקט המצולם
ניתןשלהרחיבשותישאצבעמתשאמשלצבמטשבותישאצבעמתשכדישלהגדילשאמש

להקטיןשאתשגמדלשהתצמגהשבעתשצילמישתימנהשאמשמידיאמ.

ש פמנקצייתשזמישהתקרבמתש/שהתרחקמתשאינהשזיינהשביצבשסלפיש	
)יצליהשקדיית(.

ש פמנקציהשזמשאינהשנתיכתשביספרשיצביי.	
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שימוש בצילום רציף
באפורמתךשלצלישתימנמתשרצמפמתשמלהציגשבהןשתימנמתשיזיזמתשבש

גלריה.
שמבחרשאתשתצלום. 1 הקושעלש
2 . הקושמהחזקש

.	ש צילמייישירמביישעמקביישבעתשההיתנהש

צילום בתנועת יד
תמכלשלצלישתימנמתשסלפישבאיצעמתשיחממת.

הצגשאתשכףשידךשליצליהשהקדייתשמלאחרשיכןשסגמרשאמתהשלאגרמף.
תמכלשגישלסגמרשאגרמףשמלאחרשיכןשלפתמחשאמתמשלכיממןשהיצליהש

הקדיית.
ש בתמךשולמושונימתשתצמלישתימנה.	

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

ש מדאשוכףשהידשמהאגרמףשולךשנכלליישבתמךשקמשהייחמסשכךש	
והיצליהשתמכלשלזהמתשאמתי.

ש ייתכןשותכמנהשזמשלאשתהיהשזיינהשבעתשויימושבחלקשיתכמנמתש	
היצליה.
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צילום אוטומטי
אתהשיכמלשלהיעזרשבתכמנתשזיהמישהפניישכדישלצלישתימנמתשסלפיש

בקלמתשמבנמחמת.שניתןשלהגדירשאתשהיכוירשכך,שוכאורשאתהשיביטש
ביסךשהיצליהשהקדייתשיזההשאתשפרצמפךשמיצליתשסלפישבאמפןש

אמטמיטי.
ש היסגרתשהינחהשהלבנהשימפיעהשכאורשהיצליהשהקדייתש	

יזההשאתשפניך.שאישהנמואשבתמךשהיסגרתשהינחהשיפסיקש
לנמע,שצבעשהיסגרתשהינחהשהמפךשלצהמבשמהיצליהשיצליתש

אתשהתימנה.

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

צילום אינטרוולי
תמכלשלצלישתימנמתשסלפישבירממחישזיןשקבמעיי.

בעתשהויימושביצליהשהקדיית,שתמכלשלהציגשאתשכףשידךשליצליהש
מלאחרשיכןשלכממץשאגרמףשפעיייישביהירמת.

ש ארבעשתימנמתשיצמלימתשבירממחיישקבמעיישלאחרשהוהייתש	
טייירשולשולמושונימת.

שמור הפוך
ששמור  ש לפנישותצלישתימנהשעישהיצליהשהקדיית,שהקושעלש

הפוך.שהתימנהשתסתמבבשבכיממןשההמפכי.

ש בעתשויימושביצליהשהקדיית,שתמכלשלונמתשאתשהאמפןשובמש	
תימנמתשסלפישיצמלימתשבאפורמימתשהיצליה.שראהשהתאיהש

איויתשולשאפורמימתשהיצליהשלקבלתשפרטיי.
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צילום סלפי
תמכלשלהותיושביצליהשהקדייתשכדישלהציגשאתשפניךשעלשהיסךש

מלצלישסלפי.
שמבחרשאתשתצלוםשעל-ידישהחלקהשביןשיצביש 1 הקושעלש

היצליה.
שכדישלעבמרשליצליהשהקדיית. 2 הקושעלש
שכדישלצלישתימנמת. 3 הקושעלש

שכדישלייוישאפקטישימפישומניי.	ש הקושעלש
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גלריה
סקירה כללית של הגלריה

תמכלשלהציגשמלנהלשתימנמתשמסרטמנישמידאמשונוירמשביכויר.

הצגת תמונות
באפורמתךשלהציגשאתשהתימנמתשונוירמשבימצר.

שמבחרשאתשהתיקייהשהרצמיה. 1 הקושעלש
הקושעלשהתימנהשהרצמיה. 2

התיקייהש'גלריה'שיכילהשאתשתמונות,שאלבומים,שזכרונות,שמאתש	ש
הפעל.

מחק תמונות.
הצגה מקדימה של גלריה

שתף תמונות.

הוסף למועדפים או הסר 
מהמועדפים שלך.

ערוך תמונות.

קבל גישה לאפשרויות 
נוספות.

.Google Lens הפעל את
חזור למסך הקודם.

ש תפריטשפרטיישימפיעשכאורשנגיעהשקלהשביסך.שנגיעהשומבש	
ביסךשגמריתשלתפריטשלהיעלי.
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הפעלת קובץ וידאו
באפורמתךשלהציגשאתשהסרטמניישונוירמשבימצר.

השהה או הפעל את 
סרטון הווידאו.

קבל גישה 
לאפשרויות נוספות.

חזור למסך הקודם.

מחק תמונות.

הצגה מקדימה של גלריה.

שתף תמונות.

הוסף למועדפים או הסר 
מהמועדפים שלך.

ערוך תמונות.

ש כדישלכממנןשאתשעמציתשהקמל,שגרמרשאתשהצדשהיינישולשיסךש	
הממידאמשליעלהשאמשליטה.

ש כדישלכממנןשאתשבהירמתשהיסך,שגרמרשאתשהצדשהויאלישולשהיסךש	
יעלהשאמשיטה.

ש גרירתשהיסךשויאלהשביסךשהפעלתשהממידאמשיאפורתשלךש	
לעבמרשלאחמר)REW(שמגרירהשייינהשיאפורתשלךשלהתקדיש

.)FF(ביהירמתש
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מחיקת קבצים
תמכלשליחמקשקבציישבאיצעמתשאחתשיותישהאפורמימתשהבאמת:

ש הקושהקוהשיימוכתשעלשקמבץשברוייה,שמלאחרשיכןשהקושעלש	
מחק.

ש שסל מיחזורש	 ש קבציישוניחקמשימעבריישבאמפןשאמטמיטישאלש
מניתןשלוחזרשאמתישל'גלריה'שבתמךש7שיייי.

ש שכדישליחמקשלחלמטיןשאתשהקבציי.שביקרהשזה,שלאש	 הקושעלש
ניתןשלוחזרשאתשהקבציי.

שיתוף קבצים
תמכלשלותףשקבציישבאיצעמתשאחתשיותישהאפורמימתשהבאמת:

ש שכדישלותףשאתש	 בעתשהצגתשתימנהשאמשסרטמןשמידיאמ,שהקושעלש
הקמבץשבויטהשהרצמיה.

ש ש	 ש ש אישתצלישתימנמתשאמשסרטמנישמידיאמשלאחרשהקוהשעלש
,שייממצרשאלבמישזכרמנמתשהספציפישלייקמיש שתייג מיקומיםש
באמפןשאמטמיטישלאחרשפרקשזיןשיסמיישתחתשהלומניתש'זכרמנמת'ש

ולש'גלריה'.
ש ניתןשלחפושתימנמתשאמשסרטמנישמידיאמשלפישיקמי,שתימג,שיצבש	

שבגלריה. יצליהשמכמ'שעל-ידישהקוהשעלש
ש ייתכןשוחלקשיתבנימתשהקבציישאינןשנתיכמת,שבהתאישלתמכנמתש	

הימתקנמת.
ש ייתכןשוקבציישיסמיייישלאשייפתחמשעקבשקידמד.	
ש קבציישוחמרגיישייגבלתשהגמדלשעלמליישלגרמישלוגיאה.	
ש תצטרךשלהפעילשאתשיאפייןשה-GPSשכדישליצמרשאלבמייש'זיכרמן'.	

יצירת קולאז'
באפורמתךשליצמרשקמלאז'שיהתמכןשהיומיך.

שקולאז'. 1 ש שמבחרשאתש הקושעלש
בחרשאתשהתימנמתשוברצמנךשלהמסיףשלקמלאז'שמלאחרשיכןשהקוש 2

עלשקולאז'.
בחרשאתשהפריסהשהרצמיהשיתחתיתשהיסך.	ש
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הקושעלשצור. 3

ש אפורשלהותיושלכלשהימתרשב-9שתימנמתשכדישליצמרשקמלאז'.	

יצירת סרט
באפורמתךשליצמרשסרטשחדושעל-ידישוילמבשתימנמתשמסרטמנישמידאמ.

שצור קובץ סרט. 1 ש שמבחרשאתש הקושעלש
בחרשתימנמתשאמשסרטמנישמידאמשעבמרשהסרטשמהקושעלשצור קובץ  2

סרט.
ערמךשאתשהתימנמתשמאתשסרטמנישהממידאמשונבחרמשמלאחרשיכןש 3

הקושעלששמור.

איפוס קבצים

השפעה על קבצים 

הצגת תצוגה 
מקדימה של קובץ

מחיקת קבצים

הוספת קבצים

ש אפורשלהותיושלכלשהימתרשב-ש50שסרטמנישמידיאמשכדישליצמרשסרט.	
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GIF יצירת
ניתןשליצמרשבקלמתשקמבץשGIFשבאיצעמתשסרטמןשמידאמשימקלט.

.GIF שמבחרשאתשיצירת הקושעלש

יצירת וידאו
1 . בנקמדתשההתחלהשהרצמיהשבזיןשצפייהשבממידאמ,שהקושעלש
בחרשאתשהאמרךשולשקמבץשה-GIFשוברצמנךשליצמר. 2

קמבץשGIFשנמצרשעבמרשהזיןשונבחרשהחלשינקמדתשההתחלהש	ש
וציינת.

עבמרשסרטמנישמידיאמשואמרכישקצרשי-ש5שונימת,שתימנמתשGIFש	ש
ימפקמתשבאמפןשאמטמיטישעבמרשהזיןשהנמתר.

GIF -יצירת תמונות
1 .GIF שצור קובץ ש ברוייתשהתצלמייישב'גלריה',שהקושעלש
2 .GIF שמהקושעלשצור קובץGIFבחרשתימנהשכדישלהפמךשלצילמיש

תמכלשלהמסיףש/שליחמקשתימנה,שלהתאיישאתשהיהירמתשאמשאתש	ש
יחסשהיסך,שלקבמעשאתשסדרשהצילמי.

ש יצירתשתימנמת-שGIFשהיאשפמנקציהשהניתנתשליותיושלהפקתש	
תימנמתשיצירתימת.שהפרתשזכמימתשכגמןשזכמתשקנייןשרמחנישאמשהויצתש
ימניטיןשולשאדישאחרשעלשידישויימושבפמנקצייתשצילמיישה-שGIFש

עומיהשלהביאשלחבמתשאזרחיתשאמשפליליתשבהתאישלחמקייש
הנמגעיישבדבר.שהיזהרשולאשלהעתיקשאמשלהעבירשעבמדמתשולש

אדישאחרשללאשאיומר.שElectronicsשLGשאינהשאחראיתשבומישדרךש
ליעויישכאלהשעלשידישיותיויי.

ש 	.GIFאתהשיכמלשלבחמרשעדש100שתימנמתשלייצמרשכואתהשימצרש
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אנשי קשר
סקירה כללית של אנשי קשר

באפורמתךשלוימרשמלנהלשאנוישקור.
שאנשי קשר. ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש

הוספת אנשי קשר
הוספת אנשי קשר חדשים

1 . ביסךשולשרוייתשאנוישהקור,שהקושעלש
ימפיעשחלמןשקמפץשלבחירתשייקמישויירתשאנוישהקור.שבחרש	ש

בייקמישואתהשרמצה.
הזןשפרטישאיושקורשמהקושעלששמור. 2

ייבוא אנשי קשר
תמכלשלייבאשאנוישקורשיהתקןשאחסמןשאחר.

שניהול אנשי  1 ש ביסךשולשרוייתשאנוישהקור,שהקושעלש
שייבוא. קשרש

בחרשאתשייקמיישהיקמרשמהיעדשולשאיושהקורשוברצמנךשלייבאש 2
מלאחרשיכןשהקושעלשאישור.

בחרשאתשאנוישהקורשמהקושעלשייבוא. 3

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

ש שכדישלהמסיףשיספרש	 בעתשהמספתשאיושקורשחדו,שהקושעלש
לחימגשיהיר.
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חיפוש אנשי קשר
תמכלשלחפושאנוישקורשבאיצעמתשאחתשיותישהאפורמימתשהבאמת:

ש הקושעלשסרגלשהחיפמושבחלקשהעלימןשולשיסךשאנוישהקורש	
מהזןשאתשאיושהקורשאמשיספרשהטלפמןשהרצמישואמתמשתרצהש

לחפו.
ש גלמלשיעלהשאמשיטהשברוייתשאנוישהקור.	
ש באינדקסשולשיסךשרוייתשאנוישהקור,שהקושעלשהאמתש	

הראומנהשולשאיושקור.

ש לחיצהשעלשסרגלשהחיפמושבחלקשהעלימןשולשיסךשאנוישהקורש	
מהזנתשאיושקורשאמשיספרשטלפמןשיעלהשאתשתמצאמתשהחיפמוש

היומלבמתשיהיסטמרייתשהויחמתשמרוייתשאנוישהקורשונוירמש
בימצר.ש

רשימת אנשי קשר
עריכת אנשי קשר

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

מחיקת אנשי קשר
תמכלשליחמקשאנוישקורשבאיצעמתשאחתשיותישהאפורמימתשהבאמת:

ש ביסךשרוייתשאנוישהקור,שהקושהקוהשיימוכתשעלשאיוש	
. קורשוברצמנךשליחמקשמלאחרשיכןשהקושעלש

ש שמחקשביסךשולשרוייתשאנוישהקור.	 ש הקושעלש

ש לאשניתןשלוחזרשאנוישקורשוניחקמ.	
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הוספת מועדפים
באפורמתךשלרומישאנוישקורשבויימושנפמץשכימעדפיי.

ביסךשרוייתשאנוישהקור,שבחרשבאיושהקורשהרצמי. 1
2 . ביסךשפרטישאיושהקור,שהקושעלש

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

הוסף.
הקושעלששמורשכדישלוימרשאתשהקבמצהשהחדוה. 4

QuickMemo+ 
QuickMemo+  סקירה כללית של

תמכלשלהמסיףשהערמתשיצירתימתשעל-ידישויימושביגממןשאפורמימתש
בתכמנמתשיתקדימתשאלהשולשפנקסשרויימת,שכגמןשניהמלשתימנמתש

מצילמיישיסך,שואינהשנתיכתשעל-ידישפנקסשהרויימתשהקמנבנצימנלי.
.ActiveשPenשAES2.0ש)ActiveשElectrostatic(התקןשזהשתמיךשב-ש

יצירת הערה
1 .QuickMemo+ ש ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש
שכדישליצמרשהערה. 2 הקושעלש

ש:שוימרשהערה.	ש
ש:שבטלשאתשהעריכהשהקמדית.	ש
ש:שבצעשומבשאתשוינמיישהעריכהשוניחקמשלאחרמנה.	ש
ש:שהזןשהערהשעל-ידישויימושבלמחשהיקויי.	ש
ש:שומירשאתשסמגישהעטשהימעדפיישעליך.	ש
ש:שכתמבשהערמתשבאמפןשידני.	ש



101ייומייישויימוייי

ש:שיחקשהערמתשונכתבמשבכתבשיד.	ש
ש:שונהשאתשגמפןשהקליגרפיהשכאורשאתהשכמתבשביד.	ש
ש:שקבלשגיוהשלאפורמימתשנמספמת.	ש

שכדישלוימרשאתשההערה. 3 הקושעלש

כתיבת הערות על יישום מקליט מסך
תמךשהצגתשהיסךשוברצמנךשלצלי,שגרמרשאתשומרתשהיצבשכלפיש 1

. יטהשמהקושעלש
היסךשיצמלישמימצגשכתימנהשיימזערתשבפינהשהייניתשהתחתמנהש	ש

ולשהיסך.
2 . כדישלכתמבשהערמתשביסך,שהקושעלש
רומישהערמתשבאיצעמתשהכליי. 3

ש:שבצעשהגדלהשאמשהקטנהשולשהתצמגה,שאמשכממנןשאתשהאזמרש	ש
ללכידה.

ש:שכתמבשהערמתשבאמפןשידני.	ש
ש:שיחקשהערמתשונכתבמשבכתבשיד.	ש
ש:שבטלשאתשהעריכהשהקמדית.	ש
ש:שבצעשומבשאתשוינמיישהעריכהשוניחקמשלאחרמנה.	ש
ש:שחתמךשאתשהיסךשכנדרו.	ש

שמוימרשאתשההערה. 4 הקושעלש
ניתןשלהציגשהערמתשוימרמתשבגלריה.	ש
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תכונות נוספות לאחר צילום מסך

הקש כדי לצלם את המסך.

הקש כדי לצלם את המסך 
כולו באמצעות התכונה 'צילום 
בגלילה'.

הקש כדי למחוק צילום מסך 
שבוצע.

הקש כדי לרשום הערות על 
המסך שצילמת.

הקש כדי לשתף צילום מסך 
שבוצע.

ש באפורמתךשלצלישאתשהיסךשכמלמשבאיצעמתשהתכמנהש'צילמיש	
בגלילה'.

ש בעתשויימושבייומישכגמןש'המדעמת'שאמשChrome,שגרמרשאתשלמחש	
שכדיש .שכעת,שהקושעלש ההתראמתשכלפישיטהשמהקושעלש

לצלישאתשכלשהיסךשבמשאתהשצמפהשכקמבץשיחיד.
ש תכמנהשזמשזיינהשרקשבייומייישיסמיייישותמיכיישבתכמנהשצילמיש	

בגלילה.
ש צבמטשותישאצבעמתשאמשהרחבשאתשהאצבעמתשכדישלונמתשאתש	

פריסתשהתזכיר.
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שעון
התראה

תמכלשלהגדירשהתראהשותמפעלשבימעדשוצמין.
שהתראה. 1 ששעוןש ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש
שכדישלהמסיףשהתראהשחדוה. 2 הקושעלש
קבעשאתשהגדרמתשההתראהשמהקושעלששמור. 3

ש אישתבחרשהתראהשוהמגדרהשבעבר,שתמכלשלערמךשאמתה.	
ש שמחקשבראושהיסך.שלחלמפין,ש	 ש כדישליחמקשהתראה,שהקושעלש

הקושהקוהשארמכהשעלשההתראה.

שעון עולמי
תמכלשלהציגשאתשהועהשהנמכחיתשבעריישברחבישהעמלי.

ששעון עולמי. 1 ששעוןש ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש
שמהמסףשעיר. 2 הקושעלש
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טיימר
תמכלשלהגדירשטייירשכדישלהפעילשהתראהשלאחרשפרקשזיןשוצמין.

שטיימר. 1 ששעוןש ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש
הגדרשאתשהזיןשמהקושעלשהתחל. 2

כדישלהוהמתשאתשהטיייר,שהקושעלשהשהה.שכדישלחדושאתש	ש
פעמלתשהטיייר,שהקושעלשהמשך.

הקושעלשהפסקשכדישלהפסיקשאתשהתראתשהטיייר. 3

שעון עצר
תמכלשלהותיושבועמןשהעצרשכדישלתעדשאתשיוךשהזיןשוחלף.

ששעון עצר. 1 ששעוןש ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש
הקושעלשהתחלשכדישלהפעילשאתשועמןשהעצר. 2

כדישלתעדשזיןשהקפה,שהקושעלשהקפה.	ש
הקושעלשהשההשכדישלהוהמתשאתשועמןשהעצר. 3

כדישלחדושאתשפעמלתשועמןשהעצר,שהקושעלשהמשך.	ש
כדישלנקמתשאתשכלשהרומימתשמלהפעילשיחדושאתשועמןשהעצר,ש	ש

הקושעלשאיפוס.
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נגן מוסיקה
תמכלשלהוייעשמלנהלשויריישאמשאלבמיישימסיקה.

שנגן מוסיקה. 1 ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש
בחרשקטגמריה. 2
בחרשקמבץשימסיקה. 3

הפעל בסדר אקראי. בחר מצב חזרה.

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

הקש כדי להפעיל מתחילת 
הקובץ הנוכחי / הקש פעמיים 

כדי להפעיל את הקובץ הקודם 
/ הקש הקשה ממושכת כדי 

להריץ אחורה.

הוסף למועדפים או מחק 
מהמועדפים שלך.

כוונן את עוצמת הקול.

הגדר אפקטי קול.

הפעל/הפסק את המבזק.

חזור למסך הקודם.

השהה או הפעל.

קבל גישה לאפשרויות 
נוספות.

עבור לרשימה 'מושמע 
כעת'.
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ש ייתכןשוחלקשיתבנימתשהקבציישאינןשנתיכמת,שבהתאישלתמכנמתש	
הימתקנמת.

ש קבציישוחמרגיישייגבלתשהגמדלשעלמליישלגרמישלוגיאה.	
ש קמבצישימסיקהשעומייישלהימתשימגניישעל-ידישבעליישבינלאמייייש	

ולשזכמימתשימצריישאמשחמקישזכמימתשימצריי.שייתכןשותצטרךשלהויגש
איומרשיופטישלפנישהעתקתשקמבץשימסיקה.שכדישלהמרידשאמש

להעתיקשקמבץשימסיקה,שתחילהשבדמקשאתשחמקשזכמימתשהימצרייש
עבמרשהידינהשהרלממנטית.

ש ימדלשזהשתמיךשבהפעלתשויעשHi-Fi.שקמבצישויעשיסמגשHi-Fiש	
.Hi-Fiיציגיישאתשסילש

ש אישאתהשיגדירשאתשהפנס,שהפנסשיהבהבשכךשויתאיישלימזיקהש	
הימפעלת.
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מחשבון
לרומתךשיחובמןשיונישסמגיי:שפומטשמידעי.

שמחשבון. 1 ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש
הותיושבלמחשהיקויישכדישלבצעשחיומב. 2

.	ש אישברצמנךשלחובשיההתחלה,שהקושמהחזקש

ThinQ
באפורמתךשלחברשאתשהימצרשבקלמתשעישיכוירי-שIoTשכדישלפקחש

מלהותיושבנמחמתשביכויריי.
.ThinQש ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש

ש ניתןשלרומישיכמנתשכביסה,שיייבו,שסטיילינג,שידיחשכליי,שתנמרש	
מינקהשרמבמטיישרקשכאורשהימצרשביצבשהיתנה.

ש חפושאתשסייןשThinQשבימצרשכדישלראמתשאישניתןשלחברשאמתמש	
.ThinQלאפליקצייתש

ש 	.ThinQשכדישלבדמקשפמנקצימתשומנמתשולשאפליקצייתש הקושעלש
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LG Health
תמכלשלנהלשעניינישבריאמתשמלוימרשעלשהרגלישאיימןשטמביישעלשידיש

ניהמלשיעקבשאחרשאיימנישהכמורשולך.

LG Health צעדים ראשונים עם
תמכלשלהגדירשאתשHealthשLGשבעתשהפעלתשהייומישבפעישהראומנה,ש

אמשלאחרשהאיפמס.
1 .LG Healthש ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש
פעלשלפישההמראמתשועלשהיסךשכדישלהוליישאתשקביעתש 2

התצמרה.

LG Health-שימוש ב
תמכלשלהציגשיידעשראוישב-HealthשLGשמלנהלשאתשכימתשהאיימןשהגמפניש

מאתשנתמנישהבריאמת.
1 .LG Healthש ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש
לרומתךשהאפורמימתשהבאמת. 2

ש:שהצגשאתשימיןשהאיימניישולשהימישהרצמי.	ש
ש:שהתחלשלעקמבשאחרשאיימןשכמור.שהיסלמלשמהיקףשהתרגמלש	ש

הגמפנישולךשיתמעדמשעבמרשכלשסמגשולשאיימן.
ש:שהגדרשיעדישאיימןשימיייי,שכמללשקלמרימתשמצעדיי,שאמשקבעש	ש

.LGשHealth-הגדרמתשומנמתשב

ש היידעשבנמואישבריאמתשהיסמפקשעל-ידישHealthשLGשיויוש	
כיידעשכללישלנמחמתשהיותיושמלאשניתןשלהותיושבמשליטרמתש

יניעתשיחלמת,שטיפמל,שאבחמןשאמשבעימתשרפמאימתשאחרמת.
ש הייומישHealthשLGשעומישלהותנמתשאמשלאשלהימתשזיין,שבהתאיש	

לידינהשמלספקשהוירמת.שהפמנקצימתשולשHealthשLGשהזיינמתש
מהייומייישוניתןשלהמסיףשל-HealthשLGשעומייישלהותנמת,ש
בהתאישלידינה.שהבדליישאלהשנמבעיישכתמצאהשיהבדלייש

בחמקיישמבתקנמת.
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HD-הקלטת שמע ב
הקלטתשויעשב-HDשיאפורתשלךשלקבמעשאתשתצמרתשהגדרמתשהויעש

באמפןשידנישכךשותמכלשלהקליטשויעשבהתאישלסביבהשולך.

מצבי הקלטה
באפורמתךשלהקליטשקמבץשויעשבאיכמתשDefinitionשHighשעל-ידיש

בחירהשמהגדרתשתצמרהשולשיצבשהויעשהרצמישכךשויתאיישלסביבתש
ההקלטה.

. ש שהקלטת שמע ב-HDש ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש

רגילה
באפורמתךשלהקליטשויעשללאשהגדרמתשנמספמת.

ASMR
.ASMRניתןשלהקליטשקמלש

הופעה
באפורמתךשלהקליטשויעשבהמפעהשאמשבאירמעשימסיקלישאחר.

מותאם אישית
תמכלשלקבמעשאתשתצמרתשההגדרמתשהרצמימתשבאמפןשידנישכדישלהקליטש

ויע.

מצב סטודיו
ביצבש'סטמדימ',שאתהשיכמלשלהפעילשקמבץשויעשאמשימסיקהשמלהקליטש

אתשקמלךשבמ-זינית,שליצמרשאקמרדשעל-ידישהקלטתשקמלךשיספרשרבשולש
פעייי,שמלהקליטשאתשהערמתיךשיעלשקמבץשהויעשהיקמרישולשהיציגש

אמשהדמבר.
ש 1 ש שהקלטת שמע ב-HDש ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש

שמותאם אישית.
2 . הקושעלש
בחרשקמבץשויעשויויושכימסיקתשרקע. 3
שכדישלהקליטשקמל. 4 הקושעלש
שכדישלוימרשאתשהקמבץשהימקלט. 5 הקושעלש
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ש ניתןשלהפעילשימסיקתשרקעשבאיצעמתשהאמזנימתשבלבד.שהקפדש	
לחברשאתשהאמזנימתשלפנישהויימושבתכמנהשזמ.

ש שהגדרות,שמלאחרש	 ש כדישלונמתשהגדרמתשנמספמת,שהקושעלש
יכןשהתאישאיויתשאתשסמגשהקמבץ,שעמיקשהסיבימת,שקצבשהדגייהש

מהגדרמתשאחרמת.
ש כותבחרשביצבשקמנצרטשאמשביצבשהתאיהשאיויתשעישאמזנימתש	

שמלאחרשיכןשבחרשאתש שימפיע.שהקושעלש יחמברמת,ש
הייקרמפמןשובמשברצמנךשלהותיו.

ש באפורמתךשלנטרשאתשאיכמתשהקמלשבעזרתשהאמזניהשהיחמברתש	
ביהלךשהקלטתשויע.שביהלךשהקלטתשויעשביצבש'סטמדימ',ש
איןשתייכהשבניטמרשקמל.שתמכלשלוימעשאתשימסיקתשהרקעשבלבד.

מפעיל המשחק
באפורמתךשלקבמעשאישלהותיושביפעילשהיוחקשובמשאתהשיכמלש
להציגשאתשרוייתשהיוחקיישהימתקניישבימצרשמלבחמרשהגדרמתש

יוחקשכגמןשהותקתשנפחשידיה,שהגבלתשהתראמתשמכמ'.
ביסךשהראוי,שהקושעלשמפעיל המשחק. 1
בחרשאתשהאפורמתשהרצמיה. 2

Smart Doctor
תמכלשלהותיושב-DoctorשSmartשכדישלאבחןשאתשיצבשהיכוירש

מליטבשאמתמ.
.Smart Doctorש ביסךשהראוי,שהקושעלשכלי ניהולש
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LG Mobile Switch
העברשבקלמתשנתמניישייכוירשיומיושליכוירשחדושבאיצעמתשLGש

.MobileשSwitch
1 .LG Mobile Switchש ביסךשהראוי,שהקושעלשכלי ניהולש

 LG Mobileש שגיבויש שמערכתש ניתןשגישלהקיושעלשהגדרותש
.Switch

אישהאפליקציהשאינהשימתקנתשבימצר,שהמרדשמהתקןשאתש	ש
.GoogleשPlayשיחנמתשLGשMobileשSwitchהאפליקציהש

פעלשבהתאישלהמראמתשהימפיעמתשביסךשכדישלבחמרשויטתש 2
העברהשרצמיה.

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

ש טעןשאתשהסמללהשבאמפןשילאשלפנישהעברתשנתמניישכדישלינמעש	
כיבמישולאשבכממנהשבזיןשהתהליך.

יישום סל המיחזור
באפורמתךשלראמתשאתשרוייתשהייומייישוניחקמשעלשיסךשהבית.ש

ניתןשלוחזרשאתשהאפליקציהשוניחקהשביהלךש24שהועמתשהאחרמנמת.
שיישום סל המיחזור. ביסךשהראוי,שהקושעלשכלי ניהולש

לפרטיישנמספיישעייןשבשייומישסלשהייחזמר.
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SmartWorld
תמכלשלהמרידשיגממןשיוחקיי,שתכנישויע,שייומייישמגמפניישהיסמפקייש
על-ידישElectronicsשLG.שהתאישאיויתשאתשהיכוירשולךשכדישלהתאיימש

להעדפמתיךשבאיצעמתשערכמתשהנמואשמהגמפניישולשהיסךשהראוי.

ש אישאתהשיותיושבנתמניישלנייד,שייתכןשותחמיבשבתולמישבגיןש	
הויימושבנתמניי,שבהתאישלתמכניתשהיחיריישולך.

ש ייתכןשולאשתהיהשתייכהשבתכמנהשזמ,שהתייכהשנקבעתשבהתאיש	
לאזמרשאמשלספקשהוירמת.

1 .SmartWorldש ביסךשהראוי,שהקושעלשחיונייםש
שחשבון LG,שמלאחרשיכןשהיכנס. 2 ש הקושעלש
בחרשמהמרדשאתשפריטישהתמכןשהרצמייי. 3

SmartWorld מוריד את
אישהייומישSmartWorldשאינמשימתקן,שבצעשאתשהולביישהבאיישכדיש

להמרידשאמתמ.
שמרכז  1 שמערכתש ביסךשהראוי,שהקושעלשהגדרותש

שעדכוני אפליקציות. עדכוניםש
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שירות התראות חירום
תמכלשלהציגשוידמרישטקסטשבזיןשביצבישחירמי,שכגמןשסמפמתשטייפמן,ש

ויטפמנמתשמרעידמתשאדיה.
ששירות התראות חירום. ביסךשהראוי,שהקושעלששירותיםש

Google יישומי
ניתןשלהותיושבייומיישGoogleשעל-ידישהגדרתשחובמןשGoogle.שחלמןש
הריומישולשחובמןשGoogleשימפיעשבאמפןשאמטמיטישכאורשתותיוש

בייומישולשGoogleשבפעישהראומנה.שאישאיןשלךשחובמןשGoogle,שצמרש
חובמןשביכוירשולך.שלפרטיישבנמגעשלאמפןשהויימושבייומי,שעייןש

בעזרהשוסמפקהשבייומי.

ש ייתכןשוייומייישיסמיייישלאשיפעלמ,שבהתאישלאזמרשמלספקש	
הוירמת.

יומן
אפליקצייתשלמחשהונהשיאפורתשלךשלעקמבשאחרשלמחשהזיניישולש
האירמעיישולךש)ויצרת(,שיאמרגןשלפישימי,ש3שיייי,שובמעשאמשחמדו.

Chrome
דפדפןשיהיר,שפומטשמיאמבטחשלאינטרנטשהימדרנית.

Docs
Docsשהמאשכלישעיבמדשתיליליישבויתמףשפעמלהשהירחיבשאתש

הפרמדמקטיבימת.שהותיושב-Docsשכדישליצמר,שלערמךשמלעבמדשיחדשבזיןש
אית.

Drive
Driveשהמאשייומישאחסמןשקבציישמויתמףשהיקלשעליךשלאתר,שלותףש
מלותףשפעמלהשעלשפרמיקטישעבמדהשיכלשיקמישוהמא,שבאמפןשיידי.
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Duo
צמרשויחמתשמידאמשפומטמתשמבאיכמתשגבמההשעישחבריישמבנישיופחהש

.iPhones-שמAndroidיטלפמניש

Gmail
Gmailשהמאשייומישדמארשאלקטרמנישקלשלויימושהומירשעלשההמדעמתש

ולךשיאמבטחמת,שהמפךשאתשתיבתשהדמארשהנכנסשלחכיהשימתר,שמיסייעש
לךשלוימרשעלשהסדר.

Google
ייומישGoogleשיעדכןשאמתךשבדבריישבהישאתהשיעמניין.שאתרשתומבמתש

ביהירמת,שסקמרשאתשתחמיישהענייןשולךשמקבלשהזנהשולשחדומתש
מעדכמניישבנמואיישויענייניישאמתך.

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

סקירמתשמזיניישפמפמלרייי.

תמונות
הביתשולשכלשהתימנמתשמהממידאמשולך,שיסמדרשבאמפןשאמטמיטישכדיש

ותמכלשלותףשמלוימרשאתשיהשוחומבשלך.

Play סרטים
הותיושבחובמןשGoogleשכדישלוכמרשאמשלרכמושסרטיי.שקנהשתמכןש

מהפעלשאמתמשבכלשיקמי.

YT Music
.YouTubeוירמתשהזריתשימסיקהשחדושיאתש

Sheets
Sheetsשהמאשכלישגילימןשאלקטרמנישבויתמףשפעמלהשהירחיבשאתש

הפרמדמקטיבימת.שהותיושב-Sheetsשכדישלייבא,שלארגןשמלנתחשיידעש
ביחדשבזיןשאית.
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Slides
SlidesשGoogleשהמאשכלישיצגמתשבויתמףשפעמלהשהירחיבשאתש

הפרמדמקטיבימת.שהותיושב-Slidesשכדישלארגןשיידע,שלהציגשתמצאמתש
מלקבלשהחלטמתשביחדשבזיןשאית.

YouTube
צפהשבערמציישהימעדפיישולך,שהאזןשלימסיקהשואתהשאמהב,שמהעלהש

סרטמנישמידאמשכדישלותףשאמתישעישאנויישברחבישהעמלי.

Assistant
היכוירשולךשכמללשאתשAssistantשGoogleשבאמפןשימבנה.שאתרש
תומבמתשמבצעשפעמלמתשכאורשתהיהשיחמץשליורד/לבית.שכדיש

להתחיל,שפומטשהקושעלשיקושAssistantשGoogleשבצדשהיכוירשאמשגעש
מהחזקשבלחצןשהביתשולשהטלפמן.

ש AssistantשGoogleשאינמשזייןשבידינמתשמופמתשיסמיימת.	

Files
יושלךשאפורמתשלהציגשמלנהלשקבציישהוימריישביכוירשולך.



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

במסך תדאשי, תקש על הגדרות.

אם אהת מזין מילה מפהח בחלגן תחיפגש שבדאש תמסך, הגכל 	 
לתפעיל בנגחגה אה תפדיטים שצדיך לתוריד. 

רשת ואינטרנט
כרטיס SIM כפול

ניהן לקבגע אה תורדגה SIM כפגל.
דשה גאינטדנט רשת ואינטרנט  כרטיס SIM כפול. 1
תהאם אישיה אה תפגנקציגה תבאגה: 2

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

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

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

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

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

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

תדשה תביהיה שלך.
נתונים ניידים במהלך שיחות: וש לנהגנים תניירים 	 

באמצעגה כדטיס ת- SIM של נהגני ת- nondefault באגפן זמני 
במתלך שיחת קגליה HD עם אגהג כדטיס.
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Wi-Fi
.Wi-Fi הגכל לתהחבד למכשידים סמגכים אג באמצעגה דשה

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

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

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

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

שכח.

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

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

תמכשיד יהחבד לאינטדנט באגפן אגטגמטי באמצעגה פגנקצייה 
תנהגנים תניירים.

תזמינגה של הכגנת זג הלגית בספק תשידגה.	 

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

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

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

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

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

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

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

אה תשימגש בנהגנים לנייר.

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

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

נתונים ניידים: תורד שימגש בדשהגה סלגלדיגה לצגדך חיבגדי 	 
נהגנים.

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

 : תהאם אישיה אה תתורדגה תנהגנים לנייר.	 
נפח תשימגש בנהגנים נמרר על סמך תמגצד, גתנפח תמחגשב 	 

על ירי ספק תסלגלד שלך עשגי לתיגה שגנת.
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הגדרות שיחה
הגכל לתהאים אישיה אה תורדגה תשיחת, כוגן אפשדגיגה שיחת 

קגליה גשיחת בינלאגמיה.

ייהכן שחלק מתפגנקציגה אינן נהמכגה, בתהאם לאזגד גלספק 	 
תשידגה.

במסך תתורדגה, תקש על רשת ואינטרנט  הגדרות  1
שיחה.

תהאם אישיה אה תתורדגה. 2

שיתוף אינטרנט
USB שיתוף באמצעות

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

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

אינטרנט  שיתוף באמצעות USB גלאחד מכן תקש על 
 כרי לתפעיל אגהג.

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

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

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

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

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

יגכלג לתהחבד לאינטדנט באמצעגה חיבגד תנהגנים לנייר של 
תמכשיד.

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

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

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

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

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

פנת לספק תשידגה שלך.
 	http://www.android.com/tether#wifi :מירע נגסף זמין באהד זת

Wi-Fi-טיימר לכיבוי נקודה חמה ניידת ב
לאחד הקגפת מסגימה שבת תנקגרת תחמת תניירה ב-Wi-Fi אינת 

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

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

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

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

תפעל אה ת-Bluetooth בשני תמכשידים גתהאם ביניתם. 2
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אפשדגה זג משהמשה בנהגנים לנייר, געשגית לתיגה כדגכת 	 
בהשלגם, בתהאם להגכניה תמחידים שלך. לקבלה מירע נגסף, 

פנת לספק תשידגה שלך.
מירע נגסף זמין באהד זת: 	 

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

עזרה
הגכל לתציו אה תעזדת בנגשא קשידת גנקגרגה חמגה.

במסך תתורדגה, תקש על רשת ואינטרנט  שיתוף אינטרנט  
עזרה.

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

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

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

רשתות ניידות
אהת יכגל לתהאים אישיה אה תורדגה תדשה תניירה.

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

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

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

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



123תורדגה

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

לנתל דשהגה פדטיגה גידטגאליגה מחגבדגה.

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

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

מסך לקבלה פדטים.

תזן פדטי VPN גתקש על שמור. 3

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

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

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

תפדטי.
במסך תתורדגה, תקש על רשת ואינטרנט  DNS פרטי. 1
בחד אה תאפשדגה תדצגית גלחץ על שמור. 2
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התקנים מחוברים
Bluetooth

הגכל לחבד אה תמכשיד שלך למכשידים סמגכים שהגמכים 
ב-Bluetooth כרי לתחליף איהם נהגנים. חבד אה תמכשיד לאגזנייה 

Bluetooth גלמקלרה. ברדך זג הגכל לשלגט בקלגה דבת יגהד 
במכשיד.

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

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

דק מכשידים שמגורדים כולגיים מגצוים בדשימת.	 

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

תמעדכה מרלוה על שלב זת עבגד מכשידים שבגצעת אליתם 	 
וישת בעבד.

Bluetooth שליחת נתונים דרך חיבור
בחד קגבץ. 1

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

תקגבץ יישלח בדוע שמכשיד תיער יקבל אגהג.	 

התליכי שיהגף תקבצים עשגיים לתשהנגה, בתהאם לקגבץ.	 
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שתף מסך
הגכל לתקדין אה תמסך גלתשמיע אה תצלילים מתמכשיד באמצעגה 

מכשיד אחד, כמג למשל טלגגיזית, בהנאי שתגא הגמך בפגנקצית 
.Miracast

במסך תתורדגה, תקש על התקנים מחוברים  שתף מסך. 1
תקש על  כרי לתפעיל אגהג. 2
בחד מכשיד מדשימת של מכשידים סמגכים. 3

אם תמכשיד תדצגי אינג מגפיע, תקש על חיפוש כרי לדענן אה 	 
תדשימת.

לאחד תתהחבדגה למכשיד, תמכשיד מציו אה מסך תמכשיד 	 
שלך.

שיהגף תמסך יכבת באגפן אגטגמטי אם אין מכשיד הגאם 	 
לשיהגף בקדבה מקגם.

NFC
הגכל לתשהמש במכשיד ום ככדטיס נסיעת בהחבגדת ציבגדיה אג 

ככדטיס אשדאי. הגכל ום לשהף נהגנים עם תמכשיד תשני.
1 .NFC  במסך תתורדגה, תקש על התקנים מחוברים
תקש על  כרי לתפעיל אגהג. 2

תצמר אה תמכשיד שלך למכשיד תשני תהגמך ב-NFC כרי 	 
לאפשד שיהגף נהגנים.

תמיקגם של אנטנה NFC הלגי בסגו תמכשיד. דאת סקידת 	 
.NFC-כלליה של תחלקים לפדטים על אזגד אנטנה ת
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לוח השיתוף
הגכל לשהף הגכן מ'ולדית', מ'מגסיקת' גמ'מנתל תקבצים' עם 
מכשידים סמגכים. הגכל ום לשהף הגכן עם אנשים מסגימים 

.Google Direct Share ביישגמים תפגעלים עם
במסך תתורדגה, תקש על התקנים מחוברים  לוח  1

השיתוף.
תקש על  כרי לבטל פעגלת של כל אחה מתאפשדגיגה. 2

מכשירים סמוכים: באפשדגהך לתציו אה תמכשידים 	 
תקדגבים אליתם הגכל לשהף הגכן באפליקציגה תולדית, 

תמגסיקת גמנתל תקבצים.
 	 ,Google Direct Share -שיתוף ישיר: מאפליקצית תהגמכה ב

אהת יכגל לתציו סמל תמאפשד לשהף הגכן לאנשים 
ספציפיים.

שיתוף קבצים
הגכל לשלגח גלקבל קבצים בין תמכשיד שלך למכשידים אג 

.LG טאבלטים אחדים של
במסך תתורדגה, תקש על התקנים מחוברים  שיתוף  1

קבצים.
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

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

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

אחדים.
SmartShare Beam: שהף קבצים עם מכשידים אחדים רדך 	 

.SmartShare Beam
עזרה: באפשדגהך לתציו עזדת על שיהגף קבצים.	 
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שרת מדיה
הגכל לשהף הגכן מרית במכשיד שלך עם מכשידים סמגכים 

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

שיתוף תוכן: שהף הגכן במכשיד עם מכשידים סמגכים.	 
VELVET: תורד אה שם תמכשיד שלך.	 

בתהאם למגצד תמשהמש, שמגה תהפדיט עשגיים לתגפיע 	 
באגפן שגנת.

תוכן לשיתוף: בחד אה סגו הגכן תמרית כרי לשהף עם 	 
מכשידים אחדים.

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

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

הדפסה
הגכל לחבד אה תמכשיד למרפסה Bluetooth גלתרפיס המגנגה אג 

מסמכים תשמגדים במכשיד.
במסך תתורדגה, תקש על התקנים מחוברים  הדפסה.

תקש על שירות ההדפסה המוגדר כברירת מחדל לחפש 	 
מרפסגה שאליתן הגכל לתהחבד. אג, תקש על   הוסף 

מדפסת לתגסיף מרפסה ירניה.
תקש על  הוסף שירות לתגדיר אה אפליקצייה תמרפסה 	 

תדצגית.

 	 Bluetooth זת זמין דק כאשד תדשה תסלגלדיה אג פגנקצייה
מגפעלה

כרי לתגדיר אה אפליקצייה תמרפסה ב  הוסף שירות, 	 
תהחבד החילת לחשבגן Google שלך.
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צליל
הגכל לתהאים אישיה אה תורדגה תקגל, תדטט גתתהדאגה.

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

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

עוצמה: תהאם אה עגצמה תצליל של פדיטים שגנים.	 
צלצול: בחד דינוטגן לשיחגה נכנסגה. תגסף אג מחק דינוטגנים.	 
צליל התראה: בחד דינוטגן לתהדאת. תורד מגסיקת 	 

שנשמדת במכשיד כדינוטגן לתהדאת.
צלצול עם רטט: קבע כי תמכשיד יפעיל דטט גישמיע דינוטגן 	 

בג-זמניה.
צלצול מותאם: צגד דינוטגן לשיחת נכנסה מאיש קשד מסגים.	 
התראה בפלאש בעת קבלת שיחה: תורד שתמבזק יתבתב 	 

.LG לפי תדינוטגן של
נא לא להפריע: תורד אה תשעת, תטגגח גסגו תיישגם 	 

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

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

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

זת כרי לנדמל אה עגצמה תצליל של מקגדגה שמע שגנים.
אקוולייזר: תשהמש באפשדגה זג כרי לכגגנן אה תורדגה  -

תאקגגלייזד.
צליל תלת-ממדי מנועים LG: תשהמש בהפקגר כרי לתפעיל  -

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

הלה-ממרי מנגעים LG לקבלה פדטים.
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כיתובים חיים: קבע אה תמכשיד כרי לזתגה אה תקגל במרית 	 
גליצידת אגטגמטיה של כהגביגה.

עוצמת רטט: כגגנן אה עגצמה תדטט.	 
סוג רטט: אהת יכגל לבחגד אה סגו תדטט כשאהת מקבל 	 

שיחגה.
רטט בעת הקשה: קבע שתמכשיד יפעיל דטט כאשד הקיש 	 

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

נעילת אג שחדגד נעילת של תמסך.

הודעות
ניהן לברגק אה דשימה תיישגמים תמגהקנים, גלקבגע תורדגה 

לתהדאגה.
במסך תתורדגה, תקש על התראות. 1
תהאמת אישיה של תתורדגה כנרדש. 2
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תצוגה
הגכל לתהאים אישיה תורדגה מפגדטגה לכל סגו מסך.

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

מסך ראשי: תהאם אישיה אה תורדגה מסך ביה. דאת 	 
תורדגה מסך ביה לקבלה פדטים.

שורת ניווט: קבע אה תסונגן של סדול תניגגט באמצעגה 	 
'מחגגה' אג 'לחצנים בלבר'. ניהן ום לשנגה אה שילגב תלחצנים 

כאשד הוריד אה 'לחצנים בלבר' כסונגן סדול תניגגט. לפדטים, 
דאת שימגש בסדול תניגגט.

שורת מצב: בחד אה צבע שגדה תמצב בחלק תעליגן של 	 
תמסך, אג קבע אה הצגוה סמל תתהדאת גהצגוה אחגז 

תסגללת.
AOD (always-on display): תצו המיר מירע, כמג תהאדיך,  	

 תשעת גתהדאגה, ום כאשד תמסך כבגי. לפדטים, דאת
.AOD )always-on display(

תצוגה נוחה: תורד אה תמכשיד לתפחהה כמגה תאגד תכחגל 	 
על תמסך כרי לצמצם אה מאמץ תעיניים.

 	  LG הפקגר זת אינג זמין כאשד תמכשיד מחגבד למסך תכפגל של
.)LM-G905N(

מצב לילה: באפשדגהך לתחיל נגשא מסך מעגמעם כרי 	 
לתימנע מבגתק על תמסך בשעגה תלילת.

צבע המסך: כגגנן אה תצבע גטמפדטגדה תצבע של תמסך 	 
תדצגי.

תקישג על  כרי לאפס תורדגה.	 

משפר חווית וידאו: בעה תפעלה גיריאג במצב מסך מלא, 	 
ניהן לשנגה אה תתורדגה להצגוה צבע בתידת גחית יגהד.

גופן: שנת אה וגרל תוגפן, תתרושת אג תסגו.	 
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צבע מבטא: שנת אה צבע תנקגרת עבגד תורדגה, הפדיטים, 	 
חלגנגה תהדאת גכג'.

גודל תצוגה: תורד אה תפדיטים במסך לורגל שהגכל לדאגה 	 
בקלגה. ייהכן שחלק מתפדיטים ישנג מיקגם.

מסך מלא יישומים: כגגנן אה וגרל פדיסה תיישגמים במסך.	 
בהירות: תשהמש במחגגן כרי לשנגה אה בתידגה תמסך של 	 

תמכשיד. כרי לכגגנן באגפן אגטגמטי אה בתידגה תמסך בתהאם 
לעגצמה האגדה תסביבת, תקש על אוטומטי.

אוטומטי: תורד אה תמכשיד כך שבתידגה תמסך הגהאם 	 
באגפן אגטגמטי לעגצמה תהאגדת בסביבת.

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

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

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

שליטה על המסך ביד אחת: לנגחגהך, תקטן אה וגרל תמסך 	 
כרי לתשהמש במכשיד ביר אחה. ודגד אה לחצני תמוע במסך 

תביה שמגפיעים בהחהיה תמסך שמאלת אג ימינת.

טפט וערכת נושא:
 AOD ניהן לבחגד טפט, עדכה נגשא של מסך, סונגן סמל אג

 )Always-on Display( של תמכשיד שלך.
במסך תתורדגה, תקש על טפט וערכת נושא. 1
תקש על טפט, ערכת נושא, סמל, אג AOD כרי לתהאים  2

אישיה אה תתורדגה.
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מסך הנעילה ואבטחה
הגכל לתהאים אישיה אה תורדגה נעילה תמסך גתאבטחת.

במסך תתורדגה, תקש על מסך הנעילה ואבטחה. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה. 2

Google Play Protect: סדגק אה תמכשיד מרי יגם לאיהגד 	 
יישגמים מזיקים אפשדיים.

איפה המכשיר שלי?: עקגב מדחגק אחד מיקגם תמכשיד. 	 
הגכל ום לתון על אבטחה תנהגנים שלך אם איברה אה 

תמכשיד שלך.
עדכון אבטחה: ברגק לערכגני אבטחת גקבע אה תהצגדת של 	 

תורדגה תתהקנת תאגטגמטיה.
בחר נעילת מסך: בחד אה תשיטת תדצגית לנעילה תמסך. 	 

דאת תורדה נעילה מסך לקבלה פדטים.
התאמה אישית של מסך הנעילה: שנת אה תמירע תמגצו 	 

במסך נעילת.
הגדרות נעילה מאובטחת: שנת אה תורדגה תנעילת 	 

תמאגבטחה.
טביעות אצבע: תשהמש בטביעה אצבע כרי לבטל נעילה 	 

תמסך אג תהגכן. דאת סקידת כלליה של זיתגי טביעה אצבע 
לקבלה פדטים.

נעילת תוכן: מאפשד לך לקבגע שיטה נעילת )סיסמת אג 	 
הבניה( עבגד קגבצי תולדית שלך.
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הצפנה ואישורים: קבע אה תתורדגה של תתצפנת גתאישגדים 	 
.SD עבגד כדטיס

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

זיכדגן לקבלה פדטים.
הגנה על אישורים: תצו אה סגו תאחסגן שבג אישגד  -

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

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

תאבטחת תמאגחסנים במכשיד שלך.
התקן מהאחסון: תהקן אישגד אבטחת מתהקן  -

אחסגן.
נקה אישורים: מחק אישגדי אבטחת בתהקנה  -

משהמש גאישגדים קשגדים.
מנהלי התקנים: אפשד תדשאגה לתובלה תשליטת אג 	 

תשימגש במכשיד עבגד יישגמים מסגימים.
Trust agents: תצו גתשהמש בסגכנים אמינים תמגהקנים 	 

במחשב.
קביעת מסך: הקן אה מסך תיישגם כרי לאפשד שימגש 	 

ביישגם תפעיל כעה בלבר.
גישה לשימוש: תצו פדטים על תשימגש ביישגמים במכשיד.	 
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פרטיות
ניהן לחפש גלכגגנן אה כל תורדגה תפדטיגה שלך.

במסך תתורדגה, תקש על פרטיות. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה. 2

מנהל הרשאות: מאפשד לברגק גלשנגה אה תתדשאגה 	 
תמגענקגה ליישגמים.

מסך נעילה: מאפשד לקבגע אה תהדאגה לתצות במסך 	 
תנעילת.

הפוך את הסיסמאות לגלויות: אפשד אפשדגה זג כרי לתציו 	 
לזמן קצד אה כל אחר מהגגי תסיסמת בעה תתקלרת, כרי 

שהגכל לדאגה מת תזנה.
שירותי התאמה אישית של המכשיר: מאפשד לקבל תצעת 	 

תמבגססה על משהמשים, יישגמים גהגכן אינטדאקטיבי.
שירות מילוי אוטומטי מאת Google: אפשד אפשדגה זג כרי 	 

לתכניס אה תמירע שלך שנשמד בחשבגן, כוגן סיסמת, כהגבה 
אג מספד כדטיס אשדאי בתקשת אחה. ניהן ום לתשביה 

אה תאפשדגה, לתשהמש בהכגנה Google Autocomplete אג 
לתגסיף חשבגן שידגה חרש.

היסטוריית מיקומים ב-Google: מאפשד לך לאפשד אג 	 
 Google ,לתשביה אה תיסטגדייה תמיקגמים. כאשד מאגפשד
מאחסנה גמשהמשה באגפן הקגפהי בנהגני תמיקגם תאחדגן 

.Google ביגהד של תטלפגן שלך בתקשד לחשבגן 
ממסך 'תיסטגדייה מיקגמים', תקש על  כרי לתציו ג/אג לנתל 

אה נהגני תמיקגם שלך.
 	 Google-בקרות פעילות: בחד פעילגיגה גמירע שהדצת ש

השמגד.
פרסומות: מאפשד לך לברגק אה מזתת תפדסגם גלקבגע אה 	 

תפדסגמגה תמגהאמגה אישיה.
שימוש ואבחון: אפשד אה תאפשדגה תזג כרי לסייע בשיפגד 	 

חגגייה Android על-ירי שליחת אגטגמטיה של נהגני אבחגן, 
.Google מכשיד גיישגם אל
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מיקום
ניהן לברגק איך מירע תמיקגם שלך ישגהף גלקבגע אה הצגדה 

תתדשאת כרי לושה למירע תמיקגם.
במסך תתורדגה, תקש על מיקום גקבע אה תהפקגר תדצגי.

הרחבות
Smart Doctor

הגכל לתשהמש ב-Smart Doctor כרי לאבחן אה מצב תמכשיד 
גלמטב אגהג.

.Smart Doctor  במסך תתורדגה, תקש על הרחבות

Context Awareness
הגכל לשנגה באגפן אגטגמטי אה תורדגה תמכשיד בתהאם לרפגסי 

תשימגש גלמיקגם.
1 .Context Awareness  במסך תתורדגה, תקש על הרחבות
תפעל פדיטים שבדצגנך לשנגה בתם אה תתורדגה באגפן  2

אגטגמטי
אוטומטי: באפשדגהך לתוריד אה תמכשיד לשינגי פדגפיל 	 

תצליל, אפשדגיגה Bluetooth ג-Wi-Fi באגפן אגטגמטי בסביבגה 
שגנגה, כוגן בביה, דחגק מתביה, בעבגרת, אג מחגץ לעבגרת. 

הגכל ום לתוריד אפליקצית שהיפהח כאשד תאגזניגה מחגבדגה 
.Bluetooth אג כאשד מחגבד מכשיד

כרי לתשהמש בהכגנת זג, מיקגם תביה אג תעבגרת חייב לתיגה 	 
מגורד מדאש ב'מקגמגה שלי'. במסך תתורדגה, תקש על מיקום 

 המקומות שלי כרי לתוריד אה תמיקגמים.
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שירות מותאם אישית
ניהן לקבל הגצאגה חכמגה בעה שימגש בחיפגש משגלב.

במסך תתורדגה, תקש על הרחבות  שירות מותאם  1
אישית.

תקש על  כרי לתפעיל אגהג. 2

משחקים
באפשדגהך לתוריד אה תהצגדת של כלי משחק, של ודפיקת גשל 

הכגנה חיסכגן תסגללת.
במסך תתורדגה, תקש על הרחבות  משחקים. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

מפעיל המשחק: תקש  כרי לתשהמש במשוד תמשחק.	 
כלי משחק: באפשדגהך לתפעיל אה תפגנקצית הגך כרי 	 

משחק על ירי נויעת בסמל כלי תמשחק בין כפהגדי תמוע 
תביהיים.

גרפיקת המשחקים: כגגנן אה ודפיקה תמשחק.	 

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

ייהכן שהכגנת זג לא התית זמינת בתהאם לאפליקציגה משחקים 	 
מסגימגה.

הפסקה: תפחה אה בתידגה תמסך גאה תביצגעים בכל פעם 	 
שאהת משאיד אה תמשחק פגעל למשך יגהד מ-5 רקגה.
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יישום מקליט מסך
ניהן לקבגע אה תתורדגה לצילגם מסך.

במסך תתורדגה, תקש על הרחבות  יישום מקליט מסך. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

הוסף את עצמך בווידאו על-ידי: בחד אחה מתאפשדגיגה 	 
תבאגה.

תמונה: כלגל אה המגנה תפדגפיל סלך בסדטגן בעה  -
תקלטת. לאחד בחידה פדיט זת, תקש על  גבחד 

המגנה פדגפיל. כעה, כגגנן אה וגרל תהמגנת באמצעגה 
תמחגגן.

מצלמה קדמית: כלגל אה עצמך בתקלטת באמצעגה  -
תמצלמת תקרמיה בעה צילגם תמסך.

לעולם לא: לא ייכלל רבד. -
מקור שמע: בחד אה מקגד תשמע בין מיקרופון לבין הגכן.	 
רזולוציית הווידאו: בחד אה תדזגלגצית לצילגם תמסך.	 

לצילום המסך
ודגד אה שגדה תמצב כלפי מטת כרי לפהגח דשימה סמלי  1

וישת מתידת.
)במירה תצגדך, תחלק לשמאל מעל לאזגד סמלי תוישת  2

. תמתידת(. תקש על 
קדא אה תצתדה תסדה תחבגה גתקש עלהתחל. תתקלטת  3

החל בהגך 3 שניגה.
כרי לעצגד אה תצילגם, תקש על  תנמצא בפינת תימניה  4

תהחהגנת של תמסך תסדטגן תמגקלט יישמד בולדית.

אם אהת מפד אה זכגיגהיג של ארם אחד כוגן זכגה ריגקן אג זכגה 	 
קניין דגחני אג משמיץ אה תמגניטין של ארם אחד על ירי שימגש 

בפגנקציגה תמסגפקגה לשידגה תקלטה תמסך, אהת עלגל 
לתיגה אחדאי לחגבגה אזדחיים, פליליים אג מנתליים בתהאם 

לחגקים תדלגגנטיים. LG Electronics אינת אחדאיה חגקיה בשגם 
רדך למעשים על ירי משהמשים.
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יישום כפול
באפשדגהך לתהקין אפליקציגה מסדים כפגלגה על תמגצד 

גלתשהמש בשני חשבגנגה בג זמניה.
במסך תתורדגה, תקש על הרחבות  יישום כפול. 1
לאחד קדיאה כהב תגגיהגד, תקש על אישור. 2
בדשימה תאפליקציגה תזמינגה, תקש על התקן כרי לתהקין  3

עגהק של אפליקצית דצגית גפעל לפי תתנחיגה תמגפיעגה על 
תמסך.

על תמסך מגצוה דשימה תיישגמים תכפגלים תזמינים. במתלך 	 
תתהקנת נגצדים סמלי אפליקציגה במסך תביה.

הצעות יישומים
ניהן לושה ליישגמים לתם הזרקק בזמן מסגים במסך 'סקידת'.

עט
ניהן לקבגע אפשדגיגה באמצעגה Active pen )אגפצית - נמכד 

 Active Pen AES2.0 )Active-בנפדר(. שים לב שתמכשיד הגמך ב
.Electrostatic( 

במסך תתורדגה, תקש על הרחבות  עט. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

מקש עט קיצורי דרך: קבע אה תהצגדת של קיצגדי תרדך של 	 
.Active pen כל אחר מתלחצנים של עט

קיצורי דרך של יישומים: בחד אלג יישגמים )ער חמישת( 	 
לתצות כקיצגד רדך כאשד תעט מגסד מתמכשיד.

תצוגה מקדימה של תזכורת: תפעל כרי לתציו אה 	 
תהזכגדגה תערכניגה בעה תגצאה עט.

צליל ציור: תפעל כרי ליישם אפקטי קגל במצב ציגד.	 
הצג מצביע: תפעל כרי לדאגה מצביע עט במקגם שמעליג 	 

מדחף תעט.
מחוות התעלם מהשורת ניווט: חסגם תזנת של מחגגה של 	 

סדול תניגגט, שתן שימגשיגה בעה ציגד אג כהיבת על קצת 
.Active pen תמסך באמצעגה עט
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קיצורי דרך:
באפשדגהך לתשהמש בלחצנים כוגן נעילת / כגח, עגצמה קגל 

ג-Google Assistant כרי לתפעיל יישגמים אג פגנקציגה מסגימים מייר.
במסך תתורדגה, תקש על הרחבות  קיצורי דרך. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

פתח את המצלמה: לחץ פעמיים על לחצן תתפעלת כרי 	 
לפהגח אה 'מצלמת'.

פתח תזכיר מחוץ למסך: תקש פעמיים על מקש תובדה 	 
עצמה תקגל כרי לפהגח הזכגדה במצב מסך נעגל  כאשד תמסך 

נעגל אג כבגי.
פתח את המצלמה: תקש פעמיים על מקש תחלשה תעגצמת 	 

כרי לפהגח אה מצלמה כאשד תמסך נעגל אג כבגי.
פתח Google עוזר: לחץ על מקש Google Assistant בצר 	 

תטלפגן.
 	 Google לחץ גתחזק אה תמקש :Google Assistant דבר עם

Assistant כרי לרבד במתידגה עם Assistant שלך.

Google Assistant אינג הגמך בשפגה מסגימגה.	 

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

דאת תפעל מסך לקבלה פדטים.

הגבר את הרגישות למגע
באפשדגהך לתוריד אה מסך תמוע כך שיתית דויש יגהד למוע 

שלך. מגמלץ לתפעיל הכגנת זג בעה שימגש במון מסך.
במסך תתורדגה, תקש על הרחבות  הגבר את הרגישות למגע.
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יישומים
ניהן לברגק אה דשימה תיישגמים תמגהקנים, גלקבגע תורדגה 

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

סוללה
הגכל לתציו אה פדטי תסגללת תנגכחיה אג לתפעיל מצב חיסכגן 

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

ניצול סוללה: תצו אה \בפדטי תשימגש בסגללת.	 
טעינה אופטימלית: כגגנן אה מתידגה תטעינת באגפן אגטגמטי 	 

בתהאם לאגפן טעינה תסגללת כרי לתקטין אה תחגם גלתאדיך 
אה חיי תסגללת.

סוללה הניתנת להתאמה: מאפשד לשמגד על תסגללת על 	 
ירי עצידה יישגמים תפגעלים בדקע.

מגבלות רקע: סמן אפשדגה זג לתובלה אפליקציגה בדקע 	 
לשמידה תסגללת בעה תשימגש במכשיד. יישגמים מגובלים 
עקב חיסכגן בחשמל עשגיים שלא לפעגל כתלכת אג שלא 

לשלגח לך תהדאגה.
חיסכון בחשמל: תקטן אה צדיכה תסגללת על-ירי ביטגל 	 

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

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

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

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

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

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

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

חשבונות
הגכל לתגסיף משהמשים שאהם השהף אה תמכשיד שלך גלדשגם 

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

בדיגיטל ובקרת חירום שימוש חכם
באפשדגהך לתציו אה זמן תשימגש במגצד גלתוריד אה תטיימד עבגד 

כל אפליקצית. כמג כן, באפשדגהך לנתל אה זמן תשימגש בטלפגן 
תנייר באמצעגה מצב תכנה שינת גמצב מיקגר.

בחד ב בדיגיטל ובקרת חירום שימוש חכם במסך תתורדגה 
גתורד אה תפגנקצית תדצגית.
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חיפוש
הגכל לתשהמש בתורדגה Google לניתגל יישגמי Google שבדשגהך 

גתורדגה תחשבגן שלך.
במסך תתורדגה, תקש על חיפוש.

המערכת
מרכז עדכונים

ניהן לברגק קיגם ערכגנים חרשים של יישגמים גהגכנגה שמסגפקים 
על-ירי LG גלתהקין אגהם.

במסך תתורדגה, תקש על המערכת  מרכז עדכונים. 1
תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2

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

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

שפה ומקלדת
הגכל לתהאים אישיה אה תורדגה תשפת גתמקלרה עבגד תמכשיד 

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

שפה: בחד שפת גתחל אגהת על תמכשיד.	 
נהל מקלדות: באפשדגהך לשנגה אה תורדה תמקלרה 	 

תבסיסיה של תמגצד, לתוריד אה סביבגה תשימגש במקלרה- 
LG אג במקלרגה מגהקנגה אחדגה גלתוריד אה פגנקצייה זיתגי 
תריבגד עבגד קלט Google Voice. כמג כן, באפשדגהך לקבגע 

אם לתציו אה לחצן תמקלרה באזגד לחצן תמוע במסך תביה 
כך שהגכל לעבגד במתידגה למקלרה אחדה.
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מקלדת פיזית: בחד לתשהמש במקלרה פיזיה, אג ברגק אה 	 
מקשי קיצגד תרדך.

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

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

חרש.
פלט המרת טקסט לדיבור: בחד אה תתורדגה לפלט 	 

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

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

בהפעגל ישיד רדך תלחצן תימני של תעכבד.

תאריך ושעה
הגכל לתהאים אישיה אה תורדגה תהאדיך גתשעת עבגד תמכשיד 

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

זיכרון
הגכל לתציו אה תסכגם תממגצע של תשימגש בזיכדגן לאגדך פדק 

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

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

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

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

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

במחשב שלך.

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

חשבגן ויבגי חרש.

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

במסך תתורדגה, תקש על המערכת  הפעל מחדש  1
ואיפוס.

תהאם אישיה אה תתורדגה תבאגה: 2
הפעלה מחדש אוטומטית: תפעלת מחרש אגטגמטיה גמיטגב 	 

פעגלה תטלפגן בזמן קבגע. תקש על  כרי לתפעיל הכגנת 
זג. תמכשיד יפעיל אה עצמג מחרש אגטגמטי גימטב אה פעגלהג. 

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

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

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

תסגללת תגא 30% גמטת אג כאשד כדטיס USIM חסגם.
בתהאם לספק תהקשגדה, פגנקצייה תתפעלת מחרש  -

אגטגמטיה עשגית לתיגה זמינת אג לא.

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

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

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

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

אחדים פעם נגספה.
לאחד אהחגל נהגנים, לא ניהן לשחזד אה תנהגנים.	 

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

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

רגולציה ובטיחות
ניהן לתציו סימגני הקינת גמירע תקשגד אליתם במכשיד.

במסך תתורדגה, תקש על המערכת  רגולציה ובטיחות.
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נגישות
הגכל לנתל יישגמי Plug-in של נוישגה תמגהקנים במכשיד שלך.

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

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

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

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

לדאגה בקלגה. ייהכן שחלק מתפדיטים ישנג מיקגם.
ראייה  שינוי גודל תצוגה במגע: תורל אג תקטן אה 	 

תהצגות על-ירי תקשת על תמסך שלגש פעמים.
ראייה  חלון זום: תורל אג תקטן הצגות בהגך חלגן גתפגך 	 

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

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

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

תהצגות.
ראייה  שחור-לבן: תעבד אה תמסך למצב וגגני אפגד.	 
ראייה  סיים שיחות באמצעות מקש ההפעלה: סיים 	 

שיחת על-ירי לחיצת על מקש תפעלת/נעילת.
שמיעה  כיתובים חיים: קבע אה תמכשיד כרי לזתגה אה 	 

תקגל במרית גליצידת אגטגמטיה של כהגביגה.
שמיעה  העדפות כיתוב: תפעל אה שידגה תכהגביגה בעה 	 

תקדנה סדטגני גיראג לאנשים כברי שמיעת.
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שמיעה  התראות פלש: תורד אה תמכשיד כך שייהן לך 	 
תהדאת בעזדה אגד מתבתב עבגד שיחגה נכנסגה, תגרעגה 

גתהדאגה.
שמיעה  השתק את כל הצלילים: תשהק אה כל תצלילים 	 

גתנמך אה עגצמה תקגל במקלט.
שמיעה  ערוץ שמע: בחד אה סגו תשמע.	 
שמיעה  איזון קול: כגגנן אה איזגן פלט תשמע. תשהמש 	 

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

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

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

תמקלרה.
תנועה ותודעה  לחיצת עכבר אוטומטי: לחץ באגפן 	 

אגטגמטי על סמן תעכבד במקדת שאין הנגעת.
תנועה ותודעה  לחץ לחיצה ממושכת לשיחות: תשב 	 

לשיחגה אג רחת שיחגה על-ירי תקשה תקשת ממגשכה על 
לחצן תשיחת במקגם לודגד אגהג.

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

תנועה ותודעה  אזורי בקרת מגע: תובל אה אזגד תמוע 	 
כך שניהן יתית לשלגט חלק מסגים של תמסך בלבר באמצעגה 

קלט תמוע.
קיצור דרך לתכונות הנגישות: קבל במתידגה וישת 	 

לפגנקציגה בשימגש נפגץ על-ירי תקשת על  שלגש פעמים.
סיבוב מסך אוטומטי: שנת באגפן אגטגמטי אה כיגגן תמסך 	 

בתהאם למצב תפיזי של תמכשיד.
הקראה: הכגנת זג מאפשדה לך לבחגד פדיטים כרי לשמגע 	 

משגב קגלי.
ג׳שה באמצעות מתג: צגד צידגפי מקשים שיסייעג לך לשלגט 	 

במכשיד שלך.



נספח

05
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LG הגדרות השפה של
בנר את השסה שתשמש במכשיר שלך.

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

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

LG Bridge
LG Bridge - סקירה כללית

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

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

.LG Bridge אל המנשב והוא יותקן ינד עם

LG Bridge הפונקציות הכלולות ביישום
גבה חתוחים מהמכשיר במנשב שלך או שנזר אותם מהמנשב 	 

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

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

לנלוסין
בנר לסי קטגוריית מוצר.

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

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

עדכון תוכנת הטלפון
עדכון תוכנת הטלפון הנייד של LG מהאינטרנט

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

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

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

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

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

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

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

לזמיחות הגירפה הנדשה של הקושנה לכל דגמי הטלסון.

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

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

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

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

עדכונים כעת.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מידע בנושאי תקינה 
)מספר הזיהוי של התקן, תיוג אלקטרוני וכולי(

לקבלת סרטים בחושאי תקיחה, עבור להגדרות  מערכת  
רגולציה ובטיחות.
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סימנים מסחריים
 .Copyright© 2020 LG Electronics Inc כל הזכויות שמורות. 	 

 LG Group הם פימחים מפנריים רשומים של LG והפמל של LG
ושל הנברות הקשורות אליה.

 	 Google , Google Duo , YouTube , Gmail , Google Maps , Google
 , Google Play Protect , Google Photos , Chrome , Android , Play
 Google Sheets , Google Drive , Google Docs , Google Calendar

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

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

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

כל יתר הפימחים המפנריים וזכויות היוצרים הם רכושם של 	 
בעליהם בהתאמה.
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הצהרת בטיחות לייזר
זהירות!

מוצר זה עושה שימוש במערכת לייזר. כדי להבטינ שימוש חכון 
במוצר זה, קרא היטב את מדריך ההסעלה הזה ושמור אותו לעיון 

עתידי. אם תידרש תנזוקה לינידה, סחה למרכז שירות מורשה.
שימוש בסקדים, סעולות כווחון או ביצוע הליכים אנרים מאלה 

שיצויחו להלן עלולים להביא לנשיסה מפוכחת לקריחה.
כדי למחוע נשיסה ישירה לקרן הלייזר, אל תחפה לסתונ את המארז 

או ליצור מגע ישיר עם הלייזר.
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הצהרת תאימות
 בזאת, LG Electronics מצהירה שהמוצר

LM-G910EMW תואם לדרישות היפודיות ולתחאים הרלווחטיים 
. 2014/53/EU האנרים של החניה

חיתן למצוא עותק שלהצהרת התאימות בכתובת 
http://www.lg.com/global/declaration

מידע נוסף
חלקי זכוכית מחוסמת

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

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

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

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

שחיתן על-ידי LG Electronics והבטינות איחה מובטנת.

יחס גובה-רוחב
מכשיר זה עושה שימוש בינפ גובה-רונב של 20.5:9.

ייתכן שנלק מהיישומים שהורדו איחם תומכים בינפ גובה-רונב 	 
של 20.5:9.

במקרה כזה, בנר בינפ המפך האוסטימלי עבור היישום, או 
התייעץ עם פסק היישום לקבלת מידע חופף.

http://www.lg.com/global/declaration
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מדריך להעברות נתונים
למידע על החתוחים שאסשר להנליף בין מכשירי LG או בין 	 

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

פרטים על הפריטסוג
LG מכשיר

←
LG מכשיר

מכשיר 
 Android
של צד 
שלישי
←

LG מכשיר

מכשיר 
iOS
←

LG מכשיר

נתונים 
אישיים

אחשי קשר, הודעות, 
יומחי שינות, לונ שחה, 

הקלטות קול
○○○

○X○תזכירים
XX○התראות

נתוני 
מדיה

תצלומים, פרטוחי וידאו, 
○○○שירים, מפמכים

הגדרות 
מסך

הגדרות מפך בית 
XX○)תיקיות ווידג’טים(

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

יישומים
○○יישומים שהורדו

- חתוחים אישיים של 
X○היישום שהורד

אחרים

X○○אישור ציבורי

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

○XX

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

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

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

SIM שגיאת כרטיס
ודאו שכרטיפ ה-SIM הוכחפ כראוי.

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

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

שיחות אינן זמינות
רשת נדשה לא מאושרת.

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

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

טען את הפוללה במלואה לסחי שתסעיל את המכשיר.

שגיאת טעינה
ודא שהטלסון חטען בטמסרטורה רגילה.

בדוק את המטען ואת הניבור שלו למכשיר
.LG השתמש רק באביזרים הכלולים באריזה, שאושרו על ידי
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הסוללה מתרוקנת בקצב מהיר יותר מאשר כשקנית את 
המכשיר לראשונה

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

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

הפוללה מתכלה, וניי הפוללה יתקצרו עם הזמן.

הודעות שגיאה מופיעות בעת הפעלת המצלמה
טען את הפוללה.

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

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

.LG Electronics אלה, סחה למרכז שירות של

איכות התמונה גרועה
איכות התמוחות עשויה להשתחות, בהתאם לתחאי הפביבה 

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

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

אם אתה חתקל בבעיות, אספ את האסשרויות.
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מסך המגע מגיב באיטיות או באופן שגוי
אם אתה מנבר למפך המגע מגן מפך או אביזרים אוסציוחליים, ייתכן 

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

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

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

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

.Electronics

המכשיר נתקע או קופא

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

לכבות את המכשיר ואז להסעיל אותו מנדש.

בצע אתחול
חיתן להשתמש באיסופ רך כדי לאספ את המכשיר אם המפך קוסא, 	 

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

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

סוחקציה זו איחה זמיחה כאשר המכשיר מנובר למפך הכסול של 	 
.LG )LM-G905N(
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אפס את המכשיר
אם השיטות שלמעלה איחן סותרות את הבעיה שלך, בצע 	 

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

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

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

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

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

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

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

.Electronics

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

ודא שמחהל ההתקן המתאים מותקן ומעודכן במנשב שלך.

יישום שהורדתי גורם לשגיאות רבות
יש בעיות ביישום.

הפר את היישום והתקן אותו מנדש.



 LG מסך כפול של
 )אופציונלי - נמכר בנפרד(

)LM-G905N(

06
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LG -הכירו את מסך כפול של
ואתןסוחלכס לשסלפצוסךוס מסו צוכסזהסוךא צך.

ס יתהסאלצוסוחלכסיתסה לשסהלפצוסךו ס מסמוהוןס"ה לשס	
הלפצו"ךסו לךאכסVETמVE  מסמוהוןס"הטופצן"ך,סל אסוהךת ךס

ל צוכ.
ס להתיםסולאוצעאםסךוסהטופצןסהאאעצ א,סאאתלןסךתלצוצתס לצא צתס	

ךוסה לשסהלפצוס צגלוצת.סל צסלן,סאאתלןסךה צוכסיאוצסתצ שס
ל לךאכאםסואא אםסיחכאם.

ס  צוכסזהסיאוצסע א סל אם.סיאןסוחךצףסיתסה לךאכסווצזואםסיצס	
ווחצת.

ס יםסה לךאכסכטצל,סהולעסךוסDIמסךלתצשסה לךאכסאךתוה.ס	
ל קכהסלזה,סה לךאכסיאוצסזליאסוךאכצתאסתאקצןסלחאוםס
ך לצפקאםסל לגכתסהיחכאצתסה צגלותסךוסה לךאכ.

הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
הקפ סוקכציסהוחאצתספךצטצתסיוה.סיאסע א הסלהוחאצתסיוצסעוצוהס

והאצתס לצלותסיצסלותאסחצקאת.

טיפול במוצר ותחזוקה
ס הךת ךסכקסלילאזכאםסהלוצואםסליכאזה,סךיצךכצסעוסא אס מ.  מ 	

יאוהס לפקתסיחכאצתסולוסוזקסיצסלךוסךאגכ צסלתצויהס ךא צךס
לילאזכאםסךוסחלכצתסו סךואךא.

ס חוקס התצלןסצהיאצכאםסעךצאאםסוהאכיצתסךצוהס ה לךאכס	
ךלכךצתש,סצהםסלפצפאםסוךאוצאסוויסהצ עהס כיך.

ס יאןסופכקסאחא הסזצ.סליךכסו כךסתאקצן,ספוהסוטלויאסךאכצתס	
 צל ש.

ס תאקצואםסל לגכתסהיחכאצת,סופאסךאקצוס עתהסךוס מ,סעךצאאםס	
ולוצוסחוקאםסיצסוצחצתסחוצפאאם,סח ךאםסיצס חצ ךאם,סצלול ס
ךהםס וצא אםסלפצוקואצוואצתסזההסוזצסךוסהחוקאםסה צחופאם.

ס יאןסוקכלסיתסה לךאכסו לךאכאםסחך ואאםסלגצןסטוצצאזאצת,ס לךאכאס	
כ אצסצ חךלאםסיאךאאם.

ס אךסוך צכסיתסהאחא הסהכחקס  קצכצתסחצםסל צג תסכ איטצכאםסיצס	
תוצכאסלאךצו.
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ס יאןסוהפאוסיתסהאחא ה.	
ס יאןסויפךכסזעזצעס לואסיצסחלטה.	
ס אךסוללצתסיתסה לךאכסללוס קצםסךלצסו כךסה לכסעו א אסתקוצתס	

 אצח צת.סו צג ה,סיאןסוהךת ךסל לךאכסללתאסחצואם,סךלןס
הפעותצסעוצוהסוהךפאעסעוספעצותס לךצכסכפציאסכגאך.

ס יאןסויחצזסל לךאכסלא אאםסכטצלצתסלז ןסטעאותצ.סיחאזהסל ולסלזהס	
עוצוהסוגכצםסוהתחך וצתסצוהללסוזקסלל סו לךאכ.

ס אךסוהךת ךסל טואתסאלךהסוואקצאסחוקצסהחאוצואסךוסה לךאכס	
מיאןסוהךת ךסלחצ כאםס  לאםסלגצןסלוזן,ס  ווסיצסיולצהצוך.

ס יאןסוחךצףסאחא הסזצסול צתס צגז תסךוסעךןסיצסילק.	
ס יאןסוהחזאקסיתסה לךאכסלל צשסולכטאלאסיךכיאסיצסלכטאלאס	

ולאעה;סהותצואםסלפלסה גוטאסעוצואםסוהאפגם.
ס יאןסוהקאךסעוסה לשסלי ועצתסחפואםסח אם,סךלןסה לכסעוצוס	

וגכצםסוזקסו לךאכ.
ס יאןסוחךצףסיתסה לךאכסווצזואםסיצסווחצת.	
ס יםסזלצלאתסה לךאכסךלצכהסיצסל צקה,סיוסתאגעסלהסיצסתולהס	

והלאכסיצתהסציוסתךת ךסל לךאכ.סהיחכאצתסיאוהס ללהסוזקאםס
ךוגכ צסותוצגתסהזלצלאתסלתצויהס פגאעהסצךא צךסוכעה.

ס ה לךאכסךושסהציס לךאכסיוקטכצואסה אאוכסחצםסל הושסהפעוהס	
כגאוה.סלהאע כסיצצכצכסהצום,ס געסאךאכסצ  צךשס יצ סךוסהעצכס

עוצוסוגכצםסויא וצחצתסיצסולצצאצתסקוצת.סופאלש,סאךסווקצטסזהאכצתס
להחזקתסה לךאכסל הושסההפעוהסיצס א סיחכאה.

ס יםסה לךאכסוכטל,סותקסיצתצס א סצהוחסוצסוהתאאלךסוג כא.סיוס	
תולהסוהיאץסיתסתהואשסהאאלצךסלעזכתס קצכסחצםסחאוצוא,סל צס

תוצכ,ס אקכצגוסיצס אאלךסךאעכ.
ס הוצזואםסךח כצסו לךאכסאךוצסיתסולעסתצצאתסה צוכסךלתצשס	

ה לךאכ.סלתלסהיחכאצתסיאוצס לל הסוזקסו לךאכסלתצויהס
 חךאפהסווצזואם.

ס  לךאכסואא סזקצקסוזכא תסיצצאכסתקאוהסל אסופזכסיתסהחצם.ס געס	
אךאכסעםסהעצכסצזכא תסיצצאכסויסתקאוהסללאלסה לךאכסעוצואםס
וגכצםסוחצם אתכסךוסה לךאכ.סחאאלסוהאצתס כחקסךוסופחצתס

לוטא טכסיח סלאןסה לךאכסולאןסגצףסה ךת ך.
ס יויסצצ יסךה צוכסויסאהאהסל געסעםסוצזואם.סיאןסוהךת ךסל צוכס	

יצסוטעצןסיצתצסיםסהציסכטצל.סלכגעסךה צוכסוכטלס חצצןסוזקאס
הוצזואםס ךוהסיתסולעצ.סיויסךא צסולסלאסזהסאגלאוסיתלםס קלותס

ךאכצתאסתאקצואםסוויסתךוצםסהואתואםסל לגכתסהיחכאצת.
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הפעלה יעילה של המכשיר

מכשירים אלקטרוניים
לוסה לךאכאםסעוצואםסולפצגסהפכעצתסךאךפאעצסוכעהסעוסלאוצעאהם.

ס יאןסוהךת ךסל לךאכסלל צשסוואצ סכפציאסוויסקלותסכךצת.ס	
ל צקסעםסהכצפיסיםסתפעצוסה לךאכסעוצוסוהפכאעסותפעצוצסךוס

ההתקןסהכפציא.
ס אוכואםסךוסקצולאסולס  ואואםסוהךיאכסכצצחסךוסו1סל” סלאןסקצולס	

הולסולאןסהתקואםסיחכאםסל אסו וצעסהפכעהסיפךכאתסוקצולס
הול.

ס  לךאכאםסעוצואםסוהפכאעסועזכאסך אעהס לצא אם.	
ס הפכעהס ךואתסעוצוהסוהךפאעסעוס לךאכאסטוצצאזאה,ס לךאכאסכ אצ,ס	

 חךלאםסצלצוא.
ס הךת ךסל לךאכסךושסלט פכטצכצתסךלאןסºC פ סצ ºC ו3 ,סיםסואתן.ס	

חךאפתסה לךאכסוט פכטצכצתסו צלצתסיצסגלצהצתסליצפןסקאוצואס
עוצוהסוגכצםסוזק,סתקוצתסציפאוצספאוצץ.

בטיחות בדרכים
ל צקסיתסהחצקאםסצהתקוצתסוגלאסךא צךסל לךאכאםסליזצכאםסךלהםסיתהס

וצהג.
ס יאןסוהחזאקסיתסה לךאכסלא סלז ןסוהאגה.	
ס אךסוהפוצתסיתס וציסתךצ תסהולסווהאגה.	
ס כ סוךצוסה כשסצחוהסופואסלאוצעסךאחהסיצס עוהסוךאחה,סלהתיםס	

ותויאסה כש.
ס יוכגאאתסת כסכ אצסעךצאהסוהךפאעסעוס עכלצתסיוקטכצואצתס	

 לצא צתסללואסכלל,סל צג תס עכלצתסלטכאיצסצואצ סלטאחצת.
ס יםסה לצואתס וצא תסללכאתסיצצאכס תופחת,סיאןסוחלצםסיצתהסעו 	

א אסהתקוהסךוסואצ סיוחצטאסואךי.סה לכסעוצוסוגכצםסולךוסךוס
הלכאתסיצסופואעהסח צכהסעקלסלאוצעאםסויסויצתאםסךוה.

ס יםסיתהס יזאןסו צלאקהסלעתסתוצעה,סצ יסךהעצו הסהאיסלכ הס	
ללאכה,סלשסךת ךאשסוהאצתס צ עסוללאלתש.סה לכסחךצלסל אצח ס

לקכלתסללאךאם.
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חלקי זכוכית
חוקאםס לצא אםסךוסה לךאכסעךצאאםס זלצלאת.סזלצלאתסזצסעוצוהסוהאךלכס

יםסה לךאכסאאפצוסעוס ךטחסקךהסיצסאקלוס להסחזקה.סיםסהזלצלאתס
וךלכת,סיוסתולהסוגעתסלהסיצסוהלאכסיצתה.סאךסוהפלאקסוהךת ךס

ל לךאכסע סוהחופתסהזלצלאתסעו א אסלפקסךאכצתס צכךה.

סביבה שבה מבוצעות עבודות עם חומרי נפץ
יוסתךת ךסל לךאכסליזצכאםסךלהםס תלועצתספעצוצתספאוצץ.סךאםסולס

והגלוצתסצע צ סללוסהתקוצתסיצסהלוואם.

סביבה שבה קיימת סבירות לפיצוץ
ס יאןסוהךת ךסל לךאכסליזצכאסת וצק.	
ס יאןסוהךת ךסלצסלל צשסו וקסיצסולא אקואם.	
ס יאןסוהצלאוסיצסויחלןסגזס ואק,סוצזואםס ואקאםסיצסחצ כאסופץסלתיס	

הכללסה לאוסיתסה לךאכסיצסיתסילאזכאצ.

ילדים
אךסוך צכסעוסה לךאכסל קצםסלטצח,ס חצץסוהאךגסא םסךוסאו אםסקטואם.ס

ה לךאכסלצווסחוקאםסזעאכאםסהעוצואםסוהצצתסללותסחוקסיםסאוצתקצס
 הטופצן.
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רכיבי מוצרים ואביזרים
הפכאטאםסהליאםסולוואםסל צוכסךוש.

ס  צוכ	
ס  תיםסטעאוה	

ס   כאשסוהתחוהס האכה	

ס הקפ סוהךת ךסלילאזכאםס קצכאאםסךלצפקצסעוסא אס מ 	
Electronics.סךא צךסל צוכאםסךיאוםס קצכאאםסעוצוסוגכצםס

והא כ כצתסליאלצתסךאחצתסהטופצן,סתקוהסל לךאכאםסצלצ'.ס
ל קכהסלזהסאתלןסךויסתצלוסוקלוסךאכצתסהואתןסעוסא אס מ 

.Electronics
ס חוקאםס לצא אםסךוסה לשסהלפצוסעךצאאםס זלצלאתס חצל ת.ס	

יםסהפותסיתסה צוכסעוס ךטחסקךהסיצסיםסהציסותצןסו לצתס
חזקצת,סעוצוסוהאגכםסוזקסוזלצלאתסה חצל ת.סיםסזהסקצכה,ס
הפלקס א סוהךת ךסל צוכסצפוהסו כלזסךאכצתסוקצחצתסךוס

 מ.

ס ה כיהסצה פכטאםסךוסה צוכסלפצפאםסוךאוצאסוויסהצ עהס	
 צק  ת.

ס ואתןסוךוצתסיתסהחוקסהחאוצואסצה פכטסךוסה לשסהלפצוסוויס	
הצ עהס צק  תסעוס ותסוךפכסיתסלאוצעאצ.
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סקירה כללית של החלקים
קדמי

פרוס

מסך מוצר➎צג המכסה➊
מחבר תקשורת/מתח➏מקשי עוצמת קול➋
➌Google Assistant מקש➐Pogo שקע פין
שקע מקלט➍

ס   כאשסזהס תצלוןסו ךת ךאםסה חלכאםסטופצןסו לשסלפצו.ס	
וקלותס א עסוצלףסעוסיצפןסהךא צךסל לשסהלפצוסצהטופצן,ס

לקכסליתכסmobile.co.ilךwww.lgסצעאאןסל  כאשסו ךת ךס
ה פצכט.
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חיבור הטלפון למסך כפול
פתחסיתסה לשסהלפצוסל וציצסלשסךאהאהס קלאוסוכופה. 1

החוקסיתסהחוקסהתחתצןסךוסהטופצןסותחתאתסה לשסהלפצוס 2
סךוסהטופצןסולולסולצןס ל צוגסליאצכ.סלעת,סצ יסךהחוקס

סךוסה לשסהלפצו. וחוקס
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סךוסהטופצןסליולעסל אסוךולסיתסקוהס 3 וחץסיתסהחוקס
הטופצןסעםסקוהסה לשסהלפצו.

סךוסהטופצןסל אסוךולסיתסה לשסהלפצוס 4 וחץסעוסהחוקס
ל וציצסעםסהטופצן.

ס הקפ סוצצ יסךהטופצןסךושס צלולסל לשסהלפצוסל וציצסופואס	
הךא צך.
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הסרת הטלפון מהמסך הכפול
פתחסיתסה צוכסל וציצסצהחזקסיצתצסלחצזקהסלךתאסהא אאםס 1

ל צוגסליאצכ.

סךוסה לשסהלפצוסליולעסתצשסוחאוהס 2 וחץסעוסהחוקס
לצ ז ואתסעוסגלסהטופצןסליולעסיחכתסל אסו ךצשסיתסקוהס

הטופצןסיוס חצץסו לשסהלפצו.
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סךוסהטופצןסיוס חצץסו לשסהלפצוס 3  ךצשסיתסהחוקס
להתיםסוהוחאצתסה צפאעצתסלךולסהקצ ם.

החזקסיתסה לשסהלפצוסלךתאסא אאםסצהחוקסיתסהטופצןס 4
ולאצצןסהחץסל אסוהלאכסיצתצ.סהקפ סךויסולצללסיתסהטופצןס
ך יוהסיצסא אוהסיצסו חצףסיצתצסלופאס עוהסלזצצאתס צגז ת.

זהירות:
ס ילצכסוהכאםסיתסהטופצןס ה לשסהלפצוסלזצצאתסח הסל צוגס	

והון.
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ס יםסיתהס צךשסיתסהטופצןס ה לשסהלפצוסלזצצאתס צגז תסיצס	
לעו הס צפכזתסלעתסהלכתסהטופצן,סיתהסעוצוסופגצעסל חלכס

התקךצכת/ תחסלתחתאתסה לשסהלפצוסיצסאואיתסתקךצכתס
ותצואםסUSBסצ טעןסלטופצן.סהקפ סו חצףסיתסהטופצןסולאצצןס

החץסל צוגסליאצכסלעתסהלכתצ.
ס האזהכסךויסוהפאוסיתסה לשסהלפצוסיצסיתסהטופצןסהואא סלעתס	

חאלצכסהטופצןסיצסהלכתצ.
ס לךיתהס לואלסיצסךצוףסיתסהטופצןסךושס ה לשסהלפצו,ס	

האזהכסךויסוהךת ךסללצחס צפכז.ספעצוהסזצסעוצוהסוגכצםסווזקס
ו לשסהלפצו.

ס חוקאםס לצא אםסךוסה לשסהלפצוסעךצאאםס זלצלאתס חצל ת.ס	
הפותסה לשסהלפצוסעוס ךטחסקךצחסיצסחךאפתצסוחלטהס
חזקהסעוצוהסוגכצםסול קסיצסוךחאקהסלזלצלאתסה חצל ת,ס
ופגצעסל לשסהלפצוסיצסוגכצםסופואעה.סל קכהסלזה,סהפלקס

 א סוהךת ךסל לשסהלפצוסצפוהסו כלזסךאכצתסוקצחצתסךוס מ 
ותאקצן.

ס ל ולאםסהליאם,סאאתלןסךאחא תסהקאפצוסךוסה לשסהלפצוס	
ויסתאלגכסל וציהסיצסךה לשסהלפצוסויסאפעוסלכגאוסלגווס

תקךצכתסוקצאהסיצסחאלצכסוקצאסךוסחאלצכסה תח.
יםסתו א סלכטס גן,סזלצלאתס גןסיצסילאזכאםסיחכאםסיוסה לשס -

הלפצוסיצסיוס לשסהטופצןסךוש
יםסתו א סלכטס גןסיצס  לקצתסעלצתסליזצכסהחאלצכסךוס -

ה לשסהלפצוסיצסלו סהיחצכאסךוסהטופצןסךוש
יםסתלואלסגאואצוצתסואאכסיצסלכטאלאםסלאןסה לשסהלפצוסוטופצןס -

ךוש
ס יםסתךת ךסלטעאוהסהיוחצטאתסיצסלפצוקואאתסFCלסלז ןס	

ךהטופצןסךושס חצלכסו לשסהלפצו,סאאתלןסךהטעאוהסויס
תעלצ סלכיצא.
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שימוש במתאם הטעינה
יתהסאלצוסוהךת ךסל תיםסהטעאוהסל אסוטעצןסיתסהטופצןסךושס

יצסוהעלאכסותצואםסלז ןסךהטופצןס חצלכסו לשסהלפצו.
ליךכסהטופצןס צתקןסעוסה לשסהלפצו,סחלכסיתס תיםס 1

הטעאוהסואואיתסהטעאוהסלתחתאתסה לשסהלפצוסל צוגסליאצכס
והון.

Pogo שקע פין

מתאם טעינה

ס פאןסPogoסויסאתפק סיםסהציסאחצלכסללאצצןסהפצש.	
ס 	 .USB 3.סך עסיצספ,OT  סיאוצסתצ שסלPogoס כשספאןסUSBחאלצכס

ופכאטאםסיוה,סחלכסאךאכצתסיתסהללוסוךקעסהטופצןסויחכס
הלכתסה לשסהלפצו.
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2 USB TypeךCחאלצכסללוס
ואתןסוטעצןסיתסהטופצןסיצסוהעלאכסותצואם.	ס

מחבר כבל הטעינה

ס ליךכס תיםסהטעאוהסיאוצסלךא צך,סותקסיתסה תחסךוסה טעןס	
צהפכ סיצתצס  חלכסללוסהטעאוה.סיםסחוקסה גוטסךוס תיםס
הטעאוהסאלציסל געסעםס תלצתסיצסחצ כאםס צואלאםסקכצלאם,סהציס

עוצוסוהאךלכ,סוהאךכףסיצסוהאוזקס  לתסחך ו.
ס צצ יסךיתהס ךת ךסת א סל תיםסהטעאוהסה לצפקסעםסה לשס	

הלפצו.סיםסיאל תסיתס תיםסהטעאוהסיצסךיתהסכצוהסוכלצךס
 תיםסח ך,ספוהסוקלותספכטאםסו כלזסךאכצתסהוקצחצתסךוס

Electronics  מ.
ס  תיםסהטעאוהסצאואיתסהטעאוהסלתחתאתסה לשסהלפצוס חצלכאםס	

לוצכהס גוטאת.סיאןסוועכסיצסוךוצףסיתס תיםסהטעאוהסלז ןס
הךא צךסלצ.
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שימוש במסך הכפול
Google Assistant מענה וניתוק שיחות באמצעות מקש

ליךכסה לשסהלפצוסצהטופצןס חצלכאם,סואתןסועוצתסוךאחהסלוחאוהס
יחתסעוס קךסoogle Assistant .סל אסוותקסךאחה,סוחץספע אאםסעוס

 קךסoogle Assistant סל אסוותק.
ס ואתןסועוצתסיצסוותקסךאחהסלי ועצתסoogle Assistant סכקס	

ליךכס ללהסה לשסהלפצוסלגצכסל וציצ.
ס צ יסךה צוכסצהטופצןס חצלכאםסלי ועצתסי ועאסלולכצןסיח ס	

ופחצת.

בעת עריכת שיחת טלפון
לעתסלאוצעסךאחתסטופצן,סואתןסוקפוסיתסה לשסהלפצוסלופאסחצץס

ו ספ36ס עוצתסיצסוקפוסיצתצספוא הסו ספס עוצת.
ס יםסיתהס ךת ךסל לשסהלפצוסעוסא אסקאפצוצסו ספ36ס עוצת,ס	

צ יסלאסהחוקסהק  אסצהיחצכאסךוסה לשסהלפצוסו ויאםסל געס
 וי.סל קכהסזה,סה לשסהלפצוסללהסיצטצ טאתסל אסוחלצשס

לחך ו.

360 º 0 º
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שימוש במסך הכפול
פתחסיתסה לשסהלפצוסל אסוהואלסיתסךואסה ללאםסזהסוו סזה.

מסך מוצרמסך טלפון

כוונון צבע המסך
לעתסךא צךסל לשסהלפצוסצל לשסהטופצןסלצ ז ואת,סעךצאאםסוהצפאעס

הפכךאסולעאםסלאןסךואסה ללאם.
ס ולהסולצצוןסיתסט פכטצכתסהולע.סל לשסהכיךא,סהקךסעוס	

הגדרות  תצוגה  צבע מסך,סצלצצוןסיתס'ט פכטצכתסולע'.
ס הולעאםסעךצאאםסוהאכיצתסךצואםסלהתיםסוזצצאתסהופאאה,סולןס	

התיא צסיתסהולעאםסל ולספתצחסוחוצטאן.

שימוש במסך בית של מסך כפול
הכירו את מסך הבית של מסך כפול

ואתןסוהפעאוסיתסה לשסהלפצוסליצפןסעו יאס  לשסה צוכ.
ס הציס לפקסל ואסהפעוהס האכאםסצלכגוס געסלאתא.	
ס יתהסאלצוסוךוצתסיתסהכקעסצוהג אכסאאךצ צואם.	
ס ל לשסהלאתסתצלוצסגםסוהכאץסיפואקואצתסךצוצתס  גאכתס	

היפואקואצתסצואאוכסיצסו חצקסתאקאצת.
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הכירו את פריסת מסך הבית של מסך כפול
יתהסאלצוסוהךת ךסלפצוקואצתסךצוצתסעוסא אסהפעותסהל ואםס

ה לצפקאםסעוסגלאס לשסהלאת.

אזור הגישה המהירה

סרגל ניווט 

ס הכקעסךוסה לשסהלפצוסעךצאסוהאצתסךצוהס הותצןסלהתיםס	
ו  אואצתסהאוכן,סהג כצתסה ךת ך,סגכליצתסהתצלוה,ס

הךאכצתאםסהואתואםסעוסא אסלפקאסתקךצכתסצלצ'.

ס אזור הגישה המהירה:סקלעסאאךצ אםסכיךאאםסלתחתאתסה לשס	
לשסךתצלוסוגךתסיואהםס לוסיח ס הוצחצתסךוסה לשס

הכיךא.
ס סרגל ניווט:סואתןסוהךת ךסל חצצתס לצא צתסל אסועלצכס	

ו לשסהכיךא,סו לשסהקצ ם,סו לשס'לקאכה',סיצסועלצכס
ל האכצתסלאןסאאךצ אם.
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שימוש בלוח מסך כפול
ואתןסופתצחסיתסוצחסמסך כפולסעוסא אסגכאכהס טהסךוסהחוקס

העואצןסךוסה לש.
ס ואתןסוהתיאםסיתסלהאכצתסה לשסלוצחסמסך כפול.	

יםסתפעאוסלולכצןסעוסא אסלחאכהסלססנכרון,סלהאכצתסה לשסךוס -
ה לשסהלפצוס לצולכותסעםסזצסךוסה צוכסה חצלכ.

ס ואתןסוהקאךסעוסצילום מסךסל אסוווםסיתס לשסה צוכ.	
ס יתהסאלצוסוללצתסיתס לשסה צוכסעוסא אסהקךהסעוסמסך 	

כפול.
ה לשסהלפצוסצהטופצןסה חצלכס וצתקאם. -
ס סל אסוהאלולסותפכאטסההג כצתסךוסה לשס	 יתהסאלצוסוהקאךס

הלפצו.

צילום מסך

כוונן את בהירות המסך

מסך כפול

הגדרות מסך כפול
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ביצוע שינויים במסך הבית של מסך כפול
געסצהחזקסךטחסכאקסעוס לשסהלאתסךוסה לשסהלפצוסצהפעוסיתס

התפקצ סהכוצא.ס
ס ל אסוהצלאףסצא ג'טסו לשסהכיךא,סהקךסהקךהס  צךלתסעוס	

יזצכסכאקסל לשסהלאתסצויחכס לןסלחכסוידג'טים.
ס ל אסוךוצתסטפטאם,סגעסליזצכסכאקסל לשסהכיךאסצהחזקסלצסצלחכס	

טפטים.
ס ל אסוךוצתסיתס לשסלכאכתסה ח ו,סגעסצהחזקסיזצכסכאקסל לשס	

,סצויחכס לןסהקךס הכיךא,סעלצכסיוסה לשסהכוצא,סהקךסעוס
עוסה לשספעםסוצלפת.

מסך ברירת מחדל

טפטים וידג'טים
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הצגת רקע מסך כפול
תצלוסוהואגסיתסת צותסהכקעסלול סעו א אסהלתכתסהאאךצ אםס

צהצצא ג'טאםסל לשסהכיךא.
הכחקסיתסךתאסהיולעצתסעוסה לשסהכיךא.

ס ל אסוחזצכסיוס לשסהאאךצ אםסצהצצא ג'טאםסה קצכא,סלועסתוצעתס	
. ולאטהסל לשסהכיךאסיצסהקךסעוס

הגדרת סביבת מסך כפול
ואתןסוהג אכסיתסללאלתסה לשסהלפצוסלטופצןסה חצלכסו לשס

הלפצו.
ל לשסהכיךא,סהקךסעוסהגדרות  תצוגה  מסך כפול . 1

ס אךסוחלכסיתסהטופצןסךושסו לשסהלפצוסל אסוכיצתסיתספכאטס	
התפכאטסוהג כתסללאלתסה לשסהלפצו.



182  לשסלפצוסךוס מסמיצפואצוואס סו לכסלופכ ךסמלופכ ךסממ

לחכסצהג כסיתסהפצוקואצתסהכוצאצת. 2
Cover Display:סליפךכצתשסוקלצעסיםסוהךת ךסלתוצגתס	ס

לכאלהסלחזאתסה לשסהלפצו.
כיבוי מסך אוטומטי / פסק זמן יומי:סואתןסוקלצעס -

היםסוהךת ךסלךואסה ללאםסלצ ז ואת.
כלי מסך כפול:סיםסיתהס חלכסיתסהטופצןסךושסו לשס	ס

הלפצו,סלואסה לשסהלפצוסאצפאעצסל לש.סכ תסהלהאכצתס
 לצולכותסעםסזצסךוסה לשסהלפצו.

השתמש במסך כפול:סואתןסוהפעאוסצוללצתסיתסה לשס	ס
הלפצוסצועלצכסלאןס לשסהטופצןסולאןס לשסהלפצו.

 קיפול הפוך:סואתןסוהג אכסיתסההתוהגצתסךוסה לשס -
הוג אסליךכסה לשסהלפצוס קצפו.

בהירות:סליפךכצתשסוהתיאםסיתסלהאכצתסה לשסעוסא אס	ס
העלכתסלכגוסהלקכהסך יוהסיצסא אוה.

שמור את זה כמסך ראשי:סואתןסולולכןסיתסכ תס -
הלהאכצתסעםסזצסךוסהטופצןסה חצלכ.

Wide view:סואתןסוהג אכסיתסהאאךצםסוהכחלהסעוסךואס	ס
ה ללאם.

טפט:סיתהסאלצוסולחצכסיתסהטפטסו לשסהלאת.	ס
מגירת הסמלים:סליפךכצתשסוהואגסיצסוהלתאכסיתס גאכתס	ס

היפואקואצתסל צוכסךוש.
Multi App Shortcut:סואתןסוהךת ךסלךואסאאךצ אםס	ס

ך צפעואםסל לשסהכיךאסצל לשסהלפצוסלצ ז ואת.
My Pick App:סואתןסולחצכסאאךצ אםסךאצפעוצסליצפןסיצטצ טאס	ס

ללוספעםסךתפעאוסיתסה לשסהלפצו.

ס כךא תסהיפואקואצתסה צפאעהסעוסה לשסעךצאהסוהאצתסךצוהס	
להתיםסויפואקואצתסה צתקוצת.
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כלי מסך כפול
יםסתחלכסיתסהטופצןסךושסו לשסהלפצוסצוהפעאוסיתסה לשס
סאצפאעסלו ס לשסהטופצן. הלפצוס,סל וסתפכאטסכלי מסך כפול 

הקךסעוס ל אסופתצחסיתסהתפכאטסכלי מסך כפולסצוגךתס
צויפךכצאצתסה צוגצתסוהון.

ואתןסוהקאךסעואצסקוצתסל אסוהואגסיצסוהלתאכסיתסלואסה לשס / 
הלפצו.

ואתןסועלצכסלאןסה לשסהלפצוסו לשסהטופצן.

ואתןסוךוצחסיתסה לשס הטופצןסו לשסהלפצו.

ואתןסוהעלאכסיתסה לשס ה לשסהלפצוסוטופצן.

יםסתךת ךסל לשסהלפצוסלול ,סואתןסוהצכא סיתסכ תס
הלהאכצתסךוס לשסהטופצןסמה לשסהכיךאךסל אסוחלצשס

ללצווה.סיםסיאושסכצוהסוהךת ךסלפצוקואהסזצ,סהחוקסיתס
ה לשסהכיךא.

ואתןסוללצתסיתסה לשסהלפצו.

כלי מסך כפול

החלף מסכים

הצג ראשי במסך כפול

הצג מסך כפול בראשי

כבה מסך ראשי

כבה את המסך הכפול
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ס יםסתללהסיתסהטופצןסךוש,סגםסה לשסהלפצוסאללה.סיצום,סיםס	
 ללאםסיתסה לשסהלפצו,סהטופצןסא ךאשסופעצו.

ס תלצוהסזצסיאוהסז אוהסל לשסהועאוהסצהאיס צפעותסלעתסלאטצוס	
ועאותסה לש.

שימוש במצב רב דפים
ליפךכצתשסוהכחאלסיתסהךא צךסליפואקואהסו לשסהכיךאסצו לשס

הלפצוסווצחאצתש.

ס פצוקואהסזצסז אוהסגםסלאאךצ אסךצתפאםסלוצלףסויפואקואצתס	
ה וו הסצהגוכאה.

ס   ךקסה ךת ךסעךצאסוהךתוצתסלהתיםסויפואקואהסלהס	
ועךהסךא צך.
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שימוש במצב ריבוי דפים במצלמה
ואתןסוווםסת צוהסיצסלכטצןסצא איצסלטופצןסיצסל לשסהלפצוסצוהואגס

יתסהתצויהסל לשסהיחכ.
סלטופצןסיצסל לשסהלפצוסצווםס 1 ל לשסהכיךא,סהקךסעוס

ת צוהסיצסלכטצןסצא איצ.
ויחכסואוצםסת צוהסיצסצא יצ,סלחכסיתסל וס'תוצגהס ק א ה'. 2

ואתןסוהואגסיתסהת צוהסיצסלכטצןסהצצא יצסךואו תסל לשס	ס
היחכסליךכסה וו הסיאוהספצעות.

סמל תצוגה מקדימה

ס ויחכסךתקאךסעוסל וס'תוצגהס ק א ה'סל אסוופצתסלת צוהס	
יצסללכטצןסצא איצ,ס לשסהתוצגהסה ק א הסוךיכסל ולס צפעוס

צאואגסליצפןסיצטצ טאסיתסהת צוהסיצסלכטצןסהצצא איצסךוצו צס
לז ןסךת ךאשסוווםסת צוצתסצלכטצואסצא איצסוצלפאם.

ס התפקצ סיאוצסוךיכספעאוהסיםס ללאםסיתסאאךצםסה וו הס	
צ פעאואםסיצתצסךצל.
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שימוש במצב ריבוי דפים בגלריה
סלתאקאאהסל'גוכאה'סל לשסהלפצוסיצסלטופצןסל אסוהואגס הקךסעוס

ת צוהסיצסלכטצןסצא איצס צג ואםסל לשסהוג א.
סלטופצןסיצסל לשסהלפצו.ס 1 ל לשסהכיךא,סהקךסעוס
2 . לחכסיתסתאקאאתסהיולצםסצהקךסעוס

הת צוהסיצסהצצא יצסאצוגצסלתוצגהס צג ותסעוסה לשסהוג א.	ס
סל אסוויתס התפקצ .	ס הקךסעוס

סמל שחזורסמל הרחבה
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שימוש באפליקציית מסך כפול
ללוספעםסךיתהס פעאוסיתסה לשסהלפצו,סיפואקואצתסה לשס

הלפצוסךוקלעצס כיךספצעואםסיצטצ טאת.
ל לשסהכיךא,סהקךסעוסהגדרות  תצוגה  מסך כפול   1

.My Pick App
לחכסלאאךצ אםסךאצפעוצסיצטצ טאתסללוספעםסךתפעאוסיתס 2

ה לשסהלפצו.

ס ויסואתןסוהפעאוסיפואקואצתס לצא צתסליפואקואצתסו לשסלפצו.	
ס כךא תסהאאךצ אםסה צפאעהסל לשסעךצאהסוהאצתסךצוהסלהתיםס	

ואאךצ אםסה צתקואם.

ביצוע שיחת וידיאו באמצעות מסך כפול
ואתןסוהואגסיתסהת צוהסךושסל לשסהלפצוסציתסהת צוהסךוסלןס

הךאחסךושסלטופצן.
ס התחוסךאחתסצא איצסלטופצןסךוש.	

הת צוהסךוסלןסהךאחסתצוגסל לשסהטופצןסצהת צוהסךושסתצוגס -
לפאוהסהא ואתסהתחתצוהסךוס לשסהטופצן.

ס סלחוקסהעואצןסךוס לשסהטופצןסל אסוהואגסיתס	 הקךסעוס
הת צוהסךושסל לשסהלפצו.

סל אסוחזצכסו ולסהתוצגהסהקצ ם. - הקךסךצלסעוס

ס הלצתכתסלחוקסהעואצןסצהוחוןסלחוקסהתחתצןסאצפאעצסלצ ז ואתס	
צאאעו צס4סךואצתס יצחכסאצתכ.

ס לעתסלאוצעסךאחתסצא איצסלטופצןסיצס עוהסוה,סואתןסוהךת ךס	
לאאךצ אםסיצסלתפקצ אםסיחכאםסל לשסהלפצו.
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מעבר בין מסכי היישומים למסך כפול
ואתןסוהחואקסיתסה לשסלךוצךסיולעצתסל אסוהעלאכסיתס לשס

האאךצםסלאןסה לשסהלפצוסולאןסהטופצן.
ס החוקסיתס לשסהיפואקואהסך יוהסיצסא אוהסעםסךוצךס	

יולעצתסל אסווצעסלחצפךאצתסלאןסה לשסהכיךאסו לשסהלפצו.

העבר את מסך האפליקציה למסך הראשי החלק את מסך האפליקציה עם שלוש אצבעות

העבר את מסך האפליקציה למסך הכפולהחלק את מסך האפליקציה עם שלוש אצבעות

ס ל אסוהךת ךסלתלצוהסזצ,סךוצךסיולעצתסחאאלצתסוגעתסל לשס	
לצסז ואת.
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שימוש במקלדת כפולה במסך הכפול
לעתסךא צךסל קו תסל ולסתוצגהסוכצחל,סואתןסוהכחאלסיתס
ה קו תסל אסוהךת ךסל לשסהעואצןסל לשסהאאךצםסצל לשס

התחתצןסל לשסה קו ת.
העלכסיתסה לשסהלפצוסו ולסוצףסל לשסהזותסה קו ת. 1
סלחוצןסקוטסה קו תסךוסה לשסהלפצו. 2 הקךסעוס

ואתןסוהקוא סל קו תסל לשסהתחתצןסתצשסופאאהסלטקלטס	ס
ךהצזןסל לשסהעואצן.

סל ולסה צכחלסל אסוהחזאכסיתסה קו תסהתחתצוהס	ס הקךסעוס
ו קצ הסה קצכא.

מקלדת כפולה

ס ל אסוהזאזסיתס לשסהיפואקואהסו עוהסיצסו טה,סגעסל לשסעםס	
ךוצךסיולעצתסלצסז ואתסל אסוהזאזסיצתצסו עוהסיצסו טה.סכיהס

 עלכסלאןס ללאסהאאךצ אםסו לשסלפצוסוקלותספכטאם.
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שימוש במצב שיקוף במסך הכפול
לעתסואוצםסת צוצתסלי ועצתסה וו ה,סליפךכצתשסוהואגסתוצגהס

 ק א הסךוסהת צוצתסל לשסהלפצו.
1 . ל לשסהכיךא,סהקךסעוס
סלחוקסהעואצןסךוס לשסה וו ה. 2 הקךסעוס

Dual Mirror mode / Tilt viewסאצפאעסל לשסהלפצו.	ס
מצב שיקוף כפול

ס ליפךכצתשסגםסוווםסת צוצתסיצסקטעאסצא יצסאךאכצתס ה לשס	
הלפצו.

הךת ךסל לשסלפצוסל אסוהתיאםסיתסהזצצאתסו ולאםסךצואםס
ל פצכטסוהון.

ס ואוצםסזצצאתסגלצהה:ס ךת ךאםסלצסלעתסואוצםסת צוהסךוסקהוס	
להצפעהסיצסלפלטאלוסיצסלעתסואוצםסת צוהסךוסךטחסג צו.

ס ואוצםסזצצאתסו צלה:ס ךת ךאםסלצסלעתסואוצםסת צוהסךוסאו שס	
לגצלהסהעאואאםסךוסהאו סיצסלעתסואוצםסת צוהסךוסלואאואםס

גלצהאםסצלצ'.

צילום זווית גבוהה צילום זווית נמוכה



191  לשסלפצוסךוס מסמיצפואצוואס סו לכסלופכ ךסמלופכ ךסממ

שימוש בצילום מידי במסך הכפול
ליךכסהטופצןס חצלכסו לשסהלפצו,סהתפקצ סצלם מיידי  

 יצפךכסל קו תס מ.
ליפךכצתשסוהךת ךסל קו תסל לשסהכיךא,סוווםסיתסה לשסעוס

ה לשסהלפצוסצוהלואלסיצתצסאךאכצתסוחוצןסהקוטסךוסה קו ת.
סל לשסהקוטסךוס קו ת ס מ. הקךסעוס

ס ה לשסל לשסהלפצוס וצוםסצ חצלכסיצטצ טאתסוחוצןסקוטס	
ה קו ת.

מסך שצולם

צלם מיידי

ס ויסואתןסוהכחאלסיתסה קו תסוךואסה ללאםסליךכס יפאאןסזהס	
 יצפךכ.
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מפעיל המשחק
ואתןסוהךת ךסללקכאםסצאכטציואאםסל לשסה צוכסל אסוךחקס

 ךחקאםסלטופצן.סלך ךחקסיתסה ךחק,סאךסוהפכא סלאןסה לשס
הכיךאסו לשסהלפצוסלשסךהלקכסויסאחלצםסיתס לשסה ךחק.

ל לשסהכיךא,סהקךסיוסמפעיל המשחקסצלחכסיתסמשטח  1
.  LG משחקים

מפעיל המשחק

משטח משחקים LGס צפאעסעוסגלאס לשסה צוכ.	ס

סציזסהחוקסיצתצסך יוהסצא אוהסל אסולחצכסיתס 2 הקךסעוס
.LG לגוצןסהע אפצתסךוסמשטח משחקים
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ואתןסוךחקסל ךחקסעוסא אסהחזקתסה לשסהלפצוסל צוגסוהון.

ס משטח משחקים LGסז אןסכקסו ךחקאםסהתצ לאםסלוצחצתס	
 ךחקסלחצ כה.

ס להתיםסו ךחק,סאאךצ אםסיצסוחוואםס לצא אםסעךצאאםסךויס	
.LG ות צשסל משטח משחקים
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יצירת לוח משחק מותאם אישית
לוצלףסו משטח משחקים LG,סואתןסוהתיאםסיאךאתסיתסוצחס
ה ךחקסךוש.סואתןסואוצכסוצחס ךחקס ךושסה לצולכןסעםס

הוחוואם,סל אסוךחקסל ךחק.
הפעוסיתסה ךחקסל לשסהלפצו. 1

לצללסיתסההתקןסיצפקאתסלשסךה לשסהלפצוסאהאהסלחוקס	ס
העואצןסצ לשסהטופצןסלחוקסהתחתצן.

ל לשסהכיךא,סהקךסעוסמפעיל המשחקסצלחכסיתסמשטח  2
,סצהחוקסיצתצסוקוהסהא ואסךוסה לש.  LG משחקים

צור קובץ Custom Game Padס צפאעסל לש.	ס
סל לשסצור קובץ Custom Game Pad.	ס הקךסעוס
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סלחוקסהא ואסהעואצןסךוס לשס 3  הקךסעוס
Custom Game Padסל אסוהואגסיתסהוחוואםסהז אואםסצולחצכס

.Custom Game Pad וחוןסוךא צךסללוח
הוחוןסהולחכס צפאעסל לשסCustom Game Pad.	ס

לעתסופאאהסל לשסה ךחקסל לשסהלפצו,ס קםסיתסהוחוןס 4
הולחכסל אקצםסהכוצאסל לשסהטופצן.

סל ךחקסל לשסהלפצוסצלולכןסיצתצסעםסהוחוןס	ס לחכסיתס
ךאוכתסלעת.

לצצוןסיתסה אקצםסצהגצ וסךוסהוחוןסךאוכתסלעתסל לשס	ס
הטופצן.

ס הפעותסהוחוןסךאוכתסלעתסל לשסהטופצןסתצלוסוקלוסיתס	
יצתהסההךפעהסךוסהפעותסהוחוןסל לשסהלפצו.
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5 .Custom Game Padסל אסוך צכסיתס הקךסעוס
לעתסך אכתסCustom Game Pad,סלצתכתסה ךחקסתך ךס	ס

.Custom Game Padללצתכתסךוס

ס Custom Game Padסךאוכתסאהאהסוצחסה ךחקסהאאעצ אסךוס	
ה ךחק.

ס וחוואםס לצא אםסויסאפעוצסויחכסע לצןסה ךחק.	
ס ואתןסואוצכסCustom Game Padסכקסל לשסהטופצן,סלאסה לשס	

הלפצוסיאוצסתצ שסלצ.
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סימנים מסחריים
ס  .Electronics Inc  מ פ2פCopyright© 2סלוסהזלצאצתסך צכצת.ס	

 מסצהל וסךוס מסהםסלא ואםס לחכאאםסכךצ אםסךוסroup   מ 
צךוסהחלכצתסהקךצכצתסיואה.

ס 	  oogleס,ס oogle Duoס,סYouTubeס,ס mailס,ס oogle סapsס,ס oogle
Playס,סAndroidס,סChromeס,סoogle Photos ס,סoogle Play Protect ס,ס
  oogle Sheetsס,ס oogle Driveס,ס oogle Docsס,ס oogle Calendar

צלא ואםסצל ואסוצגצסקךצכאםסיחכאםסהםסלא ואס לחכסךוס
. oogle ממC

ס לוסאתכסהלא ואםסה לחכאאםסצזלצאצתסהאצוכאםסהםסכלצךםסךוס	
לעואהםסלהתי ה.

הצהרת תאימות
לזית,סLG Electronicsס והאכהסךה צוכסLM-G905Nסתציםס
ו כאךצתסהאלצ אצתסצותויאםסהכוצצוטאאםסהיחכאםסךוסהוחאהס

.2014/35/EU2014/30 צס/EU 
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מידע נוסף
אמצעי זהירות לטיפול במוצר

ס ויסואתןסוהךת ךסל צוכסזהסול .	
ס יאןסוהךת ךסל צוכסיצסוטעצןסיצתצסליךכסאךסוחצתסל לצףס	

התקךצכתסצהלצחסךוסה צוכ.
ה לכסעוצוסוגכצםסוךכאפה,סוהתחך וצת,סופואעהסיצסווזקס -

ו לךאכ.
יםסאךסוחצת,סהפלקס א סוהךת ךסל לךאכסצהלכסיתסהוחצתס -

ל וציה.
ס הוצזואםסךח כצסו לךאכסאךוצסיתסולעסתצצאתסה צוכסךלתצשס	

ה לךאכ.סלתלסהיחכאצתסיאוצס לל הסוזקסו לךאכסלתצויהס
 חךאפהסווצזואם.

חלקי זכוכית מחוסמת
חוקאסהזלצלאתסה חצל תסל לךאכסזהסיאוםסקלצעאםסצעךצאאםס

והתלוצתסעםסהז ן.
ס יםסהפותסיתסה לךאכסעוס ךטחסקךהסיצסיםסהציסותצןס	

ו לצתסחזקצת,סעוצוסוהאגכםסוזקסוזלצלאתסה חצל ת.
יםסזהסקצכה,סהפלקס א סוהךת ךסל לךאכסצפוהסו כלזס

ךאכצתסוקצחצתסךוס מ.
ס ואתןסוכלצךסלךצקסלאלצאאס גןסל אסוהגןסעוסה לךאכס פואסוזק.	

ךאםסולסלאסלאלצאאםסיוהסיאוםסלוצואםסל לגכתסךאכצתסהיחכאצתס
ךואתןסעו א אסElectronics  מסצהלטאחצתסיאוהס צלטחת.

שימוש בסוללה
ס  צוכסזהסיאוצס ךת ךסללצווהס ךוצ.	
ס יםסה צוכס חצלכסוטופצןסואא ,סהציס ךת ךסללצווהסךוס	

הטופצןסהואא .



1

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

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

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

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

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

•	 Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with 
your device are licenced for limited use. If you extract and use these 
materials for commercial or other purposes, you may be infringing 
copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of 
media.

•	 Additional charges may incur for data services, such as messaging, 
uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid 
additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact 
your service provider to obtain additional details.

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

parties.

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

NOTE: Notices or additional information.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be 
dangerous or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a 
fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, 
cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to 
help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be 
accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device 
for repair.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This device has been designed to comply with applicable safety requirements for 
exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that 
include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of 
age and health.
•	 The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known 

as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using 
standardised methods with the device transmitting at its highest certified 
power level in all used frequency bands.

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

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

•	 The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.605 W/kg 
(10 g)	and	when	worn	on	the	body	is	1.594	W/kg	(10 g).

•	 This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use 
position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. 
When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should 
not contain metal and should position the product at least 5 mm away from 
your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a 
quality connection to the network. In some cases, transmission of data files 
or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the 
above separation distance instructions are followed until the transmission is 
completed.
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Product care and maintenance
•	 Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee 

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

•	 Some contents and illustrations may differ from your device without prior 
notice.

•	 Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair 
work is required.

•	 Repairs under warranty, at LG’s discretion, may include replacement parts 
or boards that are either new or reconditioned, provided that they have 
functionality equal to that of the parts being replaced.

•	 Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal 
computers.

•	 The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

•	 Do not drop.

•	 Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

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

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

•	 Do not charge a handset near flammable material as the handset can become 
hot and create a fire hazard.

•	 Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as 
benzene, thinner or alcohol).

•	 Do not charge the device when it is on soft furnishings.

•	 The device should be charged in a well ventilated area.

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

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

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

•	 Do not expose the device to liquid or moisture.

•	 Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna 
unnecessarily.
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•	 Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. 
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the 
warranty.

•	 Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. 
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation 
may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your 
device during or immediately after operation.

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

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

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

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

•	 Avoid exposing the device to low air pressure at high altitude.

•	 Do not expose the device to extremely low air pressure. Otherwise, it can cause 
explosion of the battery or leakage of flammable liquid or gas.
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Efficient device operation

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

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

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

•	 This device may produce a bright or flashing light.

•	 Some hearing aids might be disturbed by devices.

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

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

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

•	 Give full attention to driving.

•	 Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions 
so require.

•	 RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car 
stereos and safety equipment.

•	 When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed 
or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious 
injury due to improper performance.

•	 If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume 
is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of 
particular importance when near roads.
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Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume 
levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long 
periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the 
handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set 
to a reasonable level.
•	 When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people 

speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are 
listening to.

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

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

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

Potentially explosive atmospheres
•	 Do not use your device at a refueling point.

•	 Do not use near fuel or chemicals.

•	 Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same 
compartment of your vehicle as your device or accessories.
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In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
•	 Turn your device off before boarding any aircraft.

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

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

Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should 
never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local 
service provider.
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Battery information and care
•	 You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike 

other battery systems, there is no memory effect that could compromise the 
battery’s performance.

•	 Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the 
battery life.

•	 Do not disassemble or short-circuit the battery.

•	 Keep the metal contacts of the battery clean.

•	 Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The 
battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.

•	 Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise 
usability.

•	 Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, 
such as in the bathroom.

•	 Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery 
performance.

•	 Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used 
batteries according to the instructions.

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

•	 Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged 
to save unnecessary power consumption of the charger.

•	 Actual battery life will depend on network configuration, product settings, 
usage patterns, battery and environmental conditions.

•	 Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or claws, come 
into contact with the battery. This could cause a fire.
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Securing personal information
•	 Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or 

misuse of sensitive information.

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

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

•	 Read the permission screen carefully while downloading applications.

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

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

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

•	 Do not use applications from unknown sources.

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

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

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

to your device.
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Camera features
Timelapse Control
You can record Time-lapse videos optimised for the situation.
Videos can be recorded with optimal speed and steady motion by 
analyzing a variety of shooting environments. The time-lapse speed can be 
automatically adjusted according to the shooting target and environment. 
It is also possible to select the time-lapse speed manually.

1 Tap  and select Time-lapse by swiping camera modes.

Set timer setting

Select time-lapse speed

Set flashlight

Select zoom

Select time-lapse for 
camera modes

Set camera

Apply filter effect

2 Tap  to record a video.
•	 You can change a zoom and time-lapse speed during time-lapse 

recording.
•	 To pause the recording, tap . To continue the recording, tap .
•	 While recording a video, you may spread or pinch two fingers to 

zoom in or out.
•	 While recording a video, you may tap the desired area to adjust the 

brightness.
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3 Tap  to stop recording.
•	 The recorded video will be saved in Gallery.

•	 Audio is not recorded during Time-lapse recording.

Audio recording features
Recording ASMR sounds
This feature allows you to record the audio clearly and precisely by 
amplifying the sound from the microphones.

1 Tap Essentials  HD Audio Recorder and tap   ASMR.

2 Tap  to record the audio.
•	 To pause the recording, tap . To continue the recording, tap .

3 Tap  to end the audio recording.

LG 3D Sound Engine
LG 3D Sound Engine feature allows you to hear stereoscopic and 
optimised sound. When playing music or video, you can enjoy stereoscopic 
and immersive sound as if you were listening in the field.

1 Drag the notifications panel downwards.

2 Tap  to turn on or off the LG 3D Sound Engine feature.
Or tap Settings  Sound  Sound quality and effects  LG 3D 
Sound Engine and tap  to activate it.

•	 If you connect an external audio device such as an earphone or speaker 
to the product, a pop-up appears to turn on the LG 3D Sound Engine 
feature.
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Fingerprint recognition
Fingerprint recognition overview
You must register your fingerprint on your device first before using the 
fingerprint recognition function.
You can use the fingerprint recognition function in the following cases:
•	 To unlock the screen.
•	 To view the locked content in the Gallery.
•	 Confirm a purchase by signing into an app or identifying yourself with 

your fingerprint.

•	 You can use fingerprint data for user authentication. There is a 
possibility that the fingerprint sensor might recognise a different but 
very similar fingerprint as the same registered fingerprint. To strengthen 
security, it is recommended that you use the pattern, PIN, or password 
method for unlocking the screen.

•	 If the device cannot detect your fingerprint or you forgot the value 
specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre 
with your device and ID card.
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Precautions for fingerprint recognition
Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of 
reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before 
using the device.
•	 At the bottom centre of the product’s screen, there is a built-in sensor 

that recognises fingerprints. Be careful not to scratch or damage the 
fingerprint sensor with metal objects such as coins or keys.

•	 If there are foreign substances (sweat, lotion, water, dirt, grease, etc.) 
on the fingerprint sensor or on the finger to be put on the sensor, 
fingerprint recognition may not work properly. Wipe the sensor and the 
finger clean and remove all moisture before putting the finger on the 
sensor.

•	 If the finger’s surface is rough due to it being scarred or pruney from 
water, the sensor may not be able to recognise the fingerprint. In such 
a case, register another fingerprint.

•	 If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may 
not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface 
of the fingerprint sensor.

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

•	 The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. 
If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a 
metallic object such as a coin or a key before scanning fingerprints to 
remove static electricity.
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Registering fingerprints
You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint 
identification.

1 On the home screen, tap Settings  Lock screen & security  
Fingerprints.

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

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

2 Check the location of the fingerprint sensor at the bottom centre of 
the screen, and lightly put the finger on the sensor.

•	 Make sure that the finger fully covers the fingerprint sensor.

3 Follow the on-screen instructions.
•	 Until the fingerprint registration is completed, move the same finger 

around on the sensor little by little.
•	 Put the finger on the sensor. When you feel a vibration, remove the 

finger from the sensor.

4 When the fingerprint registration is done, tap OK.
•	 Tap Add more to register another fingerprint. Since the fingerprint 

recognition success rate depends on the condition of the registered 
fingerprint, it is recommended that you register several different 
fingerprints.
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Managing fingerprints
You can edit or delete registered fingerprints.

1 On the home screen, tap Settings  Lock screen & security  
Fingerprints.

2 Unlock according to the specified lock method.

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

Displaying the fingerprint icon when screen if 
off
You can set how to display the fingerprint sensor location on the screen 
when the screen is off.

1 On the home screen, tap Settings  Lock screen & security  
Fingerprints.

2 Unlock the screen via the set method.

3 Check if  is enabled for the Tap to show icon when screen is off 
option. If you don’t want to use the function, disable the function by 
dragging .

Setting the effect when touching the fingerprint icon
You can change the screen effect that appears when you touch the 
fingerprint icon.

1 Tap Settings  Lock screen & security  Fingerprints.

2 Unlock according to the specified lock method.

3 Tap Icon effect and select the desired effect.
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Unlocking the screen with a fingerprint
You can unlock the screen or view the locked content by using your 
fingerprint. Activate the desired function:

1 On the home screen, tap Settings  Lock screen & security  
Fingerprints.

2 Unlock according to the specified lock method.

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

sure that the content lock is set.

Multi-tasking feature
Recent Uses Screen
Swipe the Home button  upward and hold to view the recent use 
history.

Pop-up window
You can open multiple apps on the screen and easily switch between 
them at any time.

1 Swipe up on  from the bottom of the screen.

2 Tap the app icon on the top left of the app screen and select Pop-up 
window.
•	 If you tap the app icon, the App info, Multi window, Pop-up 

window and Pin app options appear.
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3 The app appears in the form of a pop-up window on the screen.

•	 This feature may not be available in some apps or screens.

Using the pop-up window
•	  : Minimises the pop-up window. The pop-up window is minimised 

into the app icon floating on the screen, which can be moved anywhere 
you want.

•	  : Expands the app to full screen.
•	  : Closes the app.
•	 To move the pop-up window: Drag the top of the pop-up window.
•	 To adjust the size of the pop-up window: Drag the left, right or 

bottom edge of the pop-up window.

•	 You can open up to 5 apps using the pop-up windows.
•	 To select an app from the opened apps, tap one of the pop-up windows. 

The selected pop-up window comes to the front.
•	 Pop-up windows cannot be moved to the status bar or navigation bar area.
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Using the app folder for pop-up windows
If you tap  on the pop-up window, the pop-up window is minimised into 
the app icon.
You can move the app icon anywhere you want by dragging it.
If two or more pop-up windows are minimised, the app folder is created to 
contain the app icons.

•	 The recently-used app icon is used as the app folder icon. If you tab the 
icon, all the icons for the minimised pop-up windows appear in the app 
folder.

•	 If you touch and hold the app folder for pop-up windows and drag the 
app folder into Remove, the app folder will be removed.

•	 To remove one of the apps from the app folder, open the app folder and 
drag the app icon out of the app folder.

Multi window
When using gesture navigation
1 Swipe up on  from the bottom of the screen.

•	 Recently-used apps appear.
•	 If you tap the app icon, the App info, Multi window, Pop-up 

window and Pin app options appear.

2 Tap the app icon on the top left of the app to be displayed in the 
multiwindow and select Multi window.
•	 The selected app appears at the top half of the screen.

3 Tap the other app to be displayed in the multi window.
•	 The selected app appears at the bottom half of the screen.
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When using Buttons only navigation
1 Tap  on the navigation bar.

•	 Recently-used apps appear.
•	 If you tap the app icon, the App info, Multi window, Pop-up 

window and Pin app options appear.

2 Tap the app icon on the top left of the app to be displayed in the 
multiwindow and select .
•	 The selected app appears at the top half of the screen.

3 Tap the other app to be displayed in the multi window.

•	 To adjust the size of the split screen, drag the bar on the centre of the 
screen.

•	 To deactivate the multi window feature, drag the centre bar up or down 
to the end of the screen.

•	 The multi window feature is not supported in some LG apps or apps 
downloaded from the Play Store.
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AOD (always-on display)
You can view the date, time or signature when the main screen is turned 
off.
Swipe the bottom of the Always-on display screen to activate features 
including Camera, Capture+, Wi-Fi, sound settings, Bluetooth®, Flash, 
Music and more.

1 On the home screen, tap Settings  Display  AOD (always-on 
display).

2 Select the image you want to display and tap SAVE.
•	 Tap the desired image among Digital clock, Analog clock, Dual 

clock, Signature or Image.
•	 Tap Show display and select Tap to show for 10 seconds or 

Always show.
•	 Tap Quick tools & music player to swipe over the status icons for 

Quick tools and the music player.
•	 To enhance brightness for the Always-on display feature, tap 

Brighter display.
•	 To view the help for Always-on display, tap Help.

•	 The battery may drain faster when you use Always-on display. Turn this 
feature off to save battery power.

•	 To deactivate Always-on display feature, on the home screen, tap 
Settings  Display  AOD (always-on display), and then tap .
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Quick Help
You can view help information about the main features of the device, 
frequently asked questions or the user guide. Search for help information 
using keywords. You can solve your problems quickly by consulting 
one-on-one with a specialist.

1 On the home screen, tap Quick Help.

2 Search for help information by entering keywords in the search field.

•	 This feature is periodically updated utilising user feedback.
•	 Available menu items may vary depending on the area or service 

provider.
•	 You can view the user manual online from the Quick Help app to view 

detailed information about the device’s features.

Notes on Water Resistant 
Properties
This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress 
Protection rating IP68.
Your product has undergone testing in a controlled environment and is 
proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets 
the requirements of classification IP68 as described by the international 
standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP 
Code];	test	conditions:	15-35	ºC,	86-106kPa,	1.5 meter,	for	30 minutes).	
Do not expose the device in conditions that are different from the test 
conditions. Results may vary in actual use.
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WARNING

Despite a rating of IP68, your device is not impervious to conditions not 
tested in LG’s controlled environment. Please note that any damages that 
occur due to such causes changes the colour of the LDI (Liquid Damage 
Indicator). If the colour of LDI located inside the product changes, the 
product is to be considered ineligible for any free-of-charge repair services 
provided under the product’s limited warranty.
Avoid exposing the product to environments with excessive dust or 
moisture. Do not use the product in the following environments.

Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) 
other than water. 

Do not immerse the product in salt water, including seawater.

Do not immerse the product in a hot spring.

Do not swim with this product.

Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or 
mud.

Do not immerse your product in water deeper than approximately 
1.5 meters.
Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.

•	 If your product becomes wet be sure to wipe the microphone, speaker, 
and stereo jack with a dry cloth before use.

•	 Should your product or your hands become wet, dry them before 
handling the product.

•	 Do not use the product in places where it may be sprayed with high 
pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in 
water for extended periods of time, as the product is not designed to 
withstand high water pressure.
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•	 This product is not resistant to shock. Do not drop the product or 
subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit, 
causing water leakage.

•	 The product’s water and dust resistant features may be damaged by 
dropping or receiving an impact.

•	 If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
•	 The touch screen and other features may not work properly if the 

device is used while wet.
•	 Your product is water resistant only when the SIM/Memory card tray is 

properly inserted into the product.
•	 Do not open or close the SIM/Memory card tray while the product is 

wet or immersed in water. Exposing the open tray to water or moisture 
may damage the product.

•	 The SIM/Memory card tray contains rubber [packing] to help prevent 
dust, water, or moisture from entering the product. Do not damage the 
rubber [packing] as this may allow dust, water, or moisture to enter 
your product and cause damage.

•	 Failure to follow the provided instructions may invalidate your device’s 
limited warranty.

•	 If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. 
In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services 
provided under the device’s limited warranty.

•	 Despite a rating of IP68, your device is not completely impervious to 
water in any situation.
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Product components and 
accessories
The following items are included with your device.

•	 Device
•	 USB cable
•	 Ejection pin

•	 Charger
•	 Quick Start Guide

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

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

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

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

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

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

without prior notice for product improvement.
•	 Device specifications may vary depending on the area or service provider.
•	 Remove the protective film from the Fingerprint sensor before using the 

fingerprint recognition feature.
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Parts overview
Earpiece

Front camera lens

Power/Lock key
Volume keys (+/-)

Google Assistant key Touch screen

Fingerprint sensor

Stereo headset jack Charger/USB cable port

Proximity/Ambient light 
sensor

Nano-SIM card tray

Flash

NFC

Wireless charging 
antenna area

Microphone

Microphone

Rear camera lenses

Speaker
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Do NOT attempt to remove the back cover by yourself.
•	 Doing so may severely damage the battery and device, which could 

cause overheating, fire, and injury. This device’s back cover and battery 
are not to be removed or replaced by a non-qualified professional.

•	 Your phone is an electronic device that generates heat during normal 
operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of 
adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, 
use care when handling your phone during or immediately after 
operation.

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

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

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

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

option.
•	 Fingerprint sensor

 - You can use the fingerprint sensor at the bottom centre of the 
screen to use the fingerprint recognition function. See Fingerprint 
recognition overview for details.
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•	 Some functions may be restricted depending on the region and product 
specifications of different telecommunications providers.

•	 There are NFC chip and wireless charging antennas built into the rear 
part of the product. Be careful not to damage or cover the NFC chip or 
wireless charging antennas.

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

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

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

There are two microphones built into this product. Be careful not to cover 
the microphones. While you are talking on the phone, do not cover the 
microphone with your hand or fingers.
Do not use a phone case that is not a genuine product or cover the 
microphone with accessories, tape, etc.
Hold the product correctly as shown in the image when you are using it.

Do not cover the microphone.

Do not cover the microphone.

Microphone

Microphone
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Turning the power on or off
Turning the power on
When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.

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

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

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

1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the 
same time until the power is turned off.

2 When the device is restarted, release the key.

•	 This function is not available when the device is connected to LG Dual 
Screen (LM-G905N).

Power control options
Press and hold the Power/Lock key, then select an option.
•	 Power off: Turn the device off.
•	 Power off and restart: Restart the device.
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Installing the SIM card
Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service 
provider to start using your device.

•	 Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.

•	 In order for the water-resistant and dust-resistant features to work 
effectively, the card tray must be inserted correctly.

1 Insert the pin into the hole of the card tray and press the pin, and then 
pull the card tray out of the product.

2 Align the Nano-SIM cards on the card tray and press the card in the 
direction of the arrow as shown in the figure.

•	 The SIM card tray 2 also serves as the memory card tray. However, you 
cannot put both the SIM card and the memory card (optional) at the 
same time.
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3 Insert the card tray into the phone as shown in the figure.

Nano-SIM card 1

Nano-SIM card 2
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•	 This device supports only Nano SIM cards.

Nano Micro Standard

•	 For problem-free performance, it is recommended that you use the 
device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made 
SIM card supplied by the operator.

•	 Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other 
issues caused by loss or transfer of a SIM card.

•	 Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
•	 When you insert the SIM card or memory card, place it on the card tray 

correctly.
•	 When you insert the card tray back into the device, insert it horizontally 

in the direction of arrow as shown in the figure. Make sure that the card 
placed on the card tray does not move out of its position.

•	 Insert the SIM card with the gold-coloured contacts facing downwards.
•	 Be sure to insert the SIM card into the device by following the 

instructions in the user manual.
•	 If you insert or remove the card tray from the device, be careful not to 

let water or other liquids enter into the card tray. If a wet card tray or 
card is inserted into the device, your device may get damaged.

•	 Memory card is an optional item.
•	 Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card 

lifespan.
•	 Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you 

use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, 
or corrupt the data stored in it.
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Inserting the memory card
Insert the memory card into your device.
The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the 
memory card manufacturer and type, some memory card may not be 
compatible with your device.

1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

2 Pull out the card tray.

3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts 
facing downwards.

SIM card

Memory card 
(optional-sold separately)

4 Insert the card tray back into the slot.

•	 Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you 
use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, 
or corrupt the data stored in it.

•	 Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card 
lifespan.
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Removing the memory card
Unmount the memory card before removing it for safety.

1 On the home screen, tap Settings  Storage  .

2 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out 
the card tray from the device.

3 Remove the memory card from the card tray.

4 Insert the card tray back into the slot.

•	 Do not remove the memory card while the device is transferring or 
accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or 
may damage the memory card or the device. LG is not responsible for 
losses that result from the abuse or improper use of memory cards, 
including the loss of data.

Battery
Charging the battery
Before using the device, fully charge the battery.
Charge the device with the USB Type-C cable.

Charging cable terminal
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•	 If there is moisture on the charging port, exposed terminals, charging 
cable, charging adapter, etc., do not use or charge the product. The 
product may malfunction or get broken or damaged, and there is risk 
of injury caused by electric shock, fire, overheating, explosion, etc. If 
you find moisture on such areas, stop using or charging the product 
immediately and completely remove the moisture.

•	 Do not separate the battery cover.
This product uses a non-removable battery. Do not remove or replace 
the battery cover or the battery. If you remove or replace the battery 
cover or the battery, the product may be damaged, overheated or 
explode.

•	 Only use the USB cable and charging adapter provided with the product 
as basic components.

•	 Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not 
remove the embedded battery.

•	 Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the 
device, stop charging it.

•	 Remove the charger from the power socket after the device is fully 
charged. This prevents unnecessary power consumption.

•	 A charging adapter that supports fast charging is included with the 
product. The fast charging feature may not work if a fast charging 
adapter other than the genuine adapter provided with the product is 
used.

•	 Another way to charge the battery is by connecting a USB cable 
between the device and a desktop or laptop computer. This may take 
longer than plugging the adapter to a wall outlet.

•	 Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain 
the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

•	 When you are visiting the Service Centre with a battery issue, bring the 
product and the charger with you Since the battery is a consumable, the 
battery life may be shortened as times goes by. 
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Precautions when using the device
•	 Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB 

cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not 
cover the use of third party accessories.

•	 Failure to follow the instructions in this guide and improper use may 
damage the device.

Wireless charging
This device supports wireless charging feature. Charge the device with a 
Qi certified wireless charger (optional, sold separately).

Charging the battery with a wireless charger
1 Place your device on the centre of the wireless charger aligned with 

the wireless charging antenna on the back of the device.
•	 To check the wireless charging antenna area, see Parts overview.

2 When the battery is fully charged, remove the device from the charger.

•	 When you charge the battery with a wireless charger, do not put a 
magnetic, metallic or conductive materials between the device and the 
charger. This may disturb charging of the device and the charger may 
become heated. In this case, the device, charger or SIM/Memory cards 
may be damaged.
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•	 If the battery temperature exceeds a certain level while charging the 
device, charging may be stopped.

•	 If magnetic, metallic or conductive materials are attached on the back 
of the device or a protective case is inserted, the device may not charge 
properly.

•	 If you charge the battery with a wireless charger in areas where the 
network signal strength is weak, the network performance of your 
device may be further degraded.

•	 Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold 
separately). Because the LG limited warranty does not cover the use of 
third party accessories, contact the third party manufacturer.

•	 This product supports wireless charging. Use a Qi certified wireless 
charger (sold separately) to charge the product. Some coiled wireless 
chargers may not support wireless charging. Wireless chargers that 
support EPP (Extended Power Profile) allow high-speed wireless 
charging.

•	 LG Electronics is not responsible for any issues concerning accessories 
of other brands. For such issues, contact the manufacturer of the 
accessory product.

Using the battery efficiently
Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions 
running simultaneously and continuously.
Cancel background operations to increase battery life.
To minimise battery consumption, follow these tips:
•	 Turn off the Bluetooth or Wi-Fi network function when not using 

them.
•	 Set the screen timeout to as short a time as possible.
•	 Minimise the screen brightness.
•	 Set a screen lock when the device is not used.
•	 Check the battery level while using any downloaded apps.



Basic Functions 43

Touch screen
You can familiarise yourself with how to control your device by using 
touch screen gestures.

Tapping
Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

Touching and holding
Touch and hold for several seconds to display a menu with available 
options.
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Double-tapping
Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

Dragging
Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger 
to another location in a controlled motion. You can use this gesture to 
move an item.

Swiping
Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. 
You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, 
screens, and more.
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Pinching and spreading
Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, 
spread your fingers apart.

•	 Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might 
damage the touch sensor.

•	 A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, 
metallic or conductive material.

•	 If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the 
screen may not be visible, depending on your position. Use the device 
in a shady location or a location with an ambient light that is not too 
bright and bright enough to read books.

•	 Do not press the screen with excessive force.
•	 Gently tap with your fingertip on the option you want.
•	 Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or 

by using the tip of your fingernail.
•	 Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
•	 The touch screen may not function properly if a screen-protective film 

or accessory purchased from a third party store is attached to the 
device.

•	 Displaying a static image for extended periods of time may result in 
after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying 
the same image for a long time when you do not use the device.
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Home screen
Home screen overview
The Home screen is the starting point for accessing various functions and 
apps on your device. Swipe up from the bottom edge of any screen to 
directly go to the Home screen.
You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the 
screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout
You can view all apps and organise widgets and folders on the Home 
screen.

Quick access area

Navigation bar

Folder

Status bar

Weather widget

Page icon

Google Search widget

•	 The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user 
settings, software version or service provider.
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•	 Status bar: View status icons, the time and the battery level.
•	 Weather widget: View the information of weather and time for a 

specific area.
•	 Google Search widget: Type or speak to pull open Google Search.
•	 Folder: You can create folders to classify the app based on desired 

criteria.
•	 Page icon: Display the total number of Home screen canvases. You 

can tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon 
reflecting the current canvas will be highlighted.

•	 Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that 
they can be accessed from any Home screen canvas.

•	 Navigation bar: You can go to the previous screen or home screen 
while using the app, and check the list of apps you used recently.

Using Navigation bar
Here is the gestures guide to control the Navigation bar.
•	 To go to Home screen, swipe up from the bottom edge of the screen.
•	 To go back to the previous screen, swipe in from the left or right edge 

of the screen.
•	 To go to Overview screen, swipe up and hold from the bottom edge of 

the screen.
•	 To quickly switch between apps, swipe right at the bottom edge of the 

screen to go to previously used apps.

•	 Gestures is the default for the Navigation bar. To change it to Buttons 
only  /  / , on the home screen, tap Settings  Display  
Navigation bar, then select Buttons only.
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Status icons
When there is a notification for an unread message, calendar event or 
alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check 
your device’s status by viewing notification icons displayed on the status 
bar.

No signal

Data is being transmitted over the network

Alarm is set

Vibrate mode is on

Bluetooth is on

Connected to a computer via USB

Battery level

Airplane mode is on

Missed calls

Wi-Fi is connected

Mute mode is on

GPS is on

Hotspot is on

No SIM card

The NFC mode is on

•	 Some of these icons may appear differently or may not appear at all, 
depending on the device's status. Refer to the icons according to the 
actual environment and area in which you are using the device and your 
service provider.

•	 Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.
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Notifications panel
You can open the notifications panel by dragging the status bar 
downward on the main screen.
•	 You can drag down the notice window or tap the arrow icon to open 

the list of quick setting icons.
•	 You can tap  to add, delete or arrange icons in the notice window.
•	 If you touch and hold the icon, the settings screen for the 

corresponding function appears.

•	 You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the 
notifications panel while the screen is locked to quickly access the 
desired features.
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Switching the screen orientation
You can set the screen orientation to automatically switch according to 
the device’s physical orientation.
On the notification panel, tap Rotation from the quick access icon list.
You can also tap Settings  Display and activate Auto-rotate screen on 
the home screen.

Editing the Home screen
On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the 
desired action from below.
•	 To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, 

then drag it to another location.
•	 To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of 

the Home screen, then select Widgets.
•	 To change wallpapers, themes, icons, and AOD, touch and hold on a 

blank area of the Home screen, then select Wallpaper & theme.
You can also tap Settings  Display  Home screen  Wallpaper on 
the home screen, then select wallpapers, themes, icons, and AOD, to 
apply to the device.



Basic Functions 51

•	 To change the grid, touch and hold on a blank area of the Home screen, 
then select Grid. Tap the desired grid, then tap Apply.

•	 To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area 
of the Home screen, then select Home screen settings. See Home 
screen settings for details.

•	 To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area 
of the Home screen, then select App trash. See App trash for details.

•	 To change the default screen, touch and hold on a blank area of the 
Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once 
more.

Default screen
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Viewing the background theme
You can view only the background image by hiding the apps and widgets 
on the Home screen.
Spread two fingers apart on the Home screen.
•	 To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch 

your fingers on the Home screen or drag up  from the bottom edge 
of the screen.

Moving apps on the Home screen
On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another 
location.
•	 To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch 

and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
•	 To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the 

Home screen.
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Using folders from the Home screen
Creating folders
On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another 
app.
•	 A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders
On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.
•	 To edit the folder name tap the folder name.
•	 To edit the colour, tap the right upper circle.
•	 To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and 

release it.
•	 To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to 

outside the folder. If the removed app is the only one app that existed 
in the folder, the folder is removed automatically.

•	 You can also add or remove apps after tapping .

•	 You cannot change the folder colour while using downloaded theme.
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Home screen settings
You can customise the Home screen settings.

1 On the home screen, tap Settings  Display  Home screen.

2 Customise the following settings:
•	 Select Home: Select a Home screen mode.
•	 Wallpaper: Change the Home screen background wallpaper.
•	 Screen swipe effect: Select an effect to apply when the Home 

screen canvas switches.
•	 Icon shape: Choose if you want icons to have square or rounded 

corners.
•	 Google feed: Show to the left of the main Home screen.
•	 Sort apps by: Set how apps are sorted on the Home screen.
•	 Hide apps: Select which apps you want to hide from the Home 

screen.
•	 Loop Home screen: Enable to allow continuous Home screen 

scrolling (loop back to first screen after the last screen).
•	 Swipe down on the Home screen: Enable to search apps or 

contents, or view notifications by swiping down on the home 
screen.

•	 Swipe up on the Home screen: Enable to search apps or contents, 
or view notifications by swiping up on the home screen.

•	 Home screen lock: Enable to prevent apps and widgets from being 
rearranged or removed.
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Screen lock
Screen lock overview
Your device’s screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock 
key. This also happens after the device is left idle for a specified period of 
time.
If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home 
screen appears immediately.
To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a 
screen lock.

•	 A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen 
and reduces battery consumption. We recommend that you activate the 
screen lock while not using the device.

Setting a screen lock
There are several options available for configuring the screen lock settings.

1 On the home screen, tap Settings  Lock screen & security  Select 
screen lock and then select the method you prefer.

2 Customise the following settings:
•	 None: Deactivate the screen lock function.
•	 Swipe: Swipe on the screen to unlock the screen.
•	 Pattern: Draw a pattern to unlock the screen.
•	 PIN: Enter a numeric password to unlock the screen.
•	 Password: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
•	 Fingerprints: Unlock the screen by using your fingerprint.
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Customise Lock screen
You can customise lock screen.

1 On the home screen, tap Settings  Lock screen & security  
Customise Lock screen.

2 Select a function you want to set.
•	 Wallpaper: Allow you to set the background for your Lock screen.
•	 Clock: Allow you to set where to position the clock on the Lock screen.
•	 Shortcuts: Allow you to choose apps to run on your Lock screen. 

This setting appears only when a screen lock is set.
•	 Weather animation: Enable this option to display weather 

animations for the current location on the Lock screen.
•	 Contact info for lost phone: Allow you to set text to be displayed 

on the Lock screen to identify the phone’s owner.

Secure lock settings
You can set secure lock settings.

1 On the home screen, tap Settings  Lock screen & security  Secure 
lock settings.

2 Select a function you want to set.
•	 Make pattern visible (shown only when Pattern is set as a screen 

lock): Turn on to make pattern visible.
•	 Lock timer: Allow you to set the amount of time before the screen 

automatically locks after the backlight turns off (time-out due to 
inactivity).

•	 Power key instantly locks: Enable this option to instantly lock the 
screen when the Power/Lock key is pressed. This setting overrides 
the Security Lock timer setting.

•	 Show lockdown option (shown only when a screen lock is set): 
Enable this option to display the Lockdown icon when you press 
and hold the Power/Lock button. Tap the Lockdown icon to turn off 
Smart Lock, biometric unlocking, and notifications on the lock screen.
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•	 Smart Lock: Allow you to set trusted devices, places, voice, and/or 
on-body detection that will allow your phone to remain unlocked.

•	 Available menu options may vary depending on the lock screen method 
selected.

KnockON
You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.

•	 This option is available only on the Home screen provided by LG. It may 
not function properly on a custom launcher or on the Home screen 
installed by the user.

•	 When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
•	 To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor 

is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on
Double-tap the middle of the screen.
•	 Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition 

rate.

Turning the screen off
Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.
You can also double-tap an empty space on the status bar.

Disable KnockON
If you don’t want to use the KnockON function, set as follows:
On the home screen, tap Settings  Extensions  KnockON and drag it 
to disable the function.
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Memory card encryption
You can encrypt and protect data saved on the memory card. The 
encrypted data in the memory card cannot be accessed from another 
device.

1 On the home screen, tap Settings  Lock screen & security  
Encryption & credentials  Encrypt SD card.

2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap 
Continue to continue.

3 Select an option and tap Encrypt now.
•	 New data encryption: Encrypt only data that is saved on the 

memory card after encryption.
•	 Full encryption: Encrypt all the data currently saved on the memory 

card.
•	 Exclude media files: Encrypt all files, except for media files such as 

music, photos and videos.

•	 Once memory card encryption starts, some functions are not available.
•	 If the device is turned off while encryption is underway, the encryption 

process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to 
check if the battery level is sufficient before starting encryption.

•	 Encrypted files are accessible only from the device where the files were 
encrypted.

•	 The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To 
use the encrypted memory card on another mobile device, format the 
card.

•	 You can activate memory card encryption even when no memory card 
is installed into the device. Any memory card that is installed after 
encryption will automatically be encrypted.
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Taking screenshots
You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut
Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the 
same time for at least two seconds.
•	 Screenshots can be viewed from the Screenshots folder in the 

Gallery.

Via Screenshot
On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar 
downwards, then tap .

•	 See Writing notes on a screenshot for details. 
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Entering text
Using the Smart toolbar
You can use various keyboard input methods in one place. You can select 
the desired input method from the top of the keyboard.

1 Select the desired keyboard input method from the Smart toolbar.

2 Tap  and select the input method you want to show on the Smart 
toolbar, or reorganise them.

Smart 
toolbar

•	 You can add up to 6 tools to Smart toolbar.
•	 Some supporting input methods may differ depending on the device 

you have.
•	 You can turn on or off the Smart toolbar feature from the keyboard 

settings.
•	 You can also use the keyboard input methods by tapping .

•	  : Add emojis.
•	  : Add stickers.
•	  : You can use Tenor’s GIF keyboard. Tap Accept to use this 

feature.
•	  : Add my emojis.
•	  : Open Draw chat.
•	  : Access keyboard settings.
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•	  : Tap  to enter text with your voice.
 - To maximise the voice command recognition, speak clearly.
 - To enter text with your voice, make sure that your device is 

connected to a network.
 - To select the language for voice recognition, tap   Languages 

on the voice recognition screen.
 - This function may not be supported, or the supported languages 

may differ depending on the service area.
•	  : Open the clip tray.
•	  : Enter text by handwriting. It is required to download the input 

language data for handwriting. Tap Download to download the 
input language data for handwriting.

•	  : Activate floating keyboard when you use the Multi-window 
feature. You can also move the keyboard to the desired location.

•	 Tap  in Smart toolbar.
 - If the device is connected to LG Dual Screen, you can capture the 

screen of LG Dual Screen and attach it during keyboard input. For 
more details, refer to Using Instant Capture on Dual Screen.

•	 Tap  in Smart toolbar.
 - If the device is connected to LG Dual Screen, You can expand the 

keyboard vertically and use the upper screen as an app screen 
and the bottom screen as a keyboard screen. For more details, 
refer to Using Dual Keyboard on Dual Screen.
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Using the Smart keyboard
You can use the Smart keyboard to enter and edit text.
With the Smart keyboard, you can view text as you type without 
bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. 
This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor
With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position 
you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then 
drag left or right.

•	 This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words
Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest 
frequently used words as you type. The longer you use your device, the 
more precise the suggestions are.
Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side 
of the keyboard upwards.
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•	 The selected word is automatically entered. You do not need to 
manually type every letter of the word.

Copy and Paste
You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the 
same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.

2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.

3 Select either Cut or Copy.
•	 Cut or copied text is automatically added to the clip tray.

4 Touch and hold the text input window, then select Paste.

•	 If there is no item that has been copied or cut, the Paste option will not 
appear.
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Content sharing
Playing content from another device
You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.

2 While viewing the items from the Gallery or Music app, tap  or   
Play on other device.
Or on the home screen, tap Settings  Connected devices  Screen 
sharing and then tap  to activate it.

3 Select the TV you want to connect to.

•	 For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices
You can view content from various devices, such as a computer, NAS or 
mobile device, by using the Gallery or Music apps.

Connecting the devices
Connect both your device and another device that support DLNA function 
to the same wireless network.

•	 Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and 
the connected device.
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Searching for nearby devices
You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the 

  Nearby devices menu in each app.
Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files
You can share files between your device and another LG device, or a tablet.

Sending files
From the Gallery or other apps, tap   Share or , then select a device 
on the file sharing list.

Receiving files
Drag the status bar downward and then tap File sharing.
If your device does not support the file sharing feature, on the home 
screen, tap Settings  Connected devices  File sharing  SmartShare 
Beam .

•	 You can share files with certain devices that support DLNA.
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Do not disturb
You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific 
period of time.
On the home screen, tap Settings  Sound  Do not disturb.
•	 Mode and select the mode you want:

 - Priority only: Receive sound or vibrate notifications for the selected 
apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.

 - Total silence: Disable both the sound and vibration.
•	 Select priorities: Receive alarms and the notifications for the selected 

apps.
 - Calls from: Set up a range of notifications when receiving a call.

•	 Repeated calls: Second call from the same caller within 15 min is not 
silenced.

 - Messages from: Set up a range of notifications when receiving a 
message.

•	 Use Do not disturb: Turn on the Do not disturb feature.
•	 Sleeping: Set the schedule for which you want to turn on the Do not 

disturb feature.
•	 Help: View the help for Do not disturb.
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Installing and uninstalling apps
Installing apps
Access an app store to search and download apps.
•	 You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your 

service provider.

•	 Some app stores may require you to create an account and sign in.
•	 Some apps may charge fees.
•	 If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending 

on your pricing plan.
•	 SmartWorld may not be supported depending on the area or service 

provider.

Uninstalling apps
Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture
Press and hold any empty area on the screen, and then press  of the 
app you want to delete.

Uninstalling by using the settings menu
On the home screen, tap Settings  Apps  App info, select an app, then 
tap Uninstall.

•	 Some apps cannot be uninstalled by users.
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Uninstalling apps from the app store
To uninstall an app, access the app store from which you download the 
app and uninstall it.

Installing and uninstalling apps during the 
setup
When you turn on the device for the first time, you can download 
recommended apps.
You can skip to the next step without installation.

App trash
You can view the uninstalled apps. You can also reinstall apps which were 
uninstalled within 24 hours from now.

1 On the home screen, tap Management  App trash.
You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then 
tap App trash.

2 Activate the desired function:
•	 Restore: Reinstall the selected app.
•	  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.

•	 Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours 
after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, 
you must download them again from the app store.

•	 This feature is activated on the default Home screen only. If you 
uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they 
are immediately and permanently removed from the device.
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App Shortcuts
On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, 
Camera, Gallery and Settings to display a quick access menu. Use apps 
more easily through App Shortcuts.
•	 Tap  to set the widgets for the app.
•	 Tap  to check the app information.

•	 This feature is available only on some apps.
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Phone
Voice call
Make a phone call by using one of the available methods, such as manually 
entering a phone number and making a call from the contact list or the 
list of recent calls.

Making a call from the keypad
1 On the home screen, tap   Dial.

2 Make a call by using a method of your choice:
•	 Enter a phone number and tap .
•	 Touch and hold a speed dial number.
•	 Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name 

in the contact list, and then tap .

•	 To enter "+" when making an international call, touch and hold number 
0.

•	 See Adding contacts for details on how to add phone numbers to the 
speed dial list.

Making Calls from Contacts
1 On the home screen, tap   Contacts.

2 After selecting the number you want to call from the list of contacts, 
tap .
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Answering a call
To answer a call, drag  on the incoming call screen.
•	 When the stereo headset is connected, you can make calls by using the 

call/end button on the headset.
•	 To end a call without turning off the screen, on the home screen, tap 

Settings  Network & internet  Call  Answer and end calls and 
then activate End call with the Power key.

•	 On the home screen, tap Settings  Network & internet  Call  
Answer and end calls  End call with the Power key, you can end a 
call by pressing the Lock/Power key while the call-in-process screen is 
turned on.

Rejecting a call
To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.
•	 To send a rejection message, drag the rejection message option  

across the screen.
•	 To add or edit a rejection message, On the home screen, tap Settings  

Network & internet  Call  Call blocking & Decline with message.
•	 When a call is coming in, press the Volume Up, Volume Down or Power/

Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Checking an incoming call while using an app
When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be 
displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, 
or send message from the pop-up screen.

•	 On the home screen, tap Settings  Network & internet  Call  
Additional settings  Incoming voice call pop-up and then select the 
desired way you would like to display the incoming call while using an 
app.
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Viewing missed calls
If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .
To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also 
tap   Call logs on the home screen.

Functions accessible during a call
During a call, you can access a variety of functions by tapping the 
on-screen buttons:
•	 Contacts: View the contact list during a call.
•	 Hold: Place the current call on hold.
•	 Dialpad: Display or hide the dial pad.
•	 Speaker: Turn on the speakerphone function.
•	 Mute: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other 

party.
•	 Bluetooth: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and 

connected.
•	  : End a call.
•	  : Access additional call options.

•	 Available settings items may vary depending on the area or service 
provider.
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Making a three-way calling
You can make a call to another contact during a call.

1 During a call, tap   Add call.

2 Enter a phone number and tap .
•	 The two calls are displayed on the screen at the same time, and the 

first call is put on hold.

3 To start a conference call, tap Merge calls.

•	 You may be charged a fee for each call. Consult with your service 
provider for more information.

Viewing call records
To view recent call records, on the home screen, tap   Call logs. Then, 
you can use the following functions:
•	 To view detailed call records, select a contact. To make a call to the 

selected contact, tap .
•	 To delete call records, tap   Delete.

•	 The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with 
your service provider for more information.

•	 The deleted call history can not be restored.
•	 Pinch two fingers or spread your fingers apart to adjust the font size of 

call logs or contacts.

Configuring call options
You can configure various call options.

1 On the home screen, tap   Dial or Call logs.

2 Tap   Call settings and then configure the options to suit your 
preferences.
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Messaging
Sending a message
You can create and send messages to your contacts using the Messaging 
app.

•	 Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with 
your service provider for more information.

1 On the home screen, tap .

2 Tap .

3 Specify a recipient and create a message.
•	 To use multimedia options, tap .
•	 To access optional menu items, tap .

4 Tap  to send the message.

Reading a message
You can view exchanged messages organised by contact.

1 On the home screen, tap .

2 Select a contact from the message list.

•	 While on the message list or chat window, you can adjust the font size 
by placing two fingers on the screen and either widening or narrowing 
the fingers. 
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Configuring messaging settings
You can change messaging settings to suit your preferences.

1 On the home screen, tap .

2 Tap   Settings from the message list.

•	 You can designate settings for the notice window, blocking calls, disaster 
alert, multimedia messages, etc. 

Camera
Starting the camera
You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable 
moments.
On the home screen, tap .

•	 Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a 
soft cloth.

•	 Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other 
foreign substance.

•	 Images included in this user guide may be different from the actual 
device.

•	 Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See Gallery 
overview for details.

•	 Refrain from using the product for a purpose that may violate someone 
else’s privacy or rights.
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Taking a photo
You can take photos with the camera in the product.

1 Tap  and focus on the subject.
•	 You can touch the subject to focus on.
•	 You may spread or pinch two fingers to zoom in or out.

2 Tap  to take a photo.
•	 You can also press the Volume Down or Volume Up key to take a 

photo.
•	 You can take a photo while recording a video by pressing  on the 

screen.
•	 The options displayed on the shooting screen may differ depending 

on the selected camera (front or rear) and camera mode.
•	 The camera will turn off automatically if you do not use it for a while 

after running the Camera app.

Set timer setting

Set flash setting

Apply filter effect

Set camera

Switch to  front-facing/ 
rear-facing camera

Select zoom

Current camera mode

Start Google Lens

Take photo

Preview

Auto scene optimizer
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•	 You can run the camera app by short-pressing the power key twice. On 
the home screen, tap Settings  Extensions  Shortcuts and then tap 
Open Camera to activate it.

•	 When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing 
the Volume Down key twice.

•	 On the home screen, tap Settings  Extensions  Shortcuts and then 
tap Open Camera  to activate it.

Customising the camera options
You can customise a variety of camera options to suit your preferences.
Tap  on the screen.

•	 Available options vary depending on the selected camera (front or rear 
camera) and the selected camera mode.

Auto scene 
optimizer

By recognizing the scene that is being recorded, applies the 
optimal resolution setting automatically.

AI Composition By recognizing the human figure when taking a portrait, 
recommends the optimal composition.

Tips Notifies the user when the subject’s eyes were closed or the 
picture is blurry for optimal photography.

HDR

Obtain photos in vivid colours and get compensated effects 
even when they are taken against the light. These functions 
are provided by the high dynamic range (HDR) technology 
equipped in the camera.

Live photo Record the action before and after you take a photo.

Cheese shutter Allows you to take a photo by saying ‘Cheese’, ‘Smile’, 
‘Whiskey’, ‘Kimchi’, or ‘LG’.

Tag locations Save the image with GPS location data.

Grid Display guide grids so that you can take photos or record 
videos based on the horizontal and vertical reference lines.
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Add signature Display a personalised signature on the photos.

Storage
Select if you want to store the pictures and videos in the 
Internal storage or SD card. (Available when a memory card 
is inserted.)

Help Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot Take a selfie by selecting its option between Gesture shot 
and Auto shot.

Save as flipped Saves as flipped images when taking a selfie.

•	 You can apply the make-up effect when taking a selfie using the front 
camera.

•	 Gesture shot is taken by recognizing the shape of a hand and Auto 
shot is taken by recognizing a face.



Useful Apps 80

Mode Selection
You can conveniently select from the modes displayed on the screen 
which are selected to suit the shooting environment.
Tap  and swipe the camera modes left or right, or swipe the screen left 
or right to select a camera mode. 

Camera modes
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Using camera modes
Recording a video
1 Tap  and select Video by swiping camera modes.

2 Tap  to record a video.

Select zoom

Recording a video

Switch to front-facing/
rear-facing camera

Preview

Set timer setting

Set flash setting

Set camera

Apply filter effect

Turn On/Off steady cam

•	 To take a photo while recording a video, tap .
•	 To pause the video recording, tap . To resume the video recording, 

tap .
•	 While recording a video, you may spread or pinch two fingers to 

zoom in or out.
•	 While recording a video, you may tap the desired area to adjust the 

brightness.

3 Tap  to end the video recording.
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Taking a photo
Tap  and select Photo by swiping camera modes.
See Taking a photo for more details.

Taking portraits
You can take photos that make the subject more distinct and stand out 
by blurring the background.

1 Tap  and select Portrait by swiping camera modes.
•	 Drag the slide bar to the left or right to adjust the blur strength.

2 Tap  to take a photo.

Set timer setting

Set flash setting

Set camera

Apply filter effect

•	 When you see the message “Portrait is available”, start taking a photo.
•	 The Portrait feature may not work if the camera cannot recognise the 

subject.
•	 While taking a photo, keep the distance to your subject to 1.3 ~ 5 feet.
•	 This feature is not available if the surroundings are too dark.
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Manual Camera
You can create photos featuring professional touch by using a variety of 
advanced features.

1 Tap  and select Manual Camera by swiping camera modes.

2 Customise the following camera settings.
•	 Select a zoom from  / .
•	 If you set Auto for options, the options are automatically adjusted 

according to the shooting target and environment.
•	 If the Focus peaking option is set, the focus area is highlighted in 

color. This feature is available only in Manual Focus (MF) mode.

Adjust white 
balance

Reset the 
settings

Adjust focus

Adjust 
brightness

Adjust ISO 
speed

Displays the 
various Graphy 
options

Adjust shutter 
speed

Set timer setting

Set flash setting

Set camera

Apply filter effect

3 Tap  to take the photo.
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•	 If you tap  and select a Graphy effect, a list of recommended photos 
with various settings will appear.

•	 Selecting the Graphy effects allows you to shoot using the white 
balance, shutter speed, and ISO setting values applied to the 
recommended photo.

•	 This feature is available only in Manual camera mode.
•	 You can see a variety of recommended photos if you download the 

Graphy app from the Google Play Store.
•	 You may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
•	 Tap , then tap  from the Graphy photos menu to deactivate this 

feature.

Customising the camera options
You can customise a variety of camera options to suit your preferences.
Tap  in Manual Camera.

Graphy photos
Adjust the white balance, ISO and shutter speed for the 
recommended photo.
See Manual Camera for details.

Save as RAW

The image is stored as a RAW file format so that you can 
modify it.
The DNG and JPEG files are created while taking a photo, then 
saved as a non compressed high resolution image.

Cheese shutter Allows you to take a photo by saying ‘Cheese’, ‘Smile’, ‘Whiskey’, 
‘Kimchi’, or ‘LG’

Tag locations Save the image with GPS location data.

Guide Display guide grids so that you can take photos based on the 
horizontal and vertical reference lines.

Add signature Display a personalised signature on the photos.
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Storage
Select if you want to store the pictures and videos in the
Internal storage or SD card. (Available when a memory card is
inserted.)

Help Provide Help for each camera menu.

Using additional camera modes
Tap  and select More by swiping camera modes.

Night View
You can take vivid and clear night photos. Night view will run 
automatically when you take a photo in a low light conditions.
You can also take clear night scenes by using the Night view feature 
manually.

1 Tap  and select More by swiping camera modes.

2 Tap .
•	 Select a zoom from  / .

3 Tap  to take a photo.
•	 To adjust the brightness of the photo, slide  left or right.
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Set timer setting

Set flash setting

Set camera

Apply filter effect

Adjust brightness

•	 Hold steady and firm so that the camera does not shake while taking 
a photo.
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Panorama
You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction 
to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

1 Tap  and select More by swiping camera modes.

2 Tap .
•	 Select a zoom from  / .

3 Tap  and then slowly move the camera in one direction.

4 Tap  to stop capturing the panoramic.

Set camera

•	 When moving the camera in one direction, make sure that the screen 
you shoot is not out of the guide line.

Slo-mo
Create a fun video by changing the speed of movement. This function is 
useful when you want to playback a video at a slower speed compared to 
the actual speed of the original clip.
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1 Tap  and select More by swiping camera modes.

2 Tap .

3 Select  section or the entire video and select the desired slow 
motion effect.

4 Tap  to shoot video.
•	 If you shoot slow motion for the entire video, slow motion effect 

will be applied to the whole video.
•	 If you shoot slow motion for sections, slow motion effect will be 

applied to the sections where  was pressed.
 - Press  at the moment where you want the slow motion 

effect to be applied. 
: With a short-press, slow motion effect will be applied for 0.5 
second. 
: With a long-press, slow motion effect will be applied until you 
release your finger.

 - You can press  up to five times.
•	 To pause the video recording, tap . To resume the video recording, 

tap .

5 If you want to finish shooting, press .

YouTube Live
You can record a video and directly upload to YouTube.
To use this feature, you must meet the eligibility requirements. Contact 
YouTube for the requirements.

1 On the home screen, tap .

2 Select More by swiping camera modes, then tap .

•	 YouTube Live is available only when your device is connected to the 
Internet. If you use mobile data, you may be charged for data usage, 
depending on your pricing plan.
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Useful camera features
Taking a photo with the AI feature
When taking a photo, the AI feature recognises a subject and applies the 
optimum effect to the photo.

•	 Tap  to deactivate the AI feature.

Auto-Exposure/Auto-Focus lock
You can fix the current exposure level and focus position by touching and 
holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank 
area on the screen.

Auto-Exposure/
Auto-Focus lock

•	 This feature is available only in specific modes.
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Switching between cameras
You can switch between the front and rear cameras to suit your 
environment.
•	 To switch between the front and rear cameras, swipe the screen up or 

down on the shooting screen in the Camera app.

•	 Use the front camera to take selfies. See Selfie shot for details.

Zoom in or out
You may spread or pinch two fingers to zoom in or out when you take 
photos or videos.

•	 Zoom in/out function is not available in the selfie mode (front camera).
•	 This function is not supported in a number of modes.
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Using the Burst Shot
You can take consecutive photos and view them as moving pictures in the 
Gallery.

1 Tap  and select Photo.

2 Tap and hold .
•	 Multiple, consecutive photos are taken while you are holding down 

.

Gesture shot
You can take selfies by using gestures.
Show your palm to the front camera and then clench your fist.
You can also clench your fist and then open it towards the front camera.
•	 In three seconds, a photo is taken.

•	 To use this feature, switch to the front camera mode, then tap   
Selfie shot  Gesture shot. 

•	 Make sure that your palm and fist are within the reference line so that 
the camera can detect them.

•	 This feature may not be available while using some of the camera 
features.
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Auto shot
You can use the face detection feature to take selfies easily and 
conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, 
the front camera detects your face and takes a selfie automatically.
•	 The white coloured guide frame appears when the front camera 

detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, 
the guide frame colour turns yellow, then the camera takes a photo.

•	 Tap   Selfie shot  Auto shot to enable the Auto shot feature.

Interval shot
You can take selfies at an interval.
While using the front camera, you can show your palm to the camera, 
then clench your fist twice quickly.
•	 Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three 

seconds.

Save as flipped
Before taking a photo with the front camera, tap   Save as flipped. 
The image is flipped horizontally.

•	 When using the front camera, you can change how selfies are taken in 
the camera options. See Customising the camera options for details.

Selfie shot
You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.

1 Tap  and select Photo by swiping camera modes.

2 Tap  to switch to the front camera.

3 Tap  to take photos.
•	 Tap  to apply various beauty effects.
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Gallery
Gallery overview
You can view and manage photos and videos saved on your device.

Viewing photos
You can view the photos saved to the product.

1 Tap  and select a desired folder.

2 Tap a desired photo.
•	 The Gallery folder contains Photos, Albums, Memories, and Play.

Delete images.

Preview gallery

Share images.

Add to or remove from 
your favourites.

Edit images.

Access additional options.

Start Google Lens.

Back to the previous 
screen.

•	 Details menu appears when the screen is lightly touched. Touching the 
screen once again makes the menu disappear.
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Playing a video
You can view the videos saved to the product.

Pause or play the 
video.

Access additional 
options.

Back to the 
previous screen.

Delete images.

Preview gallery.

Share images.

Add to or remove from 
your favourites.

Edit images.

•	 To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up 
or down.

•	 To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or 
down.

•	 Dragging the screen to the left on the video play screen allows you to 
rewind (REW) and dragging to the right allows you to fast forward (FF).
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Deleting files
You can delete files by using one of the following options:
•	 Touch and hold a file from the file list, then tap Delete.
•	 Deleted files are automatically moved to   Trash and they can be 

restored to the Gallery within 7 days.
•	 Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be 

restored.

Sharing files
You can share files by using one of the following options:
•	 While viewing photo or video, tap  to share the file by using the 

method you want.

•	 If you take photos or videos after you tap     Tag locations 
, the location-specific memories album is automatically created after a 
certain time under the Memories tab of Gallery.

•	 You can search the photos or videos by place, tag, camera mode, etc. by 
tapping  in the gallery.

•	 Some file formats may not be supported, depending on the installed 
software.

•	 Some files may not be opened due to encoding.
•	 Files that exceed the size limit may cause an error.
•	 You need to activate the GPS feature to create Memory albums.

Making a collage
You can make a collage from the associated content.

1 Tap  and select   Make collage.

2 Select the desired images to add to the collage and then tap Make 
collage.
•	 Select the desired layout from the bottom of the screen.
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3 Tap Make.

•	 A maximum of 9 images can be used to create a collage.

Creating a movie
You can create a new movie by putting images and videos together.

1 Tap  and select   Create movie.

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

3 Edit the selected images and videos and then tap Save.

Resetting files

Effecting files 

Previewing a file

Deleting files

Adding files

•	 A maximum of 50 videos can be used to create a movie.
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Making a GIF
You can easily make a GIF file using recorded video.
Tap  and select Making a GIF.

Creating video
1 At the desired starting point while watching a video, tap .

2 Select the length of the GIF you want to create.
•	 GIF is generated for the time selected from the specified starting 

point.
•	 For videos that are less than 5 seconds, GIF images are 

automatically generated for the remaining time.

Creating GIF Photographs
1 In the photograph list in the Gallery, tap   Create GIF.

2 Select a picture to turn into a GIF photograph, and then tap Create 
GIF.
•	 You can add/delete a photograph, adjust the speed or screen ratio, 

and set the photograph order.

•	 Creating GIF photographs is a function provided for the user to produce 
creative images. Violating rights such as intellectual property right 
or defaming the reputation of another person by using the creating 
GIF photographs function may lead to a civil or criminal liability in 
accordance with the related laws. Be cautious not to copy or transmit 
another person’s work without authorization. LG Electronics is not liable 
in any way for such acts by users.

•	 You can select up to 100 photographs to produce when you create a 
GIF.
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Contacts
Contacts overview
You can save and manage contacts.
On the home screen, tap Essentials  Contacts.

Adding contacts
Adding new contacts
1 On the contact list screen, tap .

•	 A pop-up appears for selecting the saving location for contact. 
Select the location you want.

2 Enter contact details and tap Save.

Importing contacts
You can import contacts from another storage device.

1 On the contact list screen, tap   Manage contacts  Import.

2 Select the source and target locations of the contact you want to 
import, and then tap OK.

3 Select the contacts and tap Import.

Adding contacts to the speed dial list
1 On the contact list screen, tap   Speed dial.

2 Tap Add contact from a speed dial number.

3 Select a contact.

•	 While adding a new contact, tap  to add a speed dial number.
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Searching for contacts
You can search for contacts by using one of the following options:
•	 Tap the search bar at the top of the Contacts screen and enter the 

desired contact or phone number you want to search for.
•	 Scroll the contact list up or down.
•	 From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a 

contact.

•	 Pressing the search bar at the top of the Contacts screen and entering 
a contact or phone number brings up the integrated search results from 
the call history and contacts list saved onto the product. 

Contacts list
Editing contacts
1 On the contact list screen, select a contact.

2 On the contact detail screen, tap  and edit details.

3 Tap Save to save changes.

Deleting contacts
You can delete contacts by using one of the following options:
•	 On the contact list screen, touch and hold a contact you want to 

delete, then tap .
•	 Tap   Delete on the contact list screen.

•	 Deleted contacts may not be restored.



Useful Apps 100

Adding favourites
You can register frequently used contacts as favourites.

1 On the contact list screen, select a contact.

2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups
1 On the contacts group list, tap .

2 Enter a new group name.

3 Tap Add members, select contacts, then tap Add.

4 Tap Save to save the new group.

QuickMemo+
QuickMemo+ overview
You can make creative notes by using a variety of options on this 
advanced notepad feature, such as image management and screenshots, 
which are not supported by the conventional notepad.
This device supports the Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic).

Creating a note
1 On the home screen, tap Essentials  QuickMemo+.

2 Tap  to create a note.
•	  : Save a note.
•	  : Undo the previous edit.
•	  : Redo the recently deleted edits.
•	  : Enter a note by using the keypad.
•	  : Save your favorite pen types.
•	  : Write notes by hand.
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•	  : Erase handwritten notes.
•	  : Change into the calligraphy font as you write by hand.
•	  : Access additional options.

3 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot
1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar 

downwards and then tap .
•	 The screen is captured and displayed as a thumbnail on the right 

bottom of the screen.

2 To write notes on the screen, tap .

3 Write notes using the tools.
•	  : Zoom in or out, or adjust the area to capture.
•	  : Write notes by hand.
•	  : Erase handwritten notes.
•	  : Undo the previous edit.
•	  : Redo the recently deleted edits.
•	  : Crop the screen as you desire.

4 Tap  and save the notes.
•	 Saved notes can be viewed in Gallery.
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Additional features after capturing a screenshot

Tap to record the screen. 

Tap to capture entire 
screen by using the scroll 
capture feature.

Tap to delete the captured 
screen shot.

Tap to write notes on the 
captured screen.

Tap to share the captured 
screen shot.

•	 You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
•	 While using an app such as Messaging and Chrome, drag the 

notifications panel downwards and then tap . Then, tap  to 
capture the entire screen you are currently viewing as a single file.

•	 This feature is available only on some apps that support the scroll 
capture feature.

•	 Pinch two fingers or spread your fingers apart to change the memo 
layout.
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Clock
Alarm
You can set an alarm to trigger it at a specified time.

1 On the home screen, tap Essentials  Clock  Alarm.

2 Tap  to add a new alarm.

3 Configure the alarm settings and tap Save.

•	 If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
•	 To delete an alarm, tap   Delete at the top of the screen. You can also 

touch and hold the alarm.

World clock
You can view the current time in cities around the world.

1 On the home screen, tap Essentials  Clock  World clock.

2 Tap  and add a city.
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Timer
You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

1 On the home screen, tap Essentials  Clock  Timer.

2 Set the time and tap Start.
•	 To suspend the timer, tap Pause. To resume the timer, tap Resume.

3 Tap Stop to stop the timer alarm.

Stopwatch
You can use the stopwatch to record a lap time.

1 On the home screen, tap Essentials  Clock  Stopwatch.

2 Tap Start to initiate the stopwatch.
•	 To record a lap time, tap Lap.

3 Tap Pause to suspend the stopwatch.
•	 To resume the stopwatch, tap Resume.
•	 To clear all the records and restart the stopwatch, tap Reset.
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Music
You can play and manage songs or music albums.

1 On the home screen, tap Essentials  Music.

2 Select a category.

3 Select a music file.

Play in random order. Select a repeat mode.

Tap to play the next file / 
Touch and hold to fast 
forward.

Tap to play from the 
beginning of the current 
file / Double-tap to play 
the previous file / Touch 

and hold to rewind.

Add to or delete from your 
favourites.

Adjust the sound volume.

Set sound effects.

Turn on/off Flash Light.

Back to the previous 
screen.

Pause or play.

Access additional options.

Go to Now playing list.

•	 Some file formats may not be supported, depending on the installed 
software.

•	 Files that exceed the size limit may cause an error.
•	 Music files may be protected by international copyright owners or 

copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying 
a music file. To download or copy a music file, first check the copyright 
law for the relevant country.

•	 This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the 
Hi-Fi icon.

•	 If you set the flashlight, flashlight blinks to fit the music being played.
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Calculator
You can use two types of calculators: the simple calculator and the 
scientific calculator.

1 On the home screen, tap Essentials  Calculator.

2 Use the keypad to make a calculation.
•	 If you want to calculate from the beginning, tap and hold .

ThinQ
You can easily connect the product with IoT appliances to monitor and 
conveniently use the appliances.
On the home screen, tap Essentials  ThinQ.

•	 Washing machine, dryer, styler, dishwasher, oven, and robot cleaner can 
only be registered when the product is in the standby mode.

•	 Look for the ThinQ mark on the product to see if it can be connected to 
ThinQ app.

•	 Tap  to check various function of the ThinQ app.
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LG Health
You can manage your health and maintain good exercise habits by 
keeping track of the exercises you do.

Getting started with LG Health
You can configure LG Health when launching the app for the first time or 
after resetting it.

1 On the home screen, tap Essentials  LG Health.

2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health
You can view main information on LG Health and manage the amount of 
physical exercise and health information.

1 On the home screen, tap Essentials  LG Health.

2 The following options are available.
•	  : View your exercise log on the day you want to check.
•	  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your 

physical exercise are recorded for each exercise type.
•	  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set 

various LG Health settings.

•	 Health-related information provided by LG Health is designed for user 
convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, 
treatment, diagnosis or other medical issues.

•	 LG Health may vary or may not be available, depending on the country 
and service provider. LG Health functions that are available and apps 
that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This 
is due to differing laws and regulations.
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HD Audio Recorder
The HD Audio Recorder allows you to configure the audio settings 
manually so that you can record audio based on your environment.

Recording modes
You can record a high definition audio file by selecting and configuring the 
desired audio mode to suit the recording environment.
On the home screen, tap Essentials  HD Audio Recorder  .

Normal
You can record audio without extra settings.

ASMR
You can record ASMR sound.

Concert
You can record audio in a concert or other music event.

Custom
You can manually configure the desired settings to record audio.

Studio Mode
With Studio mode, you can play an audio file or music and record your 
voice at the same time, create a chord by recording your voice multiple 
times, and record your comments over the presenter’s or speaker’s original 
audio file.

1 On the home screen, tap Essentials  HD Audio Recorder    
Custom.

2 Tap .

3 Select an audio file to use as background music.

4 Tap  to record voice.

5 Tap  to save the recorded file.
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•	 Background music can only be played through earphones. Make sure to 
plug in earphones before using this feature.

•	 To change additional settings, tap   Settings, then customise the file 
type, bit depth, sampling rate and other settings.

•	 When you select the Concert or Custom mode with earphones 
connected,  appears. Tap  and then select the microphone to use.

•	 You can monitor the the sound quality with the connected earpiece 
while recording audio. While recording audio in Studio mode, sound 
monitoring is not supported. You can hear only the background music.

Game Launcher
You can set whether to use the game launcher where you can view the 
list of games installed on the product and select game settings such as 
muting media volume, limiting alerts, etc.

1 On the home screen, tap Game Launcher.

2 Select the desired option.

Smart Doctor
You can use Smart Doctor to diagnose the device’s condition and optimise 
it.
On the home screen, tap Management  Smart Doctor.
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LG Mobile Switch
Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile 
Switch.

1 On the home screen, tap Management  LG Mobile Switch.
You can also tap Settings  System  Backup  LG Mobile Switch.
•	 If the app is not installed on the product, download and install the 

LG Mobile Switch app from the Google Play Store.

2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for 
transfer.

•	 Data in a Google Account will not be backed up. When you synchronise 
your Google Account, Google apps, Google contacts, Google Calendar, 
Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are 
stored on the Drive app automatically.

•	 Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional 
powering off during the process.

App trash
You can see the list of apps deleted on the home screen. The app that was 
deleted within the last 24 hours can be recovered.
On the home screen, tap Management  App trash.
For more details, refer to App trash.
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SmartWorld
You can download a variety of games, audio content, apps and fonts 
provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences 
by using Home themes and fonts.

•	 If you use mobile data, you may be charged for data usage depending 
on your pricing plan.

•	 This feature may not be supported depending on the area or service 
provider.

1 On the home screen, tap Services  SmartWorld.

2 Tap   LG Account, then sign in.

3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app
If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

1 On the home screen, tap Settings  System  Update centre  App 
Updates.
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Cell Broadcast
You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as 
typhoons, floods and earthquakes.
On the home screen, tap Services  Cell Broadcast.

Google apps
You can use Google apps by setting a Google Account. The Google 
Account registration window appears automatically when you use a 
Google app for the first time. If you do not have a Google Account, create 
one from your device. For details on how to use an app, see the Help in 
the app.

•	 Some apps may not work depending on the area or service provider.

Calendar
The Calendar app allows you to track your schedule of events (that you 
created), organised by Day, 3-day, Week or Month.

Chrome
A fast, simple, and secure web browser, built for the modern web.

Docs
Docs is a collaborative, word-processing tool that powers productivity. Use 
Docs to create, edit and work together in real-time.

Drive
Drive is a file storage and sharing app that makes it easy to find, share and 
collaborate on work projects from anywhere, instantly.
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Duo
Make simple, high quality video calls to your friends and family on Android 
phones and iPhones.

Gmail
Gmail is an easy to use mail app that keeps your messages safe, makes 
your inbox smarter, and helps you stay organised.

Google
The Google app keeps you in the know about the things you care about. 
Find quick answers, explore your interests, and get a feed of stories and 
updates on topics that matter to you.

Maps
Going somewhere? Go with Maps, the app you can rely on for real-time 
GPS navigation, traffic, transit, and details about millions of places, such as 
reviews and popular times.

Photos
Home for all your photos and videos, automatically organised so you can 
share and save what matters.

Play Movies & TV
Use your Google Account to rent or purchase movies. Purchase content 
and play it anywhere.

YT Music
A new music streaming service from YouTube.

Sheets
Sheets is a collaborative spreadsheet processing tool that powers 
productivity. Use Sheets to import, organise and analyse information 
together in real-time.
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Slides
Google Slides is a collaborative presentation creation tool that powers 
productivity. Use Slides to organise information, present results, and make 
decisions together in real-time.

YouTube
Watch your favourite channels, listen to music you love, and upload videos 
to share with people around the world.

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

•	 The Google Assistant is not available in certain languages and countries.

Files
You can view and manage files saved on your device.
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Settings
You can customise the device settings in accordance with your 
preferences.
On the home screen, tap Settings.

•	 If you enter a keyword on the search window at the top of the screen, 
you can conveniently run the items that need to be set. 

Network & internet
Dual SIM card
You can configure Dual SIM settings.

1 On the settings screen, tap Network & internet  Dual SIM Card.

2 Customise the following functions:
•	 SIM card 1: Change the name and icon of the SIM card 1.
•	 SIM card 2: Change the name and icon of the SIM card 2.
•	 SIM card colour theme: Change the colour themes for the SIM 

cards.
•	 Cost save mode: Activate or deactivate the cost save mode. In the 

cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific 
SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is 
active, for example, it is using mobile data.

•	 Mobile data: Select a SIM card you want to use for mobile data 
service. You can also turn off this function.

•	 Data roaming: Select this option to enable the device to use mobile 
data when you are roaming outside your home network area.

•	 Mobile data during calls: Access mobile data using the nondefault 
data SIM card temporarily during an HD voice call with the same 
card.
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Wi-Fi
You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network
1 On the settings screen, tap Network & internet  Wi-Fi.

2 Tap  to activate it.
•	 Available Wi-Fi networks appear automatically.

3 Select a network.
•	 You may need to enter the network’s Wi-Fi password.
•	 The device skips this process for previously accessed Wi-Fi 

networks. If you do not want to automatically connect to a certain 
Wi-Fi network, tap the network and then tap Forget.

Wi-Fi network settings
On the settings screen, tap Network & internet  Wi-Fi.
•	 Switch to mobile data: If the mobile data connection function is 

activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi 
connection, the device automatically connects to the Internet via the 
mobile data connection.

•	 This feature depends on the service provider.

•	  : Customise Wi-Fi network settings.
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Wi-Fi Direct
You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to 
share data directly with them. You do not need an access point. You can 
connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

1 On the settings screen, tap Network & internet  Wi-Fi    
Advanced Wi-Fi  Wi-Fi Direct.
•	 Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.

2 Select a device.
•	 Connection occurs when the device accepts the connection request.

•	 The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

Mobile data
You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data 
usage.

Turning on mobile data
1 On the settings screen, tap Network & internet  Mobile data.

2 Tap  to activate it.

Customising mobile data settings
1 On the settings screen, tap Network & internet  Mobile data.

2 Customise the following settings:
•	 Mobile data: Set to use data connections on mobile networks.
•	 Limit mobile data usage: Set a limit for mobile data usage to block 

mobile data if the limit is reached.
•	  : Customise mobile data settings.
•	 Data usage volume is measured based on the product, and the 

volume calculated by your mobile provider may be different.
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Call
You can customise call settings, such as voice call and international call 
options.

•	 Some features may not be supported depending on the area or service 
provider.

1 On the settings screen, tap Network & internet  Call.

2 Customise the settings.

Tethering
USB tethering
You can connect the device to another device via USB and share mobile 
data.

1 Connect your device and other devices via USB cable.

2 On the settings screen, tap Network & internet  Tethering  USB 
tethering and then tap  to activate it.

•	 This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending 
on your pricing plan. Consult with your service provider for more 
information.

•	 When connecting to a computer, download the USB driver from 
www.lg-mobile.co.il and install it on the computer.

•	 You cannot send or receive files between your device and a computer 
while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or 
receive files.

•	 Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or 
Linux.

http://www.lg-mobile.co.il
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Wi-Fi hotspot
You can set the device as a wireless router so that other devices can 
connect to the Internet by using your device’s mobile data.

1 On the settings screen, tap Network & internet  Tethering  Wi-Fi 
hotspot and then tap  to activate it.

2 Tap Set up Wi-Fi hotspot, and enter the Wi-Fi name (SSID) and 
password.

3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device 
network on the Wi-Fi list.

4 Enter the network password.

•	 This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending 
on your pricing plan. Consult with your service provider for more 
information.

•	 More information is available at this web site: 
http://www.android.com/tether#wifi

Wi-Fi hotspot turn off timer
When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, 
it is automatically disconnected. You can set the time for automatic 
disconnection.

Bluetooth tethering
A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your 
device’s mobile data.

1 On the settings screen, tap Network & internet  Tethering  
Bluetooth tethering and then tap  to activate it.

2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.
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•	 This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending 
on your pricing plan. Consult with your service provider for more 
information.

•	 More information is available at this web site: 
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help
You can view help on using tethering and hotspots.
On the settings screen, tap Network & internet  Tethering  Help.

Airplane mode
You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is 
on, functions that do not involve data, such as games and music playback, 
remain available.

1 On the settings screen, tap Network & internet  Airplane mode.

2 Tap Turn on in the confirmation screen.

Mobile networks
You can customise the mobile networks settings.

1 On the settings screen, tap Network & internet  Mobile networks.

2 Customise the following settings:
•	 Network mode: Select a network type.
•	 Access Point Names: View or change the access point for using 

mobile data services. To change the access point, select a choice 
from the access point list.

•	 Network operators: Search for network operators and connect 
automatically to a network.
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VPN
You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can 
also manage connected virtual private networks.

Adding VPN
1 On the settings screen, tap Network & internet  VPN.

2 Tap .

•	 This feature is available only when the screen lock is activated. If the 
screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap Change 
from the notification screen to activate the screen lock. See Setting a 
screen lock for details.

3 Enter VPN details and tap Save.

Configuring VPN settings
1 Tap a VPN from the VPNS list.

2 Enter the VPN user account details and tap Connect.
•	 To save the account details, select the Save account information 

checkbox.

Private DNS
You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.

1 On the settings screen, tap Network & internet  Private DNS.

2 Select the desired option and tap Save.
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Connected devices
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  Bluetooth.

2 Tap  to activate it.
•	 Available devices appear automatically.
•	 To refresh the device list, tap .

•	 Only devices set as visible are displayed on the list.

3 Select a device from the list.

4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.

•	 This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth
1 Select a file.

•	 You can send multimedia files or contacts.

2 Tap   Bluetooth.

3 Select a target device for the file.
•	 The file is sent as soon as the target device accepts it.

•	 File sharing processes may differ, depending on the file.
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Screen sharing
You can play the screen and sound of the device on a different device, 
such as a TV, that supports the Miracast function.

1 On the settings screen, tap Connected devices  Screen sharing.

2 Tap  to activate it.

3 Select a device from the list of nearby devices.
•	 If the desired device does not appear, tap Search to refresh the list.
•	 After connecting to the device, the device displays the screen of 

your device.

•	 Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible 
device in the vicinity.

NFC
You can use the device as a transportation card or credit card. You can also 
share data with the other device.

1 On the settings screen, tap Connected devices  NFC.

2 Tap  to activate it.
•	 Touch your device with other device that supports NFC to allow 

sharing data.

•	 NFC antenna may be located differently depending on the device type. 
See Parts overview for details about the NFC antenna area.
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Sharing panel
You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby 
devices. Also you can share the content with specific people in apps that 
work with Google Direct Share.

1 On the settings screen, tap Connected devices  Sharing panel.

2 Tap  to deactivate each option.
•	 Nearby devices: You can display the nearby devices to which you 

can share contents on the Gallery, Music, and File Manager apps.
•	 Direct share: From an app which supports Google Direct Share, you 

can display an icon which allows you to share contents to specific 
people.

File sharing
You can send and receive files between your device and other LG devices 
or tablets.

1 On the settings screen, tap Connected devices  File sharing.

2 Customise the following settings:
•	 VELVET: Change the device name.
•	 Save to: Set the destination folder to save files sent from other 

devices in.
•	 File sharing: Permit receipt of files sent from other devices.
•	 SmartShare Beam: Share files with other devices via SmartShare 

Beam.
•	 Help: You can view help on sharing files.
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Media server
You can share media content on your device with nearby devices that 
support DLNA.

1 On the settings screen, tap Connected devices  Media server.

2 Customise the following settings:
•	 Content sharing: Share content on your device with nearby devices.
•	 VELVET: Set your device’s name.

•	 Depending on the user’s product, the menu names may appear 
differently.

•	 Content to share: Select the type of media content to share with 
other devices.

•	 Allowed devices: View a list of devices permitted to access content 
on your device.

•	 Not-allowed devices: View a list of devices not permitted to access 
content on your device.

Printing
You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or 
documents saved on the device.
On the settings screen, tap Connected devices  Printing.
•	 Tap Default Print Service to search for printers you can connect to. Or, 

tap   Add printer to manually add a printer.
•	 Tap  Add service to download the printer app you want.

•	 This is available only when the mobile network or the Bluetooth 
function is turned on.

•	 To down the printer app in  Add service, first log on to your Google 
account.
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Sound
You can customise sound, vibrate and notification settings.
On the settings screen, tap Sound and customise the following settings:
•	 Sound profile: Change the sound mode to Sound, Vibrate only, or 

Silent.
•	 Volume: Adjust the sound volume for various items.
•	 Ringtone: Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
•	 Notification sound: Select a notification ringtone. Set music saved on 

the device as a notification ringtone.
•	 Ring with vibration: Set the device to vibrate and play a ringtone 

simultaneously.
•	 Ringtone ID: Create a ringtone for an incoming call from a particular 

contact.
•	 Flash alert for incoming call: Set the flash to blink according to LG 

ringtone.
•	 Do not disturb: Set the time, range and app type to receive 

notification messages. Receive notification messages only on particular 
days of the week.

•	 Sound quality and effects: Use the function to set the sound quality 
and effects while playing a song or video.
 - Volume: Adjust the sound volume for various items.
 - Normalize volume: Use the function to normalise the volumes of 

different sound sources.
 - Equalizer: Use the function to adjust the equaliser settings.
 - LG 3D Sound Engine: Use the function to play music or video in 

three-dimensional, immersive and vivid sound when earphones, 
speaker or other external audio devices are connected. See LG 3D 
Sound Engine for details.
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•	 Live Caption: Set the device to detect the voice in the media and 
automatically generate subtitles.

•	 Vibration strength: Adjust the vibration intensity.
•	 Vibration type: You can select the type of vibration when receiving 

calls.
•	 Vibrate on tap: Set the device to vibrate when you tap certain items 

on the screen.
•	 Dialing keypad sound: Select the keypad sound effect.
•	 LG Keyboard sound: Select LG keyboard sound effect.
•	 Touch sound: Select a sound effect for tapping an item.
•	 Screen lock sound: Select a sound effect when the screen is locked or 

unlocked.

Notifications
You can check a list of installed apps, and configure the settings for 
notifications.

1 On the settings screen, tap Notifications.

2 Customise the settings as desired.
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Display
You can customise detailed settings for each screen type.
On the settings screen, tap Display and customise the following settings:
•	 Home screen: Customise settings for the Home screen. See Home 

screen settings for details.
•	 Navigation bar: Set the style of the navigation bar with Gestures or 

Buttons only. you can also change the button combination when you 
set Buttons only as a style of the navigation bar. For details, see Using 
Navigation bar.

•	 Status bar: Set the color of the status bar on the top of the screen, or 
set the notification icon display and battery percentage display.

•	 AOD (always-on display): Always display information, such as the 
date, time and notifications, even when the screen is turned off. For 
details, see AOD (always-on display).

•	 Comfort view: Set the device to reduce amount of blue light on screen 
to reduce eye strain.

•	 This function is not available when the device is connected to LG Dual 
Screen (LM-G905N).

•	 Night mode: You can apply a dimmed screen theme to avoid glare on 
the screen at night time.

•	 Screen colour: Adjust the colour, colour temperature for the desired 
screen.

•	 Tap  to reset the settings.

•	 Video Enhancer: When playing back a video in full screen mode, you 
can change the settings for brighter and more dynamic colour display.

•	 Font: Change the font size, bold text or type.
•	 Accent colour: Change the point color for settings, menus, notification 

windows, etc.
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•	 Display size: Set the items on the screen to a size easy for you to see. 
Some items may change position.

•	 Full screen apps: Adjust the screen size of apps.
•	 Brightness: Use the slide bar to change the device’s screen brightness. 

To automatically adjust screen brightness according to ambient light 
intensity, tap the Auto switch.

•	 Auto: Set the device so that the screen brightness is automatically 
adjusted in accordance with the ambient light intensity.

•	 Screen timeout: Automatically turn off the screen when the device is 
left idle for a specified period of time.

•	 Auto-rotate screen: Automatically rotate the screen according to the 
device’s orientation.

•	 Screen saver: Display a screen saver when the device is connected to 
the holder or charger. Select a screen saver type to display.

•	 One-handed screen: Make the screen size smaller to conveniently use 
the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom 
of the screen to the left or right.

Wallpaper & theme
You can select wallpaper, screen theme, icon style or AOD (Always-on 
Display) for your device.

1 On the settings screen, tap Wallpaper & theme.

2 Tap Wallpaper, Theme, Icon, or AOD to customise the settings.
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Lock screen & security
You can customise lock screen and security settings.

1 On the settings screen, tap Lock screen & security.

2 Customise the settings.
•	 Google Play Protect: Scan your device daily for potentially harmful 

apps.
•	 Find My Device: Remotely track the device location. You can also 

protect your data securely if you lost your device.
•	 Security update: Check for software update and configure 

automatic installation settings.
•	 Select screen lock: Select the desired screen lock method. See 

Setting a screen lock for details.
•	 Customise Lock screen: Change the information displayed on the 

locked screen.
•	 Secure lock settings: Change the secure lock settings.
•	 Fingerprints: Use your fingerprint to unlock the screen or content. 

See Fingerprint recognition overview for details.
•	 Content lock: Allow you to set a lock type (password or pattern) 

for your Gallery files.
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•	 Encryption & credentials: Configure the settings for SD card 
encryption and credentials.

 - Encrypt SD card: Encrypt the memory card to prevent use on 
another device. See Memory card encryption for details.

 - Credential protection: View the type of the storage where the 
security certificate will be saved.

 - Trusted credentials: View your system’s root CA certificates and 
user-installed CA certificates.

 - User credentials: View and change secure certificate information 
stored on your device.

 - Install from storage: Install a secure certificate from a storage.
 - Clear credentials: Delete user-installed secure certificates and 

related credentials.
•	 Phone administrators: Allow privileges to restrict the control or 

use of the device to particular apps.
•	 Trust agents: View and use trust agents installed on the device.
•	 Screen pin: Fix the app screen so that only the currently active app 

can be used.
•	 Usage access: View details on usage of apps on the device.
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Privacy
You can find and adjust all your privacy settings.

1 On the settings screen, tap Privacy.

2 Customise the settings.
•	 Permission manager: Allows you to check and change the 

permissions granted to the apps.
•	 Lock screen: Allows you to set notifications to show on the lock 

screen.
•	 Make passwords visible: Enable this option to briefly show each 

character of the password as you type it so you can see what you’ve 
entered.

•	 Device Personalisation Services: Allows you to get a suggestion 
based on users, apps, and interactive content.

•	 Auto-fill service from Google: Enable this option to enter your 
information saved in your account such as password, address, 
or credit card number with a single tap. You can also disable this 
option, use the Google Autocomplete feature, or add a new service 
account.

•	 Google Location History: Allows you to enable or disable Location 
History. When enabled, Google periodically stores and uses your 
phone’s most recent location data in connection with your Google 
Account. 
From the Location History screen, tap  to view and/or manage 
your location data.

•	 Activity controls: Select activities and information which you want 
Google to save.

•	 Ads: Allows you to check the advertising ID and set the personalised 
ads.

•	 Usage and diagnostics: Enable this option to help improve the 
Android experience by automatically sending diagnostic, device, and 
app usage data to Google.



Settings 134

Location
You can check how your location information is shared and configure the 
permission to access your location information.
On the settings screen, tap Location and set the desired function.

Extensions
Smart Doctor
You can use Smart Doctor to diagnose the device’s condition and optimise 
it.
On the settings screen, tap Extensions  Smart Doctor.

Context Awareness
You can automatically change your device settings according to the usage 
pattern and location.

1 On the settings screen, tap Extensions  Context Awareness.

2 Activate items you want to automatically change settings for.
•	 AUTOMATED: You can set the device to change the sound 

profile, Bluetooth and Wi-Fi options automatically in different 
environments, such as At home, Away from home, At work, and Off 
work. You can also set an app to open when earphones are plugged 
in or a Bluetooth device is connected.

•	 To use this feature, home or work location must be preset in My places. 
On the settings screen, tap Location  My places to set the locations.
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Personalized service
You can get intelligent results when using the integrated search.

1 On the settings screen, tap Extensions  Personalized service.

2 Tap  to activate it.

Gaming
You can configure settings for game tools, graphics and battery saving 
feature.

1 On the settings screen, tap Extensions  Gaming.

2 Customise the following settings:
•	 Game Launcher: Tap  to use the game launcher.
•	 Game tools: You can run the function while playing games by 

touching the game tools icon among the home touch buttons.
•	 Game graphics: Adjust the game graphics.

•	 When you change the resolutions on some games, the screen display 
feature may not work properly.

•	 This function may not be available in certain game apps.

•	 Break time: Reduce the screen brightness and performance 
whenever you leave the game running for more than 5 minutes.
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Screen recording
You can configure the settings for screen recording.

1 On the settings screen, tap Extensions  Screen recording.

2 Customise the following settings:
•	 Include yourself in video by: Select one from the following options.

 - Image: Includes your profile image in video when recording. After 
selecting this, tap  and select a profile image. Then, adjust the 
size of the image using the slide bar.

 - Front camera: Includes yourself recorded using the front camera 
while recording the screen.

 - Never: Nothing is included.
•	 Audio source: Choose the audio source between Mic and 

Contents.
•	 Video resolution: Select the resolution for screen recording.

To record the screen
1 Drag the status bar downward to open the Quick access icons list.

2 (If necessary, swipe left over the Quick access icons area.) Tap .

3 Read the disclaimer and tap Start. It will start recording in 3 seconds.

4 To stop recording, tap  located at the bottom right of the screen. 
The recorded video will be saved in Gallery.

•	 If you violate another person’s rights such as portrait right or intellectual 
property right or defame another person’s reputation by using the 
functions provided for the screen recording service, you may be held 
liable to civil, criminal or administrative charges in accordance with the 
relevant laws. LG Electronics is not legally responsible in any way for the 
acts of users.
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Dual App
You can install duplicate messenger apps on the product and use two 
accounts at the same time.

1 On the settings screen, tap Extensions  Dual App.

2 After reading the disclaimer, tap Confirm.

3 In the list of available apps, tap Install to install a copy of a desired app 
and follow the on-screen instructions.
•	 On the screen, the list of available dual apps is shown. During 

installation, app icons are generated on the home screen.

App suggestion
You can quickly access apps that you may need at the moment on the 
Overview screen.

Pen
You can configure options for using an Active pen (optional-sold 
separately). Please note that this device supports the Active Pen AES2.0 
(Active Electrostatic).

1 On the settings screen, tap Extensions  Pen.

2 Customise the following settings:
•	 Pen key shortcuts: Configure the shortcuts on each button on 

your Active pen.
•	 Pen Pop shortcut: Select which apps (up to five) to display as a 

shortcut when the pen is removed from the device.
•	 Memo preview: Turn on to display recent memos in Pen pop.
•	 Drawing sound: Turn on to apply sound effects in drawing mode.
•	 Show pointer: Turn on to see a pen pointer over where the pen 

hovers.
•	 Ignore navigation bar gestures: Block navigation bar gestures 

from being input, which is useful when drawing or writing on the 
edge of the screen with an Active pen.
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Shortcuts
You can use buttons such as the Lock/Power, Volume, and Google 
Assistant to run certain apps or functions right away.

1 On the settings screen, tap Extensions  Shortcuts.

2 Customise the following settings.
•	 Open Camera: Press Power key twice to open Camera.
•	 Open Screen-off memo: Press Volume Up key twice to open 

Screen-off memo when the screen is locked or off.
•	 Open Camera: Press Volume Down key twice to open Camera 

when the screen is locked or off.
•	 Open Google Assistant: Press the Google Assistant key on the 

side of the phone.
•	 Talk to Google Assistant: Press and hold the Google Assistant key 

to quickly talk to your Assistant.

•	 Google Assistant does not support certain languages.

KnockON
Double-tap the screen to turn the screen on or off.
See KnockON for details.

Increase touch sensitivity
You can set the touch screen more sensitive to your touch. Recommended 
to turn this feature on when using a screen protector.
On the settings screen, tap Extensions  Increase touch sensitivity.
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Apps
You can check a list of installed apps, and configure the settings for 
notifications, app permissions, and more.

1 On the settings screen, tap Apps.

2 Customise the settings.

Battery
You can view the current battery information or turn on power-saving 
mode.

1 On the settings screen, tap Battery.

2 Customise the following settings:
•	 Battery usage: View the battery usage details.
•	 Optimized charging: Automatically adjust charging speed according 

to how you charge to reduce heat and extend lifespan of battery.
•	 Adaptive battery: Allow you to save the battery by stopping apps 

running in the background.
•	 Background restrictions: Enable this option to restrict background 

apps to save the battery while using the device. Restricted apps 
for power saving may not work properly or may not send you 
notifications.

•	 Battery saver: Reduce battery consumption by cutting down some 
device settings, such as the display brightness, speed and vibration 
intensity.

•	 Power saving exclusions: Select apps to use without any 
functional limitation while in power saving or battery optimisation 
mode.
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Storage
You can view and manage internal storage on the device or storage space 
of the memory card.

1 On the settings screen, tap Storage.

2 Customise the following settings:
•	 Internal storage: View the total storage space and free space in the 

device’s internal storage. View a list of apps in use and the storage 
capacity for each app.

•	 SD card: View the total storage space and free space in the 
memory card. This option appears only when a memory card is 
inserted. To unmount the memory card, tap .

Accounts
You can add users to share your device and register a cloud account.

1 On the settings screen, tap Accounts.

2 Customise the settings.

Digital Wellbeing & parental 
controls
You can view the product use time and set the timer for each app. 
Also, you can manage the mobile phone use time by using the Sleep 
Preparation Mode and Focus Mode.
Select Digital Wellbeing & parental controls on the settings screen and 
set the desired function.
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Google
You can use Google settings to manage your Google apps and account 
settings.
On the settings screen, tap Google.

System
Update centre
You can check and install the latest version of the app or software 
provided by LG.

1 On the settings screen, tap System  Update centre.

2 Customise the following settings:
•	 App Updates: Check if an app update is available. If available, you 

can install the update.
•	 Software Update: Check if a software update is available. If 

available, you can install the update.

Language & keyboard
You can customise language and keyboard settings for your device.

1 On the settings screen, tap System  Language & keyboard.

2 Customise the following settings:
•	 Language: Select a language to apply for the device.
•	 Manage keyboards: You can change the product’s basic keyboard 

setting, set the use environments for LG Keyboard or other installed 
keyboards, and set the speech recognition function for Google Voice 
input. Also, you can set whether to display the keyboard button in 
the touch button area on the home screen so that you can quickly 
switch to another keyboard.
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•	 Physical keyboard: Select to use the physical keyboard, or check 
keyboard shortcut keys.

•	 Autofill service: Enable this option to enter your information saved 
in your account such as password, address, or credit card number 
with a single tap. You can also disable this option, use Google 
Autocomplete, or add a new service account.

•	 Text-to-speech output: Configure the settings for text-to-speech 
output.

•	 Pointer speed: Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
•	 Reverse mouse buttons: Reverse the right mouse button to 

perform primary direct-manipulation actions.

Date & time
You can customise date and time settings for your device.

1 On the settings screen, tap System  Date & time.

2 Customise the settings.

Memory
You can view the average amount of memory usage over a certain period 
of time and the memory occupied by an app.

1 On the settings screen, tap System  Memory.

2 Tap  to set a time slot to retrieve data.
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Backup
You can back up data saved on your device to another device or account.

1 On the settings screen, tap System  Backup.

2 Customise the following settings:
•	 LG Mobile Switch: Allow you to transfer data from an old LG device 

to your new LG device. See LG Mobile Switch for details.
•	 Backup & restore: Back up your device data or restore data to your 

device from a backup.

•	 Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make 
sure to copy and store the important backup files to your PC.

•	 Google backup: Change Google drive backup settings. You can 
also check the backup account currently used, or add a new backup 
account.

Restart & reset
You can reset the device including network and app settings.

1 On the settings screen, tap System  Restart & reset.

2 Customise the following settings:
•	 Auto-restart: Automatically restart and optimise the phone at a 

set time. Tap  to activate this feature. The device automatically 
restarts at a set time and optimise itself. Select a date and time for 
restart.
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•	 You can set the device to restart itself once a week. The device 
automatically restarts in an hour from the preset time.

•	 Once the device restarts, notifications and badges are erased. Save 
important data before the preset time.

•	 The Auto-restart feature is not activated in the following situations: 
When the screen is turned on, when the device is in use, when the 
battery level is 30% or less, or when the USIM card is locked.
 - Depending on the telecommunication provider, the auto-restart 

function may or may not be available.

•	 Network settings reset: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network 
settings.

•	 Reset app preferences: Reset the settings for an app. The data 
saved in the app will not be deleted.

•	 Factory data reset: Reset all settings for the device and delete 
data.

•	 Restarting and resetting your device deletes all data on it. Enter your 
device name, Google Account and other initial information again.

•	 After data initialization, the data cannot be restored.

About phone
You can view information about your device, such as the name, status, 
software details and legal information.
On the settings screen, tap System  About phone and view information.

Regulatory & safety
You can view regulatory marks and related information on your device.
On the settings screen, tap System  Regulatory & safety.
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Accessibility
You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

1 On the settings screen, tap Accessibility.

2 Customise the following settings:
•	 Vision  TalkBack: Set the device to notify screen status or actions 

via voice.
•	 Vision  Voice notifications: Set the device to read the caller 

information via voice.
•	 Vision  Font: Change the font size, bold text or type.
•	 Vision  Display size: Set the items on the screen to a size easy for 

you to see. Some items may change position.
•	 Vision  Touch zoom: Zoom in or out by tapping the screen three 

times.
•	 Vision  Window zoom: Zoom in or out within a window and invert 

the colour.
•	 Vision  Large mouse pointer: Magnify the mouse pointer.
•	 Vision  High contrast screen: Turn the background colour into 

black for a high contrast screen.
•	 Vision  Screen colour inversion: Increase the display colour 

contrast for people with low vision.
•	 Vision  Screen colour adjustment: Adjust the display colour.
•	 Vision  Monochrome: Switch the screen to grayscale mode.
•	 Vision  End call with the Power key: End a call by pressing the 

Power/Lock key.
•	 Hearing  Live Caption: Set the device to detect the voice from the 

media and automatically generate subtitles.
•	 Hearing  Caption preferences: Turn on the subtitle service when 

playing videos for the hearing impaired.
•	 Hearing  Flash alerts: Set the device to notify you with a blinking 

light for incoming calls, messages and alarms.
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•	 Hearing  Mute all sounds: Mute all sounds and lower volume on 
the receiver.

•	 Hearing  Audio channel: Select the audio type.
•	 Hearing  Sound balance: Adjust the audio output balance. Use the 

slide bar to change the balance.
•	 Motor & cognition  Touch assistant: Turn on the touch board to 

make buttons and gestures easier to use.
•	 Motor & cognition  Touch input: Enter text by touching and 

holding the screen or modify it by simply touching the screen.
•	 Motor & cognition  Physical keyboard: Customise the keyboard 

settings.
•	 Motor & cognition  Auto mouse click: Automatically click the 

mouse pointer in case of no movement.
•	 Motor & cognition  Touch and hold for calls: Answer or decline 

calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
•	 Motor & cognition  Screen timeout: Turn off the screen 

automatically when the device is left idle for a specified period of 
time.

•	 Motor & cognition  Touch control areas: Limit the touch area 
so that only a particular portion of the screen can be controlled by 
touch input.

•	 Accessibility features shortcut: Quickly access a frequently used 
function by tapping  three times.

•	 Auto-rotate screen: Automatically change the screen orientation 
according to the physical position of the device.

•	 Select to Speak: Allow you to tap items to hear spoken feedback.
•	 Switch Access: Create key combinations to control your device.
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LG Language Settings
Select a language to use on your device.
•	 On the home screen, tap Settings  System  Language & keyboard 

 Language  Add language, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it 

as a default language.

LG Bridge
LG Bridge overview
You can back up contacts, photos and more to the computer or update 
the device software.

•	 See LG Bridge help for details.
•	 The supported features may vary depending on the device.
•	 LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone 

with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions
•	 Back up data from the device to a computer or restore data from a 

computer to the device via USB cable connection.
•	 Update the device software from a computer via USB cable connection.
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Installing LG Bridge on a computer
1 Go to www.lg-mobile.co.il from your computer.

2 Select your region.

3 Click Support  Software & Firmware.

4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.

5 Go to PC Sync  LG Bridge to download the setup file.
•	 Go to Details to view the minimum requirements for installing 

LG Bridge.

Phone software update
LG Mobile phone software update from the 
Internet
For more information about using this function, please visit 
http://www.lg.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 centre. This feature will only be available if and when LG makes a 
newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user’s full 
attention for the duration of the update process, please make sure 
you check all instructions and notes that appear at each step before 
proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade 
may seriously damage your mobile phone.

•	 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.

www.lg-mobile.co.il
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LG Mobile Phone software update via Over-
the-Air (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone’s software to 
a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will 
only be available if and when LG makes a newer firmware version available 
for your device.
To perform the phone software update,
Settings  System  Update centre  Software Update  Check now 
for update.

•	 Your personal data from internal phone storage—including information 
about your Google Account and any other accounts, your system/
application data and settings, any downloaded applications and your 
DRM licence—might be lost in the process of updating your phone’s 
software. Therefore, LG recommends that you backup your personal 
data before updating your phone’s software. LG does not take 
responsibility for any loss of personal data.

•	 This feature depends on the area or service provider.
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Anti-Theft Guide
Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset 
to factory settings without your permission. For example, if your device is 
lost, stolen, or wiped, only someone with your Google Account or screen 
lock information can use the device.
All you need to make sure your device is protected is:
•	 Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen 

lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless 
your screen is unlocked.

•	 Add your Google Account on your device: If your device is wiped but 
you have your Google Account on it, the device can't finish the setup 
process until your Google Account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or 
enter your Google Account password if you need to do a factory reset. 
This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

•	 Do not forget your Google Account and password you had added to 
your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the 
account information during the setup process, you won't be able to use 
the device at all after performing the factory reset.
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Open Source Software Notice 
Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open 
source licenses, that is contained in this product, please visit 
http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty 
disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM 
for a charge covering the cost of performing such distribution (such 
as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to 
opensource@lge.com.
This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this 
product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information  
(Regulation ID number, E-labeling, etc.)
For regulatory details, go to Settings  System  Regulatory & safety.
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Trademarks
•	 Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the 

LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
•	 Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, 

Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, 
Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and 
logos are trademarks of Google LLC.

•	 Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
•	 Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi 

Alliance.
•	 All other trademarks and copyrights are the property of their 

respective owners.
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Laser safety statement
Caution!
This product employs a Laser system. To ensure proper use of this 
product, please read this owner’s manual carefully and retain for future 
reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised 
service centre.
Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other 
than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure 
or make direct contact with the laser.

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LM-G910EMW product is in 
compliance with the essential requirements and other relevant provisions 
of Directive 2014/53/EU.
A copy of the Declaration of Conformity can be found at 
http://www.lg.com/global/declaration
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More information
Tempered glass parts
Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear 
out over time.
•	 If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, 

the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG 
Customer Service Centre.

•	 You can purchase protective cases to protect your device from damage 
on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty 
service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio
This device uses 20.5:9 aspect ratio.
•	 Some downloaded apps may not support 20.5:9 aspect ratio.

In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult 
the app provider for more information.
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Guide to data transfers
•	 For the data that can be exchange between LG devices or between the 

LG device and a third party device, see the following table.

Type Item details
LG device

→
LG device

Third party 
Android 
device
→

LG device

iOS device
→

LG device

Personal 
data

Contacts, messages, 
dial logs, calendar, voice 
recordings

○ ○ ○

Memos ○ X ○
Alarms ○ X X

Media 
data

Photos, videos, songs, 
documents ○ ○ ○

Screen 
settings

Home screen settings 
(folders and widgets) ○ X X

Lock screen settings 
(screen lock settings 
excluded)

○ X X

Apps
Downloaded apps ○ ○

-Personal data of the 
downloaded app ○ X

Others

Public certificate ○ ○ X

Settings (Wi-Fi, Bluetooth, 
Calls, sound & notification, 
accessibility, battery)

○ X X

•	 Some data may not be transmitted depending on the software version, 
app version, operating system, manufacturer or service provider’s policy.
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FAQ
This chapter lists some problems you might encounter when using your 
device. Some problems require you to call your service provider, but most 
are easy to fix yourself.

SIM card error
Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network
Signal is weak. Move to a window or an open area.
You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available
New network not authorised.
Make sure you have not set call barring for the incoming number.
Make sure you have not set call barring for the number you are dialling.

Device cannot be turned on
When the battery is completely discharged, your device will not turn on.
Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error
Make sure device is charging at a normal temperature.
Check the charger and its connection to the device.
Use only in-box accessories which are authorised by LG.

The battery depletes faster than when first purchased
When you expose the device or the battery to very cold or hot 
temperatures, the battery life may be reduced.
Battery consumption will increase when you use certain features or apps, 
such as GPS, games or the Internet.
The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.
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Error messages appear when launching the camera
Charge the battery.
Free some memory by transferring files to a computer or deleting files 
from your device.
Restart the device.
If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, 
contact a LG Electronics Service Centre.

The photo quality is poor
The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and 
the photography techniques you use.
If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-
angle.
If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may 
occur or images may be out of focus.
If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly
If you attach a screen protector or optional accessories to the touch 
screen, the touch screen may not function properly.
If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the 
touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, 
the touch screen may malfunction.
The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed 
to water.
Restart your device to clear any temporary software bugs.
If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service 
Centre.
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Hangs or freezes

Restart the device
•	 If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the 

device off and then on again.

Perform a boot-up
•	 A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or 

the buttons, touch screen or device are no longer responding.
•	 To perform a soft reset of your device, simply press and hold the 

Volume Down and Power keys until the device restarts.

•	 This function is not available when the device is connected to LG Dual 
Screen (LM-G905N).

Reset the device
•	 If the methods above do not solve your problem, perform a factory 

data reset.
•	 On the settings screen, tap System  Restart & reset  Factory data 

reset.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. 

Before performing the factory data reset, remember to make back-
up copies of all important data stored in the device.

 - If you registered a Google Account to the device, you must sign in to 
the same Google Account after resetting the device.
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Bluetooth device is not located
Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.
Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you 
wish to connect to.
Make sure your device and the other Bluetooth device are within the 
maximum Bluetooth range (10 m).
If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics 
Service Centre.

A connection is not established when you connect the 
device to a computer
Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.
Make sure you have the proper driver installed and updated on your 
computer.

Downloaded application causes a lot of errors
Application has problems.
Remove and reinstall the application.
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Getting to Know LG Dual Screen
You can connect an LG Dual Screen to this product for use.

•	 You can connect the LG dual screen (hereinafter “Dual Screen”) to a 
dedicated LG VELVET (hereinafter “phone”), to use the product.

•	 Depending on the performance of the a dedicated phone, some features 
of Dual Screen may be limited. Also, the product may not support other 
mobile devices.

•	 This product is not water resistance. Do not expose the device to liquid 
or moisture.

•	 If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. 
In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services 
provided under the device’s limited warranty.

Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may 
be dangerous or illegal.

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

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

•	 Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.

•	 Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair 
work is required.
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•	 Repairs under warranty, at LG’s discretion, may include replacement parts 
or boards that are either new or reconditioned, provided that they have 
functionality equal to that of the parts being replaced.

•	 Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal 
computers.

•	 The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

•	 Do not drop.

•	 Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

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

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

•	 Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as 
benzene, thinner or alcohol).

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

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

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

•	 Do not expose the device to liquid or moisture.

•	 Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. 
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the 
warranty.

•	 Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. 
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation 
may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your 
device during or immediately after operation.

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

•	 The liquid in your wet device changes the colour of the product label inside your 
device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered 
under your warranty.
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•	 A product requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin 
contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the 
device to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user’s 
body.

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

Efficient device operation

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

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

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

•	 Some hearing aids might be disturbed by devices.

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

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

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

•	 Give full attention to driving.

•	 Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions 
so require.

•	 RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car 
stereos and safety equipment.
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•	 When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed 
or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious 
injury due to improper performance.

•	 If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume 
is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of 
particular importance when near roads.

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

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

Potentially explosive atmospheres
•	 Do not use your device at a refueling point.

•	 Do not use near fuel or chemicals.

•	 Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same 
compartment of your vehicle as your device or accessories.

Children
Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small 
parts which may cause a choking hazard if detached.
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Product components and 
accessories
The following items are included with your product.

•	 Product
•	 Charging Adapter

•	 Quick Start Guide

•	 Make sure to use the authentic accessories provided by LG Electronics. 
Using products that are not authentic may cause deterioration of phone 
call quality, device malfunction, etc. In such a case, you may not be able 
to receive service provided by LG Electronics.

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

•	 The appearance and specifications of your product are subject to 
change without notice.

•	 The exterior and specifications of Dual Screen may be changed without 
prior notification to improve its performance.
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Parts overview
Front

Unfolded

➊ Cover Display ➎ Product screen

➋ Volume keys ➏ Communication/Power terminal

➌ Google Assistant key ➐ Pogo Pin Port

➍ Hole for earpiece

•	 This manual is designed for users who connect a phone to this Dual 
Screen. For more information on how to use this Dual Screen and the 
phone, please visit www.lg-mobile.co.il and refer to the detailed user 
manual.

www.lg-mobile.co.il
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Plugging the phone into the Dual 
Screen
1 Completely unfold the Dual Screen so that it is parallel to a flat 

surface.

2 Slide the bottom of your phone into the bottom of the Dual Screen as 
shown in the figure. At this time, make sure that the  part of the 
phone fits the  part of the Dual Screen correctly.
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3 Press the  part of the phone with your finger to engage the edge of 
the phone with that of the Dual Screen.

4 Press the  part of the phone to fully engage the Dual Screen with 
the phone.

•	 Make sure that your phone is fully inserted into the Dual Screen before 
use.
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Removing the phone from the 
Dual Screen
1 Unfold the Dual Screen completely and hold it firmly with both hands 

as shown in the figure.

2 Press the  part of the Dual Screen with your finger while 
simultaneously pushing the back of the phone with your other fingers 
to pull the edge of the phone out of the Dual Screen.
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3 Pull the  part of the phone out of the Dual Screen following the 
same directions from the previous step.

4 Hold the Dual Screen with both hands and slide the phone in the 
direction of the arrow to remove it. Be careful not to twist the phone 
left or right or push it up at an excessive angle.

CAUTION:
•	 Do not lift the phone from the Dual Screen at an acute angle as shown below.
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•	 If you pull the phone from the Dual Screen at an excessive angle or 
with excessive force when removing the phone, you may damage the 
Communication/Power terminal on the bottom of the Dual Screen or 
the USB data communication and charger port on the phone. Be sure to 
push up the phone in the direction of the arrow as shown in the figure 
when removing it.

•	 Be careful not to drop the Dual Screen or the phone while inserting or 
removing the phone.

•	 When you insert or pull out your phone from the Dual Screen, be 
cautious not to use excessive force. Doing so may damage the Dual 
Screen.

•	 Some of the Dual Screen parts are made of tempered glass. Dropping 
the Dual Screen on a hard surface or subjecting it to a strong impact 
may cause the tempered glass to crack or wear, damaging the Dual 
Screen or causing injury. If this happens, stop using the Dual Screen 
immediately and visit your nearest LG Customer Service Centre for 
repair.

•	 In the following situations, the Dual Screen folder may not close fully or 
the Dual Screen may not operate normally due to poor communication 
or faulty connection of the power terminal.
 - If you attach a protective film, protective glass, or other accessories 

on the Dual Screen or the screen of your phone
 - If you attach a protective film or thick stickers on the Dual Screen 

connection area or the rear side of your phone
 - If you insert sheets of paper or cards between the Dual Screen and 

your phone
•	 If you use the wireless charging or NFC function while your phone is 

inserted into the Dual Screen, charging may not work properly.
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Using the Charging Adapter
You can use the charging adapter to charge your phone or move data 
while your phone is inserted into the Dual Screen.

1 With the phone mounted on the Dual Screen, connect the charging 
adapter to the charging port at the bottom of the Dual Screen as 
shown in the figure below.

Pogo Pin Port

Charging Adapter

•	 Pogo Pin will not function if it is connected in a reverse direction.
•	 The USB connection via Pogo Pin does not support OTG, audio or USB 

3.0.	For	these,	directly	connect	the	cable	to	the	port	on	the	phone	after	
removing the Dual Screen.
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2 Connect a USB Type-C cable.
•	 You can charge the phone or move data.

Charging Cable Connector

•	 When the charging adapter is not in use, disconnect power of the 
charger and keep it separately from the charger cable connector. If the 
magnet part of the charging adapter gets in contact with nearby metals 
or conductive substances, it may be broken, burned, or damaged from 
electric shock.

•	 Make sure that you always use the charging adapter provided with the 
Dual Screen. If you lose the charging adapter or want to purchase a new 
one, call the LG Electronics Customer Service Centre for details.

•	 The charging adapter and the charging port at the bottom of the 
Dual Screen are connected magnetically. Do not shake or pull out the 
charging adapter while using it.
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Using the Dual Screen
Picking up and hanging up the call with the 
Google Assistant key
With Dual Screen and the phone connected, you can answer the call by 
pressing the Google Assistant key once. To end the call, press the Google 
Assistant key twice to hang up.
•	 You can pick up or hang up the call with the Google Assistant key only 

when the cover of the Dual Screen is fully closed.
•	 Make sure that the product and the phone are connected through at 

least one sync.

When making a phone call
When	making	a	phone	call,	you	can	fold	the	Dual	Screen	outward	to	360	
º	or	fold	it	inward	to	0	º.
•	 If	you	are	using	the	Dual	Screen	by	folding	it	360	º,	make	sure	that	the	

front and back of the Dual Screen are in full contact. In this case, the 
screen of the Dual Screen automatically turns off to save the power.

360 º 0 º
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Using the Dual Screen
Unfold the Dual Screen to put the two screens side by side.

Phone screenProduct 
screen

Adjusting the Screen Colour
When using the product screen and the phone screen at the same time, a 
colour difference may occur between the two screens.
•	 Try adjusting the colour temperature. On the home screen, tap 

Settings  Display  Screen colour, then adjust Colour Temperature.
•	 Colours may look different depending on the viewing angle, so adjust 

the colours in a fully unfolded state.

Using Dual Screen Home
Getting to Know Dual Screen Home
The Dual Screen home can operate independently of the product’s screen.
•	 It provides quick launch icons and a home touch bar.
•	 You can change the background and set up widgets.
•	 On the home screen, you can also run different apps from the apps 

drawer and generate or delete folders.
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Getting to know Dual Screen Home layout
You can use various functions by running the icons provided on the home 
screen.

Quick access area

Navigation bar 

•	 The background of the Dual Screen may differ from the figure 
depending on the manufacturer’s policies, user settings, software 
versions, services provided by telecommunication providers, etc.

•	 Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that 
they can be accessed from any Home screen canvas.

•	 Navigation bar: You can do some gestures to go to the Home screen, 
previous screen, Overview screen, or quickly switch between apps.
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Using the Dual Screen Panel
You can open the Dual Screen panel by dragging down the top of the 
screen.
•	 You can adjust the screen brightness on the Dual Screen panel.

 - If you activate synchronization by selecting Sync, the screen 
brightness of the dual screen comes in sync with that of the 
connected product.

•	 You can tap Screenshot to capture the product screen.
•	 You can turn off the product screen by tapping Dual Screen.

 - The dual screen and the connected phone are disconnected.
•	 You can tap  to enter the settings menu of the dual screen.

Screenshot

Adjust screen 
brightness

Dual Screen

Dual Screen settings
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Making Changes to Dual Screen Home
Touch and hold an empty area on the dual screen home and run a desired 
function. 
•	 To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of 

the Home screen, then select Widgets.
•	 To change wallpapers, touch and hold on a blank area of the Home 

screen, then select Wallpapers.
•	 To change the default screen, touch and hold on a blank area of the 

Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once 
more.

Default screen

WallpapersWidgets
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Viewing the Dual Screen background
You can view only the background image by hiding the apps and widgets 
on the Home screen.
Spread two fingers apart on the Home screen.
•	 To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch 

your fingers on the Home screen or tap .

Setting Dual Screen environment
You can set the dual screen environment on the phone connected to the 
dual screen.

1 On the home screen, tap Settings  Display  Dual Screen.

•	 You must connect your phone to the dual screen to see the menu item 
for dual screen environment setting.
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2 Select and set the desired functions.
•	 Cover Display: You can set whether to use cover display on the 

front of the dual screen.
 - Display timeout / Daily timeout: You can set whether to use 

both screens at the same time.
•	 Dual Screen Tool: If you connect your phone to the dual screen, 

the dual screen tools appear on the screen. The brightness level is 
synchronized with that of the Dual Screen.

•	 Use Dual Screen: You can turn on and off the dual screen, switch 
screens between the phone and the dual screen.

 - Reverse fold: You can set the behavior for the opposite screen 
when the dual screen is folded back.

•	 Brightness: You can adjust the screen brightness by moving the 
control bar to the left or right.

 - Keep the same as main screen: You can synchronize the 
brightness level with that of the connected phone.

•	 Wide view: You can set an app to be expanded on both screens.
•	 Wallpaper: You can select the wallpaper for the Home screen.
•	 App drawer icon: You can show or hide the App drawer on your 

product.
•	 Multi App Shortcut: You can set two apps to run on the main 

screen and dual screen at the same time.
•	 My Pick App: You can select apps to run automatically every time 

you turn on the dual screen.

•	 The list of apps that appear on the screen may differ depending on the 
installed apps.
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Dual Screen Tool
If you connect your phone to the dual screen and turn on the dual screen, 
the Dual Screen Tools menu icon  appears on the side of the phone 
screen.
Tap  to open the Dual Screen Tools menu and access the options shown 
below.

 / You can tap it lightly to show or hide the Dual Screen Tools menu.

You can switch the screens between the dual screen and the phone.

You can send the screen from the phone to the dual screen.

You can bring the screen from the dual screen to the phone.

If you use the dual screen only, you can lower the brightness level of 
the phone screen (main screen) to save battery. If you do not want to 
use this function, swipe the main screen.

You can turn off the dual screen.

Dual Screen Tool

Swap screens

Show main on Dual Screen

Show Dual Screen on main

Put main screen to sleep

Turn off Dual Screen
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•	 If you turn off your phone, the dual screen also turns off. However, if you 
turn off the dual screen, the phone stays on.

•	 This feature is not available on the lock screen and is activated when 
you unlock the screen.

Using Multi-Page Mode
You can extend the use of an app to the main screen and the dual screen 
for convenience.

•	 This function is also available in partner apps in addition to the Camera 
and Gallery apps.

•	 The UI may differ depending on the app used.
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Using Multi-Page Mode in Camera
You can shoot a photo or video on the phone or dual screen and view the 
result on the other screen.

1 On the home screen, tap  on the phone or dual screen and shoot a 
photo or video.

2 After shooting a photo or video, select the Preview icon.
•	 You can view the photo or video you have taken on the other screen 

where the camera is not running.

Preview icon

•	 Once you tap the Preview icon to view a photo or video, the preview 
screen stays on and automatically displays the last photo or video taken 
as you shoot more photos and videos.

•	 This function does not remain active if you close the Camera app and 
open again.
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Using Multi-Page Mode in Gallery
Tap  in a folder in Gallery on the dual screen or phone to view enlarged 
photo or video on the opposite screen.

1 On the home screen, tap  on the phone or dual screen. 

2 Select an album folder and then tap .
•	 The photo or video will be displayed in an enlarged view on the 

opposite screen.
•	 Tap  to quit this function.

Extension icon Restore icon
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Using Dual Screen app
Each time you turn on the dual screen, the preset dual screen apps run 
automatically.

1 On the home screen, tap Settings  Display  Dual Screen  My Pick 
App.

2 Select the apps that will run automatically each time you turn on the 
dual screen.

•	 Some apps cannot be run as dual screen apps.
•	 The list of apps that appear on the screen may vary depending on the 

installed apps.

Making a Video Call Using the Dual Screen
You can display your image on the Dual Screen and the image of your 
counterpart on the phone.
•	 Start a video call on your phone.

 - The image of your counterpart is displayed on the phone screen 
and your image is displayed at the lower right corner of the phone 
screen.

•	 Tap  at the top of the phone screen to display your image on the 
Dual Screen.
 - Tap  again to revert to the previous display mode.

•	 The title at the top and the button at the bottom appear at the same 
time and disappear 4 seconds later.

•	 While you are making or answering a video call on the phone, you can 
use other apps or functions on the Dual Screen.



LG Dual Screen (optional, sold separately) (LM-G905N) 187

Moving between App Screens on Dual Screen
You can swipe the screen with three fingers to move an app screen 
between the dual screen and the phone.
•	 Swipe the app screen left or right with three fingers to move freely 

between the main screen and the dual screen.

Swipe the app screen
with three fingers

Move the app screen to the
main screen

Swipe the app screen
with three fingers

Move the app screen to the
dual screen

•	 To use this feature, three fingers must touch the screen at the same 
time.
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Using Dual Keyboard on Dual Screen
While using the keyboard in landscape mode, you can expand the 
keyboard to use the top screen as an app screen and the bottom screen 
as a keyboard screen.

1 Switch the dual screen to landscape mode on the keyboard input 
screen.

2 Tap  in the keyboard input window of the dual screen.
•	 You can type on the keyboard on the bottom screen while viewing 

the text entered on the top screen.
•	 Tap  in the expanded state to return the bottom keyboard to its 

original position.

Dual Keyboard

•	 To move the app screen up or down, touch the screen with three fingers 
at the same time to move it up or down. See Moving between App 
Screens on Dual Screen for details.
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Using Mirror Mode on Dual Screen
When taking photos using the camera, you can preview the photos on the 
dual screen.

1 On the home screen, tap .

2 Tap  on the top of the camera screen.
•	 Mirror Mode appears on the dual screen.

Dual Mirror mode

•	 You can also take pictures or videos directly from the dual screen.

Use the dual screen to adjust the angle for various situations as listed 
below.
•	 High angle shot: Use when capturing an image of a crowd at a concert 

or festival or when capturing an image of a large space.
•	 Low angle shot: Use when capturing an image of your child at the 

child’s eye level or when capturing an image of high buildings, etc.

High angle shooting Low angle shooting
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Using Instant Capture on Dual Screen
When the phone is connected to the dual screen, the Instant Capture  
function is enabled on the LG Keyboard.
You can use the keyboard on the main screen, capture the screen on the 
dual screen, and insert it directly into the keyboard input window.
Tap  on the LG Keyboard input screen.
•	 The screen on the dual screen is captured and automatically attached 

to the keyboard input window.

Captured screen

Instant Capture

•	 You cannot extend the keyboard to both screens with this feature 
enabled.
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LG Game Pad
You can use virtual controllers on the product screen to play games on the 
phone. When playing the game, separate the main screen and the dual 
screen so that the controller does not block the game screen.

1 On the home screen, tap Game Launcher and select LG Game Pad 
.

LG Game Pad

•	 LG Game Pad appears on the product screen.

2 Tap  and then swipe it left and right to select your preferred style of 
LG Game Pad.
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You can play the game by holding the Dual Screen as shown below.

•	 LG Game Pad is only available for games that support hardware game 
pads.

•	 Depending on the game, some apps or buttons may not support LG 
Game Pad.
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Create Custom Game Pad
In addition to the LG Game Pad, you can customise your own game pad. 
You can create your own game pad that syncs with the buttons to play 
the game.

1 Run the game on the Dual Screen.
•	 Turn the device horizontally so that the Dual Screen is at the top 

and the phone screen is at the bottom.

2 On the home screen, tap Game Launcher and select LG Game Pad 
, and then swipe it to the right end of the screen.
•	 Create Custom Game Pad appears on the screen.
•	 Tap  on the Create Custom Game Pad screen.
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3 Tap  on the top right of the Custom Game Pad screen to display the 
available buttons and select a button to use on the my Custom Game 
Pad.
•	 The selected button appears on the Custom Game Pad screen.

4 While watching the game screen on the Dual Screen, place the 
selected button onto the desired location of your phone screen.
•	 Select  on the game of the Dual Screen and sync it with the newly 

created button.
•	 Adjust the position and size of the newly created button on your 

phone screen.

•	 By operating the newly created button on your phone screen, you can 
get the same effect as operating the button on the dual screen.
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5 Tap  to save Custom Game Pad.
•	 When saving Custom Game Pad, the game title is used as the title 

of Custom Game Pad.

•	 Custom Game Pad you created will be the dedicated game pad for the 
game.

•	 Some buttons may not work when the game is updated.
•	 Custom Game Pad can be created only on the phone screen. the Dual 

Screen does not support it.
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Trademarks
•	 Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the 

LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
•	 Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, 

Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, 
Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and 
logos are trademarks of Google LLC.

•	 All other trademarks and copyrights are the property of their 
respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LM-G905N product is in 
compliance with the essential requirements and other relevant provisions 
of Directive 2014/35/EU and 2014/30/EU.
A copy of the Declaration of Conformity can be found at 
http://www.lg.com/global/declaration
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More information
Precautions on product handling
•	 This product cannot be used alone.
•	 Do not use or charge the Dual Screen when there is moisture in the 

communication and power terminal of the Dual Screen.
 - This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction.
 - If there is moisture, stop using the device immediately and remove 

the moisture completely.
•	 The liquid in your wet device, changes the colour of the Dual Screen 

label inside your device. Damage to your device as a result of exposure 
to liquid is not covered under your warranty.

Tempered glass parts
Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear 
out over time.
•	 If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, 

the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG 
Customer Service Centre.

•	 You can purchase protective cases to protect your device from damage 
on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty 
service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Using the battery
•	 This Dual Screen does not use its own battery.
•	 If the Dual Screen is mounted with a phone, it uses the phone’s battery.
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