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English

Learning more

Getting support

Read this guide carefully before using your smartphone.

To learn more information about your 
Lenovo smartphone and obtain the latest 
smartphone manuals, go to: 
http://support.lenovo.com/.

For support on network service and billing, 
contact your wireless network operator. 
For instructions on how to use your 
device, go to: 
http://support.lenovo.com/.

Legal notices Lenovo and the Lenovo logo are 
trademarks of Lenovo in the United States, 
other countries, or both. 
Other company, product, or service names 
may be trademarks or service marks of 
others. 
Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby and the double-D 
symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories.

European Union conformity

Radio and Telecommunications 
Terminal Equipment Directive
This product is in compliance with the 
essential requirements and other relevant 
provisions of the Radio and 
Telecommunications Terminal Equipment 
Directive, 1999/5/EC.

Electronic emission 
notices



Type: CMOS
Pixels: 13.0 megapixels (back) + 5.0 megapixels (front)

Processor: MTK MT6752, Octa Core, 1.7 GHz

Size: 5.0 inches     
Resolution: 1280 × 720 pixels 

Model: Lenovo P70-A 

Battery: 4000 mAh 

Height: 142 mm (5.59 inches)    
Depth: 8.9 mm (0.35 inch) 

Model and system

① Depending on the measuring method, the dimensions and weight 
    might vary slightly.
② In some countries, LTE is not supported. To know if your 
    smartphone works with LTE networks in your country, contact 
    your carrier. 

Display

Battery

Processor 

①Dimensions and weight

Camera

Wireless Communication

Width: 71.8 mm (2.83 inches)  
Weight: 149 g (0.328 lb)

System: Android

Screen: multi-touch 
LCD type: IPS

Technical specifications

Bluetooth 4.0; WLAN 802.11 b/g/n; ②LTE, WCDMA, GSM; GPS
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First glance



You must insert the SIM card provided by your carrier to use cellular
services. Set up your smartphone as shown. 

Step 1. Open the back cover. 

  Tip: The battery is unremovable,
         and is fixed to the phone.
         Please do not pull the
         battery, otherwise it will
         damage the phone.

Step 2. Insert the (U)SIM cards.  
     
  Tip: Insert the (U)SIM card into
         SIM1 slot and SIM card into
         SIM2 slot.

Step 3. Insert the memory card.

Step 4. Install the back cover.

Always turn off your smartphone first before you insert or remove a 
SIM card. Insert or remove a SIM card with your smartphone on may 
damage your SIM card or smartphone permanently.
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Preparing your smartphone



Turning on or turning off your smartphone

Turn on: Press and hold the On/Off button until 
the Lenovo logo  appears.
Turn off: Press and hold the On/Off button for a 
few seconds, then tap Power off.

Your smartphone has a rechargeable battery. For more information 
about battery safety, see the “Rechargeable battery notice” in the 
Important Product Information Guide shipped with your smartphone.

Low battery power Fully charged Charging
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1

Charge the battery as shown.

Method 1.

Method 2.

Connect your smartphone to a power outlet using the  
cable and USB power adapter that come with your 
smartphone.
Connect your smartphone to a computer using the cable  
that comes with your smartphone.

Charging the battery



Česky

Další informace

Získání podpory

Než začnete smartphone používat, pečlivě si přečtěte tuto příručku.

Další informace o smartphonu Lenovo a 
nejnovější příručky ke smartphonům 
můžete nalézt na této adrese: 
http://support.lenovo.com/.

Pro podporu ke službám sítě a fakturaci 
se obraťte na svého poskytovatele 
bezdrátové sítě. Pokyny k použití 
přístroje naleznete na webových 
stránkách: http://support.lenovo.com/.

Právní informace Lenovo a logo Lenovo jsou ochranné 
známky společnosti Lenovo ve Spojených 
státech a/nebo v dalších zemích. 
Další názvy společností, produktů nebo 
služeb mohou být ochranné známky nebo 
servisní známky jiných stran.
Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby and the double-D 
symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories.

Shoda se směrnicemi Evropské unie

Směrnice o rádiových a 
telekomunikačních koncových 
zařízeních
Tento produkt je ve shodě se základními 
požadavky a dalšími relevantními 
ustanoveními směrnice o rádiových a 
telekomunikačních koncových zařízeních, 
1999/5/ES.

Oznámení o 
elektronických 
emisích



Procesor: MTK MT6752, osmijádrový, 1,7 GHz

Velikost: 5,0 palce Obrazovka: vícedotyková
Rozlišení: 1280 × 720 pixelů Typ LCD panelu: IPS

Bluetooth 4.0; WLAN 802.11 b/g/n; ②LTE, WCDMA, GSM; 
GPS

Baterie: 4000 mAh

Model a systém

Displej

Baterie

Procesor

Rozměry a hmotnost

Fotoaparát

Bezdrátová komunikace

Technické specifikace

Model: Lenovo P70-A Systém: Android

Výška: 142 mm
Hloubka: 8,9 mm

Šířka: 71,8 mm
Hmotnost: 149 g

Typ: CMOS
Pixely: 13,0 megapixelu (zadní) + 5,0 megapixelu (přední)

① V závislosti na způsobu měření se mohou rozměry a hmotnost 
mírně lišit.
② V některých zemích není technologie LTE podporována.
Informace o tom, zda chytrý telefon podporuje sítě LTE ve vaší
zemi, můžete získat od svého operátora.
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Rychlý úvod
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Mikrofon



Příprava smartphonu

Pokud chcete používat mobilní služby, musíte vložit kartu SIM 
dodanou operátorem. Připravte smartphone dle ilustrací.

Krok 2.  Vložte karty (U)SIM.

 Tip: Vložte kartu (U)SIM do 
slotu SIM1 a kartu SIM 
do slotu SIM2.

Krok 3.  Vložte paměťovou kartu.

Krok 4. Vraťte zadní kryt na místo.

Před vkládáním nebo vyndáváním karty SIM vždy nejdříve 
smartphone vypněte. Při vložení nebo vyndání karty SIM, zatímco je 
smartphone zapnutý, může dojít k trvalému poškození karty SIM 
nebo smartphonu.
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Krok 1.  Otevřete zadní kryt.

 Tip: Baterii nelze vyjmout, je 
pevně připojena k 
telefonu.
Netahejte za baterii, 
mohlo by dojít k 
poškození telefonu.



Zapnutí a vypnutí smartphonu

Nabijte baterii podle obrázku.

Nabíjení baterie

Postup 1.  Připojte smartphone k elektrické zásuvce pomocí kabelu 
a USB napájecího adaptéru dodaných se smartphonem.

Postup 2.  Připojte smartphone k počítači pomocí kabelu dodaného 
se smartphonem.

Nízké napětí 
baterie Zcela nabito Nabíjení

Zapnutí: Stiskněte a přidržte vypínač, dokud 
se nezobrazí logo Lenovo.
Vypnutí: Stiskněte a přidržte vypínač několik 
sekund, potom klepněte na možnost Vypnout.

Smartphone má dobíjecí baterii. Další informace o bezpečnosti baterie 
naleznete v části „Upozornění k dobíjecí baterii“ v Příručce s 
důležitými informacemi o produktu dodané se smartphonem.
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