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Razlaga ikon
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POZOR
opreme.

OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.
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uporabo
Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali 
nezakonito.

v popravilo.
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Funkcije fotoaparata

Širokokotna kamera
S širokim kotom fotoaparata na hrbtni strani lahko snemate fotografije in 
videoposnetke s širšim kotom, kot je vaše dejansko vidno polje.

Dotaknite se   , nato pa se dotaknite  / , da preklopite med 
standardnim in širokim kotom.

Spreminjanje kota 
fotoaparata.

Fotoaparat zadaj

Za podrobnosti si oglejte razdelek Pregled aplikacije Galerija.

Med standardnim in širokokotnim objektivom kamere lahko preklapljate 
samo pri kameri na hrbtni strani.
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Portret

zameglitve.

1 Dotaknite se    in nato Portret.

2 Za fotografiranje tapnite .

predogled, da samodejno uporabite vrednost osvetlitve in ostrenja 
pri uporabi kamere na hrbtni strani ali vrednosti osvetlitve na sprednji 
kameri.
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AI CAM
Ker fotoaparat med fotografiranjem in snemanjem videoposnetkov 

videoposnetke.

1 Dotaknite se    in nato AI CAM.

2 

samodejno, osem kategorij je lahko samodejno prepoznanih.

Rezultat zaznavanja scene se lahko razlikuje v odvisnosti od osvetlitve 
ali lokacije objekta med fotografiranjem. Na posnetih fotografijah in 
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Nalepka
Na fotografije in videe lahko nalepite številne nalepke.

1 Tapnite 
Nalepka.

2 Tapnite , da 
posnamete video.

Sprednjega in hrbtnega fotoaparata med snemanjem videa ni 

3 Tapnite 
Fotografija ali video se bosta shranila v aplikaciji Galerija.
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Funkcije snemanja zvoka

LG 3D sistemski zvok

kot da ga poslušate na kraju samem.

1 

2 Za aktivacijo se dotaknite menija Nastavitve  Zvok  Kakovost 
  LG 3D sistemski zvok in nato .

LG 3D sistemski 
zvok.

Google Assistant

Pregled Google Assistant

zadeve, medtem ko ste na poti.

Zagon Google Assistant
1  

ali 
Poševno podrsajte s spodnjega roba zaslona.

2 Tapnite .

3 Upoštevajte navodila na zaslonu.
Naprava shrani podatke vašega glasu za razpoznavanje.
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4 

»OK Google« ali »Hej Google«.

denimo vzorec, PIN ali geslo. 
Zaslon lahko odklene nekdo s podobnim glasom ali posnetkom vašega 
glasu.

Za uporabo te funkcije na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve  
Zaklepanje zaslona in varnost  Nastavitve varnega zaklepanja  
Smart Lock
odklenete napravo.

uspešno. Za podrobnosti si oglejte Nastavitev zaklepanja zaslona.

5 Tapnite .

Besedilni dostop
1 Ko je osnovni zaslon izklopljen ali zaklenjen, recite »OK Google« ali 

»Hej Google«.

2 
vprašanje.

Dostop z osnovnega zaslona
1  

ali 
Poševno podrsajte s spodnjega roba zaslona.

2 izrecite ukaz ali vprašanje, ko se na dnu zaslona pojavi .
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medijski predvajalnik ali je hrup okolja prevelik, se bo morda zmanjšala 

ukazov, za boljše prepoznavanje govora besede izgovorite pravilno in v 
tihem okolju.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Pregled prepoznavanja prstnih odtisov
Pred prvo uporabo funkcije prepoznavanja prstnih odtisov morate v 
napravo registrirati svoj prstni odtis.

Prepoznavanje prstnih odtisov lahko uporabite v naslednjih primerih:
Za odklepanje zaslona.

Za prikaz zaklenjene vsebine v aplikaciji Galerija.

Za potrditev nakupa se prijavite v aplikacijo ali se identificirajte s 
prstnim odtisom.

Za preverjanje istovetnosti uporabnika lahko uporabite podatke 

zaslona uporabite vzorec, PIN ali geslo.
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Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju prstnih odtisov

naprave preverite naslednje.
Na sredi ob spodnjem robu zaslona naprave je vgrajeno tipalo, ki 
prepoznava prstne odtise. Pazite, da s kovinskim predmetom, npr. 

odtise.

tipalu prstnih odtisov ali na prstu, ki ga nameravate dati na tipalo, 
morda prepoznavanje prstnih odtisov ne bo pravilno delovalo. Preden 

vso vlago.

zaradi vode, tipalo morda ne bo prepoznalo odtisa. V takem primeru 
registrirajte odtis še enega prsta.

ne bo prepoznan. Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipala 
prstnih odtisov.

kot enega prsta lahko vpliva na registracijo in prepoznavanje prstnega 
odtisa.

zrak v okolici suh, se poskusite izogniti branju prstnih odtisov ali pa se 
pred branjem prstnih odtisov dotaknite kovinskega predmeta, denimo 
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Registracija prstnih odtisov
V napravo lahko registrirate in shranite svoj prstni odtis ter nato 
uporabljate identifikacijo s prstnim odtisom.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve  Zaklepanje zaslona in 
varnost  Prstni odtisi.

zaslona.

in ga konfigurirajte. Za podrobnosti si oglejte razdelek Nastavitev 
zaklepanja zaslona.

2 
prilagodite.

vaš prstni odtis.

Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipala prstnih odtisov.

3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

prst po tipalu.
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4 V redu.
Tapnite 
je uspešnost prepoznavanja prstnih odtisov odvisna od stanja 

prstnih odtisov.

Upravljanje prstnih odtisov
Registrirane prstne odtise lahko urejate ali brišete.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve  Zaklepanje zaslona in 
varnost  Prstni odtisi.

2 

3 
.

Odklepanje zaslona s prstnim odtisom

1 Na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve  Zaklepanje zaslona in 
varnost  Prstni odtisi.

2 

3 

Zaklepanje zaslona: Odklepanje zaslona s prstnim odtisom.

Zaklep vsebine: Odklepanje vsebine s prstnim odtisom. Za uporabo 

Odklep zaslona, kadar je zaslon izklopljen
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Zaslon nedavnih uporab
Gumb Domov 
nedavne uporabe.

Pojavna okna

preklapljate med njimi.

1 Podrsajte z  z dna zaslona navzgor.

2 Ikono aplikacije tapnite na zgornji levi strani zaslona z aplikacijami in 
izberite Pojavna okna.

Podatki o 
programu, , Pojavna okna in Pripni program.

3 

Ta funkcija v nekaterih aplikacijah ali na nekaterih zaslonih morda ni na 
voljo.
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Uporaba pojavnega okna
 : Pojavna okna minimizira. Pojavna okna se minimizira v ikono 

S pojavnimi okni lahko odprete do pet aplikacij.

Za izbiro ene od odprtih aplikacij tapnite eno od pojavnih oken. Izbrano 
pojavno okno se bo prikazalo na vrhu.

vrstice.

Uporaba mape aplikacij za pojavna okna
, se pojavno okno minimizira v ikono 

aplikacije.

vsebuje ikone aplikacij.

Ikona nazadnje uporabljene aplikacije se uporablja tudi kot ikona mape 

minimiziranih pojavnih oken.

Odstrani, boste mapo aplikacij odstranili.

Za odstranjevanje ene od aplikacij iz mape aplikacij odprite mapo 
aplikacij in ikono aplikacije povlecite iz mape aplikacij.
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Pri uporabi navigacije z gestami

1 Podrsajte z  z dna zaslona navzgor.
Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.

Podatki o 
programu, , Pojavna okna in Pripni program.

2 
.

Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.

3 
oken.

Izbrana aplikacija bo prikazana v spodnji polovici zaslona.

Pri navigaciji Samo gumbi

1 Tapnite  na navigacijski vrstici.
Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.

Podatki o 
programu, , Pojavna okna in Pripni program.

2 
.

Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.

3 
oken.

sredini zaslona.

do roba zaslona.

Nekatere aplikacije podjetja LG in aplikacije, prenesene iz trgovine Play, 
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Komponente izdelka in dodatna 
oprema
Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

Naprava

Igla za izmet

Polnilnik

Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.

Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. 

tega morda ne krijejo.

poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se 
obrnite na storitveni center za stranke LG.

prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.

strankam LG.

Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.

spremenijo brez obvestila.

ponudnika storitev.

Pred uporabo funkcije prepoznavanja prstnega odtisa s senzorja prstnih 
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Pregled
Slušalka

Objektiv fotoaparata na 
sprednji strani

Tipki za glasnost (+/–)

Tipka Google Assistant

Tipka za vklop/zaklepanje/
senzor prstnih odtisov

Zaslon na dotik

Vrata za polnilnik/
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NE poskušajte sami odstraniti pokrova na zadnji strani.

strani in baterije te naprave ne sme odstraniti oziroma zamenjati 
neusposobljeno osebje.

telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.

 -

funkcije na dotik.

 -

upravljanja svetlosti.

Tipki za glasnost

 - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.

 -
tipko za glasnost. Za neprekinjeno fotografiranje tipko za glasnost 

 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije Fotoaparat 
dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti. Za zagon aplikacije 
Zajemi+

 -

 -

Tipka Google Assistant

 - Pritisnete jo lahko na kratko za zagon Google Assistant. Lahko jo 

vklop funkcije glasovnega ukaza.

 - Za podrobnosti si oglejte razdelek Google Assistant.
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 - Vklopite funkcijo prepoznavanja prstnega odtisa, da poenostavite 
postopek odklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek 
Pregled prepoznavanja prstnih odtisov.

Delovanje nekaterih funkcij je lahko omejeno, odvisno od regije in 
specifikacij izdelka ali drugega ponudnika storitev.

tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.

ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

V ta izdelek sta vgrajena dva mikrofona. Pazite, da ne prekrijete mikrofonov. 
Med pogovorom po telefonu z roko ali prsti ne prekrivajte mikrofona.

Ne uporabljajte ovitka za telefon, ki ni originalen, in telefona ne pokrivajte z 
dodatki, selotejpom itd.

Ne prekrivajte mikrofona.

Ne prekrivajte mikrofona.

Mikrofon

Mikrofon
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Vklop ali izklop naprave

Vklop naprave

Izklop naprave

Izklop.

1 

2 

Izklop
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storitev.

Iglo za izmet uporabljajte previdno, saj ima oster rob.

pladenj za kartico pravilno vstavljen.

1 

2 
potisnite v smeri, ki je prikazana na sliki.

3 
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Nano Micro Standardna

ste jo dobili pri operaterju.

ne premika.

Pomnilniška kartica je dodatni element.

pomnilniške kartice.

pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.
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Vstavljanje pomnilniške kartice
Pomnilniško kartico vstavite v napravo.

proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.

1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.

2 Izvlecite pladenj za kartice.

3 Postavite pomnilniško kartico na pladenj za kartice z zlato obarvanimi 
stiki obrnjenimi navzdol.

Pomnilniška kartica 

4 

pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

pomnilniške kartice.
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Odstranjevanje pomnilniške kartice
Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve  Pomnilnik  .

2 
iz naprave.

3 

4 

Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali 

poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za 

Baterija

Polnjenje baterije
Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.
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odkrijete vlago, tako prenehajte uporabljati ali polniti izdelek in vlago 
popolnoma osušite.

Pokrova baterije ne razstavite.

V tem izdelku je neodstranljiva baterija. Pokrova baterije ali baterije 
ni dovoljeno odstraniti ali zamenjati. V primeru, da pokrov baterij 
ali baterijo odstranite ali zamenjate, se lahko izdelek poškoduje, 
pregreje ali eksplodira.

osnovni komponenti.

V napravi je notranja baterija za polnjenje. Zaradi varnosti ne odstranjujte 
vdelane baterije.

napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.
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Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.

raven, se lahko polnjenje ustavi.

polnila pravilno.

z dodatno opremo drugih blagovnih znamk. Pri takšnih zadevah se 
obrnite na proizvajalca dodatka.

aplikacij in funkcij.

v ozadju.

Bluetooth® in Wi-Fi izklopite, kadar ju ne uporabljate.

Zmanjšajte svetlost zaslona.

Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
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Zaslon na dotik

Tapanje
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Dvojno tapanje

zemljevida.

premikate elemente.

zaslonih in drugje.
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materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.

presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.

Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.

rokavico ali konico nohta.
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Osnovni zaslon

osnovnem zaslonu.
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Vrstica stanja

Mapa
kriterij.

Ikona strani

del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov 
osnovnega zaslona.

zaslon ali osnovni zaslon, lahko pa pregledate tudi seznam aplikacij, ki 
ste jih nazadnje uporabljali.

Za pomik na Osnovni zaslon povlecite navzgor s spodnjega roba 
zaslona.

Za pomik na prejšnji zaslon povlecite navznoter z levega ali desnega 
roba zaslona.

Za pomik na Pregled povlecite navzgor s spodnjega roba zaslona in 

Za hitro preklapljanje med aplikacijami podrsajte desno na spodnjem 
robu zaslona, da se vrnete v predhodno uporabljano aplikacijo.

Poteze so privzeta nastavitev Navigacijske vrstice. Za spremembo na 
 se na osnovnem zaslonu dotaknite 

Nastavitve  Zaslon  , nato pa izberite Samo 
.
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Ikone stanja

alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si 
obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

Ni signala

Nastavljen je alarm

Raven baterije

Neodgovorjeni klici

Vzpostavljena je povezava Wi-Fi

katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.

storitev.
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 lahko tapnete, da dodate, izbrišete ali uredite ikone v oknu za 
obvestila.

funkcije.

obvestili.
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Preklapljanje med usmeritvami zaslona
Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na 

obvestili.

Lahko tapnete tudi Nastavitve  Zaslon in vklopite Samodejni zasuk 
zaslona na osnovnem zaslonu.

.

Ozadje & Tema. 
Lahko pa se na osnovnem zaslonu tudi dotaknete Nastavitve  
Ozadje & Tema
napravi.
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Osnovnega zaslona, nato pa izberite 
nato pa tapnite Uporabi.

. Za podrobnosti si oglejte razdelek 
.

Odstranjene aplikacije. Za podrobnosti si oglejte razdelek 
Odstranjene aplikacije.

, nato pa še enkrat tapnite zaslon.

Privzeti zaslon
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Prikaz teme ozadja

samo sliko ozadja.

Za vrnitev na prvotni zaslon, na katerem so prikazani aplikacije 
 s 

spodnjega roba zaslona povlecite navzgor.

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

na drugo mesto.

osnovni zaslon.
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Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Urejanje map

nad mapo ter spustite.

mapa samodejno odstranjena.

.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve  Zaslon  Osnovni zaslon.

2 

Izberi dom

Ozadje

podzaslon osnovnega zaslona.

Oblike ikon
vogale.
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Uredi aplikacije po
zaslonu.

Skrij aplikacije
zaslonu.

Podrsajte navzdol na Osnovni zaslon

vsebino ali pa si ogledate obvestila.

Osnovni zaslon Zaklep
odstranitev aplikacij in gradnikov.

Zaklepanje zaslona

zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.
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Nastavitev zaklepanja zaslona

1 Na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve  Zaklepanje zaslona 
in varnost  Izberite zaslon zaklepa
zaklepanja.

2 

Brez

Povleci

Vzorec

PIN

Prstni odtisi

Lahko prilagodite zaklenjeni zaslon.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve  Zaklepanje zaslona in 
varnost  .

2 

Ozadje

Ura

zaklepanje zaslona.

na zaklenjenem zaslonu.
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Lahko prilagodite nastavitev zaklepanja.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve  Zaklepanje zaslona in 
varnost  .

2 

Vzorec naj bo viden.

Tipka za vklop se takoj zaklene

zaklepanje.

Smart Lock

telefon ostaja odklenjen.
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Vklopite zaslon
Z dvojnim tapom zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.

LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na 
osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.

Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.

Vklop zaslona
Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.

Na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve  Razširitve  Vklopite zaslon 
in povlecite, da funkcijo izklopite.
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Šifriranje pomnilniške kartice

naprave.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve  Zaklepanje zaslona in 
varnost  Kodiranje in poverilnice  .

2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in se 
dotaknite Nadaljuj za nadaljevanje.

3 .

pomnilniško kartico shranili po šifriranju.

trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.

Izvzemi predstavnostne datoteke
predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.

nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno 
preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.

Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.

kartico formatirajte.

Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica 

ta samodejno šifrirana.
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Zajemanje posnetkov zaslona
Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Posnetke zaslona lahko vidite v mapi Screenshots v aplikaciji .

Prek Posnetka zaslona

vrstico stanja in tapnite .

Za podrobnosti si oglejte razdelek Zapisovanje opomb na posnetek 
zaslona. 

Fotografije, videoposnetke ali skladbe iz naprave lahko predvajate s 
televizorjem.

1 

2 Med prikazovanjem elementov v aplikaciji  ali  pritisnite 
  .

3 

posodobljene.
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Z aplikacijama Galerija ali Glasba

Povezovanje naprav

napravi.

 ali izbirne elemente menija v skupni rabi.

Pošiljanje ali prejemanje datotek

Pošiljanje datotek
V aplikaciji  ali v drugih aplikacijah se dotaknite   Izmenjava 
raba ali , nato pa na seznamu za skupno rabo datotek izberite napravo.

Prejemanje datotek
Povlecite vrstico stanja navzdol in se dotaknite Izmenjava datotek.

tapnite Nastavitve  Povezane naprave  Izmenjava datotek  
SmartShare Beam .

naprava, ki bo prejela datoteke.

Funkcija Deljenje datotek mora biti aktivirana v obeh napravah.
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Ne moti

Na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve  Zvok  Ne moti.
Dotaknite se 

 - samo Prednostno

 - Popolna tišina

Izberite prednosti
aplikacije.

 - Klici od

Ponovljeni klic
bo utišan.

 -

Uporabi Ne moti

Spanje



Uporabne 
aplikacije

03
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aplikacij

Uporabite lahko trgovino SmartWorld, Trgovina Play ali trgovino z 

Storitev SmartWorld

    
, izberite aplikacijo, nato pa tapnite 



Uporabne aplikacije 61

1   

2 

Tapnite 

Tapnite 
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Telefon

1   

2 

tapnite 
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1   

2 

tapnite       
, nato pa aktivirajte 

    
    

dotaknite    
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ikona 

  

Nemo
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1 Med klicem tapnite   

2 

3 

  

  

1    ali 

2   
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1 

2 Tapnite 

3 

4 

1 

2 

1 

2   
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1 Tapnite 

2 

da tapnete 

aplikacije 
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, nato pa tapnite 

    , 
nato pa tapnite  

Tapnite ikono 

HDR
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 ali 
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1 Tapnite 

2 

Snemanje videa

Preklopi na sprednji/
zadnji fotoaparat

Predogled

Nastavitev bliskaviceNastavi fotoaparat

videoposnetka
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3 Tapnite 

Tapnite 

Tapnite 

1 Tapnite     in nato   

2 

1  in nato  

2 
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1 

2 
tapnite 
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Zaklepanje samodejne 
osvetlitve/samodejnega 
ostrenja
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 ogledate kot 

1 Tapnite  in izberite 

2 

tapnite     
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Tapnite     , da 

  

1 Tapnite 

2 Tapnite 
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3 

Tapnite 

Galerija

1 Tapnite 

2 

,  in 

Dostop do dodatnih 

Brisanje slik

Skupna raba slik

Dodajanje med priljubljene ali 
odstranitev iz njih

Urejanje slik

Predogled galerije
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Premor ali 
predvajanje videa

Dostop do dodatnih Nazaj na prejšnji 
zaslon

Brisanje slik

Skupna raba slik

Dodajanje med priljubljene ali 
odstranitev iz njih

Urejanje slik

Predogled galerije
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Koš

1 Tapnite  in izberite   

2 

3 
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Ponastavitev 
datotek

Predogled datoteke

Brisanje datotek
Dodajanje datotek

 in izberite   

1 

2 
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1   

2 
tapnite 

Imenik

  

1 

2 
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1     

2 
tapnite 

3 

1   

2 

3 

, da dodate številko za hitro 
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1 

2 

3 

  

1 

2 

1 

2 

3 Tapnite 

4 Tapnite 
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QuickMemo+

1   

2 Tapnite 

3 Tapnite 

1 
navzdol in tapnite 

2 

3 
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4 Tapnite 

Tapnite, da zajamete ves 
zaslon z uporabo funkcije 

Tapnite za pisanje po 

povlecite navzdol, nato pa tapnite , da kot eno 
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Ura

1   Ura  

2 Tapnite 

3 

  

1   Ura  

2 Tapnite 

1   Ura  

2 

Premor

3 Tapnite 
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1   Ura  

2 Tapnite 

3 Premor

1   

2 

1   

2 

3 
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ThinQ

 

Tapnite 

1    

2 Tapnite 

3 

4 Tapnite 
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1 

2 

  

1   
Lahko tudi tapnete       

2 
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1   

2 

3 
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Foto
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Nastavitve
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Nastavitve

Na osnovnem zaslonu tapnite Nastavitve

Dvojna kartica SIM

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Dvojna 
kartica SIM

2 Prilagodite naslednje funkcije:
SIM kartica 1

SIM kartica 2

Barvna tema kartice SIM

Gostovanje
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Wi-Fi

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Wi-Fi

2 Za vklop se dotaknite 

3 

Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Wi-Fi

Wi-Fi Direct

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Wi-Fi    
  Wi-Fi Direct
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2 

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Mobilni 

2 Za vklop se dotaknite 

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Mobilni 

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

: Nastavite 
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Nastavitve klicev

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Nastavitve 
klicev

2 

1 

2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite    
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1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite    
 

2 Tapnite 

3 

4 

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite    
 

stikalo 

2 
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Na zaslonu z nastavitvami tapnite     

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   

2 Za vklop se dotaknite 

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite   

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
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VPN

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   VPN

2 Tapnite 

si oglejte razdelek Nastavitev zaklepanja zaslona

3 

1 Na seznamu VPNS

2 

Privatni DNS

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Privatni 
DNS

2 
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1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite   

2 Za vklop se dotaknite 

3 

4 

1 

2 Dotaknite se   

3 
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NFC

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite   NFC

2 Za vklop se dotaknite 

Pregled

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite   

2 Tapnite 

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite   

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
K42
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: Delite datoteke z drugimi napravami prek 

Tiskanje

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite   Tiskanje

storitev tiskanja   
tiskalnike

Tapnite  

Za prenos aplikacije tiskalnika v meniju  

Zvok

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Zvok in prilagodite naslednje 
nastavitve:

Zvok Samo 
vibriraj ali 

Glasnost
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Zvoki obvestil

Ne moti

 Glasnost

 

 : S to funkcijo lahko spreminjate nastavitve 

 

Vrsta vibriranja
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Obvestila

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Obvestila

2 

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Zaslon in prilagodite naslednje 
nastavitve:

Navigacija vrstica: Nastavite vrsto navigacijske vrstice na Kretnje ali 

glejte 

Pisava

Svetlost
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: Samodejno vrtenje zaslona glede na 

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite 

2  ali Tema

1 Na zaslonu nastavitev tapnite 

2 

Google Play Protect

Nastavitev zaklepanja zaslona
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: Spremeni nastavitve zaklepanja

Pregled prepoznavanja prstnih 
odtisov

: 

 

oglejte razdelek 

 

 

 : Za prikaz in spreminjanje informacij o varnih 

 : Namesti varno potrdilo iz prostora za 

 

: Zaklenite ali odklenite 
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1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Zasebnost

2 

 
Na zaslonu zgodovine lokacij se dotaknite  z prikaz in/ali urejanje 

Oglasi
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Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Lokacija

Razširitve

Smart Doctor

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite   Smart Doctor

Igranje iger

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Igranje iger

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
Zaganjalnik Iger
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V izdelek lahko namestite podvojeno aplikacijo za Messenger in hkrati 

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite   Dvojna 

2 

3 Namesti

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite   

2 

: Da pri zaklenjenem ali 

odprete 

: Za hiter vnos govornih ukazov 



Nastavitve 113

Vklopite zaslon

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite 

2 

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Baterija

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
Poraba baterije
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1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Pomnilnik

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
: Prikaz skupnega prostora za shranjevanje 

Kartica SD: Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega 

tapnite 

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite 

2 
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Google

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Google

Sistem

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem  

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Sistem  

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

: Spremenite lahko osnovno nastavitev 
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1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem  

2 

Pomnilnik

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem  Pomnilnik

2 Tapnite 

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem  

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

Switch
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: Varnostno kopirajte podatke naprave 

: Za spreminjanje nastavitev varnostnega 

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem  
Ponastavi

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

 

: Za ponastavitev nastavitev 
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: Ponastavitev vseh 

Na zaslonu z nastavitvami tapnite Sistem   in si oglejte 

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem  

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite 

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  TalkBack

  Glasovna obvestila

  Pisava
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  Enobarvno

  : Prekinitev klica s tipko 

  : Vklop podnapisov pri 

  

  

  

  

  : Vklop na dotik 

  

  : Prilagodite 

  : Samodejni 

  : Klice 
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  : Samodejni 

  : 

: 

: Samodejno spreminjanje usmeritve 



Dodatek
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Jezikovne nastavitve LG

Nastavitve  Sistem  Jezik in tipkovnica  Jezik  
Dodajanje jezika

 -

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

Funkcije aplikacije LG Bridge
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1 

2 

3 Support (Podpora)  Software & Firmware (Programska in 
vdelana programska oprema)

4  
 

5  
 

Details (Podrobnosti)

Posodobitev programske opreme 
telefona

Internetna posodobitev programske opreme 
mobilnega telefona LG



Dodatek 124

mobilnega telefona LG

Nastavitve  Sistem    Software update  
Preveri zdaj za posodobitev
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odprtokodni programski opremi

Nastavitve  Sistem  
Regulativa in varnost
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Blagovne znamke

®

Wi-Fi®
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Pozor!

IZJAVA O SKLADNOSTI
LG Electronics LM-K420EMW

 
2014/53/EU
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se obrnite na pisarno

Deli iz kaljenega stekla

Razmerje stranic
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Navodila za prenos podatkov

Vrsta Podrobnosti

Naprava 
LG

Naprava 
LG

Naprava 
druge 

znamke s 
sistemom 
Android

Naprava LG

Naprava s 
sistemom 

iOS

Naprava 
LG

Osebni 
podatki X

X X

Predstavnostni 
podatki

Nastavitve 
zaslona

X X

X X

Aplikacije –
X

Drugo

X

X X
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Odstranjevanje vašega starega aparata

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev
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Napaka pri polnjenju

Baterija se izprazni hitreje kot takoj po nakupu
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Fotografija je slabe kakovosti
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Naprava prekinja ali zmrzuje

Ponovni zagon naprave

Ponovni zagon

Ponastavitev naprave

Sistem  
Ponastavi  Ponastavitev na tovarniške podatke

 -

 -
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povezava




