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Smernice za varno in učinkovito uporabo

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Smernice za varno in učinkovito uporabo



Smernice za varno in učinkovito uporabo

Skrb za izdelek in vzdrževanje

 OPOZORILO 
Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem 
določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko 
privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko 
nevarna.
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Smernice za varno in učinkovito uporabo

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Varnost na cesti



Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preprečevanje poškodb sluha

Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne 
poslušate dlje časa.

OPOMBA: Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje 
sluh.

Stekleni deli

Območje razstreljevanja



Smernice za varno in učinkovito uporabo

Potencialno eksplozivno okolje

Na letalu

Otroci

Klici v sili



Smernice za varno in učinkovito uporabo

Informacije o bateriji in skrb zanjo



Smernice za varno in učinkovito uporabo

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi
Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi 
odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto 
http://opensource.lge.com.
Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, 
zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.
Družba LG Electronics vam bo priskrbela tudi izvorno odprto kodo na CD-ju 
za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje 
in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. 
Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

POSODABLJANJE NAPRAVE
Dostop do najnovejših izdaj vdelane programske opreme, novih funkcij 
programske opreme in izboljšav.

V meniju z nastavitvami v napravi izberite posodobitev programske 
opreme.
Napravo posodobite tako, da jo priključite na računalnik. Za več 
informacij o uporabi te funkcije obiščite http://www.lg.com/common/index.
jsp ter izberite državo in jezik.

IZJAVA O SKLADNOSTI
S tem LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek LG-H220 v skladu z bistvenimi 
zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive 1999/5/EC. Izjavo o 
skladnosti si lahko ogledate na http://www.lg.com/global/declaration

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:
LG Electronics Inc. 
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smernice za varno in učinkovito uporabo

Odstranjevanje stare naprave
1  

2  

3  

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev
1  

2  

3  

4  



Pomembno obvestilo

Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

1. Pomnilnik telefona 

Odstranjevanje aplikacij:
1  Aplikacije
2  
3  Odstrani

2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

Pomembno obvestilo



Pomembno obvestilo

3.  Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega 
sistema

 OPOZORILO
Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate 
tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg 
tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

 OPOZORILO
Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja 
vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene 
aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. 
Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz 
telefona.

4.  Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške 
nastavitve)

1  
2  gumb za vklop/izklop/zaklepanje in gumb za znižanje glasnosti
3  Gumb za vklop/izklop/zaklepanje

gumb za vklop/izklop/zaklepanje



Pomembno obvestilo

4  
5  gumbov za glasnost Da gumb za vklop/

izklop/zaklepanje

 OPOZORILO
S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence 
DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, 
preden telefon strojno ponastavite.

5.  Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

1  
2  

Počisti vse

6. Če zamrzne zaslon



Spoznavanje telefona

Postavitev telefona

Slušalka

Priključek za slušalke Mikrofon

 Gumb Nazaj

  Gumb Začetni 
 zaslon

  Gumb Nedavne 
 aplikacije

  Gumb Meni

Spoznavanje telefona



Spoznavanje telefona

 OPOZORILO
Če na telefon postavite težji predmet ali sedete nanj, lahko poškodujete zaslon 
in pokvarite zaslon na dotik. 

Mikrofon

Gumba za glasnost

Vrata za polnilnik/USB

Gumb za vklop/izklop/
zaklepanje

Zadnji objektiv 
fotoaparata

Zvočnik

Gumb za vklop/
izklop/zaklepanje



Spoznavanje telefona

Gumba za 
glasnost

(Pri izklopljenem ali zaklenjenem zaslonu)

(Pri odklenjenem zaslonu)

Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

1  

2  



Spoznavanje telefona

 OPOZORILO
V režo kartice SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se v režo kartice SIM 
zatakne pomnilniška kartica, odnesite napravo v servisni center družbe LG, 
kjer bodo odstranili pomnilniško kartico.

OPOMBA: naprava podpira samo kartice microSIM.

3  



Spoznavanje telefona

4  

Polnjenje baterije

 OPOZORILO
Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Uporaba 
neodobrenih polnilnikov, baterij ali kablov lahko podaljša trajanje polnjenja 
baterije. Neodobreni polnilniki ali kabli lahko povzročijo eksplozijo baterije ali 
poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.



Spoznavanje telefona

OPOMBA: Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

Vstavljanje pomnilniške kartice

 OPOZORILO
Nekatere pomnilniške kartice morda ne bodo povsem združljive z napravo. 
Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali kartico 
ali pokvari podatke, shranjene na njej.

OPOMBA: Pogosto pisanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo 
pomnilniških kartic.

1  
2  



Spoznavanje telefona

3  

Odstranjevanje pomnilniške kartice

1  Spomin Odpni kartico SD
2  

 OPOZORILO
Medtem ko naprava prenaša informacije ali dostopa do njih, ne odstranite 
pomnilniške kartice. S tem lahko izgubite ali poškodujete podatke ali pa 
poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. LG ne odgovarja za izgube, 
povzročene z napačno uporabo ali poškodovanimi pomnilniškimi karticami, 
vključno z izgubo podatkov.



Spoznavanje telefona

Zaklepanje in odklepanje naprave

gumba za vklop/izklop/zaklepanje

gumb za vklop/izklop/zaklepanje

OPOMBA: zaslon lahko zbudite tudi z dvotapom zaslona namesto s 
pritiskom gumba za vklop/izklop/zaklepanje.

Spreminjanje načina zaklepanja zaslona

1  Zakleni zaslon Izberite zaslon zaklepa
2  

OPOMBA: preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite Googlov račun in 
si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za 
zaklep.

Pozor! Če niste ustvarili Googlovega računa v telefonu in ste pozabili svojo 
kodo PIN, geslo in rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev. 
Vendar s strojno ponastavitvijo izbrišete vse uporabnikove aplikacije in 
uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih 
podatkov, preden telefon strojno ponastavite.



Osnovni zaslon

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tap ali dotik

Dotik in držanje

Vlečenje –

Vlečenje ali drsanje

Dvotap
Približati za povečavo

Sukanje zaslona

OPOMBA:
Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že 
rahel, vendar čvrst tap.
S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk.

Osnovni zaslon



Osnovni zaslon

Osnovni zaslon

Vrstica stanja

Ikone aplikacij

Indikator lokacije

Območje s hitrimi tipkami

Razširjen osnovni zaslon



Osnovni zaslon

Prilagajanje osnovnega zaslona

Dodajanje elementov na osnovni zaslon
1  
2  

3  

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, na zaslonu z 
aplikacijami se dotaknite in pridržite aplikacijo, ki jo želite dodati.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona

Dodajanje aplikacije na območje s hitrimi tipkami

Odstranjevanje aplikacije z območja s hitrimi tipkami

OPOMBA: tipke Aplikacije  ni mogoče odstraniti.

Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu
1  

2  
3  Ok



Osnovni zaslon

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

1  
2  

Plošča z obvestili

OPOMBA: razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika 
storitev.

Čakajoča 
obvestila

Sistemska 
obvestila

Odpiranje plošče z obvestili



Osnovni zaslon

Površina za hitre 
nastavitve

Obvestila

Počisti

Ikone oznak v vrstici stanja



Osnovni zaslon

Ikona Opis Ikona Opis

OPOMBA: mesta ikon v vrstici stanja se lahko odvisno od funkcije ali storitve 
razlikujejo.



Osnovni zaslon

Tipkovnica na zaslonu

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

Vnos naglašenih črk



Posebne funkcije

KnockON

Če želite vklopiti zaslon
1  
2  

Če želite izklopiti zaslon
1  
2  

OPOMBA: tapnite sredino zaslona. Če tapnete spodnje ali zgornje območje, 
se lahko raven prepoznave zmanjša.

Knock Code

OPOMBA: 
Če 6-krat vnesete napačen vzorec kode za vklapljanje in izklapljanje, boste 
samodejno pomaknjeni na prijavo v račun pri Googlu ali na rezervni PIN.
Zaslon vklopite in izklopite tako, da ga tapnete s prstno blazinico, ne z 
nohtom.
Funkcijo kode za vklapljanje in izklapljanje lahko uporabite tako, da tapnete 
zaslon.

Posebne funkcije



Posebne funkcije

1  Zakleni zaslon Izberite zaslon zaklepa Knock 
Code

2  

Odklepanje zaslona s funkcijo Knock Code

QuickMemo+

QuickMemo+

1  

2  
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Posebne funkcije

OPOMBA: QuickMemo+ uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

3  

Brisanje beležk QuickMemo
 

Prikaz shranjene beležke
QuickMemo+
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Nastavitev Googlovega računa

Ustvarjanje Googlovega računa

1  
2  Računi in sinhronizacija Dodaj račun Google Nov
3  
4  

5  
6  

Prijava v Googlov račun

1  
2  Računi in sinhronizacija Dodaj račun Google Obstoječ
3  
4  
5  

Nastavitev Googlovega računa



Nastavitev Googlovega računa

POMEMBNO
Nekatere aplikacije, na primer Koledar, delujejo le s prvim Googlovim računom, 
ki ga dodate. Če v telefonu nameravate uporabljati več kot en Googlov 
račun, poskrbite, da se najprej prijavite v tistega, ki ga želite uporabljati s 
temi aplikacijami. Ko se prijavite, se vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, 
dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu 
sinhronizirajo s telefonom. Če se med nastavljanjem telefona ne prijavite v 
Googlov račun, boste pozvani, da se prijavite ali ustvarite Googlov račun prvič, 
ko zaženete aplikacijo, za katero je potreben, na primer Gmail ali Play Store.
Če imate poslovni račun v imenu podjetja ali druge organizacije, vam bo 
oddelek IT morda dal posebna navodila za prijavo v ta račun.
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Povezovanje z omrežji in napravami

Wi-Fi

Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi
1  Wi-Fi
2  
3  

4  

OPOMBA: če ste zunaj območja Wi-Fi ali ste Wi-Fi nastavili na Izključeno, se 
lahko naprava samodejno poveže s spletom z uporabo mobilnih podatkov, kar 
lahko povzroči stroške za prenos podatkov.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC
Tapnite  >  >  > Wi-Fi >  > Napredno Wi-Fi > Naslov MAC.

Povezovanje z omrežji in napravami
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Povezovanje z omrežji in napravami

Bluetooth

OPOMBA: 
Družba LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene 
podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s funkcijo Bluetooth.
Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno 
zaščitene naprave. 
Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos 
podatkov, zmanjša.
Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje 
Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo. 

Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth
1  Bluetooth
2  
3  Iskanje naprav
4  

OPOMBA: seznanjanje dveh naprav Bluetooth je enkratni postopek. Po 
vzpostavljenem seznanjanju bosta napravi vedno prepoznali svoje partnerstvo 
in izmenjevali podatke.

NASVET! Glejte dokumentacijo, priloženo k napravi Bluetooth, za informacije 
o načinu združevanja in geslu (po navadi 0 0 0 0 – štiri ničle).



Povezovanje z omrežji in napravami

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth
1  
2  
3  

Prejemanje podatkov prek povezave Bluetooth
1  Bluetooth
2  
3  

Sprejmi

Wi-Fi Direct

Vklop funkcije Wi-Fi Direct
1   Wi-Fi
2    Wi-Fi Direct

OPOMBA: ko ste v tem meniju, je vaša naprava vidna ostalim vidnim 
napravam s funkcijo Wi-Fi Direct v bližini.



Povezovanje z omrežji in napravami

Prenos podatkov med računalnikom in napravo

Prenašanje podatkov
1  
2  

Medijska naprava (MTP)
3  

OPOMBA: Da bo računalnik lahko zaznal telefon, morate vanj namestiti 
gonilnik za platformo LG Android.

Element Zahteva



Klici

Klicanje

1  
2  
3  
4  

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino se dotaknite in pridržite .

Klicanje stikov

1  
2  

3  

Sprejem in zavrnitev klica

OPOMBA: Če želite klicatelju poslati sporočilo, povlecite možnost Zavrni s 
sporočilom.

Klici



Klici

Drugi klic

1   Dodaj klic
2  
3  
4  

5  

OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

Zgodovina klicev

NASVET! 
Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in 
trajanje klica.
Če želite izbrisati vse zabeležene predmete, tapnite , nato pa Izbriši vse.

Nastavitve klicev

1  
2  
3  Nastavitve klicev



Imenik

Iskanje stika

1  
2  Iskanje kontakta

Dodajanje novega stika

1  Nov kontakt
Dodaj nove kontakte Nov kontakt

2  Fotografiraj
Izberite iz galerije

3  
4  Shrani

Priljubljeni stiki

Dodajanje stika med priljubljene
1  
2  
3  

Imenik
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Imenik

Odstranjevanje stika s seznama priljubljenih
1  
2  Priljubljene
3  

Ustvarjanje skupine

1  
2  Skupine  Nova skupina
3  

4  Dodaj člane
5  Shrani

OPOMBA: če skupino izbrišete, njej dodeljeni stiki, niso izgubljeni. Ostanejo 
na seznamu stikov.



44
Sporočila

Pošiljanje sporočila

1  
2  Za

OPOMBA: vsako poslano sporočilo SMS se lahko zaračuna. Posvetujte se s 
ponudnikom storitev.

3  
4  

NASVET! Če želite sporočilu priložiti datoteko, tapnite .

5  Pošlji

NASVET!
Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od 
kodiranja besedilnega sporočila in jezika, uporabljenega v sporočilu.
Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se 
samodejno pretvori v večpredstavnostno sporočilo, ki bo temu ustrezno tudi 
zaračunano.

OPOMBA: če besedilno sporočilo prejmete med klicem, boste obveščeni z 
zvočnim opozorilom.

Sporočila



Sporočila

Klepet

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve
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E-pošta

Upravljanje e-poštnih računov

Odpiranje aplikacije E-pošta

Dodajanje e-poštnega računa:
 Nastavitve   Dodaj račun

Spreminjanje splošnih nastavitev e-pošte:
Nastavitve Splošne nastavitve

Brisanje e-poštnega računa:
 Nastavitve  Odstrani račun

Odstrani Da

Upravljanje map računa

  Mape

E-pošta
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E-pošta

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

1  
2  

3  Kp/
Skp

4  
5  
6  



Fotoaparat in videokamera

Možnosti fotoaparata v iskalu

 

OPOMBA: pred fotografiranjem očistite zaščitni pokrov objektiva s krpo iz 
mikrovlaken. Pokrov objektiva s prstnimi odtisi lahko povzroči zamegljene slike 
z učinkom "svetniškega sija".

Skrij/Prikaži možnosti

Nastavitve 

Galerija

Snemanje

Zajemi

Tipka Nazaj 

Fotoaparat in videokamera



Fotoaparat in videokamera

Uporaba naprednih nastavitev

Cheese Smile LG

OPOMBA: medtem ko je omogočen način Vibriraj ali Tiho, zvok sprožilca ni 
na voljo.

Fotografiranje

1  
2  
3  

NASVET! Če možnosti fotoaparata niso prikazane na zaslonu, preprosto 
tapnite zaslon, da posnamete fotografijo.



Fotoaparat in videokamera

Po zajemu fotografije

Snemanje videoposnetka

1  
2  
3  
4  

OPOMBA: če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, 
tapnite .

5  

ALI



Fotoaparat in videokamera

Po končanem snemanju

Priljubljene

Galerija

1  
2  

3  

OPOMBA:
Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek 
ne bodo podprte.
Nekatere datoteke zaradi njihovega kodiranja ne bodo predvajanje pravilno.



Fotoaparat in videokamera

Ogled slik

Povečevanje in pomanjševanje

Možnosti videoposnetkov
1  
2  



Fotoaparat in videokamera

OPOMBA:
Med predvajanjem videoposnetka povlecite desno stran zaslona navzgor ali 
navzdol, da prilagodite zvok.
med predvajanjem videoposnetka podrsnite po levi strani zaslona navzgor ali 
navzdol, da prilagodite svetlost.
Med predvajanjem videoposnetka podrsajte s prstom levo ali desno (ali 
obratno) za previjanje naprej ali nazaj.

Urejanje fotografij

Brisanje fotografij/videoposnetkov

Izbriši

Nastavitev ozadja
Sliko nastavi za

OPOMBA:
Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek 
ne bodo podprte.
Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob 
odpiranju pride do napake.



Večpredstavnost

Glasba

Predvajanje skladbe
1  
2  Skladbe
3  
4  

Večpredstavnost



Večpredstavnost

OPOMBA:
Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek 
ne bodo podprte.
Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob 
odpiranju pride do napake.

OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z 
mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato 
je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje 
ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje 
avtorsko zaščitenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke 
preverite zadevno državno zakonodajo o uporabi takega gradiva.



Pripomočki

Ura

Alarmi

1  Alarmi
2  
3  Shrani

OPOMBA: tapnete lahko tudi obstoječi alarm in ga uredite.

Časovnik

1  Časovnik
2  
3  Začni
4  Ustavi

Svetovna ura

1  Svetovna ura
2  

Pripomočki



Pripomočki

Štoparica

1  Štoparica
2  Začni

Krog
3  Ustavi

Kalkulator

1  
2  
3  

OPOMBA: za bolj zapletene izračune tapnite .

Koledar

1  
2  

Diktafon

Snemanje zvoka ali glasu
1  
2   



Pripomočki

3   

4   

OPOMBA: za dostop do posnetkov tapnite . Shranjene posnetke lahko poslušate. 

Glasovno iskanje

1  Google
2  Zač. govor

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Prenosi

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

FM radio

NASVET! Priklopiti morate slušalke, da jih uporabite za anteno.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.



Spletni brskalnik

Internet

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta 
plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

1  

Uporaba orodne vrstice za splet

Ogled spletnih strani
Pojdi

Odpiranje strani

Spletni brskalnik



Spletni brskalnik

Glasovno iskanje po spletu

OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Zaznamki
Dodaj med zaznamke

Ok

Zgodovina

Zgodovina Da

Chrome

1  

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Ogled spletnih strani

Odpiranje strani
Nov zavih



Nastavitve

Odpiranje aplikacije Nastavitve
Sistemske nastavitve

BREZŽIČNA OMREŽJA

Wi-Fi

Bluetooth

Mobilni podatki

Nastavitve klicev

Glasovna pošta
Fiksne številke

Pojavno okno pri dohodnem klicu

Zavrnitev klica
Zavrni s sporočilom

Nastavitve



Nastavitve

Ohranjevalnik zasebnosti
Posredovanje klica
Samodejni odgovor

Vibriranje ob povezavi
Shrani neznane številke
Gumb za vklop/izklop prekine klic
Zapora klicev
Trajanje klica

Dodatne nastavitve

ID klicatelja 
Čakajoči klic

Daj v skupno rabo in poveži
LG PC Suite

Posredovanje & Omrežja
USB prenašanje 
Wi-Fi Vroča točka

Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Pomoč

V letalu

Mobilna omrežja
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Nastavitve

VPN

NAPRAVA

Zvok
Zvočni profili
Glasnosti

Tihi način

Melodija
Zvoki obvestil

Zvonjenje z vibracijami
Vrsta vibriranja
Vibriranje ob dotiku

Zvočni učinki

Obvestila sporočil/glasovnih klicev

Zaslon
Svetlost

Čas izteka zaslona 
Zatemnitev ekrana 

Samodejni zasuk zaslona 
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Nastavitve

Sanjarjenje

Ura Google Foto
Vrsta pisave
Velikost pisave

Osnovni zaslon 
Tema Ozadje Učinek zaslona  Omogoči ponavljanje domačega 

zaslona, Varnostno kopiranje in obnovitev doma ter Pomoč.

Zakleni zaslon
Izberite zaslon zaklepa

OPOMBA: če je zaklepanje zaslona nastavljeno na Vzorec, je Učinek zaslona nastavljen 
na Vzorec.

Ozadje
Widgets
Zgrešeni klici & Nova sporočila

Bližnjice Zaklepanje
Stik v primeru izgube telefona

Časovnik zaklepa

Tipka za vklop se takoj zaklene



Nastavitve

Poteze
Čakajoč klic
Dremež ali ustavitev alarma

Začasno ustavi video

Pomoč
Umerjanje senzorja gibanja

Spomin
NOTRANJI POMNILNIK
SD KARTICA 

Baterija
INFORMACIJE o BATERIJI 

Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja

VARČEVANJE Z ENERGIJO 

Pomoč 
Aplikacije
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Nastavitve

Privzeta aplikacija za sporočila

ZASEBNO

Računi in sinhronizacija

Način gostovanja

Lokacija

Način Visoka natančnost (GPS in 
omrežja), Varčevanje z baterijo (samo omrežja)  Samo senzorji naprave 
(Samo GPS)
Fotoaparat

Google Poročanje o lokaciji

Varnost
Šifriraj telefon 

Šifriraj pomnilnik kartice SD 
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Nastavitve

Nastavitev zaklepa kartice SIM

Vidno tipkanje gesla
Administratorji naprave
Neznani viri 

Preveri aplikacije

Obvestila za dostop 
Vrsta pomnilnika 
Poverilnice, ki jim zaupam
Namesti iz pomnilnika
Počisti poverilnice

Jezik in vnos

Varnostna kopija in ponastavitev

Varnostno kopiraj moje podatke. 

Varnostni račun
Samodejno povrni

Ponastavitev na tovarniške podatke



Nastavitve

SISTEM

Bližnjična tipka

Datum in čas
nastavitvah datuma in časa

Dostopnost
dostopnosti

Tiskanje

Vizitka telefona



Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Za operacijski sistem Windows

S programsko opremo LG PC Suite lahko ...

OPOMBA: glede na model nekatere funkcije morda niso na voljo.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme LG PC Suite si lahko 
ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme LG PC Suite

1  
2  SUPPORT (Podpora) MOBILE SUPPORT (Podpora za 

mobilne naprave) PC Sync (Sinhronizacija z računalnikom)
3  GO (Pojdi)
4  PC SYNC  

Windows  DOWNLOAD

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)



Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Sistemske zahteve za programsko opremo LG PC Suite

OPOMBA: gonilnik za USB LG United
Če želite napravo LG povezati z računalnikom, je zahtevan gonilnik za USB LG 
United. Ta se samodejno namesti ob namestitvi aplikacije programske opreme 
LG PC Suite.

Za Mac OS

S programsko opremo LG PC Suite lahko ...

OPOMBA: glede na model nekatere funkcije morda niso na voljo.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme LG PC Suite si lahko 
ogledate v njenem meniju Pomoč.



Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Nameščanje programske opreme LG PC Suite

1  
2  SUPPORT (Podpora) MOBILE SUPPORT (Podpora za 

mobilne naprave) PC Sync (Sinhronizacija z računalnikom)
3  GO (Pojdi)
4  PC SYNC  Mac OS 

 DOWNLOAD

Sistemske zahteve za programsko opremo LG PC Suite

OPOMBA: gonilnik za USB LG United
Če želite napravo LG povezati z računalnikom, je zahtevan gonilnik za USB LG 
United. Ta se samodejno namesti ob namestitvi aplikacije programske opreme 
LG PC Suite.



Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve 
vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo 
novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Vizitka telefona Središče za posodobitve  Software Update  Preveri zdaj 
za posodobitev

Posodobitev programske opreme telefona
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Posodobitev programske opreme telefona

OPOMBA: med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite 
osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami 
o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene 
aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo 
programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne 
prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in 
države.
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O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo



O priročniku za uporabo

Blagovne znamke
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Dodatna oprema

(Spodaj prikazana oprema je lahko 
izbirna.)

OPOMBA: 
Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so 
zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi. 
Predmeti, priloženi napravi, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko 
razlikujejo glede na območje ali ponudnika storitev.

Dodatna oprema
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Odpravljanje težav

Sporočilo Možni vzroki Možni ukrepi

Napaka 
kartice SIM 
ali USIM

V telefonu ni 
kartice SIM ali 
USIM oziroma 
je nepravilno 
vstavljena.

Poskrbite, da je kartica SIM ali USIM 
pravilno vstavljena.

Ni omrežne 
povezave/
izguba 
omrežne 
povezave

Signal je šibek ali 
pa ste v območju 
brez signala.

Premaknite se k oknu ali na prosto. 
Preverite operaterjevo območje 
pokritosti.

Operater je 
spremenil storitve.

Preverite, ali je kartica SIM ali USIM 
starejša od 6~12 mesecev. Če je, 
jo zamenjajte v najbližji poslovalnici 
omrežnega ponudnika. Obrnite se na 
ponudnika storitev.

Kodi se ne 
ujemata

Če želite 
spremenite 
varnostno kodo, 
morate potrditi 
novo tako, da jo 
znova vnesete.

Če kodo pozabite, se obrnite na 
ponudnika storitev.

Vneseni kodi se ne 
ujemata.

Odpravljanje težav



Odpravljanje težav

Sporočilo Možni vzroki Možni ukrepi

Aplikacij ni 
mogoče 
nastaviti

Ponudnik storitev 
je ne podpira ali 
pa je potrebna 
registracija.

Obrnite se na ponudnika storitev.

Klicanje ni 
mogoče

Napaka klicanja. Novo omrežje ni odobreno.

Vstavljena je nova 
kartica SIM ali 
USIM.

Preverite, kakšne so nove omejitve.

Dosežena je 
predplačniška 
omejitev.

Obrnite se na ponudnika storitev ali 
ponastavite omejitev s kodo PIN 2.

Telefona ni 
mogoče 
vklopiti.

Tipka za vklop/
izklop je bila 
pritisnjena 
prekratek čas.

Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno 
najmanj dve sekundi.

Baterija ni 
napolnjena.

Napolnite baterijo. Preverite indikator 
napajanja na zaslonu.



Odpravljanje težav

Sporočilo Možni vzroki Možni ukrepi

Napaka pri 
polnjenju

Baterija ni 
napolnjena. Napolnite baterijo.

Zunanja 
temperatura je 
previsoka ali 
prenizka.

Telefon naj se polni pri običajni 
temperaturi.

Težava s stiki. Preverite polnilnik in njegovo povezavo 
s telefonom.

Ni napetosti. Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.

Polnilnik je 
okvarjen. Zamenjajte polnilnik.

Napačen polnilnik Uporabljajte samo originalno dodatno 
opremo LG.

Številka ni 
dovoljena.

Vklopljena je 
funkcija fiksnih 
številk.

Preverite meni Nastavitve in funkcijo 
izklopite.

Prejemanje/
pošiljanje 
sporočil 
SMS in 
fotografij ni 
mogoče

Pomnilnik je poln Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.

Datotek ni 
mogoče 
odpreti

Nepodprta oblika 
zapisa datoteke.

Oglejte si, katere oblike zapisa so 
podprte.



Odpravljanje težav

Sporočilo Možni vzroki Možni ukrepi

Ni zvoka Način vibriranja
V nastavitvah menija zvoka preverite, 
ali je morda vklopljen načina vibriranja 
ali tihi način.

Telefon 
prekinja ali 
zmrzuje

Občasne težave v 
programski opremi.

Poskusite posodobiti programsko 
opremo prek spletnega mesta.



Pogosta vprašanja

Kategorija Vprašanje Odgovor

Naprave 
Bluetooth

Katere funkcije so na 
voljo prek povezave 
Bluetooth?

Priklopite lahko zvočno napravo 
Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke 
ali avtomobilski komplet.

Varnostno 
kopiranje 

stikov

Kako lahko varnostno 
kopiram stike?

Podatke o stikih lahko sinhronizirate 
med telefonom in Googlovim računom.

Sinhronizacija

Ali lahko nastavim 
enosmerno 
sinhronizacijo s 
storitvijo Gmail?

Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.

Sinhronizacija Ali lahko sinhroniziram 
vse e-poštne mape?

Mapa Prejeto se sinhronizira 
samodejno. Druge mape si lahko 
ogledate tako, da tapnete  in izberite 
Mape ter izberete mapo.

Prijava v 
Gmail

Ali se moram za vsak 
dostop do storitve 
Gmail vanjo prijaviti?

Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam 
vanj ni treba več prijavljati.

Račun 
Google

Ali lahko filtriram 
e-poštna sporočila?

Ne, telefon ne podpira filtriranje 
e-pošte.

E-pošta

Kaj se zgodi, če med 
pisanjem e-poštnega 
sporočila zaženem 
drugo aplikacijo?

E-poštno sporočilo se bo samodejno 
shranilo kot osnutek.

Pogosta vprašanja



Pogosta vprašanja

Kategorija Vprašanje Odgovor

Melodija 
zvonjenja

Ali obstaja omejitev 
velikosti datoteke, 
ko želim za melodijo 
uporabiti datoteko 
.MP3?

Ni omejitve velikosti datoteke.

Čas prejema 
sporočila

Telefon za sporočila, 
starejša od 24 ur, 
ne prikazuje časa 
prejema. Kako lahko 
to spremenim?

Odprite pogovor in se dotaknite ter 
pridržite želeno sporočilo. Nato tapnite 
Podrobnosti.

Krmarjenje

Ali lahko v telefon 
namestim drugo 
navigacijsko 
aplikacijo?

Namestite in uporabljate lahko katero 
koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini 
Play Store™ in je združljiva s strojno 
opremo.

Sinhronizacija
Ali lahko sinhroniziram 
stike iz vseh svojih 
e-poštnih računov?

Sinhronizirate lahko samo stike 
iz storitve Gmail in strežnika MS 
Exchange (e-poštni strežnik podjetja).

Čakanje in 
premor

Ali lahko med številke 
shranim stik s funkcijo 
čakanja in premora?

Če ste prenesli stik, ki ima v številki 
shranjene funkcije čakanja in premora, 
teh funkcij ne morete uporabljati. Vsako 
številko morate znova shraniti.
Shranjevanje s čakanjem in premorom:
1.  Na osnovnem zaslonu tapnite .
2.  Pokličite številko in tapnite .
3.  Tapnite možnost Dodaj 2 sek 

premor or Dodaj čakanje.

Varnost Kaj so varnostne 
funkcije telefona?

Telefon lahko nastavite tako, da je treba 
pred dostopom ali uporabo vnesti 
vzorec za odklepanje.



Pogosta vprašanja

Kategorija Vprašanje Odgovor

Vzorec za 
odklepanje

Kako ustvarim vzorec 
za odklepanje?

1.  Na osnovnem zaslonu tapnite .
2.  Tapnite Sistemske nastavitve > 

Zakleni zaslon.
3.  Tapnite Izberite zaslon zaklepa 

> Vzorec. Ko to storite prvič, se 
pojavijo kratka navodila, kako 
ustvariti vzorec za odklepanje.

4.  Narišite vzorec, ki ga želite nastaviti, 
nato ga narišite še enkrat za 
potrditev.

Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca 
za zaklep.
Zelo pomembno je, da si zapomnite, 
kakšen vzorec za odklepanje ste 
nastavili. Če petkrat narišete napačen 
vzorec, telefona ne boste več mogli 
uporabljati. Imate pet poskusov za 
vnos vzorca za odklepanje, PIN ali 
gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, 
lahko znova poskusite čez 30 sekund. 
(Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko 
vzorec odklenete z njim.)



Pogosta vprašanja

Kategorija Vprašanje Odgovor

Vzorec za 
odklepanje

Kaj naj naredim, če 
pozabim vzorec za 
odklepanje in za 
telefon nisem ustvaril 
računa Google?

Če ste pozabili vzorec:
Če ste se s telefonom prijavili v 
Googlov račun, vendar ste 5-krat 
vnesli napačen vzorec, tapnite gumb 
za pozabljen vzorec. Za odklepanje 
telefona se boste morali prijaviti v 
Googlov račun. Če v telefonu niste 
ustvarili Googlovega računa ali ste 
ga pozabili, morate izvesti strojno 
ponastavitev.
Pozor: s ponastavitvijo na tovarniške 
nastavitve izbrišete vse aplikacije in 
uporabniške podatke. Ne pozabite 
ustvariti varnostnih kopij vseh 
pomembnih podatkov, preden telefon 
ponastavite na tovarniške nastavitve.

Pomnilnik Ali bom vedel, kdaj je 
pomnilnik poln? Da, prejeli boste obvestilo.

Jezikovna 
podpora

Ali lahko spremenim 
jezik telefona?

Telefon ima večjezične zmožnosti.
Jezik spremenite tako:
1.  Na osnovnem zaslonu tapnite  in 

nato Sistemske nastavitve.
2.  Tapnite Jezik in vnos > Jezik.
3.  Tapnite želeni jezik.

VPN
Kako nastavim 
navidezno zasebno 
omrežje?

Konfiguracija dostopa do navideznega 
zasebnega omrežja je odvisna od 
podjetja. Če želite konfigurirati dostop 
do navideznega zasebnega omrežja iz 
telefona, morate od skrbnika omrežja 
podjetja pridobiti podrobnosti o 
nastavitvi.



Pogosta vprašanja

Kategorija Vprašanje Odgovor

Časovna 
omejitev 
zaslona

Zaslon se izklop po 
samo 15 sekundah. 
Kako lahko spremenim 
čas, po katerem se 
osvetlitev zaslona 
izklopi?

1.  Na osnovnem zaslonu tapnite .
2.  Tapnite Sistemske nastavitve > 

Zaslon.
3.  Tapnite Čas izteka zaslona.
4.  Izberite želeno časovno omejitev 

osvetlitve zaslona.

Omrežje 
Wi-Fi in 
mobilno 
omrežje

Katero storitev bo 
telefon uporabljal, ko 
sta na voljo povezava 
Wi-Fi in mobilno 
omrežje?

Pri prenosu podatkov lahko telefon 
privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je 
možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi 
na telefonu vklopljena). Vendar pa ob 
preklopu telefona z ene storitve na 
drugo ne boste prejeli obvestila.
Če želite vedeti, katero podatkovno 
povezavo uporabljate, na vrhu zaslona 
poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali 
mobilnega omrežja.

Osnovni 
zaslon

Ali lahko odstranim 
aplikacije z osnovnega 
zaslona?

Da. Pridržite ikono, dokler se na sredini 
vrha zaslona ne prikaže ikona koša. 
Nato ikono, ne da bi dvignili prst, 
povlecite v koš.

Aplikacija

Prenesel sem 
aplikacijo, ki povzroča 
veliko težav. Kako jo 
odstranim?

1.  Na osnovnem zaslonu tapnite .
2.  Tapnite Sistemske nastavitve > 

Aplikacije > PRENESENO.
3.  Tapnite aplikacijo in nato Odstrani.

Polnilnik

Ali lahko telefon polnim 
prek kabla USB, ne da 
bi namestil zahtevan 
gonilnik USB?

Da, telefon se bo prek kabla USB 
polnil ne glede na to, ali ste namestili 
zahtevane gonilnike.



Pogosta vprašanja

Kategorija Vprašanje Odgovor

Budilka
Ali lahko za alarm 
uporabljam glasbene 
datoteke?

Da. Ko glasbeno datoteko shranite kot 
melodijo zvonjenja, jo lahko uporabljate 
za alarm.
1.  Dotaknite se in pridržite skladbo na 

seznamu v knjižnici. V meniju, ki se 
odpre, tapnite Nastavi kot melodijo 
> Melodija telefona ali Melodija 
kontakta.

2.  Na zaslonu z nastavitvami budilke 
skladbo izberite kot melodijo 
zvonjenja.

Budilka
Ali bo alarm slišen in 
se bo sprožil, če je 
telefon izklopljen?

Ne, to ni podprto.

Budilka

Ali bom slišal alarm, 
če je glasnost 
zvonjenja izklopljena 
ali je nastavljena na 
vibriranje?

Alarm je nastavljen tako, da bo slišen 
tudi v teh primerih.

Strojna 
ponastavitev 
(ponastavitev 
na tovarniške 

nastavitve)

Kako lahko izvedem 
ponastavitev na 
tovarniške nastavitve, 
če nimam dostopa do 
menija z nastavitvami 
telefona?

Če se telefon ne ponastavi na prvotno 
stanje, uporabite strojno ponastavitev 
(ponastavitev na tovarniške nastavitve), 
da ga inicializirate.


