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Informacije o uporabniškem 

pravilno uporabo telefona.

Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu 
na dotik.

Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.

Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljajo, podpora za te 

center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na 
ustreznega ponudnika storitev.

programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo 

Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, 

predhodnega obvestila.

Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna 

materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge 
namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste 
popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
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samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda 

podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Razlaga ikon

OPOZORILO
ali drugih.

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.

Pomembne informacije o napravi
Aplikacije in storitve naprave so lahko spremenjene ali preklicane brez obvestila, 

Preberite pred uporabo

Videz in specifikacije naprave se lahko spremenijo brez obvestila.

garancija ne krije.
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Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti 

varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in 
zdravstveno stanje.

Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, 

so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.

Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri 

Informacije komisije FCC o izpostavljenosti 

varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova 
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dovoljena pod naslednjima dvema pogojema:

dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne 

jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim 

Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
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so odobreni za uporabo s tem modelom naprave. Uporaba katere koli druge 
vrste opreme lahko razveljavi odobritve ali garancije, ki veljajo za napravo, in je 
lahko nevarna.

Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega 
obvestila.

Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen 
serviser.

bodo zamenjani.

Pazite, da ne pade po tleh.

Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.

Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer 

opreme.

Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do 

Naprave ne polnite na mehki podlagi.

Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.

Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje 
podatke na magnetnem zapisu.

Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
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Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte 
po nepotrebnem.

dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne 

ravnajte previdno.

Elektronske naprave
Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje telefona moti 
delovanje medicinske naprave.

izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.

Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, 

napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, 
okvari in celo eksplodira.



10

Varnost na cesti

kot je avtoradio ali varnostna oprema.

zaradi nepravilnega delovanja.

nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

Stekleni deli

ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja 
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predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

Na letalu

Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.

Otroci
Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki 
lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

zmanjšal zmogljivost baterije.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da 
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uporabnost.

uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.

zmogljivost njene baterije.

Varnostni ukrepi pri uporabi kartic SIM

okvari naprava.
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Varovanje osebnih podatkov

Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih 
podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.

Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.

osebnih podatkov.

podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke 

zavarujete svoje osebne podatke.

Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.
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hitra skupna uporaba
Fotografijo ali video lahko delite z aplikacijo takoj po snemanju.

1 Tapnite   , nato pa posnemite fotografijo ali video.

2 

snemanju fotografije ali videa, in izberite aplikacijo za deljenje.

hitra skupna uporaba.

Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije hitra skupna uporaba, se 
lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, 
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QuickMemo+

Pregled funkcije QuickMemo+

posnetkov zaslona).

Ustvarjanje zapisa
1 Tapnite   QuickMemo+.

2 Tapnite , da ustvarite zapis.
 :  Razveljavitev zadnjega dejanja.

 :  Uveljavitev zadnjega razveljavljenega dejanja.

 :  Vnos zapisa s tipkovnico.

 : Pisanje zapisa z roko.

napisanega zapisa.

vstavljanjem vsebine.

3 Tapnite   , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na fotografijo
1 Tapnite   QuickMemo+  .

2 Tapnite , da posnamete fotografijo, nato pa tapnite OK.

3 Prosto pišite opombe na fotografijo.

4 Tapnite   , da shranite zapis.
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Zapisovanje opomb na posnetek zaslona
1 

navzdol in tapnite Zajemi+.

2 Ustvarite zapise na zajetem zaslonu.
 in z orodjem za 

.

3 Tapnite   
QuickMemo+ ali 

Galerija.

Uporabi privzeto za to dejanje. in izberite aplikacijo.

Upravljanje map

1 Tapnite   QuickMemo+.

2 Na vrhu zaslona tapnite  in izberite element menija:
Vsi Zapiski: Prikaz vseh zapisov, shranjenih v aplikaciji QuickMemo+.

Moji zapiski: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo QuickMemo+.

Zajemi+: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo Zajemi+.

: Prikaz zapisov, ustvarjenih s funkcijo .

: ogled izbrisanih opomb.

Nova kategorija: Dodajanje kategorij.

spremeniti ime kategorije, tapnite nanjo.
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ustrezen zapis.

Ne moti

1 Tapnite   Nastavitve  Zvok in Obvestilo  Ne moti in povlecite 
stikalo , da ga aktivirate.

2 Tapnite Zvoki in vibracije
samo Prednostno

samo Prednostno.

ID melodije zvonjenja
Nastavite lahko, da naprava predvaja samodejno sestavljeno zvonjenje 

1 Tapnite   Nastavitve  Zvok in Obvestilo  ID melodije zvonjenja 
in povlecite stikalo , da ga aktivirate.

2 Tapnite Sestavljena melodija za

Za dohodne klice se predvaja privzeto zvonjenje, razen za izbrane stike.
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Komponente izdelka in dodatna 
oprema

Naprava Polnilnik

Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.

Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. 
Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na 

tega morda ne krijejo.

prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.

center za stranke LG.

prodajalcev obrnite na storitveni center za stranke LG.

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



Osnovne funkcije 21

Pregled delov

Tipki za glasnost

Objektiv fotoaparata na 
sprednji strani okolice

Mikrofon

Objektiv fotoaparata na 
hrbtni strani

Mikrofon
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dotik.

 

svetlosti.

Tipki za glasnost

 Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.

 

 Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije Fotoaparat 

aplikacije Zajemi+

 

 

Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij 
naprave.

tem lahko poškoduje zaslon.

ali tipke lahko ne delujejo pravilno.
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Vklop ali izklop telefona

Vklop telefona

Izklop telefona

Izklop.

Izklop: Izklop naprave.

V letalu vklop

internetu. Druge funkcije bodo na voljo.
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Namestitev kartice SIM in baterije

center, kjer bodo odstranili pomnilniško kartico.

1 

nohtom, kot je prikazano na sliki.
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2 

3 Vstavite baterijo.
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4 

Polnjenje baterije

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Uporaba 
neodobrenih polnilnikov, baterij ali kablov lahko podaljša polnjenja 
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baterije

sistemski viri porabljajo baterijo.

®

Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge 
aplikacije.

Nekatere prenesene aplikacije lahko porabljajo baterijo.

Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti 
baterije.
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Vstavljanje pomnilniške kartice

proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.

pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.

2 

navzdol.

3 Znova namestite pokrov na hrbtni strani.
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Odstranjevanje pomnilniške kartice
Preden odstranite pomnilniško kartico, jo iz varnostnih razlogov odpnite.

1 Tapnite   Nastavitve    Shramba in USB  .

2 Odstranite pokrov na zadnji strani in izvlecite pomnilniško kartico.

Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali 

poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za 

Zaslon na dotik

Tapanje
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Dvojno tapanje

zemljevida.



Osnovne funkcije 31

Frcanje

premikanje na drug zaslon.
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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.

Osnovni zaslon

Pregled osnovnega zaslona

, da se neposredno 
pomaknete na osnovni zaslon.
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Postavitev osnovnega zaslona

osnovnem zaslonu.

Vrstica stanja

Mapa

zaslonu

Googlom

Ikona strani

Osnovni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od ponudnika storitev ali 

Vrstica stanja: Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.

: Izvedite iskanje z Googlom tako, 

Mapa

Ikona strani: Prikaz skupnega števila podzaslonov na osnovnem 
zaslonu in trenutno prikazanega podzaslona, ki je osvetljen.

: Postavite glavne aplikacije v spodnji 
del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov 
osnovnega zaslona.
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  :  Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.

 
zagnati aplikacijo Google.

  :  Prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon 
 za 

brisanje vseh nedavno uporabljenih aplikacij. V nekaterih 

Urejanje tipk na dotik na osnovnem zaslonu
Tipke na dotik na osnovnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih 
dodate pogosto uporabljene funkcije.

Tapnite   Nastavitve  Zaslon  Kombinacija tipk na dotik na 
 in prilagodite nastavitve.

Obvestilo in funkcijo Zajemi+. Dodate 
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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

 : Napolnjenost baterije

 : Neodgovorjeni klici

stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje, v katerem 
uporabljate napravo.

storitev.
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vklopite ali izklopite funkcijo.

ikono funkcije.

funkcije.

Oglejte si obvestila.

Dostopajte do aplikacije 
Nastavitve.

Nastavite svetlost.

Oglejte si ikone za hiter 
dostop.

Tapnite ikono 
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Preklapljanje med usmeritvami zaslona
Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na 
usmeritev naprave.

obvestili.

Ali pa tapnite   Nastavitve  Zaslon in aktivirajte funkcijo Samodejni 
zasuk zaslona.

Urejanje osnovnega zaslona

Widgets

podrobnosti si oglejte poglavje .

Odstranjene aplikacije. Za podrobnosti si oglejte poglavje  
Odstranjene aplikacije.
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Prikaz teme ozadja

samo sliko ozadja.

.

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

drugo mesto.

osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.
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Urejanje map

odstraniti, tapnite .

samodejno izgine.

Nastavitve osnovnega zaslona lahko prilagodite.

1 Tapnite   Nastavitve  Zaslon  Osnovni zaslon.

2 Prilagodite nastavitve:
Izberi dom

Ozadje

podzaslon osnovnega zaslona.

Tema

Uredi aplikacije po: Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem 
zaslonu.

Skrij aplikacije
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Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona

1 Tapnite   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Izberite zaslon 
zaklepa

2 Prilagoditev nastavitev zaklepanja:
Brez: Izklop funkcije zaklepanja zaslona.

Povleci: Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.

Knock Code
mesta na zaslonu.

Vzorec: Za odklepanje zaslona narišite vzorec.

PIN

Geslo

lahko zaslon odklenete z rezervno kodo PIN.
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Nastavitve zaklepanja zaslona
Prilagodite lahko naslednje nastavitve zaklepanja zaslona.

1 Tapnite   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon.

2 Prilagodite nastavitve:
Izberite zaslon zaklepa

Smart Lock: Izberite zaupanja vredne elemente. Ko se bo eden od 
njih pojavil, se bo naprava odklenila samodejno.

Ozadje

: Povlecite aplikacijo iz velikega kroga in tako dodajte 

Stik v primeru izgube telefona: Prikaz podatkov za stik v sili na 
zaklenjenem zaslonu.

naprava samodejno zaklene.

Tipka za vklop se takoj zaklene: Takojšnje zaklepanje zaslona, ko 

zaklepanja zaslona.
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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.

svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Vklop zaslona
Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

zaklenjeni zaslon.

Knock Code
Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite svojo kodo za kombinacijo 
trkov po zaslonu. Ko je zaslon zaklenjen, lahko do osnovnega zaslona 

Kodo za kombinacijo trkov lahko uporabljate skupaj s funkcijo KnockON.

kot je dovoljeno, za odklepanje uporabite rezervno kodo PIN.

Po zaslonu morate tapati s konico prsta.
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Ustvarjanje Knock Code
1 Tapnite   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Izberite zaslon 

zaklepa  Knock Code.

2 Tapajte po kvadratih v poljubnem vzorcu, da ustvarite kodo za 
kombinacijo trkov, nato pa tapnite NAPREJ.

3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, 
nato pa tapnite POTRDI.

4 

kombinacijo trkov pozabite.

Odklepanje zaslona s Knock Code
Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov.

Kodo za kombinacijo trkov vnesite na zaslon na dotik, ko je zaslon 
izklopljen.

vklopljen.

Šifriranje naprave

zaslona uporabijo nastavitve zaklepanja.
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Šifriranje pomnilniške kartice

naprave.

1 Tapnite   Nastavitve    Varnost  Šifriraj pomnilnik 
kartice SD.

2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in tapnite 
NADALJUJ za nadaljevanje.

3 ŠIFRIRAJ SEDAJ:
Šifriranje nove datoteke: Šifrira samo podatke, ki ste jih na 
pomnilniško kartico shranili po šifriranju.

Šifriranje celotne informacije: Šifriranje vseh podatkov, ki so 
trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.

Izvzemi predstavnostne datoteke: Šifriranje vseh podatkov razen 
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 inicializirajte.

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 Galerija.

S funkcijo Zajemi+

vrstico stanja in tapnite Zajemi+.

Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije Zajemi+ 
  

Nastavitve  , nato pa vklopite funkcijo .

Za podrobnosti si oglejte poglavje Zapisovanje opomb na posnetek 
zaslona. 
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Vnašanje besedila

Uporaba tipkovnice Smart

tipkanjem.

Premikanje kazalca
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Predlogi besed

med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate 

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali levo ali desno 

Spreminjanje postavitve QWERTY
Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

1 Tapnite   Nastavitve    Jezik in tipkovnica  Tipkovnica 
LG    QWERTZ postavitev.
Ali pa tapnite ikono 
postavitev tipkovnice  QWERTZ postavitev.

2 
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Ta funkcija morda ni podprta za nekatere jezike.

1 Tapnite   Nastavitve    Jezik in tipkovnica  Tipkovnica 
LG    .
Ali pa tapnite ikono 
postavitev tipkovnice  .

2 Prilagodite višino tipkovnice.

1 Tapnite   Nastavitve    Jezik in tipkovnica  Tipkovnica 
LG    .
Ali pa tapnite ikono 
postavitev tipkovnice  .

2 
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Razdelitev tipkovnice

polovico postavite na lastno stran zaslona.

Tapnite   Nastavitve    Jezik in tipkovnica  Tipkovnica LG 
   Razdeli Tipkovnica.

Ali pa tapnite ikono 
postavitev tipkovnice  Razdeli Tipkovnica.

na tipkovnici.

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko 
uporabljali z eno roko.

1 Tapnite   Nastavitve    Jezik in tipkovnica  Tipkovnica 
LG    .
Ali pa tapnite ikono 
postavitev tipkovnice  .

2 
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 ter izberite ikono .

Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov besede izgovarjajte 

  Jeziki na 
zaslonu za glasovno prepoznavanje.

morda podprti drugi jeziki.

Spreminjanje tipkovnice

1 Tapnite   Nastavitve    Jezik in tipkovnica  Tipkovnica 
LG  Izberi jezik.

2 Izberite jezik in prilagodite vrsto tipkovnice.

Kopiranje in lepljenje

1 

2 Vlecite znaka 

3  ali KOPIRAJ.
Izrezano ali kopirano besedilo se samodejno doda na pladenj 
izrezkov.

4 

PRILEPI.

PRILEPI 
ne bo prikazana.
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Pladenj izrezkov

na pladenj izrezkov in ga lahko kadar koli kamor koli prilepite.

1  ter izberite ikono .

PLADENJ IZREZKOV.

2 Izberite predmet na pladnju izrezkov in ga prilepite.
Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato 

elemente izbrisati, jih najprej odklenite.

Za brisanje predmetov, shranjenih na pladnju izrezkov, tapnite .

Nekatere aplikacije, ki jih prenese uporabnik, morda ne podpirajo pladnja 
izrezkov.



Uporabne 
aplikacije
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aplikacij

Uporabite lahko SmartWorld, Trgovina Play ali trgovino z aplikacijami, 
ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev.

se prijavite vanj.

Trgovina SmartWorld
ponudnika storitev.

Odstranjevanje aplikacij

Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis Odstrani na vrhu zaslona.

Tapnite 
pa izberite ODSTRANI.

podrobnosti si oglejte poglavje Odstranjene aplikacije.
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Odstranjevanje v meniju z nastavitvami
Tapnite   Nastavitve    Aplikacije, izberite aplikacijo in 
tapnite Odstrani.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

Odstranjene aplikacije

1 Tapnite   Odstranjene aplikacije.

2 

Namesti znova

 : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.

še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.

zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

Telefon

Glasovni klic

oziroma seznamu nedavnih klicev.
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1 Tapnite     Klic.

2 

Vnesite telefonsko številko in tapnite .

tapnite .

Za podrobnosti o dodajanju telefonskih številk na seznam za hitro 
izbiranje si oglejte poglavje Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje.

Klicanje s seznama stikov
1 Tapnite     Imenik.

2 Na seznamu izberite stik in tapnite .

Sprejemanje klica

.

prekinitev klica na slušalkah.

  Nastavitve    Nastavitve klicev  Odgovorite in 
, nato pa vklopite funkcijo 

napajanje.
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Zavrnitev klica

povlecite ikono .
 iz kroga.

  
Nastavitve    Nastavitve klicev  Zavrnite in odklonite 
klice  .

zaklepanje ali tipko za glasnost.

Prikaz neodgovorjenih klicev

ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja 
navzdol. Ali pa tapnite     Zgodovina klicev.

Funkcije, ki so na voljo med klicem

funkcij:
Imenik: Prikaz seznama stikov med klicem.

: Prekinitev klica.

Tipkovnica

Nemo: Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega 
glasu.

Bluetooth

ponudnika storitev.
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Trosmerno klicanje

1 Med klicem tapnite   Dodaj klic.

2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen 

3 .

ponudnika storitev.

Prikaz seznama klicev
Za prikaz seznama nedavnih klicev tapnite     Zgodovina klicev. 
Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:

Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega 
stika tapnite .

Za brisanje seznama klicev tapnite   .

1 Tapnite     Klic ali Zgodovina klicev.

2 Tapnite   Nastavitve klicev
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ali vsem stikom.

1 Tapnite   .

2 Tapnite .

3 

.

.

4 Tapnite 

1 Tapnite   .

2 

1 Tapnite   .

2   Nastavitve.
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Fotoaparat

Zagon fotoaparata
Za ohranjanje nepozabnih trenutkov lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite   .

zamegljene.

napolnite baterijo.

naprave.

Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji 
Galerija. Za podrobnosti si oglejte poglavje Pregled aplikacije Galerija.

Vklop ali izklop 
bliskavice.

fotoaparata.

Preklop med 
fotoaparatom na 
sprednji in hrbtni 

strani.

Zagon aplikacije 
Galerija.

Izberite aplikacijo za 
deljenje fotografij in 
videoposnetkov.

Fotografiranje.

Nazaj na prejšnji 
zaslon.
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Preklapljanje med fotoaparatoma

na sprednji in hrbtni strani.

Za preklapljanje med fotoaparatoma na sprednji in hrbtni strani na zaslonu 
fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon navzgor ali navzdol 
oziroma v levo ali desno.

Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparat na sprednji strani. Za 
podrobnosti si oglejte poglavje Posnetki sebe.

med snemanjem fotografije ali videa.

ali razmaknite dva prsta.

Fotografiranje
1 Tapnite predmet, glede na katerega naj fotoaparat izostri sliko.

2 Tapnite , da posnamete fotografijo.
Ali pa pritisnite tipko za glasnost.
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to funkcijo, tapnite   Nastavitve   in vklopite funkcijo 
.

Snemanje videa
1 Tapnite predmet, glede na katerega naj fotoaparat izostri sliko.

2 Tapnite .
.

snemanje videa nadaljevati, tapnite .

3 Tapnite 

Zaporedno slikanje
Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike 
premikanja.

.
 se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo 

fotografije.

Posnamete lahko do trideset (30) neprekinjenih fotografij.

Tapnite .
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Izberite razmerje stranic za fotografije ali kakovost za 
videoposnetke.

katero je opremljen fotoaparat v napravi.

Fotografiranje z glasovnimi ukazi.

  
pomnilniška kartica.

  
pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani.

sprednji strani.

 : Ne obrne slike.
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Posnetki sebe

posnetek sebe.

 
.

Posnetek kretnje roke
Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

.

Posnetke s potezo lahko napravite tudi tako, da pred fotoaparatom na 
sprednji strani stisnete pest in jo nato razprete.

Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparat lahko zazna.
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Intervalno fotografiranje
Napravite lahko neprekinjeno serijo posnetkov sebe.

. 

Samodejni posnetek

zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparat na 
sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno 
napravi posnetek.

Ko fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, okvir postane bel. 

sprednji strani posname fotografijo.

Tapnite , nato pa tapnite  za aktiviranje funkcije 
samodejnega posnetka.
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Galerija

Pregled aplikacije Galerija
Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v 
napravi.

1 Tapnite   .

2 Tapnite mapo in izberite datoteko.

Povlecite v levo ali desno po prikazani fotografiji ali zaslonu 

programske opreme.

Prikazovanje fotografij

Zagon fotoaparata.

Urejanje slik.

Dostop do dodatnih 

Nazaj na prejšnji 
zaslon.

Dodajanje ali 
brisanje priljubljenih.
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Urejanje fotografij
1 Med gledanjem fotografije tapnite .

2 

3 Tapnite , da uveljavite spremembe.

4 Tapnite SHRANI, da shranite spremembe.

 
 Shrani kopijo.

Predvajanje videoposnetka

Zaklepanje ali 
odklepanje zaslona.

videa naprej.

Premor ali 
predvajanje videa.

Dostop do dodatnih Dodajanje ali 
brisanje priljubljenih.

Nastavitev glasnosti 
zvoka.

Previjanje videa 
nazaj.

videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.

videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
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Brisanje datotek

.

Na seznamu datotek tapnite ikono , nato pa izberite datoteke.

Deljenje datotek z drugimi

Med gledanjem fotografije ali videa tapnite 
deljenja datoteke.

Na seznamu datotek tapnite ikono , izberite datoteke in nato še 

Upravitelj datotek
Datoteke, ki so shranjene v napravi, si lahko ogledujete in jih upravljate.

1 Tapnite   Orodja  Upravitelj datotek.

2 Tapnite 

Vreme

1 Tapnite   Orodja  Vreme.

2 Tapnite 
Na zaslonu z vremenskimi podrobnostmi tapnite  ali pa vlecite 

druga mesta.
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Glasba
Predvajate in upravljate lahko glasbene datoteke, shranjene v napravi.

1 Tapnite   LG  Glasba.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite glasbeno datoteko.

Dodajanje ali brisanje 
priljubljenih.

Nazaj na prejšnji zaslon.

Nastavitev glasnosti zvoka.
vrstnem redu.

Pritisnite za predvajanje 

za predvajanje prejšnje 

Dostop do dodatnih 

Pritisnite za predvajanje 

hitro previjanje naprej.

Premor ali predvajanje.

Preklop na seznam 
predvajanja.

Iskanje glasbenih datotek.

programske opreme.

lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem 
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Ura

Alarmi

1 Tapnite   Ura  Alarmi.

2 Tapnite  in dodajte nov alarm.

3 Konfigurirajte nastavitve alarma in tapnite SHRANI.

 na vrhu zaslona. Ali pa tapnite 

Svetovna ura
Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

1 Tapnite   Ura  Svetovna ura.

2 Tapnite  in dodajte mesto.

alarm.

1 Tapnite   Ura  .

2 Nastavite uro in tapnite .
Ustavi. Za nadaljevanje 

Povrni.

Ponastavi.

3 Tapnite Ustavi
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Štoparica

1 Tapnite   Ura  Štoparica.

2 Tapnite  za inicializacijo štoparice.
Krog.

3 Ustavi.
Za nadaljevanje štoparice tapnite Povrni.

Ponastavi.

Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni 
kalkulator.

1 Tapnite   Orodja  .

2 

desne strani zaslona na levo.

IZB in ga 

Opravila

1 Tapnite   LG  Opravila.

2 Tapnite , da dodate opravilo.

3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite SHRANI.
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Diktafon
Posnamete lahko svoj glas ali druge glasove s pomembnih dogodkov. 
Posnete glasovne datoteke lahko predvajate ali delite z drugimi.

1 Tapnite   Orodja  Diktafon.

2 Tapnite .
.

3 Za konec snemanja tapnite .
Datoteka se samodejno shrani in pojavi se zaslon za predposlušanje.

4 Tapnite  za predvajanje glasovnega posnetka.

Lokacija.

Dogodek
datum.

, se pojavijo posnete glasovne datoteke. Posneto 
glasovno datoteko na seznamu lahko predvajate.

FM radio
Poslušate lahko radio FM.

Tapnite   Orodja  FM radio.

Prenosi

ali aplikacij.

Tapnite   Orodja  Prenosi.
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Oddajanje

poplave in potresi.

Tapnite   Orodja  Oddajanje.

E-pošta

1 Tapnite   LG  .

2 

3 NASLEDNJI, da registrirate 

NASTAVITEV.

  
Nastavitve.

.

  .
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tapnite 

1 Tapnite  in izberite nabiralnik.

2 

1 Tapnite .

2 

3 

.

.

4 Tapnite 

Imenik

Pregled aplikacije Stiki

Tapnite   LG  Imenik.

Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov
1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .

2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite SHRANI.
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1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite     Upravljaj stike  
Uvozi.

2 

tapnite OK.

3 Izberite stike in tapnite UVOZI.

Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje
1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite   Hitro klicanje.

2 Na seznamu številk za hitro izbiranje tapnite Dodaj kontakt.

3 Izberite stik.

Iskanje stikov

Na zaslonu s seznamom stikov v polje za iskanje vnesite ime stika.

Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.

Seznam stikov

Urejanje stikov
1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.

2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.

3 Tapnite SHRANI, da shranite spremembe.

Brisanje stikov
1 

2 Tapnite .
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Dodajanje priljubljenih
Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.

2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .

Ustvarjanje skupin
1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite Skupine    Nova skupina.

2 Vnesite ime nove skupine.

3 Tapnite , izberite stike in tapnite DODAJ.

4 Tapnite SHRANI, da shranite novo skupino.

LG SmartWorld

1 Tapnite   LG  SmartWorld.

2 Tapnite   Prijava.

3 Vnesite svoj ID in geslo ter se prijavite.

4 Izberite in prenesite vsebino.
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Prenos aplikacije SmartWorld
SmartWorld

prenesete.

1 Tapnite   Nastavitve    Vizitka telefona  
posodobitve  Posodobitev aplikacije.

2 SmartWorld in tapnite Prenos.

Koledar

Pregled aplikacije Koledar
Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

Dodajanje dogodkov
1 Tapnite   Koledar.

2 Izberite datum in tapnite .

3 Vnesite podrobnosti dogodka in tapnite SHRANI.

se bo pojavilo okno s seznamom dogodkov. Tapnite dogodek v 
pojavnem oknu za prikaz njegovih podrobnosti.

Sinhronizacija dogodkov
Tapnite   Prikazani koledarji    Koledarji za usklajevanje in izberite 
koledar za sinhronizacijo.

sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave 
sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali 
svoje dogodke.
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LG Backup
Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate, obnavljate in 
premikate.

1 Tapnite   Upravljanje  LG Backup.
Ali pa tapnite   Nastavitve    Varnostna kopija in 
ponastavitev  LG Backup.

2 

varnostno kopirati v prednastavljeno mapo v napravi ali kopirati 
podatke v druge naprave.

Inicializacija naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke, 

izognete izgubi podatkov.

samodejno shranijo v aplikacijo Drive.

Pred varnostnim kopiranjem ali obnovitvijo podatkov popolnoma 
napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu 
izklopu naprave.
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RemoteCall Service

funkcije.

1 Tapnite   Upravljanje  RemoteCall Service.

2 

3 

Aplikacije Google

ponudnika storitev.

Chrome

zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

Google
Uporabite funkcijo iskanja, ki jo zagotavlja podjetje Google, in z vnašanjem 

shranjene v napravi.
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Gmail

Zemljevid

informacije.

YouTube

YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.

Google Drive
Nalagajte, shranjujte, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do 
datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s 
povezavo kot tudi v tistih brez nje.

Glasba Play
Kupujte glasbo iz trgovine Trgovina Play. Predvajajte glasbene datoteke, 
shranjene v napravi.

Filmi in TV Play

Duo

Foto
Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.
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Nastavitve

Tapnite   Nastavitve.

Tapnite ikono 
elementa nastavitve.

Tapnite 
je predvideno, da uporabljate prikaz Tab pogled.

Wi-Fi

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Wi-Fi.

2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

3 

Pozabi 
.
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Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Wi-Fi.
Preklop na podatkovno povezavo

Wi-Fi Direct

napravama.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Wi-Fi    Napredno 
Wi-Fi  Wi-Fi Direct.

pojavijo.

2 Izberite napravo.
Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.
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Bluetooth

Seznanjanje z drugo napravo
1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Bluetooth.

2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

.

iskanja.

3 Izberite napravo na seznamu.

4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.

1 Izberite datoteko.

2 Tapnite   Bluetooth.

3 

Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.

Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.
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Mobilni podatki
Mobilne podatke lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate 
porabo mobilnih podatkov.

Vklop mobilnih podatkov
1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Mobilni podatki.

2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov
1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Mobilni podatki.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
Mobilni podatki: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v 

: Nastavite 
omejitev porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih 

 : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.

Nastavitve klicev

mednarodnih klicev.

ponudnika storitev. Za podrobnosti si oglejte Telefon.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Nastavitve klicev.

2 Prilagodite nastavitve.
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mobilne podatke.

1 

2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Posredujem  USB 
 in povlecite stikalo , da ga aktivirate.

www.lg.com 

novejši in Linux.

napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Posredujem  Wi-Fi 
 in povlecite stikalo , da ga aktivirate.

2 Tapnite 

3 

4 
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Internetna povezava preko Bluetootha 
telefona

ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Posredujem  
Internetna povezava preko Bluetootha telefona in povlecite stikalo 

, da ga aktivirate.

2 

Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Posredujem  .
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V letalu
Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega 

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite     V letalu.

2 Na zaslonu za potrditev tapnite VKLOPI.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite     .

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
Mobilni podatki: Vklop ali izklop mobilnih podatkov.

Gostovanje

VPN

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite     VPN.

2 Tapnite Dodaj VPN.
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NASTAV. 
na zaslonu z obvestilom in zaklenite zaslon. Za podrobnosti si oglejte 
Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona.

3 SHRANI.

1 Na seznamu VPNS

2 .
Shrani 

.

Tiskanje

fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite    Tiskanje.

gonilnik tiskalnika in ga namestite.

2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

3 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
  Dodaj tiskalnike.

  .

Na zaslonu s seznamom tiskalnikov tapnite   Nastavitve.

4 Izberite datoteko in tapnite     Tiskaj.
Dokument se bo natisnil.

 in ga ustvarite.
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Zvok in Obvestilo
Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite Zvok in Obvestilo in prilagodite 
naslednje nastavitve:

Zvok, Samo vibriraj ali Tiho.

Glasnost

Melodija: Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite 
zvonjenja.

ID melodije zvonjenja: V napravi nastavite samodejno ustvarjanje 

poglavje ID melodije zvonjenja.

Uporabi zvok in vibriranje: Nastavite, da naprava vibrira in predvaja 
zvonjenje hkrati.

Vrsta vibriranja: Izberete lahko vrsto vibriranja.

Ne moti: Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje 

dnevih v tednu. 

Zakleni zaslon
zaslonu. 

Aplikacije: Izberite aplikacije, za katere so na zaslonu lahko prikazana 

  Zvoki obvestil: Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, 
shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.

  

zaklenete zaslon.

  : Nastavite, da naprava na 
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Zaslon
Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite Zaslon in prilagodite naslednje 
nastavitve:

Osnovni zaslon: Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za 
podrobnosti si oglejte poglavje .

Zakleni zaslon: Prilagodite nastavitve zaklenjenega zaslona. Za 
podrobnosti si oglejte poglavje Nastavitve zaklepanja zaslona.

: Nastavite gumbe 

njihov videz.

Vrsta pisave

Velikost pisave

Krepko besedilo

Svetlost: Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave.

Samodejno: Nastavite, da naprava svetlost zaslona samodejno 

Samodejni zasuk zaslona
usmeritev naprave.

  Sanjarjenje: Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava 

za prikaz.

  Umerjanje senzorja gibanja: Popravek kota in hitrosti senzorja 

Pri popravkih senzorja gibanja morate napravo postaviti na ravno 
površino. V nasprotnem primeru lahko pride do napak v delovanju 
senzorja gibanja, kot je samodejno vrtenje zaslona.
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Splošno

Jezik in tipkovnica
Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Jezik in tipkovnica.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
Jezik: Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
Izbrana tipkovnica: Prikaz vrste tipkovnice, ki je trenutno v napravi. 

Tipkovnica LG: Prilagodite nastavitve tipkovnice LG.
Googlova stor. za glasov. vnos

Prebiranje besedila: Konfiguracija nastavitev za funkcijo pretvorbe 
besedila v govor.
Hitrost kazalca
Zrcali tipke: Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo 
izvajali primarna dejanja.

Lokacija

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Lokacija.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO: Prikaz aplikacij, ki so nedavno 
zahtevale lokacijske podatke.
Manj energije zaradi ocenjevanja lokacije: Oceni lokacijo napravo z 

Fotoaparat
snemanju videov.
Google Zgodovina lokacij: Konfiguracija nastavitev zgodovine 
lokacij Google.
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aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   .

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
Samodejno sinhroniziraj podatke

Dostopnost

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Dostopnost.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
Vid  TalkBack
stanjih na zaslonu ali dejanjih.

Vid  : Nastavite, da naprava na 

Vid  Velikost pisave

Vid  Krepko besedilo

Vid  
tapnite zaslon.

Vid  Inverzije barv zaslona
zaslonu za ljudi s slabim vidom.

Vid  Barvna prilagoditev zaslona: Prilagodite barve na zaslonu.

Vid  Sivina
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Vid  : Prekinitev klica s tipko za 

Sluh  Opis: Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za 
ljudi z okvaro sluha.

Sluh  Bliskovna opozorila

Sluh  Izklopi vse zvoke
sprejemniku.

Sluh  Vrsta zvoka: Izberite vrsto zvoka.

Sluh  Ravnovesje zvoka: Nastavite ravnovesje izhodnega zvoka. 
Ravnovesje spremenite z drsnikom.

Motorne funkcije in kognicija  Touch assistant: Vklop na dotik 

Motorne funkcije in kognicija  : 

Motorne funkcije in kognicija  : Klice 

Motorne funkcije in kognicija  

Motorne funkcije in kognicija  : 

: 
Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih 
funkcij.

Samodejni zasuk zaslona

Stikalni dostop
naprave.
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Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je 
zaslon izklopljen ali zaklenjen.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   .

2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije 
Fotoaparat
Za zagon aplikacije Zajemi+

Google Storitve
Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitev aplikacij in 

Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Google Storitve.

Varnost
1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Varnost.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
Zaklep vsebine
QuickMemo+.

Šifriraj telefon: Zaradi zasebnosti nastavite geslo za napravo. 

naprave. Za podrobnosti si oglejte poglavje Šifriranje vaše naprave.

Šifriraj pomnilnik kartice SD: Šifrirajte pomnilniško kartico, da je 

poglavje Šifriranje pomnilniške kartice.

Nastavitev zaklepa kartice SIM: Zaklenite ali odklenite 

Vidno tipkanje gesla: Geslo je prikazano med vnašanjem.
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Administratorji naprave
omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.

Neznani viri
aplikacijami, ne samo iz trgovine Play.

Preveri aplikacije

: oglejte si vrsto pomnilnika, v katerem se shrani 
varnostni certifikat.

Upravljanje s certifikati: Upravljanje varnostnega certifikata, 
shranjenega v napravi.

Trust agents
v napravi.

uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.

Dostop za uporabo za aplikacije: Prikaz podrobnosti o uporabi 
aplikacij v napravi.

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   .

2 Prilagodite nastavitve.
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Shramba in USB

pomnilniški kartici.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Shramba in USB.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
POMNILNIK NAPRAVE: Prikaz skupnega prostora za shranjevanje 
in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama 
aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.

PRENOSNI POMNILNIK: Prikaz skupnega prostora za shranjevanje 

kartico izpeti, tapnite .

energijo.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   
energijo.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
Poraba baterije

Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja: Prikaz 
preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.

prikazana ikona .
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Pomnilnik

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Pomnilnik.

2 Tapnite 

Aplikacije

izbrišite aplikacije.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Aplikacije.

2 Izberite aplikacijo in izvedite dejanja.

Varnostna kopija in ponastavitev
Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali 

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Varnostna kopija in 
ponastavitev.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
LG Backup: Varnostno kopirajte in obnovite vse podatke, shranjene 
v napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje .

Varnostno kopiraj moje podatke.: Varnostno kopirajte podatke 

Google.

trenutno v uporabi.

Samodejno povrni
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: Ponastavitev vseh nastavitev 
v napravi in brisanje podatkov.

Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime 

Vizitka telefona
Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti 
programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Vizitka telefona in si oglejte 
podatke.

Regulativa in varnost
V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Regulativa in varnost.



Dodatek
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Jezikovne nastavitve LG

Tapnite   Nastavitve    Jezik in tipkovnica  Jezik in 
izberite jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

fotografije, skladbe, videoposnetke in dokumente, shranjene v pametnem 

drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.

Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.

Funkcije aplikacije LG Bridge
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1 www.lg.com.

2 V iskalno vrstico vnesite ime svoje naprave.

3 Kliknite Download Centre  LG Bridge in prenesite namestitveno 
datoteko.

Kliknite Podrobnosti za prikaz minimalnih zahtev za namestitev 

Posodobitev programske opreme 
telefona

Internetna posodobitev programske opreme 
mobilnega telefona LG

vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme 
mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in 

opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne 

za vse modele telefonov.
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mobilnega telefona LG

Nastavitve    Vizitka telefona    
Software update  Preveri zdaj za posodobitev.

Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko 

opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za 
nobeno izgubo podatkov.
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Pogosta vprašanja

uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika 

V telefonu ni 

vstavljena nepravilno.

signala.

Premaknite se k oknu ali na 
prosto. Preverite operaterjevo 

Operater je spremenil 
storitve.

ponudnika. Obrnite se na 
ponudnika storitev.

Kodi se ne ujemata

varnostno kodo, 
morate novo kodo 
potrditi tako, da jo 
vnesete še enkrat. ponudnika storitev.

Vneseni kodi se ne 
ujemata.

nastaviti

Ponudnik storitev tega 
ne podpira ali pa je 
potrebna registracija.

Obrnite se na ponudnika 
storitev.

Prenesena aplikacija 

napake.
Odstranite aplikacijo.

1.  Tapnite   Nastavitve.

2.  Tapnite   Aplikacije.

3.  Tapnite aplikacijo  Odstrani.
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Napaka klicanja.

Vstavljena je nova Preverite, kakšne so nove 
omejitve.

Obrnite se na ponudnika 
storitev ali ponastavite omejitev 

vklopiti

je bila pritisnjena 
najmanj dve sekundi.

Napolnite baterijo. Preverite 
indikator napajanja na zaslonu.

Napaka pri polnjenju

Napolnite baterijo.

Zunanja temperatura 
je previsoka ali 
prenizka.

temperaturi.

Preverite polnilnik in njegovo 
povezavo s telefonom.

Ni napetosti.
Vstavite polnilnik v drugo 

Polnilnik je okvarjen. Zamenjajte polnilnik.

Uporabljajte samo originalno 
dodatno opremo LG.

Številka ni dovoljena.
Vklopljena je funkcija 
omejenega klicanja.

Preverite meni Nastavitve in 
funkcijo izklopite.
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Pomnilnik je poln

Iz telefona izbrišite nekaj 
podatkov, denimo aplikacije ali 

pomnilniku.

odpreti
Nepodprta oblika 
zapisa datoteke.

Preverite, katere oblike zapisa 
so podprte.

Zaslon se pri 
dohodnem klicu ne 
vklopi.

ovitek, preverite, da ne pokriva 

Ni zvoka

V nastavitvah menija zvoka 
preverite, ali je morda vklopljen 

motenja.
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Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim 

menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.

napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.

uporabljati.
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Informacije o obvestilu o odprtokodni 
programski opremi

.

zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa 
izdelka.

Pravne informacije in varnost  

Za regulatorne informacije se v telefonu pomaknite na Nastavitve  
  Regulativa in varnost. 

Blagovne znamke

® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja 

®  

Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih 
lastnikov.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek LG-M160 v skladu z 

2014/53/EU. 

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na 

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite 
na pisarno

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
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GSM 900 33 dBm

GSM 1800 30.5 dBm

WCDMA B1 23 dBm

WCDMA B8 23.5 dBm

LTE B1 23 dBm

LTE B3 22 dBm

LTE B7 23.5 dBm

LTE B8 23 dBm

LTE B20 23.5 dBm

BT 2.4GHz 6 dBm

WLAN 2.4GHz 14 dBm
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s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k 

uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, 

3.  Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta 
izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov 

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

vlada ali krajevne oblasti.

prodajalni, kjer ste izdelek kupili.




