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Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave 

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 

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

namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste 

samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste 
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Razlaga ikon

OPOZORILO

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.

zdravstveno stanje.

Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, 
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Informacije komisije FCC o izpostavljenosti 

mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s 
smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

Nošenje na telesu

stran naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije 

palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili 
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jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim 

Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.

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

opreme.

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

Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.

Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje 

Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.

po nepotrebnem.

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

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

delovanje medicinske naprave.

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

Varnost na cesti

kot je avtoradio ali varnostna oprema.
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Stekleni deli

ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja 

predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

Na letalu

Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
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Otroci

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

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

uporabnost.
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Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih 

Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.

osebnih podatkov.

zavarujete svoje osebne podatke.

Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.

Obvestilo o menjavi baterije

poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij 

.
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Funkcije snemanja videa

Širokokotna kamera
S širokokotnima fotoaparatoma na sprednji in hrbtni strani lahko 

polja.

   in nato  ali  za preklop med 

Fotoaparat na sprednji strani Fotoaparat na hrbtni strani

Široki kot Standardni kot Široki kot Standardni kot

.
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Cine Video
Posnamete lahko video v obliki filma.

1    in nato   Cine Video .

2 Za snemanje videa tapnite .

1    in nato    ( ).

2  in nato  , da funkcijo vklopite.

3 

4 
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Primerjaj posnetek

enoto.

1    in nato   .

2 . Za snemanje videa tapnite .
 : Snemanje dveh razdeljenih zaslonov hkrati.

3 , da shranite (po potrebi).

Posnetek

1    in nato   .

2 .
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Vodilni posnetek

1    in nato   .

2 .
Prosojnost ozadja upravljajte z drsnikom.

jih shranite kot eno vsebino.

kot eno datoteko.

1    in nato   .

2 .

3 , da shranite.
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Tracking focus med uporabo fotoaparata

izostritev.

1    in nato   Tracking focus.

2 

3 

.

).

širokokotni fotoaparat.

  : 9.

 
sekundo) je nastavljena na 60.

Stabilno snemanje
Funkcijo snemanja brez tresenja lahko uporabite, da pri snemanju videa 

   in nato   Stabilno snemanje.

.
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Snemanje videa Hi-Fi

   in nato    ( )    Hi-Fi.

.

Vrtenje kamere

in videe.

   in nato   Vrtenje kamere.

shranjenih slik.
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Funkcije aplikacije Galerija

, da se 

Gumb 
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Povezana vsebina

1 .

2 Ko se pojavi ikona, povezana z datumom ali lokacijo nastanka 

lastni izbiri.
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Ustvarjanje datoteke GIF

1   Ustvari GIF.

2 
tapnite NASLEDNJI.

stranic in vrstni red datotek.

3 SHRANI.

1   Izdelaj .

2 NASLEDNJI.

3 USTVARI.
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Ustvarjanje videa iz povezane vsebine
, lahko zberete 

povezano vsebino in ustvarite video posnetek.

dodajte datum in svoj podpis, nato pa tapnite SHRANI.

 .

 .

 .

 
tapnite .

 .

 : Spremenite vrstni red datotek za predvajanje v obliki videa.

 .
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Ustvarjanje filma

1    in nato   Ustvari Filmi.

2 NASLEDNJI.

3 Uredite izbrane slike ali videe in tapnite SHRANI.
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Brisanje datotek

Dodajanje datotek
Ko tapnete  v spodnjem delu zaslona, lahko izberete slike ali videe, ki jih 

tapnite še eno datoteko.

Prerazporejanje datotek

pisavo.

Ponastavitev urejanja filma
, lahko ponastavite vse spremembe, ki ste jih naredili v filmu.

Predogled datoteke
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Ustvarjanje datoteke GIF

1 .

2 
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Pregled Floating Bar

  Nastavitve  
Splošno  Floating Bar .

Odpiranje in zapiranje Floating Bar
 ali .

 ali .

Floating Bar
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Premikanje Floating Bar

Postavitev 
.

 ali 

 ali    na vrhu zaslona.

  Nastavitve  Splošno  Floating Bar .
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Nastavitve  Splošno  Floating Bar.

Zajem zaslona

.

.

.

Hitri stik
hitri stiki.

Predvajalnik
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Funkcije snemanja zvoka

  Osnovne  HD avdio snemalnik  .

Snemanje zvoka brez dodatnih nastavitev.

Koncert

Prilagojen

1   Osnovne  HD avdio snemalnik    Prilagojen.

2 .

3 

4 

5 , da shranite posneto datoteko.

Glasbo v ozadju lahko predvajate samo prek slušalk. Pred uporabo te 
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Druge koristne funkcije za uporabo aplikacije HD avdio 
snemalnik snemalnik

GAIN

Višja, kot je nastavljena vrednost funkcije 
snema.

LCF

Filtrirate lahko nizkotonske hrupe, kot je tiho brnenje klimatske naprave.

LMT

odrezanih.

  Nastavitve, nato 
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Pred prvo uporabo funkcije prepoznavanja prstnih odtisov morate v 

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

Za prikaz zaklenjene vsebine v aplikacijah Galerija ali .

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

Naprava lahko uporabnika prepozna po prstnem odtisu. Zelo podobne 

prepozna kot isti prstni odtis.

naprave preverite naslednje.

ne bo prepoznan. Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipke za 
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odtisa.

uporabljate identifikacijo s prstnim odtisom.

1   Nastavitve  Splošno  Prstni odtisi in varnost  
Prstni odtisi.

Nastavitev 
zaklepanja zaslona.

2 

lahko zaslon izklopi.
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3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

4 OK.

1   Nastavitve  Splošno  Prstni odtisi in varnost  
Prstni odtisi.

2 

3 
.

Odklepanje zaslona s prstnim odtisom

1   Nastavitve  Splošno  Prstni odtisi in varnost  
Prstni odtisi.

2 

3 

Zaklepanje zaslona: Odklepanje zaslona s prstnim odtisom.

Zaklep vsebine: Odklepanje vsebine s prstnim odtisom. Za uporabo 
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Prepoznavanje obraza

Pregled funkcije Prepoznavanje obraza
Zaslon lahko odklenete s shranjenimi podatki o obrazu.

denimo Knock Code, Vzorec,  ali Geslo.

Prepoznani podatki o obrazu so varno shranjeni v napravi.

Ob nastavitvi prepoznavanja obraza za zaklepanje zaslona morate brez 
Knock 

Code, Vzorec,  ali Geslo

Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju obraza

ali prešibke svetlobe.
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Registracija podatkov o obrazu

obrazu.

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Prepoznavanje 
obraza.

Knock Code, Vzorec,  ali Geslo.

na zaslonu 
Nastavitev 

zaklepanja zaslona.

2 

3 

4 OK.

Odklepanje zaslona z obrazom
Namesto s Knock Code, Vzorec,  ali Geslo lahko zaslon odklenete z 
obrazom.

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Izberite zaslon 
zaklepa.

2 

3 Dovoli Prepoznavanje obraza 
zaslona s prepoznavanjem obraza.
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Izboljšanje prepoznavanja obraza

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Prepoznavanje 
obraza.

2 

3 Izboljšaj prepoznavanje obraza.

4 

5 OK.

Brisanje podatkov o obrazu

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Prepoznavanje 
obraza.

2 

3 Izbriši obraz.

Odklepanje zaslona z obrazom, ko je zaslon izklopljen

Naprava lahko zazna obraz in zaslon se bo odklenil.

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Prepoznavanje 
obraza.

2 

3 
zaslon izklopljen ,   
da funkcijo izklopite.

Funkcija prepoznavanja obraza je na voljo samo, ko je zaslon 
zaklenjen.
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Odklepanje zaslona s prepoznavanjem obraza in 
drsanjem po zaslonu

nato drsanjem po zaslonu.

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Prepoznavanje 
obraza.

2 

3 Podrsajte, da odklenete po 
prepoznanem obrazu , da funkcijo vklopite.

Nadgradnja prepoznavanja obraza

slikami ali videi.

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Prepoznavanje 
obraza.

2 

3 Napredno Prepoznavanje obraza 
, da funkcijo vklopite.

Po vklopu te funkcije se lahko hitrost prepoznavanja obraza zmanjša.
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Pregled funkcije Prepoznavanje glasu

denimo Knock Code, Vzorec,  ali Geslo.

Knock Code, 
Vzorec,  ali Geslo

Previdnostni ukrepi pri glasovnem prepoznavanju
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Registriranje glasovnega ukaza

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Prepoznavanje 
glasu.

Knock Code, Vzorec,  ali Geslo.

Nastavitev 
zaklepanja zaslona.

2 .

3 

4 OK.

Spreminjanje glasovnega ukaza

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Prepoznavanje 
glasu.

2 

3 Spremeni Glas.

4 

5 OK.
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Brisanje glasovnega ukaza

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Prepoznavanje 
glasu.

2 

3 Izbriši Glas.

.

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Prepoznavanje 
glasu.

2 

3 Prepoznavanje glasu se uporablja za.
Odkleni

Vklopite zaslon

Prikaz zaslona za odklepanje z drsanjem po glasovnem 
prepoznavanju
Glasovno prepoznavanje lahko uporabite tudi, ko je zaslon izklopljen, nato 

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Prepoznavanje 
glasu.

2 

3 Podrsajte, da odklenete, po 
prepoznanju glasu , da funkcijo vklopite.
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1 .
Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.

2 

1 .
Nedavno uporabljene aplikacije se pojavijo na razdeljenem zaslonu.

2 
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 na 
sredino zaslona.

Nedavni zasloni

aplikacij.

Za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij pritisnite tipko  na 

 na vrhu vsake 
aplikacije.

Always-on display

®, 

1   Nastavitve  Zaslon  .

2 Vsebina

 ne bo aktivirana, tapnite .

, tapnite 
Svetlejši zaslon.
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Quick Help

individualnim posvetovanjem s 
strokovnjakom.

1   Quick Help.

2 

uporabnika.

ponudnika storitev.

V aplikaciji 
kjer najdete podrobne informacije o funkcijah naprave.
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OPOZORILO

izdelka.

potopiti samo v vodo. 

Z izdelkom ne plavajte.

blato.
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visokim tlakom.

vodo in prah.

morda ne bodo delovale pravilno.

Pomnilniško kartico pravilno vstavljeno v izdelek.

Pomnilniško kartico ne odpirajte ali zapirajte, ko 
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oprema
Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

Naprava

Stereo slušalke

Polnilnik

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.

ponudnika storitev.
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okolice
Slušalka

Tipka za vklop/zaklepanje, 
senzor prstnih odtisov

Mikrofon

Mikrofon

Objektiv fotoaparata na 
hrbtni strani

Bliskavica

Lasersko zaznavanje 
samodejnega ostrenja
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funkcije na dotik.

 Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira 

upravljanja svetlosti.

 Zaznavanje razdalje med fotoaparatom in motivom za potrebe 

 
fotoaparata na hrbtni strani.

 

 

 Kamera 

 

 

 

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

naprave.

bodite previdni, da antene NFC ne poškodujete ali prekrijete.

ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

Ne prekrivajte mikrofona.Mikrofon

Primer dobre uporabe Primer slabe uporabe
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Vklop ali izklop naprave

Vklop naprave
tipko za vklop/zaklepanje.

Izklop naprave
tipko za vklop/zaklepanje

Izklop.

1 Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje 

2 

tipko za vklop/zaklepanje, nato izberite eno 

Izklop

V letalu vklop
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kartico vstavite v napravo.

pladenj za kartico pravilno vstavljen.

1 
iz naprave.

2 

Pomnilniška kartica 
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ne premika.

Pomnilniška kartica je dodatni element.

pomnilniške kartice.

pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.
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Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

1   Nastavitve  Splošno  Pomnilnik  .

2 
iz naprave.

3 

4 

Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali 

Polnjenje baterije
Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

kabla
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Uporabljajte samo polnilnik in napajalni kabel, ki ju je odobrilo podjetje 

eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.

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

napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave
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posebej).

1 

.

2 Ko je baterija popolnoma napolnjena, napravo odstranite iz polnilnika.

pomnilniška kartica.

raven, se lahko polnjenje ustavi.

polnila pravilno.

poslabša.

polnilnikom, ki je potrjen v skladu s standardom Qi (na prodaj posebej). 
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aplikacij in funkcij.

v ozadju.

Zmanjšajte svetlost zaslona.

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

Seznanite se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

Tapanje



Osnovne funkcije 59

Dvojno tapanje

zemljevida.

premikate elemente.
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materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.

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: Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.

Ikona strani

del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov 
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  : Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.

 

 

uporabljene aplikacije, tapnite 

  Nastavitve  Zaslon  
zaslonu  Kombinacija gumbov
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Ikone stanja

obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

Nastavljen je alarm

Raven baterije

katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.

storitev.
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povlecite navzdol ali pritisnite .

UREJANJE.

funkcije.

UREJANJE

obvestili.
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Preklapljanje med usmeritvami zaslona

obvestili.

  Nastavitve  Zaslon in aktivirajte funkcijo Samodejni 
zasuk zaslona.

Urejanje osnovnega zaslona

Widgets.

Tema.
Lahko pa tudi tapnete   Nastavitve  Zaslon  Tema in izberete 
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.

Odstranjene aplikacije Odstranjene 
aplikacije.

, nato pa še enkrat tapnite zaslon.

Privzeti zaslon
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Prikaz teme ozadja

samo sliko ozadja.

.

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

osnovni zaslon.
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Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

nad mapo ter spustite.

mapa samodejno odstranjena.

.

1   Nastavitve  Zaslon  Osnovni zaslon.

2 

Izberi dom

Ozadje

Premikanje slike za ozadje
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Oblike ikon

Uredi aplikacije po: Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem 
zaslonu.

Skrij aplikacije
zaslonu.

Smart Bulletin: Uporabite osnovni zaslon za prikaz informacij, 

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.
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Nastavitev zaklepanja zaslona

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Izberite zaslon 
zaklepa

2 

Brez

Povleci: Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.

Knock Code
po zaslonu.

Vzorec: Za odklepanje zaslona narišite vzorec.

PIN

Geslo

Prstni odtisi: Zaslon odklenite s prstnim odtisom.

Dovoli Prepoznavanje obraza: Naprava odklene zaslon s 
prepoznavanjem obraza.

Dovoli prepoznavanje glasu: Naprava odklene zaslon s 

Nastavitve Varni zagon

vklopite.

razen klicev v sili.
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Previdnostni ukrepi pri uporabi funkcije varnega 
zagona

ponastavi, šifrirani ter osebni podatki pa se samodejno izbrišejo in jih ni 

zaklenjen zaslon.

Nastavitve zaklepanja zaslona

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon.

2 

Izberite zaslon zaklepa

Prepoznavanje obraza

funkcije Prepoznavanje obraza.

Prepoznavanje glasu

.

Smart Lock
njih pojavil, se bo naprava odklenila samodejno.

Ozadje

Ura
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pri odklepanju zaslona.

Vremenske animacije: Prikaz vremenskih animacij za trenutno 
lokacijo na zaklenjenem zaslonu.

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

naprava samodejno zaklene.

Tipka za vklop se takoj zaklene

zaklepanja zaslona.

Vklopite zaslon
Z dvojnim tapom zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.

Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.

Vklop zaslona

prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona
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Knock Code
Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite Knock Code po zaslonu. Ko je 

Knock Code uporabljate skupaj s funkcijo KnockOn.

Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

Ustvarjanje Knock Code

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Izberite zaslon 
zaklepa  Knock Code.

2 
kombinacijo trkov, nato pa tapnite NAPREJ.

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

Odklepanje zaslona s Knock Code
Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno Knock Code.

Knock Code lahko vnesete na zaslon na dotik tudi, ko je zaslon izklopljen.
Knock Code
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ko vklopite ali izklopite zaslon.

1   Nastavitve  Zaslon  Zakleni zaslon  Ozadje  Slika 
.

2 NASTAVI OZAD.
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naprave.

1   Nastavitve  Splošno  Prstni odtisi in varnost  
Šifriraj pomnilnik kartice SD.

2 
tapnite NADALJUJ za nadaljevanje.

3 ŠIFRIRANJE.
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 

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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Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Posnetke zaslona lahko vidite v mapi  v aplikaciji Galerija.

S funkcijo Zajemi+

vrstico stanja in tapnite .

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

  Nastavitve  Splošno .

Zapisovanje opomb na posnetek 
zaslona. 
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Vnašanje besedila

Uporaba tipkovnice Smart
S tipkovnico Smart lahko vnašate in urejate besedilo.

tipkanjem.

Premikanje kazalca

levo ali desno.
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Predlogi besed

Spreminjanje postavitve tipkovnice QWERTY

1   Nastavitve  Splošno  Jezik in tipkovnica  Tipkovnica 
LG  Višina in postavitev tipkovnice  QWERTZ postavitev.

Višina in 
postavitev tipkovnice  QWERTZ postavitev.

2 



Osnovne funkcije 80

Prilagajanje višine tipkovnice

1   Nastavitve  Splošno  Jezik in tipkovnica  Tipkovnica 
LG  Višina in postavitev tipkovnice  Višina tipkovnice.

Višina in 
postavitev tipkovnice  Višina tipkovnice.

2 

1   Nastavitve  Splošno  Jezik in tipkovnica  Tipkovnica 
LG  Višina in postavitev tipkovnice  .

Višina in 
postavitev tipkovnice  .

2 
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Razdelitev tipkovnice

polovico postavite na lastno stran zaslona.

uporabljali z eno roko.

1   Nastavitve  Splošno  Jezik in tipkovnica  Tipkovnica 
LG  Višina in postavitev tipkovnice  .

Višina in 
postavitev tipkovnice  .

2 
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Dodajanje jezikov za tipkovnico
Za vnos s tipkovnico imate lahko na voljo dodatne jezike.

1   Nastavitve  Splošno  Jezik in tipkovnica  Tipkovnica 
LG  Izberi jezik.

2 

Kopiranje in lepljenje

1 

2 Vlecite znaka 

3  ali KOPIRAJ.

4 
PRILEPI.

PRILEPI 
ne bo prikazana.

Glasovno vnašanje besedila
 ter izberite ikono .

prepoznavanje tapnite   Jeziki.
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Pladenj izrezkov

1  ter izberite ikono .

PLADENJ IZREZKOV.

2 

, da zaklenete shranjene elemente, ki se nato 

elemente izbrisati, jih najprej odklenite.

, da izbrišete elemente, shranjene v vrstici z izrezki.

Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo pladnja izrezkov.

Skupna raba vsebine

Predvajanje vsebine z drugo napravo

televizorjem.

1 

2 Galerija ali Glasba pritisnite   
Predvajaj na drugi napravi.

3 

posodobljene.
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Z aplikacijama Galerija ali Glasba

Povezovanje naprav

napravi.

 v vsaki aplikaciji.

Pošiljanje ali prejemanje datotek

Pošiljanje datotek
V aplikaciji Galerija, Upravitelj datotek ali Glasba tapnite   Skupna 
raba ali , nato pa na seznamu za deljenje datotek izberite napravo.

Prejemanje datotek
Povlecite vrstico stanja navzdol in pritisnite , nato pa Izmenjava 
datotek.

  
Nastavitve      Izmenjava 
datotek   .

naprava, ki bo prejela datoteke.

napravi.
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1 

2 

3   Nastavitve      
LG AirDrive

4 Galerija, 
Upravitelj datotek in Glasba.

LG Electronics ( ).

 ni 
7 dni

7 dneh.

Prikaz vsebine iz oblaka

1 V aplikaciji Galerija, Glasba ali Upravitelj datotek izberite   Oblak.

2 

3 Shranite ali predvajajte vsebino v oblaku.

1   Nastavitve  Zvok in Obvestilo  Ne moti.

2 

samo Prednostno

Samo prednostno.

Popolna tišina



Uporabne 
aplikacije

03
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SmartWorld, 
aplikacijami ponudnika storitev.

se prijavite vanj.

Storitev SmartWorld
ponudnika storitev.

Odstranjevanje aplikacij

nato pa jo povlecite nad napis Izbriši na vrhu zaslona.

Odstranjene aplikacije.

Odstranjevanje v meniju z nastavitvami
  Nastavitve  Splošno  Aplikacije, izberite aplikacijo in 

tapnite Odstrani.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.
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nastavitvijo

Na naslednji korak se lahko pomaknete tudi brez namestitve.

1   Upravljanje  Odstranjene aplikacije.

zaslonu ter nato tapnete Odstranjene aplikacije.

2 

Povrni



Uporabne aplikacije 89



Uporabne aplikacije 90

Telefon

Glasovni klic

vnos telefonske številke in klicanje s seznama stikov oziroma seznama 
nedavnih klicev.

1     Klic.

2 

Vnesite telefonsko številko in tapnite .

tapnite .

Za podrobnosti o dodajanju telefonskih številk na seznam za hitro 
.

Klicanje s seznama stikov

1     Imenik.

2 Na seznamu izberite stik in tapnite .

Sprejemanje klica

prekinitev klica na slušalkah.

  Nastavitve 
   Nastavitve klicev   in 

.
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Zavrnitev klica
.

 prek zaslona.

  
Nastavitve    Nastavitve klicev  Blokiraj klic in zavrni s 

  Zavrni .

Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitev 

pojavno obvestilo. Na pojavnem zaslonu lahko sprejmete ali zavrnete klic 

  Nastavitve    Nastavitve klicev    
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ikona .

    Zgodovina klicev.

Funkcije, ki so na voljo med klicem

na zaslonuj:
Imenik: Prikaz seznama stikov med klicem.

: Prekinitev klica.

Tipkovnica

Nemo

ponudnika storitev.

Trosmerno klicanje

1   Dodaj klic.

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

3 .

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

.

Za brisanje seznama klicev tapnite   Izbriši.

1     Klic ali Zgodovina klicev.

2   Nastavitve klicev

1   .

2 .

3 

.

.

4 Pošlji
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1   .

2 

1   .

2   Nastavitve.

Zagon fotoaparata

  .

fotoaparata.

naprave.

Galerija. Za 
.
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1    in nato   Samodejno ( A ).

2 . Za snemanje videa tapnite .

Spreminjanje 

Nazaj na prejšnji 
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Fotografiranje

1 

2 

  
Nastavitve  Splošno  .

Snemanje videa

1 

2 .
.

snemanje videa nadaljevati, tapnite .

3 

 na zaslonu.
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Velikost fotografije

posnetka snemanju videov.

Vrtenje kamere

HDR

Tracking focus
Ko se dotaknete motiva, fotoaparat sledi 

Stabilno snemanje
videa.

Obvesti vas, ko je širokokotni objektiv na hrbtni strani 
zakrit.

Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.

Dodaj podpis

Spomin
(Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)

Enostavni pogled Skrijte vse menije na zaslonu fotoaparata.
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Samoportret je 
posnet

Posnetek kretnje roke ali Samodejni 
posnetek in napravite samoportret.

Pogled Gesture

zrcaljeno
Shranite kot obrnjeno sliko po snemanju samoportretov.

Hrana

ravnovesje beline.

1    in nato   .

2 .

beline in izberete najboljšo barvo.
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Film iz izsekov

kratki film.

1    in nato   .

2 .

Brisanje vseh 
posnetkov.

Shranjevanje videa.

Predogled izbranega 
posnetka.

Predvajanje vseh 
posnetkov.

Brisanje izbranega 
posnetka.

3 SHRANI.
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1    in nato   .

2  in posnemite video.

3 

1    in nato   .

2  in posnemite video.

3 
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kot da bi bili v okvirju. Prizori, prikazani na majhnem zaslonu v ospredju, se 

pa s širokokotnim fotoaparatom. Spremenite obliko zaslona v ospredju ali 

1    in nato   .

2 

3 

Ribje oko
širokokotni fotoaparat.

širokokotni fotoaparat.

Vinjeta
fotoaparat.

fotoaparat.

4 .
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1    in nato   .

2 

aplikacijo Galerija.

v aplikaciji Galerija pritisnite 
navzdol.

3 
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Panorama

da neprekinjene posnetke zlepite v široko sliko.

1    in nato   .

2 

3 , da ustavite panoramsko zajemanje.

Zaporedno slikanje

premikanja.

.
 se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo 

do 
posnamete do  zapored.
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Enostavni pogled
  Enostavni pogled, da skrijete menije 

S številnimi naprednimi funkcijami lahko ustvarite profesionalne 

1    in nato    ( ).

2 

Ponastavitev 
nastavitev.

Prilagoditev hitrosti 
zaklopa.

ISO.

Prilagoditev beline.

Prilagoditev 
ostrenja.

Prilagoditev 
svetlosti.

3 

 na zaslonu.
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Velikost 
fotografije

fotografija
.

Tracking focus se predmetu in ohranja izostritev.

Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.

vodnik

Obvesti vas, ko je širokokotni objektiv na hrbtni strani 
zakrit.

Zmanjševanje 
šumov

Dodaj podpis

Spomin
(Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
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1    in nato    ( ).

2 

Prilagoditev 
ravnovesja zvoka.

Prilagoditev beline.

Prilagoditev 
ostrenja.

Prilagoditev hitrosti 
zaklopa.

ISO.
Prilagoditev 
svetlosti.

Ponastavitev 
nastavitev.

3 Za snemanje videa tapnite .

 na zaslonu.

posnetka

sekundo

Hi-Fi
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Stabilno 
snemanje videa.

Obvesti vas, ko je širokokotni objektiv na hrbtni strani 
zakrit.

Tracking focus se predmetu in ohranja izostritev.

Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.

Cine Log
Shranite video v zapisu datoteke LOG za popravljanje slike.

Spomin

mesto LG SmartWorld (
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Druge uporabne funkcije v aplikaciji Fotoaparat

Zaklepanje samodejne osvetlitve/samodejnega ostrenja

Focus peaking

kukanje.
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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 v poljubno 
smer.

Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparat na sprednji strani. Za 
Samoportret je posnet.
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Samoportret je posnet

posnetek sebe.

Posnetek kretnje roke
Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

Lahko pa tudi stisnete pest in jo nato razprete pred fotoaparatom na 
sprednji strani.

Za uporabo te funkcije preklopite na fotoaparat na sprednji strani in 
tapnite   Samoportret je posnet  Posnetek kretnje roke.



Uporabne aplikacije 111

Samodejni posnetek

zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparat na 

napravi posnetek.
Ko fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, se pojavi belo 

  Samoportret je posnet  Samodejni posnetek, da 

Intervalno fotografiranje
Samoportrete lahko snemate v intervalih.

dlan in nato dvakrat hitro stisnete pest.
Po trisekundnem zamiku bodo v enakih intervalih posnete štiri 
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Pogled Gesture

  Pogled Gesture

fotoaparata.

  
. Slika bo obrnjena vodoravno.

.



Uporabne aplikacije 113

Podpis

1    in nato   Dodaj podpis.

2 DODAJ.
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1   

2 
aplikacijo.

Ikona funkcije za 
hitra skupna 
uporaba
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Galerija

Pregled aplikacije Galerija

napravi.

1   .

2 

nazaj oziroma naprej.

Prikazovanje fotografij
Zagon fotoaparata.
Dostop do dodatnih 

Nazaj na prejšnji 
zaslon.
Brisanje slik.

Skupna raba slik.

Urejanje slik.

Prikaz povezane 
vsebine.

Zapisovanje opombe 
na fotografijo.

Nazaj na prejšnji 
zaslon.

Dodajanje med 
priljubljene ali 

odstranitev iz njih.

menija skriti, znova tapnite zaslon.
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.

Zapisovanje opombe na fotografijo

1 .

2 SHRANI.

Povezana vsebina

Povezana vsebina.

Urejanje fotografij

1 .

2 

3 SHRANI, da shranite spremembe.
Spremembe se zapišejo v izvirno datoteko.

  
  .
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Predvajanje videoposnetka
Odpiranje s funkcijo 
QSlide.
Dostop do dodatnih 

Hitro previjanje 
videa naprej.

Zaklepanje ali 
odklepanje zaslona.
Urejanje videa.

Izbiranje razmerje 
stranic zaslona.

Previjanje videa 
nazaj.

Premor ali 
predvajanje videa.

Ustvarjanje 
datoteke GIF.

Urejanje videoposnetkov

1 .

2 

Samodejno 
ustvarjanje 15-, 30- 
ali 60-sekundnega 
video posnetka.

Razveljavitev 
urejanja.

Prilagajanje 

Ustvarjanje videa z 

Izbiranje dela, za 

spremeniti hitrost 
predvajanja.
Prilagoditev trajanja 
videa.

Zagon video 
urejevalnika 
KineMaster.

3 SHRANI, da shranite spremembe.
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Ustvarjanje filma

Ustvarjanje filma.

Ustvarjanje datoteke GIF

.

Brisanje datotek

Izbriši.

Na seznamu datotek pritisnite 

Koš, v Galerijo 
pa jih lahko obnovite v 7 dneh.

Pritisnite 

Deljenje datotek z drugimi

  Skupna raba, da datoteko delite na 

Na seznamu datotek tapnite ikono , izberite datoteke in nato še 
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Imenik

Pregled aplikacije Stiki
Shranjujete in upravljate lahko stike.

  Osnovne  Imenik.

Dodajanje stikov

1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .

2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite SHRANI.

1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite   Upravljaj stike  Uvozi.

2 
tapnite OK.

3 UVOZI.

1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite   Hitro klicanje.

2 Na seznamu številk za hitro izbiranje tapnite Dodaj kontakt.

3 

, da dodate številko za hitro 
izbiranje.
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Iskanje stikov

 na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali 
telefonsko številko.

 na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali 

klicev, stikov in skupin.

Seznam stikov

Urejanje stikov

1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.

2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.

3 SHRANI, da shranite spremembe.

Brisanje stikov

izbrisati, nato pa tapnite Izbriši kontakt.

Na zaslonu s seznamom stikov tapnite   Izbriši.

1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.

2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
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Ustvarjanje skupin

1 Na seznamu skupine stikov tapnite .

2 Vnesite ime nove skupine.

3 , izberite stike in tapnite DODAJ.

4 SHRANI, da shranite novo skupino.

Pregled aplikacije QuickMemo+

posnetkov zaslona).

Ustvarjanje zapisa
1   QuickMemo+.

2 , da ustvarite zapis.
 : Shranjevanje zapisa.

 : Uveljavitev nedavno izbrisanih urejanj.

 : Vnos zapisa s tipkovnico.

 : Pisanje zapisa z roko.

3 , da shranite zapis.
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Zapisovanje opomb na fotografijo
1   QuickMemo+.

2 OK.

3  ali 

4 , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na posnetek zaslona
1 

navzdol in tapnite .

2 

3 

QuickMemo+ ali 
Galerija.

 in izberite aplikacijo.

obvestili navzdol in tapnite Zajemi+  Podaljšano, da celoten zaslon, ki 
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Ura

Alarmi

1   Ura  Alarmi.

2  in dodajte nov alarm.

3 SHRANI.

Svetovna ura

1   Ura  Svetovna ura.

2  in dodajte mesto.

alarm.

1   Ura  .

2 Nastavite uro in tapnite .
Premor. Za nadaljevanje 

Povrni.

3 Ustavi
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Štoparica

1   Ura  Štoparica.

2  za inicializacijo štoparice.
Krog.

3 Premor.
Za nadaljevanje štoparice tapnite Povrni.

štoparico, pritisnite Ponastavi.

Koledar

Pregled aplikacije Koledar

Dodajanje dogodkov
1   Osnovne  Koledar.

2 .

3 SHRANI.

Pritisnite   Koledarji za usklajevanje in izberite koledar za 
sinhronizacijo.
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Zbirka dogodkov

datum v koledarju.

storitvi Facebook. Nekatere naprave morda ne podpirajo funkcije 

Opravila

1   Osnovne  Opravila.

2 , da dodate opravilo.

3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite SHRANI.
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Glasba

1   Osnovne  Glasba.

2 

3 

Preklop na seznam 
predvajanja.

vrstnem redu.

Pritisnite za predvajanje 
naslednje datoteke/Pritisnite 

naprej.

Pritisnite za predvajanje od 

datoteke/Dvakrat pritisnite 
za predvajanje prejšnje 

datoteke/Pritisnite in 

Dodajanje med priljubljene 

Nastavitev glasnosti zvoka.

Nazaj na prejšnji zaslon.

Premor ali predvajanje.

Hi-Fi.
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Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni 
kalkulator.

1   Osnovne  .

2 

desni strani zaslona v levo.

IZB.

svoje vadbe.

ponastavitvi.

1   Osnovne  .

2 
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1   Osnovne  .

2 

za vsako vrsto vadbe.
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Pregled aplikacije E-pošta

1   Osnovne  E-pošta.

2 

3 NASLEDNJI

NASTAVITEV (po potrebi).

  Nastavitve.
.

  .

tapnite 
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Pregledovanje e-pošte
1  in izberite nabiralnik.

2 

Pošiljanje e-pošte
1 .

2 

3 

.

.

4 

  Osnovne  FM radio.

Slušalke delujejo kot radijska antena.

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi ali v oblaku.

1   Upravljanje  Upravitelj datotek.

2 
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prenesete v novo napravo.

1   Upravljanje  .
  Nastavitve  Splošno  Varnostna kopija in 

ponastavitev  .

2 

Pred prenosom podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med 

Prenosi

ali aplikacij.

  Upravljanje  Prenosi.
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1   Storitve  SmartWorld.

2 Pritisnite   LG  in se prijavite.

3 

Prenos aplikacije SmartWorld
SmartWorld

prenesete.

1   Nastavitve  Splošno  Vizitka telefona  
posodobitve  Posodobitev aplikacije.

2 SmartWorld in tapnite Prenos.
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LG:

funkcije.

1   Storitve  RemoteCall Service.

2 

3 

Oddajanje

poplave in potresi.

  Storitve  Oddajanje.

zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.
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ponudnika storitev.

Dokumenti
Ustvarjajte dokumente ali urejajte dokumente, ustvarjene v spletu ali v 

Google Drive

datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s 
povezavo kot tudi v tistih brez nje.

Duo

aplikacijo.

Google

Zemljevid

informacije.

Foto
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shranjene v napravi.

Preglednice
Ustvarjajte razpredelnice ali urejajte razpredelnice, ustvarjene v spletu ali v 

Predstavitve

YouTube
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  Nastavitve.

elementa nastavitve.

Wi-Fi

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Wi-Fi.

2 

3 

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

Wi-Fi Direct

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

2 

Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.
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Seznanjanje z drugo napravo

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   .

2 

.

Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.

3 

4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.

1 

2   .

3 

Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.
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Mobilni podatki

tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Mobilni podatki.

2 

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Mobilni podatki.

2 

Mobilni podatki: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v 

: Nastavite 
omejitev porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih 

Nastavitve klicev

mednarodnih klicev.

ponudnika storitev.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Nastavitve klicev.

2 
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NFC
Napravo lahko uporabljate kot kartico za javni prevoz ali kreditno kartico. 

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Daj v skupno rabo in 
  NFC.

2 

.

Android Beam

aplikacijo.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Daj v skupno rabo in 
  Android Beam.

2 
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Izmenjava datotek

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Daj v skupno rabo in 
  Izmenjava datotek.

2 

: Spremenite ime naprave.

: Nastavite ciljno mapo za shranjevanje datotek, prejetih iz 

Izmenjava datotek
naprav.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Daj v skupno rabo in 
  .

2 

Skupna raba vsebine

: Nastavite ime svoje naprave.

Moje deljene vsebine

Dovoljene naprave: Prikaz seznama naprav z dovoljenjem za 
dostop do vsebine v vaši napravi.

Nedovoljene naprave: Prikaz seznama naprav brez dovoljenja za 
dostop do vsebine v vaši napravi.
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Vsebino iz aplikacij Galerija, Glasba in Upravitelj datotek lahko delite z 

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Daj v skupno rabo in 
  .

2 

Skupna raba zaslona

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Daj v skupno rabo in 
  Skupna raba zaslona.

2 

3 

naprave za deljenje.
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MirrorLink

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Daj v skupno rabo in 
  MirrorLink.

2 
Uporabi MirrorLink.

Uporabi 
MirrorLink samodejno aktivira v vaši napravi.

LG AirDrive

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Daj v skupno rabo in 
  LG AirDrive.

2 
aplikacijo LG AirDrive v napravi.

.

3 
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Tiskanje

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Daj v skupno rabo in 
  Tiskanje.

2 

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

  .

Na zaslonu s seznamom tiskalnikov tapnite   Nastavitve.

4   Tiskaj.
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Posredujem

USB prenašanje

mobilne podatke.

1 

2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Posredujem  USB 
prenašanje, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.
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napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Posredujem  Wi-Fi 
, nato pa tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.

2 

3 

4 

prekinitev povezave.
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z uporabo mobilnih podatkov v vaši napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Posredujem  
, nato pa tapnite 

stikalo , da funkcijo vklopite.

2 

Na zaslonu z nastavitvami tapnite   Posredujem  .

V letalu

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite     V letalu.

2 Na zaslonu za potrditev tapnite VKLOPI.
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1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite     .

2 

Mobilni podatki: Vklop ali izklop mobilnih podatkov.

Gostovanje

VPN

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite     VPN.

2 Dodaj VPN.

zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z 
obvestili tapnite , da vklopite zaklepanje zaslona. Za podrobnosti 

Nastavitev zaklepanja zaslona.

3 SHRANI.

1 Na seznamu VPN

2 .

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

Zvok, Samo 
vibriraj ali .

Glasnost

Melodija
zvonjenja.

ID melodije zvonjenja: Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic 

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

Vrsta vibriranja

Ne moti

dnevih v tednu.

Zakleni zaslon
zaslonu. Skrijete lahko tudi zasebne informacije.

Aplikacije

Hi-Fi Quad DAC

  Zvoki obvestil
shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.

  Vibriranje ob dotiku: Nastavite, da naprava vibrira, ko tapnete 

  

oziroma zaklenete zaslon.
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Zaslon

Na zaslonu z nastavitvami tapnite Zaslon
nastavitve:

Osnovni zaslon
.

Zakleni zaslon
Nastavitve zaklepanja zaslona.

Tema

: Prerazporedite tipke na dotik 
na osnovnem zaslonu ali spremenite njihove barve ozadja.

Vrsta pisave: Spremenite obliko pisave.

Velikost pisave: Spremenite velikost pisave.

Krepko besedilo

Merila aplikacije

Razmerje stranic

 Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo razmerja 

V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic 

informacij.
 

tapnete    Nastavitve  Zaslon  Merila aplikacije

,  in  Celozaslonsko .

Velikost prikaza: Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste 
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Udoben pogled

Barva zaslona
, Najbolje za Filmi, Najbolje 

za Fotografije, Najbolje za Splet in Po meri.

Po 
meri in nato . Za povrnitev privzetih nastavitev tapnite .

Izboljšana barva 
video posnetka
predvajalnikih.

Svetlost

okolice, tapnite stikalo Samodejno.

Samodejno

: Vedno prikazuje informacije, kot so datum, ura in 

.

Samodejni zasuk zaslona
usmeritev naprave.

  Vklopite zaslon
izklopite.

  : Prikaz ohranjevalnika zaslona, 

ohranjevalnika zaslona za prikaz.

  Mini pogled
naprave z eno roko. Gumb na dotik za pomik na osnovni zaslon, ki je na 
dnu zaslona, povlecite v levo ali desno.

  Vsebino VR si oglejte s/z
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Splošno

Jezik in tipkovnica

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Jezik in tipkovnica.

2 

Jezik

Izbrana tipkovnica: Prikaz tipkovnice, ki je trenutno v uporabi. 

Tipkovnica LG

Prebiranje besedila

Hitrost kazalca: Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne 

Zrcali tipke: Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo 
izvajali primarna dejanja.

Lokacija

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Lokacija.

2 

Moja mesta

NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO: Prikaz aplikacij, ki so nedavno 
zahtevale lokacijske podatke.
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Manj energije zaradi ocenjevanja lokacije
naprave z manjšo porabo baterije.

Zgodovina lokacij v Googlu

Skupna raba lokacije v Googlu: Svojo lokacijo sproti delite z 

aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  .

2 

: Samodejna sinhronizacija vseh 

Oblak

shranjeno v oblaku.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Oblak.

2 

Uporabnik

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Uporabnik.

2 
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Dostopnost

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Dostopnost.

2 

Vid  TalkBack
stanjih na zaslonu ali dejanjih.

Vid  : Nastavite, da naprava 

Vid  Velikost pisave: Spremenite velikost pisave.

Vid  Krepko besedilo

Vid  Velikost prikaza: Nastavite velikost elementov na zaslonu, 
da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo 

Vid  
tapnite zaslon.

Vid  
invertiranje barv.

Vid   kazalec miške

Vid  Visoko kontrastni zaslon
visokokontrastni zaslon.

Vid  Inverzije barv zaslona
zaslonu za ljudi s slabim vidom.

Vid  Barvna prilagoditev zaslona

Vid  Sivina

Vid  : Prekinitev klica s tipko 

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

  Bliskovna opozorila
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  Izklopi vse zvoke
sprejemniku.

  

  Ravnovesje zvoka
Ravnovesje spremenite z drsnikom.

Motorne funkcije in kognicija  : Vklop na dotik 

Motorne funkcije in kognicija  Vnos z dotikom: Vnesite besedilo 

preprostim dotikom zaslona.

Motorne funkcije in kognicija  
nastavitve tipkovnice.

Motorne funkcije in kognicija  Samodejni klik miške: Samodejni 
klik kazalca miške, kadar se ne premika.

Motorne funkcije in kognicija  : Klice 

Motorne funkcije in kognicija  : Samodejni 

Motorne funkcije in kognicija  : 

: 

funkcij.

Samodejni zasuk zaslona: Samodejno spreminjanje usmeritve 

Izbiranje besedila za glasno branje

Stikalni dostop
naprave.
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zaslon izklopljen ali zaklenjen.

1 Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Splošno  .

2 

Zajemi+ 

aplikacije Kamera

Google Storitve

Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Google Storitve.

Prstni odtisi in varnost
1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Prstni odtisi in varnost.

2 

Prstni odtisi: Zaslon ali vsebino odklenite s prstnim odtisom. Za 

odtisov.

Zaklep vsebine
Galerija ali .

Šifriraj pomnilnik kartice SD: Šifrirajte pomnilniško kartico, da je 

Šifriranje pomnilniške kartice.

Varni zagon
.

Nastavitev zaklepa kartice SIM: Zaklenite ali odklenite 

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

Neznani viri

: Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni 
certifikat.

Upravljanje s certifikati

Trust agents
v napravi.

Uporabniški PIN
uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.

Dostop do : Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

Floating Bar

.

Igralna orodja

dnu zaslona.

Igralna grafika

deloval pravilno.
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Smart settings

vzorce uporabe in lokacijo.

Lokacija.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Smart settings.

2 
spremenijo.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  .

2 

Pomnilnik

pomnilniški kartici.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Pomnilnik.

2 

POMNILNIK NAPRAVE

aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.

PRENOSNI POMNILNIK

kartico izpeti, tapnite .
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1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  
z energijo.

2 

Poraba baterije

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

vibriranja.

optimizacije baterije.

Delovni pomnilnik

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Delovni pomnilnik.

2 

Smart Doctor

naprave in za optimizacijo.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Smart Doctor.
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Aplikacije

delovanje aplikacij ali jih izbrišite.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Aplikacije.

2 

Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  .

Varnostna kopija in ponastavitev

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Varnostna kopija in 
ponastavitev.

2 

.

Varnostno : Varnostno kopirajte podatke naprave 
ali obnovite podatke iz varnostnih kopij v napravo.

Ponastavitev naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke v 
shrambi. Pomembne varnostno kopirane datoteke kopirajte in shranite 

: Varnostno kopirajte podatke 
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trenutno v uporabi.

Samodejno povrni: Samodejna obnovitev varnostno kopiranih 

Ponastavitev na tovarniške podatke: Ponastavitev vseh 
nastavitev v napravi in brisanje podatkov.

Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime 

Vizitka telefona

Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Vizitka telefona in si 

Regulativa in varnost

Na zaslonu z nastavitvami tapnite Splošno  Regulativa in varnost.



05



164

  Nastavitve  Splošno  Jezik in tipkovnica  Jezik  
DODAJANJE JEZIKA in izberite jezik.

  ter jo povlecite na vrh seznama 

Pregled aplikacije LG Bridge

Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.

Funkcije aplikacije LG Bridge

mobilne podatkovne povezave.
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1 .

2 .

3 V iskalno vrstico vnesite ime svoje naprave.

4 Kliknite Podpora  .

5 
kliknite  ter prenesite namestitveno datoteko.

Kliknite Podrobnosti za prikaz minimalnih zahtev za namestitev 
.

Internetna posodobitev programske opreme 
mobilnega telefona LG

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

za vse modele telefonov.
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mobilnega telefona LG

napravo.

Nastavitve  Splošno  Vizitka telefona    
Software update  Preveri zdaj za posodobitev.
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prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.

napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.

uporabljati.
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.

zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

preko elektronske pošte na naslov  
zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, 
pošiljanja in obdelave).

za vse, ki prejmejo te informacije.

 

Nastavitve  Splošno  
Regulativa in varnost.

povezanih podjetij.

®

® 

lastnikov.
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Pozor!

servisni center.

poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
S tem LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek LG-H  v skladu z 

EU.

 1, 1186  

 

UKV
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Deli iz kaljenega stekla

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

ohišja.

Razmerje stranic

Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo razmerja stranic 

V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic za aplikacijo 
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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

posnetki

Zapiski

Predstavnostni 
podatki dokumenti

Nastavitve 
zaslona

zaslona (brez nastavitev 
za zaklepanje zaslona)

Aplikacije

Prenesene aplikacije

Osebni podatki v 
preneseni aplikaciji

Drugo

Javni certifikat

klici, zvok in obvestila, 
dostopnost, baterija)

proizvajalca ali pravilnika ponudnika storitev.
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33,

23,

24,

23,

23,

22,

24,

24,

24,

24,

,4GHz 11,

,4GHz 15,

, ,350GHz 15,

, ,725GHz 15,

, ,875GHz 11,

NFC
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Odstranjevanje vašega starega aparata
1.  

ostalih komunalnih odpadkov.

2.  

3.  
izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov 

1.  

2. 

vlada ali krajevne oblasti.

3. 

4. 

prodajalni, kjer ste izdelek kupili.
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uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika 

Napaka 
oziroma je vstavljena 
nepravilno.

povezave

Premaknite se k oknu ali na 
prosto. Preverite operaterjevo 

nastaviti
podpira ali pa je potrebna Obrnite se na ponudnika storitev.

Prenesena 
aplikacija 

številne 
napake.

  Nastavitve.

Splošno  Aplikacije.

 Odstrani.

Klicanje ni 
Napaka klicanja.

Vstavljena je nova Preverite, kakšne so nove 
omejitve.

Naprave 

vklopiti

Napolnite baterijo. Preverite 
indikator napajanja na zaslonu.



176

Napaka pri 
polnjenju

Napolnite baterijo.

Zunanja temperatura je 
previsoka ali prenizka. temperaturi.

povezavo z napravo.

Ni napetosti.

Polnilnik je okvarjen. Zamenjajte polnilnik.

dodatno opremo LG.

Številka ni 
dovoljena.

Vklopljena je funkcija Preverite meni Nastavitve in 
funkcijo izklopite.

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 

prekinitev.
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prekinja ali 
zmrzuje opremo.

delovati, boste morda morali 
zapreti aplikacije ali izklopiti 
napravo in jo znova vklopiti.

zaklepanje in tipko za 

Ponastavitev naprave

tovarniško ponastavitev 
podatkov.

Na zaslonu z nastavitvami 
tapnite Splošno  Varnostna 
kopija in ponastavitev  
Ponastavitev na tovarniške 
podatke.

*  Ponastavitev vseh nastavitev 
v napravi in brisanje podatkov. 
Pred tovarniško ponastavitvijo 
podatkov ne pozabite 
napraviti varnostne kopije 
vseh pomembnih podatkov, 
shranjenih v napravi.

*  

ponastavitvi naprave prijaviti v 




