
Uporabniški priročnik

 • Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od 
tistih v telefonu.

 • Del vsebine v tem priročniku glede na programsko 
opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš 
telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do 
spremembe vseh podatkov brez predhodnega 
opozorila.

 • Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Vse pravice 
pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni 
znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse 
ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
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Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali 
nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR). 
Ta model mobilnega telefona LG-B200E je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami 
glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, 
ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in 
zdravstveno stanje.
 • Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana 
kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih 
metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih 
frekvenčnih pasovih.

 • Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v 
skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.

 • Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred 
neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.

 • Najvišja vrednost SAR za ta model telefona je za uporabo pri ušesu 0,966 W/kg 
(10 g) in za nošenje na telesu 0,378 W/kg (10 g).

 • Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi 
v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 
1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali 
držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. 
Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo 
z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih 
datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o 
oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Smernice za varno in učinkovito uporabo
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Skrb za izdelek in vzdrževanje

 OPOZORILO!

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

 • Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
 • Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in 
plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo 
zamenjani.

 • Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali 
osebni računalniki.

 • Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
 • Pazite, da ne pade po tleh.
 • Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
 • Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne 
uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.

 • Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega 
udara in hudih poškodb telefona.

 • Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do 
nevarnosti požara.

 • Zunanjost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in 
alkohol).

 • Telefona ne polnite na mehki opremi.
 • Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
 • Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
 • Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo 

Smernice za varno in učinkovito uporabo
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informacije na magnetnem zapisu.
 • Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
 • Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
 • Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po 
nepotrebnem.

 • Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte 
in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb 
steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.

 • Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. 
Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja bi lahko povzročil 
neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej 
ravnajte previdno.

 • Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte 
pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik 
za lase. 

 • Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb 
naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave
Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.
 • Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. 
Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.

 • Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
 • Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, 
osebnih računalnikov itd.

 • Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 ºC, če je to mogoče. Če telefon 
izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali 
celo eksplodira.
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Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.
 • Med vožnjo ne držite telefona.
 • Povsem se osredotočite na vožnjo.
 • Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo 
pogoji vožnje.

 • Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je 
avtoradio ali varnostna oprema.

 • Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno 
brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe 
zaradi nepravilnega delovanja.

 • Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. 
To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

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

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato 
priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi 
nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.
 • Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če 
oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: previsoka glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Smernice za varno in učinkovito uporabo
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Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava 
pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga 
ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja 
pooblaščeni storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse 
predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

 • Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
 • Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
 • V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali 
shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.
 • Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
 • Brez dovoljena posadke ga ne uporabljaje na tleh.

Otroci

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

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete 
zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

 • Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih 
baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost 
baterije.

 • Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da 
zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.

 • Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
 • Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več 
stokrat, preden jo je treba zamenjati.

 • Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
 • Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v 
prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.

 • Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena 
zmogljivost.

 • Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
 • Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih 
reciklirajte. Ne zavrzite jih kot gospodinjske odpadke.

 • Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščeni servis ali k trgovcu 
izdelkov LG Electronics.

 • Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, 
da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.

 • Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev 
izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.

 • Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Smernice za varno in učinkovito uporabo
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IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem LG Electronics izjavlja, da je izdelek LG-B200E v skladu z bistvenimi 
zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive 1999/5/EC. Izjavo o skladnosti 
si lahko ogledate na http://www.lg.com/global/declaration

OBVESTILO O ODPRTOKODNI PROGRAMSKI OPREMI

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

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc. 
EU Representative, Krijgsman 1, 
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
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Smernice za varno in učinkovito uporabo

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev
1  Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) 

ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % 
kadmija ali 0,004 % svinca.

2  Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov 
na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.

3  S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagate preprečevati 
negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.

4  Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri 
mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Odstranjevanje stare naprave
1  Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih 

komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali 
krajevne oblasti.

2  S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagate preprečiti morebitne 
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

3  Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri 
mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.
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Pregled telefona

Funkcijski tipki 
Vsaka od teh tipk ima funkcijo, ki je navedena neposredno 
nad tipko na zaslonu.

Tipka Konec in vklop/izklop
 • Za končanje in zavrnitev klica.
 • Vrnitev na začetni zaslon, ko je odprt meni.
 • Pridržite za vklop ali izklop telefona.

Tipka Pošlji
Pokličete lahko telefonsko številko ali sprejmete klic.

Slušalka

Zaslon

Alfanumerične tipke
Številske tipke se večinoma uporabljajo za vnašanje številk 
in znakov.

Navigacijske tipke
Za hiter dostop do funkcij telefona. 
Zgornja: pridržite za svetilko.
 Pritisnite za kalkulator.
Spodnja: sporočilo. 
Leva: FM-radio.
Desna: budilka.

OPOMBA: Med uporabo telefona svetijo samo 
alfanumerične tipke.

Spoznavanje telefona
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Svetilka
Vtičnica za slušalke 

Vtičnica za polnilnik
Samo za polnjenje s polnilnikom.

Reži za kartico SIM

Baterija

Pokrovček na hrbtni strani

Spoznavanje telefona
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Vstavljanje kartic SIM

Ko se naročite na mobilno omrežje, prejmete kartico SIM s podrobnostmi naročnine, kot 
so koda PIN, razpoložljive dodatne storitve itd.
Pomembno! 
 • Kartico SIM se lahko hitro poškoduje s praskanjem ali upogibanjem, zato bodite 
previdni pri vstavljanju in odstranjevanju. Kartice SIM hranite izven dosega majhnih 
otrok.

 • Podprte so samo kartice SIM zmogljivosti 2/2,5 G.

Slike
1  Odprite pokrovček na hrbtni strani.

2  Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

Vstavljanje kartic SIM in polnjenje baterije
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3  Vstavite baterijo.

4  Zaprite pokrovček na hrbtni strani.

Vstavljanje kartic SIM in polnjenje baterije
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Polnjenje telefona

 • En konec polnilnega kabla vstavite v telefon in nato priključite polnilnik na stensko 
vtičnico.

 • Da boste lahko baterijo uporabljali čim dlje, se pred prvo uporabo prepričajte, da je 
povsem napolnjena.

 OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate 
neodobrene polnilnike ali kable, se lahko baterija polni počasi ali pa se pojavi 
sporočilo glede počasnega polnjenja. Neodobreni polnilniki ali kabli lahko 
povzročijo tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne 
pokriva.

Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite in izklopite tako, da pridržite tipko Vklop/izklop.
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Klicanje

1  S tipkovnico vnesite številko. Če želite izbrisati števko, pritisnite Počisti .
2  Za klicanje pritisnite .
3  Za končanje klica pritisnite .

NASVET!

• Za vnos znaka + pri mednarodnem klicu pridržite 0.
• Glasnost lahko med klicem prilagajate z navigacijskima tipkama navzgor in 

navzdol.

Klicanje iz imenika

1  Na osnovnem zaslonu izberite Imenik.
2  S tipkovnico vnesite prvo črko stika, ki ga želite poklicati, in se nato pomaknite med 

stiki.
3  Pritisnite , da začnete klic.

NASVET!

Med stiki se lahko pomikate z navigacijskima tipkama navzgor in navzdol.

Sprejem in zavrnitev klica

Ko telefon zazvoni, se oglasite s pritiskom tipke .
Zvok zvonjenja lahko med zvonjenjem izklopite z izbiro možnosti Tiho.
Možnost je priročna, če na sestanku pozabite preklopiti profil na Tiho.
Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite  ali izberite možnost Tiho in nato Zavrni.

Klici
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NASVET!

Nastavitve telefona lahko spremenite tako, da klice sprejemate na različne 
načine. Pritisnite Meni > Nastavitve > Klic > Napredne nastavitve > Način 
odgovora in izberite možnost Katerakoli tipka ali Samodejni odgovor v 
načinu slušalk.

Uporaba zvočnika

Med klicem lahko aktivirate zvočnik tako, da pritisnete RSK (prostoročno), in telefon 
boste lahko uporabljali prostoročno.
Ko je zvočnik aktiven in želite preklopiti nazaj na običajni način pogovora, znova 
pritisnite RSK (ročno).

Ogled dnevnikov klicev

Pritisnite  za ogled dnevnikov zgrešenih, prejetih in odhodnih klicev. 

Zgodovina klicev 
 • Vsi klici – prikaže seznam treh vrst klicev (prejetih, odhodnih in zgrešenih) po uri.
 • Zgrešeni klici – tukaj si lahko ogledate zadnjih 40 zgrešenih klicev.
 • Odhodni klici – tukaj si lahko ogledate zadnjih 40 odhodnih klicev (uspešnih ali 
neuspešnih).

 • Prejeti klici – tukaj si lahko ogledate zadnjih 40 dohodnih klicev.
 • Izbriši dnevnike klicev – brisanje dnevnikov klicev.
 • Trajanje klica – tukaj si lahko ogledate trajanje zadnjega klica ter odhodnih in 
prejetih klicev.
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Iskanje stika

1  Na osnovnem zaslonu izberite Imenik.
2  S tipkovnico vnesite prvo črko stika, ki ga želite poklicati. 
3  Med stiki se lahko pomikate s pritiskanjem navigacijskih tipk navzgor in navzdol.

Dodajanje novega stika

1  Na osnovnem zaslonu izberite Imenik. 
2  Izberite mesto za shranjevanje stika.
3  Nato vnesite ime, številko in podrobnosti novega stika ter izberite Možnosti in nato 

Shrani.

Imenik
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Pošiljanje sporočila

1  Pritisnite Meni, izberite Sporočila in nato Napiši sporočilo.
2  Odpre se urejevalnik za novo sporočilo. 
3  Besedilo lahko vnesete na tri načine: s predvidevanjem (način T9), z ročnim 

načinom Abc ali načinom 123. Med načini za vnos besedila lahko preklopite s tipko 
.

4  V meniju Možnosti izberite Pošlji za in nato izberite Vnesite številko, Dodaj iz 
imenika. 

Vnašanje besedila

Črke in številke lahko vnašate s tipkovnico telefona. Telefon nudi načine za vnos 
besedila T9, Abc in 123.
Med načini lahko preklapljate s tipko .

OPOMBA: nekatera polja lahko omogočajo samo en način vnosa besedila 
(na primer telefonska številka v poljih imenika).

Način T9

V načinu T9 telefon z uporabo vgrajenega slovarja prepozna besede, ki jih pišete, po 
zaporedju pritisnjenih tipk. Pritisnite številsko tipko s črko, ki jo želite vnesti, in slovar bo 
prepoznal besedo, ko bodo vnesene vse črke. 

Uporaba načina T9
1  V načinu za vnos predvidevanega besedila T9 začnite vnašati besedo s pritiskanjem 

tipk od  do . Pritisnite eno tipko na črko.
–  Če je po vnosu cele besede ta še vedno napačna, pritiskajte navigacijski tipki levo 

in desno, da si ogledate še druge predloge.

Sporočila
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–  Če želene besede ni na seznamu predlaganih besed, jo dodajte z načinom Abc.
2  Vnesite celo besedo. 

–  Za brisanje črk pritisnite tipko Počisti.

Način Abc

Pri tem načinu lahko črke vnašate s pritiskanjem tipk, na katerih so želene črke, enkrat, 
dvakrat, trikrat ali štirikrat, dokler se ne pojavi želena črka.

Način 123 

Številke vnesite z enim pritiskom tipke na številko. Številke lahko vnašate tudi v 
črkovnem načinu, in sicer tako, da pridržite želeno tipko.

Vnašanje simbolov

Za vnos simbolov pritisnite tipko  in nato izberite želeni simbol. 

Spreminjanje jezika

Jezik pisanja lahko na zaslonu za pisanje spremenite na dva načina. Lahko pritisnete 
Možnosti, se pomaknete na Jezik pisanja in nato nastavite želeni jezik ali pa pridržite 
tipko  v urejevalniku.

Mape s sporočili

Pritisnite Meni in izberite Sporočila. Izberite želeno mapo.
Prejeto – telefon vas opozori, da ste prejeli novo sporočilo. Ta bodo shranjena v mapi 
Prejeto.
Osnutki – če nimate časa, da bi dokončali sporočilo, lahko tukaj shranite že napisano.

Sporočila
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Odpošlji – začasna mapa za shranjevanje sporočil, ki se pošiljajo.
Poslana sporočila – v to mapo SMS shrani po pošiljanju.
Nastavitve za SMS – nastavitve sporočil so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete 
pošiljati sporočila. Če želite, lahko nastavitve spremenite v možnosti Nastavitve.
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Telefon ima FM-radio, zato lahko na poti poslušate najljubše radijske postaje.

OPOMBA: za poslušanje radia in izboljšanje sprejema priključite slušalke na 
priključek zanje.

Iskanje postaj

1  Pritisnite Meni in izberite FM-radio.
2  Izberite Možnosti in nato Samodejno iskanje. Z navigacijskimi tipkama levo in 

desno lahko zvišate in znižate frekvenco.

Poslušanje radia

1  Pritisnite Meni in izberite FM-radio.
2  Izberite številko kanala postaje, ki jo želite poslušati.

NASVET!

Radio lahko poslušate prek vgrajenega zvočnika.

FM-radio
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Uporaba kalkulatorja 

Kalkulator ima osnovne računske funkcije seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje.

Nastavitev alarma 

Nastavite lahko do 5 alarmov, ki se sprožijo ob določeni uri.

Uporaba svetilke

Svetilko neposredno vklopite in izklopite tako, da na nedejavnem zaslonu pridržite tipko 
navzgor.

Organizator
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Ko odprete ta meni, se pojavi koledar. Na trenutnem datumu je kvadratni kazalec. 
Z navigacijskimi tipkami lahko kazalec premaknete na drug datum.

Koledar
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Po svojih željah lahko prilagodite profil telefona za različne dogodke in okolja.
 • Splošno – Glasnost zvonjenja in tipk je nastavljena na običajno raven.
 • Tiho – zvonjenje je onemogočeno in aktiviran je način Tiho. 
 • Sestanek – zvonjenje je onemogočeno, omogočeno pa je vibriranje.
 • Na prostem – glasnost zvonjenja in tipk je nastavljena na najvišjo raven. 

Profi li
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Telefon

Uživajte v svobodi prilagajanja telefona svojemu slogu.
 • Datum in čas – nastavite lahko funkcije, ki se nanašajo na datum in čas.
 • Jezik – spremenite lahko jezik prikazanih sporočil v telefonu. Ta sprememba vpliva 
tudi na način vnosa jezika.

 • Prednostni jezik pisanja – nastavite lahko želene jezike.
 • SOS storitev – ko je vklopljena storitev SOS, lahko pošljete SOS v nujnem primeru 
tako, da na nedejavnem zaslonu pridržite tipko 9 – vklopi se način SOS. Sporočilo 
SOS bo poslano na telefonske številke s seznama prejemnikov. Ko je način SOS 
aktiven, so njihovi dohodni klici samodejno sprejeti. Za izhod iz načina SOS na 
nedejavnem zaslonu pritisnite tipko Konec in izberite Da.

 • Zaslon – spremenite lahko nastavitve zaslona telefona. 
 • Letalski način – vklop načina za uporabo na letalu. Ko je Letalski način vklopljen, ni 
mogoče klicati in pošiljati sporočil.

 • Razne nastavitve – nastavite lahko osvetlitev ozadja zaslona LCD.

Klic

Nastavitve lahko meni klicev.
 • Čakajoči klic – omogočite ali onemogočite čakajoče klice.
 • Preusmeritev klica – izberite način preusmerjanja klicev.
 • Zapora klicev – izberite geslo za zaporo vseh odhodnih, mednarodnih odhodnih, 
mednarodnih odhodnih, razen v domovini, vseh dohodnih ali dohodnih klicev med 
gostovanjem.

 • Napredne nastavitve
Samodejno ponovno klicanje – nastavite na VKLOP ali IZKLOP.
Opomnik o trajanju klica – izberite možnost Izklop, Enojni ali Ponavljajoči se.
Zavrni s sporočilom SMS – nastavite na VKLOP ali IZKLOP.

Nastavitve
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Način odgovora – nastavitve telefona lahko spremenite tako, da klice sprejemate na 
različne načine.
Nepristen klic – priročna funkcija za vljuden umik v neprijetni situaciji. Pokličete 
lahko sami sebe, in sicer tako, da v meniju nepristnih klicev nastavite uro.

OPOMBA: nepristen klic lahko aktivirate in deaktivirate na nedejavnem 
zaslonu s kodo bližnjice #*#.

Omrežje

Izberete lahko omrežje, ki bo registrirano samodejno ali ročno.

Varnost 

V tem meniju lahko izberete varnostne nastavitve telefona.
–  Zaščita kartice SIM – omogočite ali onemogočite zahtevo za vnos kode PIN kartice 

SIM ob vklopu telefona.
–  Varnost telefona – spremenite lahko geslo in vklopite ali izklopite zaklepanje 

telefona.
–  Sledenje ukradenega mobilnega telefona – če je telefon ukraden, se na številke, 

ki jih določi lastnik, pošlje SMS. Za vklop funkcije ATMT (sledilec proti kraji) za 
nastavitve za ATMT določite Ime pošiljatelja, Seznam številk za pošiljanje ter 
Nastavitve proti kraji nastavite na Vklop. Privzeta varnostna koda je "0000". SMS 
za ATMT vsebuje podatke o številki IMEI ukradenega telefona in telefonsko številko 
osebe, ki uporablja ta telefon.

–  Samodejno zaklepanje tipkovnice – samodejno zaklepanje tipkovnice na zaslonu v 
stanju pripravljenosti.
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Za mobilni telefon je na voljo različna dodatna oprema. Te možnosti lahko izberete glede 
na osebne komunikacijske zahteve.

Potovalni adapter Baterija

Uporabniški 
priročnik

Dodatna oprema

OPOMBA: 

•  Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. 
•  V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
•  Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.
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Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi 
telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko 
večino težav odpravite sami.

Sporočilo Možni vzroki Možni ukrepi

Napaka 
kartice SIM

V telefonu ni 
kartice SIM ali 
pa je nepravilno 
vstavljena.

Poskrbite, da je kartica SIM pravilno 
vstavljena.

Ni omrežne 
povezave/
izguba 
omrežne 
povezave

Signal je šibek ali 
pa ste v območju 
brez signala.

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

Operater je 
spremenil storitve.

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

Kodi se ne 
ujemata

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

Če kodo pozabite, se obrnite na 
ponudnika storitev.

Vneseni kodi se 
ne ujemata.
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Sporočilo Možni vzroki Možni ukrepi

Klicanje ni 
mogoče

Napaka pri 
klicanju Novo omrežje ni odobreno.

Vstavljena je nova 
kartica SIM. Preverite, kakšne so nove omejitve.

Dosežena je 
predplačniška 
omejitev.

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

Telefona ni 
mogoče 
vklopiti

Tipka za vklop/
izklop je bila 
pritisnjena 
prekratek čas.

Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno 
najmanj dve sekundi.

Baterija ni 
napolnjena.

Napolnite baterijo. Preverite indikator 
napajanja na zaslonu.

Odpravljanje težav
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Sporočilo Možni vzroki Možni ukrepi

Napaka pri 
polnjenju

Baterija ni 
napolnjena. Napolnite baterijo.

Zunanja 
temperatura je 
previsoka ali 
prenizka.

Telefon naj se polni pri običajni 
temperaturi.

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

Ni napetosti. Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.

Polnilnik je 
okvarjen. Zamenjajte polnilnik.

Napačen polnilnik Uporabljajte samo originalno dodatno 
opremo LG.

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


