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Smernice	ZA	vArnO	
in	uČinKOvitO	
upOrAbO
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-P940 je skladen z 
veljavnimi varnostnimi zahtevami 
glede izpostavljenosti radijskim 
valovom. Zahteve temeljijo 
na znanstvenih smernicah, ki 
vključujejo varnostne meje za 
zagotovitev varnosti za vse 
uporabnike, 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.
Č•	 eprav imajo lahko različni 
modeli telefonov LG različne 
stopnje sevanja SAR, so vsi v 
skladu s ustreznimi smernicami 
glede izpostavljenosti radijskim 
valovom.
Mejna vrednost SAR, ki jo • 
priporoča Mednarodna komisija 
za varstvo pred neionizirnimi 
sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, 
porazdeljena po 10 g tkiva.
Najvišja vrednost SAR za • 
ta model telefona, ki so ga 
preizkušali pri DASY4 za uporabo 
pri ušesu, je 0.564 W/kg (10 g) in 
za nošenje na telesu 0.762 W/kg 
(10 g).
Ta naprava izpolnjuje dolo• čila 
smernic za izpostavljenost 
radijskim valovom pri običajni 
uporabi ob ušesu ali pri nošenju 
vsaj 1.5 cm od telesa. Kadar 
uporabljamo etui, sponko za 
pas ali držalo naj ti ne vsebujejo 
kovinskih delov in naj namestijo 
napravo vsaj 1.5 cm od telesa. 
Da bi naprava lahko oddajala 
podatkovne datoteke ali 
sporočila, mora ta naparava 
imeti kakovostno povezavo z 

Sm
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omrežjem.V nekaterih primerih je 
lahko prenos sporočil opravljen 
z zamudo oziroma vse dokler se 
kakovostna povezava z omrežjem 
ne vzpostavi.  Zagotovite, da 
boste sledili zgornjemu navedku 
o nošenju dokler prenos ni 
opravljen. 
 
Skrb	za	izdelek	in	
vzdrževanje
OpOZOriLO:	
 Uporabljajte samo baterije, 
polnilnice in dodatke, odobrene 
za uporabo s tem določenim 
modelom telefona. Uporaba 
katerekoli druge vrste opreme 
lahko pripelje 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 elektri• čnim 
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 o• čistite s čisto 
krpo (ne uporabljajte topil, kot so 
benzen, razredčilo in alkohol).
Telefona ne polnite na mehki • 
opremi.
Telefon je potrebno polniti v • 
dobro prezračenem prostoru.

Sm
ernice za varno uporabo
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Enote ne izpostavljajte • 
prekomernemu dimu ali prahu.
Telefona ne hranite v bližini • 
plačilnih kartic ali vozovnic; lahko 
se poškodujejo informacije na 
magnetnem zapisu.
Zaslona se ne dotikajte z ostrimi • 
predmeti, saj lahko poškodujete 
telefon.
Telefona ne izpostavljajte teko• čini 
ali vlagi.
Stalno uporabljajte dodatke kot • 
so slušalke. Ne dotikajte antene 
brez potrebe.
Telefona ali dodatkov ne • 
uporabljate v prostorih z veliko 
vlažnostjo, kot so: bazeni, 
rastlinjaki, solarij ali v tropskih 
okoljih, saj lahko poškodujete 
telefon na način, ki ga garancija 
ne krije.
Č•	 e 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.

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.

varnost	na	cesti
Preverite zakone in predpise glede 
uporabe mobilnih telefonov med 

Sm
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vožnjo.
Med vožnjo ne držite telefona v • 
roki.
Povsem se osredoto• čite na 
vožnjo.
Pred klicanjem ali sprejemanjem • 
klica ustavite ob cesti in 
parkirajte, če to zahtevajo pogoji 
vožnje.
Radiofrekven• čna energija lahko 
vpliva na nekatere elektronske 
sisteme v vozilu, kot je avto radio 
ali varnostna oprema.
Č•	 e 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.
Č•	 e med hojo poslušate glasbo, 
naj bo glasnost zmerna, tako da 
se zavedate okolice To je posebej 
pomembno v bližini cest.

preprečevanje	poškodb	
sluha
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.

premočna	glasnost	slušalk	
lahko	poškoduje	sluh.

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 
servis.

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

Sm
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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.

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

Klici	v	sili
Klici v sili niso na voljo v vseh 
mobilnih omrežjih. Zato se za klic 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 polnilce LG. Polnilci LG so 
zasnovani tako, da zagotavljajo 
najdaljšo možno življenjsko dobo 
baterije.
Baterije ne razstavljajte in ne • 
povzročajte kratkega stika.
Kovinski stiki baterije naj bodo • 
čisti.
Ko zmogljivost baterije ni ve• č 
sprejemljiva, jo zamenjajte. 
Baterijo lahko napolnite več 
stokrat, preden jo je potrebno 
zamenjati.

Sm
ernice za varno uporabo
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Č•	 e baterije dlje časa ne 
uporabljate, jo napolnite, da čim 
bolj povečate uporabnost.
Polnilca baterij ne izpostavljajte • 
neposredni sončni svetlobi in 
ga ne uporabljajte v prostorih z 
visoko vlago, kot je kopalnica.
Baterije ne puš• čajte na vročih 
ali mrzlih mestih, ker se s tem 
poslabša njena zmogljivost.
Č•	 e baterijo zamenjate z baterijo 
napačne vrste, obstaja nevarnost 
eksplozije.
Izrabljene baterije odstranjujte v • 
skladu s proizvajalčevimi navodili. 
Po možnosti jih reciklirajte.
Č•	 e želite zamenjati baterijo, jo 
nesite na najbližji pooblaščeni 
servis ali k trgovcu izdelkov LG 
Electronics.
Ko se telefon popolnoma napolni, • 
izključite polnilec 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.

Sm
ernice za varno uporabo
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SpOZnAvAnje	
teLefOnA

preberite	nAvOdiLA	
preden	upOrAbite	
teLefOn!
Preverite ali se na vašem telefonu 
pojavi katerakoli od spodaj 
opisanih težav, preden kličete 
servis oziroma telefon pošljete na 
servis.

Spomin	telefona	
Kadar je v telefonu na voljo manj 
kot 1MB prostora, telefon ne more 
sprejemati sporočil. Preverite velikost 
spomina na telefonu in, po potrebi, 
izbrišite nekaj podatkov, kot npr.: 
Aplikacije ali sporočila. 
da	bi	odstranili	aplikacijo:

Aplikacije	>	nastavitve	1.	
>	Aplikacije	>	upravljaj	z	
aplikacijami.
Ko se pojavi seznam, se 2. 
pomaknite do aplikacije, ki jo 
želite odstraniti.
Dotaknite 3. Odstrani.

2.	Optimizacija	baterije
Z izklopom funkcij, ki jih ne 
potrebujete, izboljšate izrabo 
baterije med dvema polnjenjima. 
Količino porabe baterije za 
posamezno aplikacijo lahko 
spremljate na telefonu. 
Kako	zmanjšati	porabo	baterije:
Izklopite radio, kadar ta ni v 
uporabi. Prav tako izklopite Wi-Fi, 
Bluetooth ali NFC, če ti niso v 
uporabi.

Zmanjšajte svetlost na zaslonu in • 
skrajšajte čas prehoda zaslona v 
mirovanje.
Izklopite samodejno • 
sinhronizacijo za Gmail™, koledar, 
imenik in ostale aplikacije.
Nekatere aplikacije, ki ste jih • 
prenesli lahko vplivajo na večjo 
porabo baterije.

Ogled	stanja	baterije:
Aplikacije	>	nastavitve	>	• 
vizitka	telefona	>	Stanje.

Stanje baterije (kadar se polni ali 
ne) in stopnja (odstotek polnjenja) 
sta prikazana na vrhu zaslona.
Ogled	porabe	baterije:
Aplikacije	>	nastavitve	>	• 
vizitka	telefona	>	por.	baterije.

Spoznavanje telefona
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Čas stanja baterije je izpisan na 
vrhu zaslona in vam pove koliko 
časa je preteklo od zadnje polnitve 
in, če na polnilcu, koliko časa je 
telefon deloval na bateriji. Na 
zaslonu se izpišejo storitve in 
aplikacije, ki so porabniki energije 
od največjega do najmanjšega.

3.		pred	namestitvijo	
aplikacije	ali	
operacijskega	sistema

	OpOZOriLO:
 Če namestite ali uporabite 
drugačen operacijski sistem, 
kot ga je predvidel proizvajalec, 
telefon morda ne bo deloval 
oziroma lahko pride do okvare. 
V tem primeru, garancija za 
telefon ni veljavna.

	OpOZOriLO:
 Da bi zaščitili telefon in osebne 
podatke, nameščajte samo 
aplikacije iz zaupanja vrednih 
virov kot je Android Market™. 
Če te niso pravilno nameščene, 
telefon ne bo pravilno deloval. 
Pojavi se lahko resna napaka. 
Te aplikacije morate nemudoma 
odstraniti s telefona, kot tudi 
vse povezane podatke in 
nastavitve.

4.		uporaba	tovarniške	
ponastavitve

Če se telefon ne povrne na prvotno 
stanje, ga je potrebno tovarniško 
ponastaviti.

Izklopite telefon.1. 
Pritisnite in zadržite (ve2. č kot 
10 sek) tipke: vklop/Zaklep	+	
tipko	fotoaparat	+	tipko	Znižaj	
glasnost.
Telefon se bo vklopil in 3. 
nemudoma izvedel tovarniško 
ponastavitev.

Spoznavanje telefona
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	OpOZOriLO:
Kadar uporabimo tovarniško 
ponastavitev, so izbrisane 
vse uporabnikove aplikacije, 
podatki in DRM licence, zato jih 
je potrebno pred to operacijo 
varnostno kopirati.

5.		Odpiranje	in	preklop	med	
aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom zelo 
enostavna, saj lahko istočasno 
deluje več kot ena aplikacija. 
Ni potrebe, da bi aplikacijo ugasnili, 
ko odprete drugo. Android upravlja 
s vsako aplikacijo posebej in jo, 
po potrebi, zažene ali ustavi ter 
s tem zagotavlja, da aplikacije v 
mirovanju ne porabljajo energijo.
Zaustavitev	aplikacij:	

 1. Aplikacije	>	nastavitve	>	
Aplikacije	>	delujoče	storitve
Pomaknite se do želene 2. 
aplikacije in pritisnite ustavi.

nASvet!	da	bi	se	povrnili	na	
predhodno	aplikacijo,	pritisnite	
in	zadržite	tipko	domov.	na	
zaslonu	se	bo	prikazal	seznam	
nedavno	uporabljenih	aplikacij.

6.		nameščanje	pc	
programske	opreme	(LG	
pc	Suite)

"LG PC Suite" je PC aplikacija 
oziroma  program, s katero se, prek 
USB kabla ali Wi-Fi povezave, vaš 
telefon poveže s PC-jem.

S	“pc	Suite”	lahko...
Upravljate in predvajate vaše • 
večpredstavnostne vsebine na 
PC-ju (glasba, filmi, slike).
Prenašate ve• čpredstavnostne 
vsebine.
Sinhronizirate podatke (urnike, • 
imenik, zaznamke) na telefonu in 
PC-ju.
Varnostno kopirate aplikacije.• 
Posodabljate programsko • 
opremo.
Varnostno kopirate in povrnete • 
podatke na napravo.
Predvajate ve• čpredstavnostne 
vsebine iz drugih naprav.

Spoznavanje telefona
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uporabite	meni	pomoč,	ki	se	
nahaja	v	programu,	če	želite	
več	informacij	o	"LG	pc	Suite"	
pc	aplikaciji.

 
nameščanje	pc	programske	
opreme"LG	pc	Suite"
"LG PC Suite" lahko prenesete iz 
spletne strani LG.

Obiš1. čite www.lg.com in izberite 
državo.
Izberite 2. Support > mobile	
phone	Support > izberite model 
(LG-P940).
Kliknite 3. pc	Sync v downloads, 
ter kliknite WindOW	pc	Sync	
download, da bi prenesli  “LG	
pc	Suite”.

Sistemske	zahteve	za	“LG	pc	
Suite”	programsko	opremo

OS: Windows XP 32 bit(Service • 
pack 2), Windows Vista 32 bit/64 
bit, Windows 7 32 bit/64 bit
Procesor: 1GHz ali višji• 
Spomin: 512MB ali višji RAM• 
Grafi• čna kartica: 1024 x 768 
ločljivost, 32 bit barve ali višje
HDD: 100 MB ali ve• č prostora 
na trdem disku (glede na način 
shranjevanja podatkov, je lahko 
potrebno več prostega spomina).
Zahtevana dodatna oprema: LG • 
gonilniki.

LG	uSb	gonilnik
LG	uSb	gonilnik	je	potreben	•	
za	povezavo	med	LG	napravo	
in	pc-jem.	namesti	se	
samodejno	ob	namestitvi	
“LG	pc	Suite”	programske	
opreme.

Spoznavanje telefona
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7.		Sinhronizacija	telefona	
in	računalnika

Podatki med napravama (imenik, 
urniki, zaznamki) se sinhronizirajo 
na enostaven način s programom 
“LG PC Suite. 
Porces delovanja:

Povežite napravo s PC-jem 1. 
(uporabite USB ali Wi-Fi).
Po uspešni povezavi, zaženite 2. 
program in izberite kategorijo na 
levi strani zaslona.
Da bi izbrali kategorijo, kliknite 3. 
[Osebne informacije].
V poljih ozna4. čite vsebine, ki jih 
želite sinhronizirati ter pritisnite 
tipko Sync.

8.		prenos	glasbe,	fotografij	
in	videa	prek	uSb	
masovnega	pomnilnika

LG	uSb	gonilnik
LG	uSb	gonilnik	je	potreben	•	
za	povezavo	med	LG	napravo	
in	pc-jem.	namesti	se	
samodejno	ob	namestitvi	
“LG	pc	Suite”	programske	
opreme.

Aplikacije > nastavitve > 
pomnilnik, izberete kam želite 
shraniti (vstavite pomnilniško 
kartico, če želite prenesti 
podatke iz pomnilniške kartice).
Povežite telefon s PC-jem prek 2. 
USB kabla.
Pojavil se bo seznam USB 3. 
povezav, izberite možnost 
masovni	pomnilnik.
Odprite mapo vsebin za prenos 4. 
na PC-ju in si oglejte vsebine, ki 
so na voljo.
Kopirajte datoteke iz PC-ja v 5. 
mapo.
Da bi prekinili povezavo s 6. 
telefonom, izberite Samo	
polnjenje.
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9.		držite	telefon	pokončno
Držite telefon pokončno, kot 
vsak običajni telefon. LG-P940 
ima notranjo anteno. Bodite 
pozorni, da ne popraskate ali na 
kak drugačen način poškodujete 
notranjost zadnjega pokrova, saj 
se tam nahaja NFC antena. Ne 
držite spodnjega dela telefona 
med opravljanjem/sprejemanjem 
klica ali pošiljanjem/sprejemanjem 
podatkov. To bi lahko zmanjšalo 
kakovost klica/prenosa.

10.		Zamrznjen	zaslon
Če	zaslon	zamrzne	ali	se	telefon	
ne	odziva	na	ukaze:
Odstranite baterijo ter jo ponovno 
namestite ter vklopite telefon. 
ALi
Pritisnite in zadržite tipko vklop/
Zaklep zaslona za 10 sekund, da 
izklopite telefon. Če še vedno ne 
deluje se obrnite na servis.

Spoznavanje telefona



G
uidelines for safe and efficient use

17

G
etting to know

 your phone

deli	naprave

Zvočnik
Senzor	bližine

Leča	sprednje	kamere

tipka	domov	
Povrnitev na osnovni zaslon
iz kateregakoli zaslona.

tipka	meni	
•  Pregled razpoložljivih možnosti.

tipka	vklop/Zaklep
•  Pritisnite in zdržite, da bi 

vklopili/izklopili telefon.
•  Kratek pritisk za zaklep/

odklep zaslona.

tipka	nazaj	
Povrnitev na predhodni 
zaslon
tipka	išči	

OpOmbA:	Sezor	bližine	
med	sprejemom/opravljanjem	klica	senzor	bližine	samodejno	
izklopi	svetlost	ter	zaklene	zaslon.	to	zmanjšuje	porabo	baterije	ter	
preprečuje	neželeno	aktivacijo	funkcij	med	opravljanjem	klica.

OpOZOriLO:	če na telefon postavite težji predmet ali če sedete 
nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in delovanje zaslona na dotik. Ne 
prekrijte senzorja bližine na LCD zaslonu z zaščitno folijo.	To lahko 
povzroči napačno delovanje senzorja.

tipka	fotoaparat

Spoznavanje telefona
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Leča	fotoaparata

polnilec	/	uSb	reža

tipka	vklop/
izklop/Zaklep

tipki	glasnosti
•  V osnovnem zaslonu: 

Upravljalnik glasnosti 
zvonjenja.

•  Med klicem: Uporavljalnik 
glasnosti mikrofona.

•  Med predvajanjem glasbe: 
Upravljalnik glasnosti.

priključek	za	slušalke

hrbtni	pokrov
reža	za	Sim	kartico

baterijareža	za	micro	Sd

tipka	fotoaparat

mikrofon

Zvočnik
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G
uidelines for safe and efficient use

19

G
etting to know

 your phone

namestitev	Sim	kartice	in	
baterije
Pred uporabo vstavite v telefon 
SIM kartico in baterijo.

Da bi odstranili pokrov na hrbtni 1. 
strani, čvrsto primite telefon. 
Z dvema prstoma druge roke 
potegnite pokrov kot kaže slika.

Vstavite SIM kartico v režo. 2. 
Pri tem mora biti zlato stično 
območje kartice obrnjeno 
navzdol.

Vstavite baterijo. Zlati sti3. čni 
mesti kontakta se morata stikati 
(1) nato pritisnite baterijo v 
prilagojeno mesto in jo potisnite 
navzdol, vse dokler ne slišite klik 
(2).

Spoznavanje telefona
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Namestite hrbtni pokrov 4. čez 
baterijo (1) in ga pritisnite 
navzdol, dokler ne ne slišite klik 
(2).

polnjenje	telefona
Odprite zaščitni pokrovček na 
konektorju polnilne reže, vstavite 
priključek polnilca in vklopite v 
vtičnico.

OpOmbA:	baterija	mora	biti	
popolnoma	napolnjena.	tako	
boste	izboljšali	delovanje	le-te.

uporaba	pomnilniške	
kartice
Telefon podpira uporabo Micro 
SD™ ali Micro SDHC™ pomnilniške 
kartice velikosti do 32GB. Te 
kartice so namensko zasnovane 
za uporabo v mobilnih telefonih 
in majhnih napravah in so idealna 
rešitev za shranjevanje velikih 
datotek kot so: glasba, programi, 
video zapisi in fotografije.
namestitev	pomnilniške	kartice:
V režo vstavite pomnilniško kratico 
in poskrbite, da je zlato stično 
območje kartice obrnjeno navzdol.
varna	odstarnitev	pomnilniške	
kartice:	
Aplikacije	>	nastavitve	>	
pomnilnik	>	Odpni	Sd	kartico.

Spoznavanje telefona
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OpOmbA:	
uporabljajte	samo	•	
kompatibilne	Sd	kartice.	Z	
uporabo	nepravilne	Sd	kartice	
lahko	poškodujete	kartico	ali	
shranjene	podatke	na	kartici	
in	telefonu.
velikost	datoteke,	ki	jo	•	
podpira	fAt32	je	manj	kot	
4Gb.

OpOZOriLO:	
Medtem ko je telefon vklopljen, 
ne vstabljajte ali odstranjujte 
kartice. 
To bi lahko poškodovalo kartico 
in telefon. Shranjeni podatki 
na kartici, pa bi se lahko 
poškodovali.

formatiranje	pomnilniške	
kartice:	
Pomnilniška kartica je morda že 
formatirana. Če ni, jo morate pred 
uporabo formatirati.

OpOmbA:	vsi	podatki	na	kartici	
bodo	med	formatiranjem	
izbirsani.

Na osnovnem zaslonu dotaknite 1. 

zavihek Aplikacije , da bi 
odprli dodatni meni.
Pomaknite se na 2. nastavitve	>	
Spomin.
Dotaknite ukaz 3. Odpni	Sd	
kartico.
Izberite 4. izbriši	Sd	kartico > 
izbriši	Sd	kartico > izbriši	vse.
Č5.	 e ste nastavili zaklep z vzorcem, 
vnesite vzorec in izberite izbriši	
vse.

OpOmbA:	Če	so	bili	na	kartici	
že	shranjeni	podatki,	se	lahko	
struktura	map	po	formatiranju	
spremeni,	saj	bodo	vse	
datoteke	izbrisane.

Zaklep	in	odklep	zaslona
Če telefon nekaj časa ni aktiven, 
se zaslon ugasne in samodejno 
zaklene. S tem preprečimo 
neželjene zagone funkcij in 
varčujemo s porabo baterije.

Ko je LG-P940 neaktiven, pritisnite 
tipko Vklop/Zaklep , da odklenili 
telefon. 
Delujoči programi na telefonu 
lahko, kljub zaklenjenemu zaslonu 
še vedno delujejo v ozadju. 
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Priporočamo, da zaprete vse 
programe preden zaklenete 
telefon. S tem preprečite 
nepotrebne stroške (dostop do 
spleta, prenos podatkov,…).
Za odklep telefona ponovo 
pritisnite tipko Vklop/Izklop  
Pojavil se bo zaslon zaklepa. 
Dotaknite zaslon in ga povlecite 
navzgor. Odprl se bo zadnji 
prikazani zaslon.

nASvet!
Za	ponovno	aktiviranje	
zaslona	iz	stanja	mirovanja,	
lahko	uporabite	tudi	tipko	za	
zmanjšanje	glasnosti.

varnostni	zaklep	zaslona
Telefon lahko zaklenete s posebnim 
vzorcem, s katerim preprečite 
neželeno uporabo telefona. 
prva	nastavitev	vzorca	odklepa,	
pin	kode	ali	gesla:
Aplikacije	>	nastavitve	>	• 
Lokacija	in	varnost	>	nastavi	
zaklep	zaslona	>	vzorec,	pin	
ali	geslo.

Spremenite ga lahko v meniju 
Spremni	zaklep	zaslona.

OpOmbA:	
pri	uporabi	zaklepa	zaslona	
pazite	na:
Zelo	pomembno	je,	da	•	
si	zapomnite	vaš	vzorec	
odklepa,	pin	&	Geslo.	telefona	
ne	bo	mogoče	uporabiti,	če	
boste	vzorec,	pin	&	Geslo	
napačno	vnesli	5	krat.	na	
voljo	imate	5	poskusov	za	
vnos	vzorca,	pin	ali	gesla.	
Če	ste	napačno	vnesli	5	krat,	
lahko	ponovno	poskusite	po	
30	sekundah.

v	primeru,	da	se	vzorca,	pin	
kode	ali	Gesla	ne	spomnite,	
poskusite	naslednje:
Č•	 e	ste	pozabili	vzorec:	
Če ste na telefonu prijavljeni 
v vaš Google račun in 5 krat 
napačno vnesli vzorec, pritisnite 
tipko pozabil	vzorec. Telefon 
boste odklenili s ponovno prijavo 
v vaš Google račun.  
Če Google računa niste ustvarili 
ali ste pozabili podatke za prijavo, 
boste morali opraviti tovarniško 
ponastavitev.
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Č•	 e	ste	pozabili	pin	kodo	ali	
Geslo:	Če pozabite PIN ali geslo, 
morate opraviti tovarniško 
ponastavitev.
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OSnOvni	ZASLOn

namigi	za	zaslon	na	dotik
Tukaj je nekaj namigov kako 
upravljati z zaslonom na dotik.
pritisk – Če želite izbrati meni/ 
možnost ali odpreti aplikacijo.
pritisk	in	držanje – Če želite 
odpreti meni z možnostmi ali 
premakniti predmet.
vlečenje – Če se želite počasi 
pomikati po seznamu ali zaslonu, 
povlecite prek zaslona na dotik.
 – Če se želite hitro pomikati po 
seznamu ali zaslonu, hitro povlecite 
in spustite prek zaslona na dotik.

OpOmbA:
•		Če	želite	izbrati	predmet,	
pritisnite	sredino	ikone.

•		ne	pritiskajte	premočno;	
zaslon	na	dotik	je	dovolj	
občutljiv,	da	zazna	že	rahel,	
vendar	trden	dotik.

•		S	konico	prsta	pritisnite	
želeno	možnost.	pazite,	da	se	
ne	dotaknete	drugih	tipk.

Osnovni	zaslon
Preprosto povlecite po zaslonu 
levo ali desno, da bi se pomikali 
po zaslonih. Vsak zaslon lahko 
prilagodite s pripomočki, bližnjicami 
(za najljubše aplikacije), mapami ali 
z ozadji.

OpOmbA:	nekatere	slike	na	
zaslonu	se	lahko	razlikujejo,	
odvisno	od	vašega	ponudnika.

Na spodnjem delu osnovnega 
zaslona si lahko ogledate tipke 
bližnjic. Te tipke zagotavljajo 
enostaven dostop, z enim dotikom, 
do najpogosteje uporabljenih 
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funkcij.
 Za klicanje pritisnite ikono 

			telefon, da se prikaže številčnica.
 Pritisnite ikono imenik, da 

odprete seznam kontaktov.
 Pritisnite ikono Sporočilo, da 

odprete meni sporočil. Tukaj lahko 
napišete novo sporočilo.

 Pritisnite ikono Aplikacije 
na dnu zaslona. Prikažejo se vse 
nameščene aplikacije. Če želite 
odpreti aplikacijo, pritisnite želeno 
ikono na seznamu aplikacij.

prilagoditev	osnovnega	
zaslona
Osnovni zaslon lahko prilagodite z 
dodajanjem pripomočkov, bližnjic, 
map ali ozadij. Za lažjo uporabo 
telefona, namestite vaše najljubše 
pripomočke (widget) na osnovni 
zaslon.
dodajanje	predmetov	na	osnovni	
zaslon:

 1. Osnovni	zaslon > meni	 	> 
dodaj  
ALI 
Dotaknite in zadržite prazen 
prostor na osnovnem zaslonu.
V 2. načinu	urejanja izberite 

predmet, ki ga želite dodati. Na 
osnovnem zaslonu se bo pojavila 
nova ikona.
Povlecite jo na želeno mesto ter 3. 
jo spustite.

Odstranjevanje	aplikacije	iz	
osnovnega	zaslona:
Osnovni	zaslon•  > Pritisnite 
in zadržite ikono, ki jo želite 
odstraniti > Povlecite ikono 
aplikacije na ikono koša .

nASvet!	da	bi	dodali	ikono	
aplikacije	iz	menija	Aplikacij	
na	osnovni	zaslon,	dotaknite	in	
zadržite	želeno	aplikacijo.
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prilagoditev	oblike	
aplikacij	na	osnovnem	
zaslonu	

Prikaz ikon aplikacij na osnovnem 
zaslonu lahko dodatno prilagodite, 
glede na vaše želje.

Tapnite in zadržite aplikacijo. 1. 
Prikazala se bo ikona urejanja na 
desnem zgornjem delu izbrane 
ikone.
Tapnite tipko urejanja in izberite 2. 
želeni način prikaza ikone.

prilagoditev	oblike	
osnovnega	zaslona
S prenosom Aplikacije Launcher 
in tema, lahko prilagodite trenutni 

videz aplikacij na osnovnem 
zaslonu. Prenos je mogoč prek LG	
SmartWorld ali Android	market.

Izberite 1. Osnovni	zaslon > 
Aplikacije > LG	SmartWorld ali 
Android	market.
Z vnosom besede ‘launcher’ ali 2. 
‘theme’ v iskalno polje poiščite 
želeno aplikacijo.
Prenesite in namestite želeno 3. 
Aplikacijo "launcher" ter 
povezane teme.
Po uspešni namestitvi, aplikacijo 4. 
nastavite kot privzeto. Izberite 
Osnovni	zaslon > Aplikacija > 
izbor	home.

OpOmbA:
LG	SmartWorld	bo	zahteval,	• 
da	ustvarite	račun	in	se	
prijavite.
Glede	na	operaterja,	razli•	 čico	
programske	opreme,	državo	
ali	telefon,	LG	SmartWorld	
morda	ne	bo	na	voljo.
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Odpiranje	nedavno	
uporabljenih	aplikacij

Pritisnite in zadržite tipko1.  domov	
. Na zaslonu se pojavi pojavno 

okno z ikonami pred kratkim 
uporabljenih aplikacij.
Pritisnite ikono aplikacije, ki 2. 
jo želite odpreti, ali pritisnite 
tipko nazaj 	,	da se vrnete na 
trenutno aplikacijo.

predal	obvestil
Predal obvestil najdete na vrhu 
zaslona.

Podatki 
omogoceni

NFCBluetoothWi-FiZvok/
Vibriranje/

Tiho

Predal odprete tako, da ga pritisnete 
in povlečete navzdol - ali na 
osnovnem zaslonu pritisnite tipko 
meni	 	ter izberite Obvestila. Tukaj 
lahko preverite ali upravljate z: Zvok/

Vibriraj/Tiho, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 
glasbeni predvajalnik, ind.

Ogled	vrstice	stanja
V vrstici stanja so z različnimi 
ikonami prikazane informacije 
telefona, kot so na primer
moč signala, nova sporočila, stanje 
baterije ter aktivnost Bluetooth, 
Wi-Fi, NFC in podatkovne 
povezave.

V spodnji preglednici so razloženi 
pomeni ikon, ki so lahko prikazane 
v vrstici stanja.

ikon Opis

Ni SIM kartice

Ni signala

V letalu

Povezani z Wi-Fi 
omrežjem

Wi-Fi Direct je vklopljen

Žične slušalke

Klic v teku
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ikon Opis

Zadržani klic

Zvočnik in mikrofon

Mikrofon je izklopjen

Zgrešeni klic

Bluetooth je vklopljen

Povezani z Bluetooth 
napravo

NFC je vklopljen

Sistemsko opozorilo

Alarm je nastavljen

Novo glasovno sporočilo

Zvonjenje izklopljeno

Vibriranje

Baterija je polna

Polnjenje baterije

Prenos podatkov v in iz 
telefona

ikon Opis

Telefon povezan s PCjem 
prek USB kabla

Prenos podatkov

Nalaganje podatkov

Prenos podatkov z visoko 
hitrostjo

Nalaganje podatkov z 
visoko hitrostjo

GPS pridobiva podatke

Sprejem lokacije z GPS

On-Screen Phone 
povezan

Še 3 obvestila niso 
prikazana

Sinhronizacija podatkov

Prenos končan

Novi Gmail

Novo Google Talk 
sporočilo

Novo sporočilo
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ikon Opis

Skladba se predvaja

Bližnji dogodek

FM radio je vklopljen v 
ozadju

Prenosna Wi-Fi dostopna 
točka je aktivna

USB tethering in prenosna 
dostop. točka sta aktivna

tipkovnica	na	zaslonu
Besedilo lahko napišete s 
tipkovnico na zaslonu. Ko morate 
vnesti besedilo, se tipkovnica 
samodejno prikaže na zaslonu. Za 
ročni prikaz tipkovnice se dotaknite 
besedilnega polja, v katerega želite 
vnesti besedilo.
uporaba	tipkovnice	&	vnos	
besedila

 Tapnite enkrat za veliko 
začetnico besede. Dvakrat tapnite 
za pisanje z velikimi črkami.

  Tapnite za preklop med 
črkami in številkami. Tipko pritisnite 
in zadržite, če želite videti meni 
Nastavitev.

EN  Tapnite za ogled ali pritisnite 
in zadržite za spremembo jezika 
pisave.

 Tapnite ali pritisnite in zadržite, 
da bi vstavili emoticon v besedilo.

 Tapnite za presledek.
 Tapnite za novo vrstico v 

sporočilu.
 Tapnite, da izbrišete predhodni 

znak.
 Tapnite, da skrijete tipkovnico na 

zaslonu.

vnos	naglašenih	črk
Če za vnos besedila na primer 
izberete francoščino ali španščino, 
lahko vnašate posebne francoske 
oz. španske znake (npr. á). Če 
želite na primer vnesti "á", pritisnite 
tipko "a" in jo zadržite, dokler se 
ne prikažejo posebni znaki. Nato 
izberete posebni znak, ki ga želite 
vstaviti.

O
snovni zaslon
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nAStAvitev	GOOGLe	
rAČunA
Ko telefon prvič zaženete, boste 
imeli možnost aktivacije omrežja, 
prijave v Google račun ter ureditev  
uporabe nekaterih drugih Google 
storitev. 
ustvarjanje	Googlovega	računa:	

V polja vnesite vaše podatke in se • 
prijavite v Google račun.

ALi 
Aplikacije	>	• izberite Google 
aplikacijo kot je	Gmail > izberite 
ustvari, da bi naredili nov račun. 

Če Google račun že imate, vnesite 
vaš e-poštni naslov in geslo ter 
pritisnite prijava.
Potem, ko na telefonu ustvarite 
Google račun, se bo ta samodejno 
sinhroniziral z Google računom na 
spletu.

Vaši kontakti, Gmail sporočila, 
koledar in druge informacije iz 
povezanih aplikacij in storitev 
na spletu so tako sinhronizirani s 
telefonom. (Odvisno od nastavitev 
sinhronizacije). Po prijavi, lahko 
Gmail™ in vse ostale Google 
storitve uporabljate na telefonu. 

G
oogle račun
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družAbnA	OmrežjA
S telefonom lahko objavljate na 
družabnih omrežjih ter upravljate 
z vašimi mikro-blogi v spletnih 
skupnostih. Posodobite lahko 
trenutni status, prenesete 
fotografije ter pregledujete nove 
objave vaših prijateljev.
Na telefon lahko dodate Facebook, 
Twitter in Myspace račune. Če teh 
nimate, obiščite njihovo stran ter 
se prijavite.

OpOmbA:	Z	uporabo	spletnih	
storitev	se	lahko	zaračunajo	
dodatni	stroški.	pri	omrežnem
ponudniku	preverite	stroške	
prenosa	podatkov.

Na osnovnem zaslonu izberite 1. 
katerokoli SNS aplikacijo, ki bi jo 
želeli uporabiti.
Č2.	 e računa še nimate, izberite 
Prijavi se zdaj in vnestite 
zahtevane podatke.
Vnesite svoj e-poštni naslov in 3. 
geslo, s katerima ste ustvarili 
račun v družabnem omrežju in 
pritisnite Prijava.
Po4. čakajte, da družabna skupnost 
preveri podrobnosti.

Preverite ali je skupnost 5. 
vKLOpjenA. Če pritisnete 
skupnost, se prikaže trenutno 
stanje vaše družabne skupnosti.

nASvet!	Če	na	osnovni	zaslon	
dodate	widget	za	družabno	
omrežje,	bo	ta	prikazal	vaš	
status	vsakokrat,	ko	bo	telefon	
v	omrežju.
do	družabne	skupnosti
lahko	neposredno	dostopate	
tudi	tako,	da	pritisnete	widget.

Ogled	in	posodobitev	
statusa

Izberite skupnost, do katere 1. 
želite dostopati.
Prikazano je vaše trenutno 2. 
stanje v družabni skupnosti.
Trenutno stanje lahko 3. 
posodobite s komentarji ali 
novimi fotografijami.

OpOmbA:	to	je	odvisno	od	
omrežnih	storitev.

D
ružabna om

režja
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nASvet!	informacije	o	
prijateljih	lahko	uporabljate	
samo	v	aplikaciji	SnS.	podatke
lahko	tudi	sinhronizirate	v	
imenik.

Odstranjevanje	računov	iz	
telefona
Izberite Aplikacije > nastavitve > 
računi	&	sinhroniz.
Izberite račun, ki ga želite izbrisati, 
in pritisnite Odstrani	račun. 

D
ružabna om

režja
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e-pOštA
Vedno lahko uporabljate e-poštno 
aplikacijo, s katero prejemate 
sporočila Gmail ali sporočila drugih 
e-poštnih ponudnikov. E-poštna 
aplikacija podpira: POP3, IMAP in 
Exchange račune.
Vaš ponudnik spletnih storitev ali 
administrator vam lahko posreduje 
potrebne informacije za nastavitev 
e-pošte.

upravljanje	z	e-poštnim	
računom
Prvič, ko odprete e-pošto, se bo 
pokazal čarovnik za nastavitev, ki 
vam bo pomagal namestiti e-poštni 
račun.
dodajanje	e-poštnega	računa:

 1. Aplikacije > e-pošta > na 
zaslonu računa dotaknite meni > 
dodaj	račun.	 
Prikazala se bo vsebina 
vašega predla. Če ste dodali 
več računov, lahko med njimi 
preklapljate. 

Spreminjanje	nastavitev	računa:
 1. Aplikacije > e-pošta > na 
zaslonu dotaknite meni > 
nastavitve.

brisanje	nastavitev	računa:
 1. Aplikacije > e-pošta > na 
zaslonu dotaknite meni > 
nastavitve	> dotaknite račun, 
ki ga želite izbristati > Odstrani	
račun.
Pritisnite tipko 2. Odstrani v 
pojavnem oknu, da bi potrdili 
odstranitev računa.

Zaslon	e-pošte
Z dotikom računa, si lahko ogledate 
vsebino predala, Privzeti račun 
iz katerega pošiljate sporočila je 
odebeljen.

 – Dotaknite, da bi odprli Skupni 
predal Prejeto, s sporočili iz vseh 
nastavljenih računov.
Sporočila v Skupnem predalu 
Prejeto, so na levi označena z 
barvami, ki so enake barvam 
različnih računov, prikazanih na 
zaslonu.

E-pošta
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 – Dotaknite se ikone mapa, da 
bi odrli ostale mape v računu.
Samo nedavno prejeta sporočila 
so vidna na vašem telefonu. Za 
prenos starejših sporočil dotaknite 
ukaz naloži	več	e-pošt na dnu 
seznama.

upravljanje	z	mapami	
e-pošte
Vsak račun ima mape: Prejeto, 
Odpošlji, Poslano in Osnutki. 
Glede na vrsto vašega ponudnika 
e-pošte, je prikazanih map lahko 
več.

pisanje	in	pošiljanje	
e-pošte
postopek	sestavljanja	in	
pošiljanja	sporočila

Medem ko ste v aplikaciji 1. 
e-pošta, dotaknite ikono , da 
bi napisali	novo	sporočilo.
Vnesite naslov želenega 2. 
prejemnika sporočila. Ko vnašate 
ime, vam imenik ponudi ustrezne 
naslove. Več naslovov ločite z 
vejico.

Č3.	 e želite, dodajte Kp/Skp in 
priponko.
Vnesite besedilo sporo4. čila. 
Pritisnite Pošlji. 5. Če niste 
povezani z omrežjem ali če je 
telefon v profilu V letalu, bodo 
poslana sporočila shranjena 
v mapi Odpošlji, vse dokler ne 
vzpostavite povezave omrežjem. 
Kadar se v mapi Odpošlji nahaja 
sporočilo, je mapa Odpošlji vidna 
na zaslonu računa.

nASvet!	Ko	prejmete	novo	
sporočilo,	boste	na	to	opozorjeni	
z	zvokom	ali	vibriranjem	
telefona.	

E-pošta
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SpLet

brskalnik
Brskalnik vam ponuja hiter in 
barvit svet iger, glasbe, novic, 
športa, zabave in še veliko več; 
preprosto prek mobilnega telefona. 
Kjerkoli ste in karkoli vas zanima je 
dostopno.

OpOmbA:	vzpostavljena	
povezava	s	temi	storitvami	in	
prenos	vsebin	sta	plačljivi.	pri	
vašem	omrežnem	ponudniku	
preverite	stroške	prenosa	
podatkov.

uporaba	spletnih	orodij
   Premik na prehodno stran.
   Premik na naslednjo stran od 

strani kjer ste se nahajali. To je 
nasprotno tipki nazaj, ki vas 
povrne na prehodno stran.

   Prikaz vseh odprtih oken.
   Dodaj novo okno.

uporaba	ostalih	možnosti
Za prikaz dodatnih možnosti, 
pritisnite tipko meni.

preberi	pozneje - dodajte 
trenutno stran v mapo Preberi 
pozneje.

 	dodaj	rSS – dodajte trenutno 
stran v RSS vire.

 	izmenjaj	stran – omogoča 
izmenjavo strani z drugimi.

111

Using options
Press the Menu key to view options.

  Read it later – Add the current web 
page as a bookmark.
  Add RSS Feed – Add the current web 
page to the RSS feed.

  Share page – Allows you to share the 
web page with others.

  Find on page – Allows you to find 
letters or words on the current web 
page.

  Select text – allows you to copy any 
text from the web page.

 More
Home page: Go to the Home page.
Set Home page: Set the current web 
page as your Home page.
Add shortcut to Home: Add the shortcut 
of the current web page to the Home 
screen.
Page info: Displays the web page 
information.

•
•

•

•
 	najdi	na	strani – omogoča 
iskanje črk ali besed na strani.

111

Using options
Press the Menu key to view options.

  Read it later – Add the current web 
page as a bookmark.
  Add RSS Feed – Add the current web 
page to the RSS feed.

  Share page – Allows you to share the 
web page with others.

  Find on page – Allows you to find 
letters or words on the current web 
page.

  Select text – allows you to copy any 
text from the web page.

 More
Home page: Go to the Home page.
Set Home page: Set the current web 
page as your Home page.
Add shortcut to Home: Add the shortcut 
of the current web page to the Home 
screen.
Page info: Displays the web page 
information.

•
•

•

•

 	izberi	besedilo	– omogoča 
kopiranje besedila iz strani.

111

Using options
Press the Menu key to view options.

  Read it later – Add the current web 
page as a bookmark.
  Add RSS Feed – Add the current web 
page to the RSS feed.

  Share page – Allows you to share the 
web page with others.

  Find on page – Allows you to find 
letters or words on the current web 
page.

  Select text – allows you to copy any 
text from the web page.

 More
Home page: Go to the Home page.
Set Home page: Set the current web 
page as your Home page.
Add shortcut to Home: Add the shortcut 
of the current web page to the Home 
screen.
Page info: Displays the web page 
information.

•
•

•

•

 več
Osnovna	stran• : Pojdi na osnovno 
stran.
nastavi	kot	osnovno	stran:	• 
nastavite trenutno stran kot 
osnovno.
dodaj	bližnjico	domov:	• doda 
bližnjico za trenutno stran na 
osnovni zaslon.
infor.	o	strani	:	• prikaz informacij 
o spletni strani.
prenosi:	• prikaz zgodovine 
prenosov.
nastavitve:	• prikaže nastavitve 
brskalnika.

Splet
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muLtimedijA
Vaše multimedijske datoteke lahko 
shranite na pomnilniški kratici in 
tako, kar najlažje dostopate do 
vaših slik in video datotek.

Galerija
Pritisnite ikono Aplikacije , 
in izberite Galerija. Prikaže 
se seznam vseh shranjenih 
multimedijskih datotek.

Časovni	pogled
Galerija	telefona	LG-P940 
omogoča časovni pogled fotografij 
in video posnetkov. V mrežnem 
prikazu povlecite  desno 
in prikazal se bo datum zajema 
fotografije, začenši z nedavno 
zajetimi fotografijami.
Če izberete točno določen datum, 
se bodo prikazale vse fotografije, ki 
so bile zajete na ta datum.

urejevalnik	slik
Slike lahko urejate ter spreminjate 
s posebnimi učinki.

Dotaknite se ikone 1. Aplikacije  
ter izberite urejevalnik	slik.
Izberite sliko, ki jo želite urejati.2. 
Izberite želeni u3. činek ter 
predrugačite sliko.
  Ureja sliko z: izberi, Zasuk in 
prilagodi	velikost.

 Doda 19 različnih vrst filtrov.
  Prilagodi sliko: Samodejno, 
rGb	nivo, Svetlost, Kontrast, 
Odtenek and nasičenost.

  Doda 18 različnih vrst obrob.
  Združi trenutno izbrano sliko z 
drugo sliko.

  Shrani spremembe.
  Ponovno izvede prehodno 
operacijo.

  Undo: povrne na stanje slike 
pred urejanjem.

  Povrne na predhodni meni.
Predruga4. čite slike po vaših željah 
z uporabo večih efektov. 
Ko zaklju5. čite, izberite Shrani. 

M
ultim
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OpOmbA:	
•		Glede	na	format	in	ločljivost,	
nekatere	funkcije	morda	ne	
bodo	na	voljo.

•		do	funkcij	lahko	dostopite	iz	
aplikacije	Galerija.	pojdite	
v	Galerijo	ter	izberite	sliko	>	
meni	>	več	>	uredi.

Glasba
Telefon LG-P940 ima vgrajen 
glasbeni predvajalnik, s katerim 
lahko vedno predvajate vaše 
najljubše skladbe. Za dostop do 
predvajalnika, izberite funkcijo 
Glasba.

predvajanje	skladbe
Na osnovnem zaslonu izberite 1. 
ikono Aplikacije  ter Glasba. 
Pritisnite ukaz 2. Skladbe.
Izberite skladbo, ki bi jo želeli 3. 
predvajati.

Dotaknite se, ce želite premor.

Dotaknite se, ce želite ponovno 
predvajanje.

Dotaknite se za presokok na 
naslednjo skladbo, album ali 
nakljucno predvajanje.

Dotaknite se za presokok na 
predhodno skladbo, album ali 
nakljucno predvajanje.

Dotaknite se za nacin ponavljanja.

Dotaknite se, ce želite predvajati 
trenutni seznam v nakljucnem 
vrstnem redu.

Dotaknite se, ce želite videti 
trenutni seznam predvajanja.

Dotaknite se, ce želite videti  
besedilo. Ta možnost deluje le, ce 
skladba vkljucuje besedilo. 

Dotaknite se, ce želite spremeniti 
glasnost.

Dotaknite se, da nastavite virtulani 
surround efekt, kadar pripete 
slušalke.

Glasnost med predvajanjem 
spremenite tako, da pritisnete 
tipki povečaj/pomanjšaj glasnost 
na levi strani telefona ali pritisnite 
tipko SW glas. v predvajalniku 
ter povlecite kazalo navzgor ali 
navzdol.

M
ultim
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Dotaknite in zadržite katerokoli 
skladbo na seznamu. Prikazali 
se bodo naslednje možnosti: 	
predvajaj,	dodaj	na	seznam	
skladb, uporabi	kot	melodijo	
zvonjenja,	izbriši,	izmenjaj,	išči 
in podrobnosti. 

OpOmbA:	avtorske	pravice	za	
glasbene	datoteke	so	lahko	
zaščitene	z	mednarodnimi
pogodbami	in	državnimi	zakoni	
o	avtorskih	pravicah.	Za	
razmnoževanje	ali	kopiranje	
glasbe,	je	morda	potrebno	
pridobiti	dovoljenje	ali	licenco.		
v	nekaterih	državah	
zakonodaja	prepoveduje	
zasebno	kopiranje	avtorsko	
zaščitenega	materiala.	pred	
prenosom	ali	kopiranjem	
datoteke	preverite	zadevno	
nacionalno	zakonodajo	o	
uporabi	takega	gradiva.

fm	radio
Telefon LG-P940 ima vgrajen 
FM-radio, zato lahko svoje 
najljubše radijske postaje poslušate 
tudi na poti.

OpOmbA:		za	poslušanje	radia	
morajo	biti	priključene	slušalke.	
vključite	jih	v	priključek	za	
slušalke.

iskanje	radijskih	postaj
Radijske postaje lahko nastavite z 
ročnim ali samodejnim iskanjem. 
Shranjene bodo pod številke 
kanalov, zato vam jih ni potrebno 
iznova iskati. Shranite lahko do 48 
postaj.
Samodejno	iskanje

Na osnovnem zaslonu pritisnite 1. 
ikono Aplikacije  in izberite 
fm	radio.
Pritisnite tipko 2. meni in 
Samodejno	iskanje.
Č3.	 e so kanali prednastavljeni, 
se bo prikazalo pojavno okno 
"Ponastavi vse kanale in začni 
samodejno iskanje?" Če izberete 
OK, se bodo vsi prednastavljeni 
kanali izbrisali in zagnalo se bo 
Samodejno	iskanje.
Med samodejnim iskanjem 4. 
pritisnite ukaz ustavi, če želite 
iskanje ustaviti. Shranjeni bodo 
samo tisti kanali, ki so bili najdeni 
pred ustavitvijo iskanja.

M
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OpOmbA:	postajo	lahko	
poiščete	tudi	ročno	s	kolescem.

nASvet!	da	bi	izboljšali	radijski	
sprejem,	raztegnite	žico	
slušalke,	saj	ta	deluje	tudi	kot	
radijska	antena.	
Če	priključite	slušalke,	ki	
niso	namenjene	radijskemu	
sprejemu,	je	ta	lahko	zelo	
šibak.

nfc
Vaš mobilni telefon LG-P940 
omogoča NFC (Near Field 
Communication). To je brezžična 
tehnologija povezave, ki omogoča 
dvosmerno komunikacijo med 
elektronskimi napravami. Deluje na 
razdalji nekaj centimetrov. 
Z NFC oznako lahko izmenjate 
vsebine. S preprostim dotikom, 
pa jih lahko izmenjate tudi z 
drugo napravo. Če dotaknete NFC 
oznako, se bo prikazala vsebina na 
napravi.

OpOmbA:	ne	popraskajte	ali	
poškodujte	notranjosti	hrbtnega	
pokrova,	saj	se	tam	nahaja	nfc	
antena.

vklop/izklop	funkcije	nfc	
Na osnovnem zaslonu dotaknite in 
povlecite navzdol predal z obvestili. 
Nato izberite ikono NFC , da bi jo 
vklopili. 

OpOmbA:	nfc	je	mogoče	
uporabljati	tudi	v	profilu	v	
letalu.

uporaba	nfc	
Pred uporabo preverite ali je 
naprava vklopljena in aktivirajte 
NFC, če je ta izklopljen.

uporaba	oznak
Odprite aplikacijo NFC.1. 
Izberite 2. nova oznaka ter želeno 
možnost: imenik,	urL,	beležka,	
Klici,	besedilna		sporočila in 
urniki.
Vpišite informacije za oznako ali 3. 
napravo ter izberite izmenjava.
Približajte oznako ali samo  4. 

M
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hrbtišče naprave, da bi izmenjali 
podatke. 
branje	oznake
Da bi prebrali oznako se 1. 
dotaknite z hrbtiščem naprave 
druge NFC naprave ali storitvene 
oznake.
Ko je oznaka ali naprava 2. 
prepoznana, se bo pojavila 
ustrezna informacija.

hdmi
HDMI (High Definition Multimedija 
Interface) je avdio/video vmesnik 
za prenos digitalnih podatkov. 
Prilagodite nastavitev HDMI 
povezave. Če je telefon povezan 

s televizorjem/računalnikom prek 
HDMI-kabla, lahko slike
in videodatoteke prikazujete na 
televizorju/računalniku, kadar 
video predvajalnik/pregledovalnik 
slik deluje na telefonu.

Če	vaš	telefon	uporabite	z	
mhL	adapterjem,	ta	omogoča	
ogled	video	in	drugih	medija	
datotek	you	na	komaptibilnem	
hd	tv-ju.
Opomba:	univerzalni	hdmi	
kabel	in	mhL	adapter	nista	
vključena	v	paketu.

OpOmbA:	predvajanje	
večpredstavnostnih	datotek	
lahko	traja	nekaj	časa	odvisno	od	
naprave,	ki	je	s	telefonom	povezana	
prek	Odmikala.	Če	uporabljate	
kabel	ali	napravo	brez	certifikata	
hdmi,	predvajanje	datotek	
morda	ne	bo	pravilno	delovalo.	
Orijentacija	slik,	ki	je	nastavljena	
v	telefonu,	velja	tudi	za	prikaz	slik	
na	zunanji	napravi.	Če	zaradi	težav	
s	sinhronizacijo	podatki	iz	vašega	
telefona	na	napravi	niso	pravilno	
prikazani,	spremenite	ločljivost	
svojega	telefona.	(Za	uveljavitev	
nove	hdmi-ločljivosti	morate	
telefon	ponovno	zagnati.
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pOveZLjivOSt

bluetooth
Z Bluetooth lahko pošiljate podatke 
tudi s posebno aplikacijo in ne 
samo iz menija Bluetooth, kot je to 
običaj pri ostalih telefonih.

nASvet!	LG-p940	omogoča	
hiter	prenos	bluetooth	
podatkov,	če	obe	povezani	
napravi	podpirata	hiter	
prenos.	podatki	bodo	
samodejno	preneseni	prek	
omrežja	z	visoko	hitrostjo.	da	
bi	uporabili	hiter	bluetooth	
prenos	podatkov,	mora	biti	
pred	uporabo	Wi-fi	izklopljen.	
nastavitve	za	hiter	bluetooth	
prenos	se	lahko,	odvisno	od	
naprave,	razlikujejo.	preverite	
nastavitve	druge	naprave	pri	
ponudniku	storitev.

OpOmbA:	
•			LG	ne	odgovarja	za	izgubo,	

prestrezanje	ali	zlorabo	
podatkov,	ki	so	bili	prejeti	
ali	poslani	prek	bluetooth	
povezave.

•			preden	sprejemate	ali	
pošiljate	podatke,	preverite	
ali	je	naprava	zaupanja	
vredna	in	ustrezno	zaščitena.	
Če	so	med	naravami	ovire,	se	
delujoča	razdaja	zmanjša.

•			nekatere	naprave,	zlasti	
tiste,	ki	niso	bile	testirane	ali	
dovoljene	s	strani	bluetooth	
SiG,	morda	z	vašo	napravo	ne	
bodo	kompatibilne.

vklop	bluetootha	in	združevanje	
telefona	z	bluetooth	napravo

 1. Aplikacije > nastavitve > 
brezžično	&	omrežje > izberite 
bluetooth,	da bi ga vklopili.
Pojdite v 2. bluetooth	nastavitve 
> poišči	naprave.
Iz seznama izberite napravo s 3. 
katero se želite povezati.

Ko je združevanje uspešno 
opravljeno, se bo vaš telefon 
povezal z drugo napravo. Če se 
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naprava s katero se želite združiti 
ne bo prikazala na seznamu, 
poglejte ali ima naprava vključeno 
vidnost ter znova zaženite iskanje.
pošiljanje	podatkov	prek	
buetootha

Izberite datoteko ali predmet, 1. 
kot je kontakt, dogodek v 
koledarju, beležka ali medijska 
datoteka iz primerne aplikacije 
ali prenosov.
Izberite na2. čin pošiljanja 
podatkov prek Bluetootha.

OpOmbA:	izbira	možnosti	se	
lahko	razlikuje	glede	na	vrsto	
podatkov.

Poiš3. čite in združite z drugo 
Bluetooth napravo.

Sprejemanje	podatkov	prek	
bluetooth	brezžične	povezave

V mirovanju odprite seznam 1. 
aplikacij ter izberite nastavitve 
> brezžično	&	omrežja > 
bluetooth	nastavitve > vidno. 
Vaša naprava je vidna za druge 
Bluetooth naprave 120 sekund.
Vnesite PIN kodo za Bluetooth 2. 
povezavo in pritisnite OK (če 
potrebno).
Pritisnite 3. Sprejmi, da bi potrdili 

sprejem podatkov iz druge 
naprave. Sprejeti podatki se 
nahajajo v Bluetooth mapi. 

OpOmbA:	če	spremete	
kontakt,	lahko	tega	shranite	v	
imenik:	dotaknite	Kontakt 	
>	pritisnite	 	>	več	>	uvozi/
izvozi.	Glej	str.	54.

Wi-fi
Spoznajte možnosti brezžične 
omrežne povezave na vaši napravi, 
s katero se povežete na katerokoli 
brezžično omrežje (WLAN), ki je 
kompatibilno s IEEE802.11 b/g/n 
standardom.
S spletom ali drugimi napravami 
se lahko povežete kjerkoli je na 
voljo dostopna točka ali brezžični 
hotspot.
Aktivacija	WLAn	funkcij
V mirovanju odprite seznam 
aplikacij ter izberite nastavitve 
> brezžično	&	omrežja > Wi-fi	
nastavitve > Wi-fi.
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OpOmbA:	poraba	baterije	se	
poveča,	kadar	v	ozadju	deluje	
aktivna	Wi-fi	povezava.	da	
bi	zmanjšali	porabo	baterije,	
izklopite	Wi-fi,	kadar	ta	ni	v	
uporabi.

iskanje	in	povezava	na	WLAn
V mirovanju odprite seznam 1. 
aplikacij ter izberite nastavitve 
> brezžično	&	omrežja > 
Wi-fi	nastavitve.	Naprava bo 
samodejno iskala WLAN omrežja. 
Iz seznama 2. Wi-fi	omrežja	
izberite eno omrežje.
Vpišite geslo za omrežje (3. če 
potrebno).
Izberite 4. poveži.

ročno	dodajanje	omrežja
Odprite seznam aplikacij v 1. 
načinu mirovanja ter izberite 
nastavitve > brezžično	&	
omrežja > Wi-fi	nastavitve > 
dodaj	Wi-fi	omrežje.	
Vnesite naslov omrežja ter 2. 
izberite vrsto varnosti.
Nastavite varnost, glede na 3. 
izbrano vrsto.
Izberite 4. Shrani.

povezovanje	z	WLAn	s	pomočjo	
zaščitenega	Wi-fi-ja	(WpS)
Z WPS-om se lahko povežete z 
zaščitenimi omrežji.
Za povezavo na WLAN prek WPSa,

Odprite seznam aplikacij v 1. 
načinu mirovanja ter izberite 
nastavitve > brezžično	&	
omrežja > Wi-fi	nastavitve.	
Izberite 2. push	button	povezava.
V 2 minutah, pritisnite WPS tipko 3. 
na dostopni točki.

Za povezavo na WLAN prek WPSa,
Odprite seznam aplikacij v 1. 
načinu mirovanja ter izberite 
nastavitve > brezžično	&	
omrežja > Wi-fi	nastavitve.	
Izberite omrežje, ki ga prikaže 2. 
WPS ikona in izberite WpS	pin.
Na dostopni to3. čki vnesite PIN in 
pritisnite gumb Zaženi.

Wi-fi	direct
Spoznajte možnosti WLAN Direct 
funkcij na vaši napravi, s katero 
lahko povežete dve ali več naprav 
prek WLAN omrežja, brez dostopne 
točke.
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povežite	vaš	telefon	z	drugo	
WLAn	napravo

Odprite seznam aplikacij v 1. 
načinu mirovanja ter izberite 
nastavitve > brezžično	
&	omrežja > Wi-fi	direct	
nastavitve > OK > Wi-fi	direct.
Pritisnite 2. meni  > iskanje. 
Izberite napravo ter ukaz 3. poveži. 
Ko lastnik druge naprave potrdi 
povezavo, je združevanje 
zaključeno.
Da bi izklopili WLAN Direct 4. 
funkcijo, izberite izklopi	Wi-fi	
direct.

OpOmbA:
forced	G/O	način	(način	skupne	
uporabe)	-	dotaknite	ukaz,	
da	bi	aktivirali	način	skupne	
uporabe,	s	katerim	je	Wi-fi	
napravam	omogočeno,	da	
pregleda	vaš	telefon.	v	tem	
primeru	morate	vnesti	geslo,	
ki	je	nastavljeno	v	meni	>	
napredno	>	Geslo.

uporaba	SmartShare
SmartShare uporablja tehnologijo 
DLNA (Digital Living Network 
Alliance) in vam omogoča 
izmenjavo večpredstavnostnih 

vsebin prek brezžičnega omrežja. 
Obe napravi morata podpirati 
DLNA tehnologijo.
vklop	SmartShare	funkcije	in	
izmenjava

Izberite zavihek 1. Aplikacije  
ter SmartShare.
Pritisnite tipko 2. meni in izberite 
nastavitve.
Ozna3. čute polje vidno. 

Izberite • vedno	dovoli	zahtevo, 
če želite samodejno sprejeti 
izmenjavo iz druge naprave.
Izberite • Sprejmi	datoteke, 
če želite samodejno sprejeti 
prenos datotek iz druge 
naprave na vaš telefon.

V seznamu Vsebine izmenjave 4. 
označite vrste vsebin, ki bi jih 
želeli izmenjati. Izberite: Slike,	
video ali Glasba.
 5. SmartShare je tako aktiviran in 
na voljo za uporabo.

izmenjava	vsebin	iz	
večpredstavnostne	oddaljene	
knjižnice	na	druge	naprave
Predvajana naprava (kot je 
televizor), lahko predvaja 
večpredstavnostno vsebino 
iz oddaljene knjižnice (npr. iz 
računalnika).
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OpOmbA:	preverite,	ali	so	
naprave	za	dLnA	izmenjavo	
ustrezno	konfigurirane	(npr.	tv	
in	pc).

Pritisnite zgornji desni gumb, da 1. 
na seznamu izberete napravo.
Pritisnite zgornji levi gumb 2. 
in izberite oddaljeno knjižico 
vsebin.
Brskate lahko po oddaljeni 3. 
knjižnici vsebin.
Pridržite sli4. čico vsebine ali 
pritisnite tipko meni ter izberite 
predvajaj.

izmenjava	vsebine	iz	telefona	na	
druge	naprave	(npr.	tv)	

OpOmbA:	preverite,	ali	je	
naprava	za	izmenjavo	ustrezno	
konfigurirana.

Med pregledovanjem slik ali 1. 
videov v Galeriji, pritisnite in 
zadržite izbrano datoteko. Tako 
boste imeli možnost izbire večih 
datotek za izmenjavo. 
V meniju izberite2.  izmenjaj ter 
izberite SmartShare.
SmartShare  se samodejno 
zažene z izbiro datotek.
Iz seznama izberite napravo na 4. 

kateri bi želeli predvajati.

OpOmbA:	enaki	ukazi	veljajo	
pri	izmenjavi	iz	glasbenega,	
slikovnega	ali	video	
predvajalnika.

Opomba: preverite, ali je naprava 
povezana z domačim omrežjem 
prek povezave Wi-Fi, da lahko 
uporabljate s to aplikacijo. 
Nekatere naprave DLNA (npr. 
televizor), ki podpirajo samo 
funkcijo DMP DLNA, ne bodo 
prikazane na seznamu predvajanih 
naprav.
prenos	vsebin	iz	oddaljenih	
večpredstavnostnih	knjižnic

Izberite1.  Aplikacije  ter 
SmartShare.
Pritisnite zgornji levi gumb 2. 
in izberite oddaljeno knjižico 
vsebin.
Brskate lahko po oddaljeni 3. 
knjižnici vsebin.
Pridržite sli4. čico vsebine ter 
izberite tipko meni	prenosa.

Opomba: nekatere vrste vsebin 
niso podprte.
nalaganaje	vsebin	iz	telefona	v	
oddaljeno	večpredstavnostno	
knjižnico
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OpOmbA:	preverite	ali	je	Sd	
kartica	pravilno	nameščena	in	
ali	je	označeno	polje	Sprejmi	
datoteke	v	meniju	nastavitev.

Izberite1.  Aplikacije  ter 
SmartShare.
Pritisnite zgornji levi gumb in 2. moj	
telefon.
Brskate lahko po oddaljeni 3. 
knjižnici vsebin.
Pridržite sli4. čico vsebine ter 
pritisnite ukaz naloži.
Izberite napravoz vsebino iz 5. 
oddaljene knjižnice.

Opomba: Nekatere naprave DLNA, 
ne podpirajo DMS, zato prenos ne 
bo mogoč. Nekatere vrste vsebin 
niso podprte.

izmenjava	prek	mobilnega	
omrežja
Spoznajte možnosti uporabe 
vašega telefona kot brezžičnega 
modema ali brezžične dostopne 
točke za PC ali druge naprave.
deljenje	podatkovne	povezave	
telefona	prek	WLAn-a

V na1. činu mirovanja, odprite 
seznam aplikacij ter izberite 

nastavitve > brezžično	&	
omrežja > prenosni	hotspot.
Izberite 2. nastavitve	prenosni	
Wi-fi	hotspot > OK.
Izberite 3. prenosni	Wi-fi	
hotspot, da bi aktivirali WLAN 
hotspot.
Izberite 4. Konfiguriraj	Wi-fi	
hotspot, da bi prilagodili WLAN 
hotspot:
SSid	omrežja- ogled in urejanje 
imena omrežja kot ga bodo 
videle druge naprave.
varnost	- izberite vrsto varnosti.

deljenje	podatkovne	povezave	
telefona	prek	uSb-ja

Povežite telefon in PC z USB 1. 
kablom.
uSb	na2. čin	povezave se bo 
pokazal na zaslonu.
Izberite 3. uSb	tethering, da bi 
aktivitali funkcije povezave. 
Napravi si delita mobilno 
podatkovno povezavo. Da bi 
prekinili povezavo, odznačite 
polje poleg uSb	tethering. 
(Izberite možnost Samo	
polnjenje, da bi prekinili 
povezavo s telefonom.)
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OpOmbA:	metoda	omrežne	
povezave	se	lahko,	glede	na	
operacijski	sistem	vašega	
računalnika,	razlikuje.

GpS
Vaša naprava je opremljena z GPS 
sprejemnikom (global positioning 
system). Spoznajte kako se aktivira 
funkcija GPS. 
Da bi zagotovili boljši GPS signal, 
ne uporabljate naprave:

Med stavbami, v tunelih, • 
v podhodih, v zgradbah, v 
slabem vremenu na področjih 
z visoko napetostjo ali na 
elektromagnetnem polju.
Ne dotikajte se notranje antene • 
ter te ne prekrivajte z roko ali 
drugimi predmeti med uporabo 
GPS-a.
Funkcija morda ne bo na voljo • 
v določenih državah, regijah 
oziroma glede na vašega 
ponudnika storitev.

Aktiviranje	storitev	lokacije
Da bi prejeli informacije o lokaciji 
ali, da bi iskali na zemljevidu, 
morate omogočiti funkcijo zaznave 
lokacije na vašem telefonu. 

V na1. činu mirovanja odprite 
seznam aplikacij ter izberite 
nastavitve > Lokacija	&	
varnost.
Za aktivacijo funkcije zaznave 2. 
lokacije, prilagodite naslednje 
nastavitve:
uporabi	brezžična	omrežja	- 
Nastavite uporabo WLAN in/ali 
mobilnega omrežja pri iskanju 
vaše lokacije.
uporabi	GpS	satelite - 
Nastavite uporabo GPS satelitov 
pri iskanju vaše lokacije.

pc	povezava	s	pc	
podatkovnim	kablom
Spoznajte možnosti povezave vaše 
naprave na računalnik prek PC 
podatkovnega kabla in USB načina 
povezave. Povezava telefona s 
PC-jem omogoča direktni prenos 
podatkov. Za povezavo je potrebna 
uporaba programa LG PC Suite.
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Sinhronizacija	telefona	in	
računalnika
Za sinhronizacijo med vašim 
telefonom in PC-jem je potrebna 
namestitev programske opreme 
(LG PC Suite) na računlanik. Prenos 
programa je mogoč prek LG spletne 
strani (www.lg.com).

Za povezavo med telefonom in 1. 
PC-jem uporabite USB kabel.
uSb	na2. čin	povezave se bo 
pojavil na zaslonu, izberite pc	
programska	oprema.
Zaženite LG PC Suite na vašem 3. 
računalniku.  
Za več informacij glej Pomoč v 
programu LG PC Suite.

LG	uSb	gonilnik
LG	uSb	gonilnik	je	potreben	•	
za	povezavo	med	LG	napravo	
in	pc-jem.	namesti	se	
samodejno	ob	namestitvi	
“LG	pc	Suite”	programske	
opreme.

funkcija	masovni	pomnilnik
Vaša naprava lahko deluje kot 
masovni pomnilik za računalik. 
Ta lahko dostopa do datotek. Če 
v telefon namestite pomnilniško 

kartico, lahko dostopate tudi do 
datotek direktno iz pomnilniške 
kartice, saj naprava deluje kot 
čitalec kartice. 

 1. Aplikacije > nastavitve > 
pomnilnik,	da bi preverili način 
shranjevanja. (Če želite prenesti 
datoteke iz pomnilniške kartice, 
vstavite SD kartico v telefon.)
Povežite telefon in PC z USB 2. 
kablom.
uSb	na3. čin	povezave se bo 
pojavil, izberite masovni	
pomnilnik.
Odprite mapo prenosne 4. 
pomnilniške enote na PC-ju. 
Oglejte si vsebino na kartici in 
prenesete želene datoteke.
Kopirajte datoteke iz PC-ja v 5. 
mapo prenosnega pomnilnika.
Izberite možnost 6. Samo	
polnjenje,	da bi povezavo 
izklopili.

prenos	glasbe,	fotografij	in	video	
vsebin	prek	uSb	masovnega	
pomnilnika

Aplikacije1.  > nastavitve > 
pomnilnik, da bi preverili način 
shranjevanja. (Če želite prenesti 
datoteke iz ali na pomnilniške 
kartice, vstavite SD kartico v 
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telefon.)
Povežite telefon in PC z USB 2. 
kablom.
uSb	na3. čin	povezave se bo 
pojavil, izberite masovni	
pomnilnik.
Odprite mapo prenosne 4. 
pomnilniške enote na PC-ju. 
Oglejte si vsebino na kartici in 
prenesete želene datoteke.
Kopirajte datoteke iz PC-ja v 5. 
mapo prenosnega pomnilnika.
Izberite možnost 6. Samo	
polnjenje,	da bi povezavo 
izklopili.

OpOmbA:	da	bi	varno	izklopili	
povezavo,	prek	računalnika,	
poiščite	uSb	ikono	v	Windows	
opravilni	vrstici	ter	kliknite	
nanjo.	potem	izklopite	pc	
podatkovni	kabel	iz	pc-ja.	v	
nasprotnem	primeru	lahko	
izgubite	podatke	shranjene	
na	pomnilniški	kartici	ali	jo	
poškodujete.

vpn	povezave
Z VPN povezavo lahko ustvarite 
zasebno virtualno povezavo, preko 
katere se varno povežete na vaše 
omrežje prek javnega dostopa.

OpOmbA:	vaša	naprava	je	
že	konfigururana	za	dostop	
do	spleta.	Če	imate	težave	z	
dostopom	na	splet,	morate	
znova	urediti	povezavo.	Če	
niste	povsem	prepričani	katere	
podatke	morate	vnesti,	se	
obrnite	na	vašega	ponudnika	
storitev.

nastavitev	vpn	povezave
V na1. činu mirovanja, odprite 
seznam aplikacij ter izberite 
nastavitve > brezžično	&	
omrežja	> vpn	nastavitve > 
dodaj	vpn.
Izberite vrsto VPN.2. 
Prilagodite informacije za 3. 
povezavo. 

OpOmbA:	Glede	na	izbrano	
vrsto	vpn	povezave,	se	
spreminjajo	tudi	nastavitve.

vpn	ime•  - Vpišite ime VPN 
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strežnika.
nastavi	vpn	strežnik•  - Vpišite 
IP naslov VPN strežnika.
Omogo• či	kodiranje - Nastavite 
inkripcijo VPN strežnika.
nastavi	ipSec	pre-sheard	• 
ključ - Vnesite ključ.
Omogo• či	L2tp	secret - 
Nastavite L2TP skrivno geslo.
nastavi	L2tp	secret•  - 
Nastavite L2TP skrivno geslo.
nastavi	uporab.	certifikat•  
- Nastavite certifikat, prek 
katerega vas VPN strežnik 
prepozna. Certifikat lahko 
uvozite iz VPN strežnika ali 
prenesete iz spleta.
nastavi	cA	certifikat•  - 
Nastavite certifikat, prek 
katerega vas VPN strežnik 
prepozna. Certifikat lahko 
uvozite iz VPN strežnika ali 
prenesete iz spleta.
dnS	iskalne	domene•  - Vpišite 
ime naslova strežnika domene 
(DNS).

Ko zaklju4. čite, pritisnite meni  
> Shrani.

povezava	z	zasebnim	omrežjem
V na1. činu mirovanja, odprite 
seznam aplikacij ter izberite 
nastavitve > brezžično	&	
omrežja	> vpn	nastavitve .
Izberite zasebno omrežje.2. 
Vpišite uporabniško ime in geslo 3. 
ter izberite poveži.

P
ovezljivost



Calls

51

KLici

Opravljanje	klica
Dotaknite se ikone 1. , da bi 
odprli tipkovnico. 
Na tipkovnici vnesite številko. 2. Če 
želite zbrisati posamezen znak, 
pritisnite .
Dotaknite se ikone 3. , da bi 
opravili klic.
Da bi zaklju4. čili klic, pritisnite 
ikono Končaj .

nASvet!	da	bi	vnesli	"+"	za	
mednarodne	klice,	dotaknite	in	
zadržite	tipko	 .

Klicanje	kontaktov	iz	
imenika

Dotaknite se ikone 1. , da bi 
odprli Imenik.
Pomaknite se po seznamu ali 2. 
dotaknite išči in vpišite prve črke 
kontakta, ki ga želite poiskati.
Na seznamu izberite kontakt, ki 3. 
ga želite poklicati.

Sprejemanje	in	zavrnitev	
klica
Kadar sprejmete klic in je telefon 
zaklenjen, povlecite ikono  
desno, da bi na klic odgovorili.
Povlecite ikono  levo, da bi klic 
zavrnili. 
Povlecite navzgor zavihek Opravič.	
spor., če želite poslati enega izmed 
njih. 

nASvet!	Opravičilna	sporočila
prek	te	funkcije	lahko	tako	
sporočilo	pošljete	na	hiter	
način.	funkcija	je	zelo	priročna,	
kadar	med	sestankom	ne	
morete	odgovoriti	na	klic.

prilagoditev	glasnosti	klica
Kadar želite prilagoditi glasnost 
med klicem, uporabite tipki zvišaj/
znižaj glasnost na levi strani 
telefona.

drugi	klic
Med aktivnim klicem dotaknite 1. 
tipkovnico  in vnesite 
številko. Kontakt lahko poiščete 
tudi v Imeniku tako, da pritisnete 
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ikono  in izberete kontakt. 
Dotaknite ikono 2. , da bi opravili 
klic.
Oba klica bosta vidna na zaslonu. 3. 
Vaš prvotni klic je zaklenjen in na 
čakanju.
S pritiskom na prikazano številko, 4. 
lahko izmenjujete klica, ali 
dotaknite ikono  Združi	klic za 
konferenčno zvezo.
Da bi zaklju5. čili aktivni klic, 
pritisnite  Končaj,	ali tipko 
domov ter povlecite navzdol 
Obvestila ter izberite Končaj	
klic.

OpOmbA:	vsak	klic	se	posebej	
zaračuna.

pregled	dnevnikov	klicev
Na osnovnem zaslonu izberite  in 
nato tipko dnevnik	klicev.
Poglejte si celoten seznam prejetih, 
klicanih in zgrešenih glasonih klicev.

nASvet!
•			dotaknite	se	kateregakoli	

klica	v	dnevniku,	da	bi	videli	
čas	in	datum	klica.

•			pritisnite	tipko	meni	ter	
izbriši	vse,	če	želite	počistiti	
vse	dnevnike.

nastavitve	klicev
Nastavite lahko klicne nastavitve 
telefona, na primer posredovanje 
klica, in druge posebne funkcije, ki 
jih omogoča vaš operater. 

Na osnovnem zaslonu pritisnite 1. 
zavihek Aplikacije , da 
odprete dodatni meni.
Pomaknite se po seznamu in 2. 
pritisnite možnosti.
Tapnite 3. nastavitve	klica in 
izberite možnosti, ki jih želite 
nastaviti.

K
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imeniK
V telefon lahko dodate kontakte 
in jih sinhronizirate s kontakti v 
svojem Google računu ali z drugimi 
računi, ki podpirajo sinhronizacijo 
kontaktov.

iskanje	kontakta
na	osnovnem	zaslonu

Pritisnite ikono 1. , da odprete 
imenik. 
Dotaknite 2. išči in s tipkovnico 
vnesite ime kontakta.

dodajanje	novega	
kontakta

Pritisnite ikono 1. , da vnesite 
številko novega kontakta, nato 
pritisnite tipko meni in dodaj	
v	imenik.	Izberite ustvari	nov	
kontakt. 
Č2.	 e želite novemu kontaktu 
dodati sliko, pritisnite na mesto 
slike. Izberite Zajemi	sliko ali 
Izberi	iz	galerije.
Izberite vrsto kotakta s 3. .
Dotaknite posamezne kategorije 4. 
informacij, ki jih želite dodati 
kontaktu.

Dotaknite 5. Shrani.

priljubljeni	kontakti
Kontakte, ki jih pogosto kličete, 
lahko dodate med priljubljene.
dodajanje	kontakta	med	
priljubljene

Pritisnite ikono 1. , da odprete 
imenik.
Pritisnite kontakt, da si ogledate 2. 
njegove podrobnosti.
Pritisnite zvezdico, ki je desno 3. 
ob imenu kontakta. Zvezdica se 
obarva belo.

Odstranjevanje	kontakta	s	
seznama	priljubljenih

Pritisnite ikono 1. , da odprete 
imenik.
Pritisnite zavihek 2. Skupine in 
izberite priljubljeni. Pritisnite 
kontakt, da si ogledate njegove 
podrobnosti.
Pritisnite belo zvezdico, ki 3. 
je desno ob imenu kontakta. 
Zvezdica se obarva sivo in 
kontakt je odstranjen s seznama 
priljubljenih.

Im
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uvoz	ali	izvoz	kontaktov	
Uvoz/izvoz kontaktov (v VCF 
formatu) iz drugega pomnilnika 
(notranji pomnilnik/ SD kartica) ali 
SIM ali USIM kartice in obratno.

Pritisnite ikono 1. , da odprete 
imenik.
Pritisnite 2.  > več > uvozi/
izvozi.
Izberite želeno možnost za izvoz/3. 
uvoz. Če imate več kot en račun, 
izberite želeni račun, kateremu 
želite dodati kontakte.
Izberite kontakte za izvoz/uvoz 4. 
in pritisnite OK.

premikanje	kontaktov	iz	
starega	v	nov	telefon
Izvozite datoteko CSV s kontakti 
iz starega telefona v računalnik 
s pomočjo programa za 
sinhronizacijo z računalnikom.

Namestite "LG PC Suite" na 1. 
računalnik. Zaženite program in 
povežite napravi z USB kablom.
Na vrhu zaslona izberite 2. 
naprava > uvozi	osebne	
podatke > uvozi	kontakte.
Pojavilo se bo pojavno okno  3. 

datoteko kontaktov.
Izberite kontakte in kliknite 4. 
Open.
Pojavilo se bo pojavno okno 5. 
za izvoz kontaktov iz PC-ja na 
drugo napravo.
Izberite nove kontakte iz 6. 
seznama na računalniku, ki bi jih 
želeli uvoziti.
Kliknite tipko [OK], da bi uvozili 7. 
nove kotakte iz računalnika na 
telefon.

Im
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SpOrOČiLA
Telefon LG-P940 združuje 
sporočila SMS in MMS v intuitivnem 
meniju, ki je preprost za uporabo.

pošiljanje	sporočila
Pritisnite ikono 1.  na osnovnem 
zaslonu ter izberite novo	
sporočilo,	da odprete prazno 
sporočilo.
Vnesite ime ali številko kontakta 2. 
v polje Za.  
Med vnašanjem imena kontakta 
se prikaže seznam kontakov. 
Pritisnete lahko predlaganega 
prejemnika. Dodate lahko tudi 
več kontaktov.

OpOmbA:	vsa	poslana	sporočila	
so	plačljiva.

Pritisnite polje 3. napiši	sporoč., 
da bi napisali sporočilo.
Pritisnite tipko 4. meni , da 
bi odprli več možnosti: dodaj	
predmet, priponka, pošlji,... 
Pritisnite 5. pošlji, da bi sporočilo 
poslali.

Odpre se sporo6. čilni zaslon z 
vašim imenom in sporočilom. 
Na zaslonu so prikazani tudi 
odgovori na sporočilo. Ko berete 
in pošiljate sporočila, se ustvari 
sporočilna nit.

OpOZOriLO:	
Omejitev 160 znakov se lahko 
razlikuje glede na državo, 
odvisno od vrste kodiranja SMS 
sporočila	in jezika.

OpOZOriLO:	
Če SMS sporočilu dodate sliko, 
video ali zvočno datoteko, se 
ta samodejno spremeni v MMS 
sporočilo, ki bo temu	ustrezno 
tudi zaračunano.

Sporočilna	nit	
Sporočila (SMS, MMS) so 
razvrščena v kronološkem 
zaporedju, tako lahko kar na 
najlažji način pregledujete stare 
pogovore.

Sporočila
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uporaba	smeškov
Poživite sporočila s smeški.
Med pisanjem sporočila pritisnite 
tipko meni,  ter izberite vstavi 
smeška.

Spremijanje	nastavitev	
sporočil
Nastavitve za sporočila na vašem 
LG P-940 so že prednastavljena, 
zato lahko nemudoma pošiljate 
tudi sporočila. Nastavitve lahko 
spremenite, glede na vaše želje in 
potrebe.
Izberite ikono Sporočila   na 
osnovnem zaslonu in dotaknite 
tipko meni , nato tapnite 
nastavitve.

Sporočila
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fOtOApArAt

Spoznavanje	iskala

  preklopi	med	lečama – s hrbtnega fotoaparata lahko preklopite na 
sprednji fotoaparat.

 povečava – poveča ali pomanjšava slike. Uporabite lahko tudi stranski 
tipki za glasnost.

 Osvetlitev – določa in uravnava količino sončne svetlobe na sliki. 
 bliskavica – omogoča vklop bliskavice, ko želite fotografijo posneti v 

temi.
 nastavitve – s pritiskom te ikone odprete meni z naprednimi 

nastavitvami. 
 video	način – povlecite ikono navzdol za preklop na video zajem.
 Zajem	– Zajem slike.
 Galerija – Pritisnite, če si želite ogledati zajete slike. Omogoča 

pregledovanje  shranjenih slik na telefonu.

OpOmbA:	velikost	se	lahko	glede	na	sceno	in	razmere	zajema	
spreminja.

Fotoaparat
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hitro	fotografiranje	
Odprite aplikacijo 1. fotoaprat. 
Do fotoaparata lahko dostopate 
tudi prek tipke  .
Držite telefon v vodoravnem 2. 
položaju in usmerite objektiv 
proti motivu, ki ga želite 
fotografirati.
Pritisnite na zaslon. Fotoaparat 3. 
izostri motiv.
Ko je motiv izostren, se 4. 
indikatorji ostrenja v vseh kotih 
obarvajo zeleno.
Dotaknite ikono 5. Zajem	  in 
fotoaparat bo zajel sliko.

po	zajemu	fotografije
Posneta fotografija se prikaže na 
zaslonu s pritiskom tipke . 

  Pritisnite meni > izmenjava, 
da bi fotografijo poslati prek 
SmartShare, bluetooth, e-pošte, 
Gmail, Sporočila, picasa, 
družabnih	omrežij.

nASvet!	Če	imate	račun	za	
druž.	omrežje,	si	ga	nastavite	
tudi	v	telefonu	in	tako	svoje	
fotografije	izmenjate.

    Izberite meni > več > nastavi	
kot, da uporabite sliko kot 
ikono	kontakta ali Ozadje.

   Izberite meni > več > uredi, za 
dodatno urejanje slik.

   Dolg dotik na zaslonu ter 
izberite  Delete . Potrdite z 
dotikom Confirm Delete

   Dotaknite ikono in fotoaparat 
posname sliko.

uporaba	naprednih	
nastavitev
V iskalu pritisnite , da odprete 
vse napredne možnosti.

 – Povrnite na privzete 
nastavitve.

 – Dotaknite kadar želite izvedeti 
kako funkcija deluje. Funkcija 
zagotavlja hitro pomoč.
Nastavitev fotoaparata lahko 
spreminjate s pomikanjem po 
seznamu. Ko izberete možnost, 
pritisnite tipko nazaj.

Fotoaparat
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 – Pritisnite to ikono, da izberete 
meni z možnostmi.

 – Pritisnite, da nastavite 
velikost zajete slike. Če izberete 
visoko ločljivost, bo datoteka večja, 
kar pomeni, da boste shranili manj 
fotografij.

 – Izbire najboljšo nastavitev 
barv in svetlobe. Izbitate lahko 
med: Samodejno, portret,
Krajina in Sončni	zahod

 – Vrednost ISO določa 
občutljivost senzorja svetlobe 
fotoaparata. Višja je vrednost ISO, 
občutljivejši je fotoaparat. Funkcija 
je koristna v temnejših pogojih, ko 
ne morete uporabiti bliskavice.

 – Izboljša kakovost barv v 
različnih vremenskih razmerah. 

 – Preden zajamete sliko, 
lahko s samosprožilcem nastavite 
zakasnitev po pritisku zaklopa. 

 – Izberite način zajema. 
 – Omogoča pogled slike po 

zajemu.
 – Aktivirajte za uporabo storitev 

GPS telefona. Snemajte fotografije 
in jih shranjujte s podatki GPS. Če 
označene slike prenesete v spletni 
dnevnik, ki podpira označevanje s 
podatki GPS, si lahko slike ogledate 

na zemljevidu. 

OpOmbA:	ta	funkcija	je	na	
voljo	samo,	če	je	aktivirana	
lokacijska	storitev.

Storage  (Pomnilnik)– Izberite 
kam shraniti fotografijo.

nASvet!	Ko	zaprete	funkcijo	
fotoaparata,	se	nekatere	
nastavitve	ponastavijo	na
privzete.	preden	zajamete	
naslednjo	fotografijo,	preverite	
nastavitve	fotoaparata.

nASvet!	meni	z	nastavitvami	je	
prikazan	na	zaslonu	iskala,	zato	
lahko	spremembe	elementov	
barve	ali	kakovosti	slike	vidite	
v	predogledu	slike	za	menijem	z
nastavitvami.

Fotoaparat
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videO	KAmerA

Spoznavanje	iskala

   preklopi	med	lečama – s hrbtne kamere lahko preklopite na sprednjo 
kamero.

  povečava – poveča ali pomanjša prikaz. Uporabite lahko tudi stranski 
tipki za glasnost.

 	Osvetlitev – določa in uravnava količino sončne svetlobe na videu. 
 	bliskavica – omogoča vklop bliskavice, ko želite video posneti v temi. 
 	nastavitve – s pritiskom te ikone odprete meni z naprednimi 
nastavitvami.

 video	način – povlecite ikono navzdol za preklop na foto zajem.
 Zajem	– Začetek snemanja. 
 	Galerija – Pritisnite, če si želite ogledati posnetek. Omogoča 
pregledovanje  shranjenih video zapisov na telefonu.

OpOmbA:	povečava	ni	na	voljo	med	snemanjem.

V
ideo kam
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Zajem	videa
Povlecite tipko 1. foto/video in 
ikona se spremni v . 
Na zaslonu se pojavi iskalo video 2. 
zajema.
Držite telefon v vodoravnem 3. 
položaju in usmerite objektiv 
proti motivu, ki ga želite zajeti.
Pritisnite tipko Zajem 4.  , da bi 
začeli snemati.
rec5.	  se pojavi na dnu iskala 
skupaj s časom dolžine video 
zajema.
Na zaslonu dotaknite ikono 6. , da 
bi končali s snemanjem.

po	snemanju	videa
Vaš video se pojavi v Galeriji. Za 
ogled pritisnite . 

   Dotanite za predvajanje. 
   Zadržite dotik na zaslonu ter 

izberite izmenjava, da bi video 
poslali prek SmartShare, 
bluetooth, e-epošte, Gmail, 
Sporočila ali Youtube.

   Dotaknite pojdi na iskalo.

   Zadržite dotik na zaslonu ter 
izberite Delete  in potrdite s 
pritiskom Confirm Delete .

uporaba	naprednih	
nastavitev
Na iskalu, dotaknite ikono , da bi 
odprli vse napredne nastavitve. 

 – Povrnite na privzete 
nastavitve.

 – Dotaknite kadar želite izvedeti 
kako funkcija deluje. Funkcija 
zagotavlja hitro pomoč.
Nastavitev fotoaparata lahko 
spreminjate s pomikanjem po 
seznamu. Ko izberete možnost, 
pritisnite tipko nazaj.

 – Pritisnite, da nastavite 
velikost videa (v točkah).

 – Izboljša kakovost barv b 
različnih vremenskih razmerah.

 – Izmerite nemo za video brez 
zvoka.

 – Samodejni ogled omogoča 
prikaz pravkar zajetega videa.
Storage  (Pomnilnik) – Izberite 

pomnilnik, da bi shranili video.

V
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prilagoditev	glasnosti	med	
gledanjem	video	posnetka
Da bi prilagodili glasnost med 
gledanjem video posnetka, 
uporabite tipki glasnosti, ki se 
nahajata na levi strani telefona.

V
ideo kam
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OrOdjA

nastavitev	alarma
 1. Aplikacije > Alarm/ura >  > 
nov	alarm.
Nastavite 2. čas, dolžino	dremeža, 
vibranje, Zvok	alarma	 in 
puzzle	zaklep. Nato dodajte ime 
alarma. Dotaknite Shrani.
Potem ko shranite alarm,vas bo 3. 
telefon  LG-P940 obvestil koliko 
časa je še do sprožitve alarma.

uporaba	kalkulatorja
 1. Aplikacije > Kalkulator.
Da bi vnesli številke, se 2. 
dodaknite številčnice.
Pri osnovnih operacijah 3. 
dotaknite želeno funkcijo (+, –, x 
or ÷), kateri sledi =.
Za bolj zahtevne operacije, 4. 
pritisnite tipko meni ter izberite 
funkcijo iz napredno, kot so: sin, 
cos, tan, log...

dodajanje	dogodka	v	
koledar

 1. Aplikacije > Koledar.
Da bi si ogledali dogodek, 2. 
pritisnite datum. Pritisnite 
tipko meni, če želite dodati nov 
dogodek. Izberite nov	dogodek.
Dotaknite 3. Kaj ter vpišite ime 
dogodka. Izberite datum ter 
nastavite kdaj bo dogodek 
časovno potekel. 
Vnesite tudi 4. Kje oziroma mesto 
dogodka.
Č5.	 e želite dodati opombo k 
dogodku, dotaknite Opis in 
vnesite detajle.
Č6.	 e želite, da se alarm za 
dogodek ponavlja izberite 
ponovitev ter, če potrebno, 
Opomnik.
Dotaknite 7. Shrani, da bi dogodek 
shranili v koledar.

Spreminjanje	videza	
koledarja

 1. Aplikacije > Koledar. 
Na vrhu zaslona najdete razli2. čne 
vrste pogleda za koledar (Dan, 
Teden, Mesec, Agenda).

O
rodja
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polaris	Office
Polaris Office je profesionalno 
orodje za mobilne naprave, ki vam 
omogoča pregledovanje različnih 
vrst office dokumentov vključno 
z Word, Excel in PowerPoint 
datotekam, kjerkoli in kadarkoli.
uporavljanje	z	datotekami
Polaris Office zagotavlja mobilnim 
uporabnikom dobro rokovanje z 
datotekami, vključno s kopiranjem, 
rezanjem, lepljenjem ter brisanjem 
datotek ali map neposredno na 
napravi.
pregledovanje	datotek
Mobilni uporabniki lahko, 
neposredno na telefonu, na 
enostaven način pregledujejo 
različne vrste datotek, vključno 
z Microsoft Office dokumenti 
in Adobe PDF datotekami. Med 
pregledovanjem datotek v Polaris 
Office, ostanejo predmeti in 
postavitve enake kot so bile v 
originalnem dokumentu.

O
rodja
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LG	On-Screen	phOne	
2.0
LG On-Screen Phone 2.0 omogoča, 
da je zaslon telefona viden na 
računalniku prek USB, Bluetooth, or 
Wi-Fi povezave.
Prav tako lahko s telefonom 
uporavljate prek miške in 
tipkovnice na računlniku.

On-Screen	phone	2.0	ikone
  Poveže telefon na PC ali prekine 
povezavo.

  Zasuka On-Screen Phone okno 
(na voljo samo v aplikacijah, ki 
omogočajo zasuk).

  Zažene LG Home Panorama 
ali spremeni On-Screen Phone 
nastavitve.

  Izhod iz programa On-Screen 
Phone.

  Poveča On-Screen Phone okno.
  Zmanjša On-Screen Phone 
okno.

On-Screen	phone	2.0	
funkcije
real-time	prenos	in	• 
uporavljanje: Prikaže in upravlja 
z zaslonom vašega mobilnega 
telefona, ko je ta povezan s 
PC-jem.
uporavljanje	z	miško:•  Omogoča 
uporavljanje vašega mobilnega 
telefona z miško na zaslonu 
računalnika.
vnos	besedila	s	tipkovnico:	• 
Omogoča pisanje sporočil prek 
tipkovnice računalnika.
prenos	datotek	(iz	telefona	na	• 
pc): Pošljite datoteko iz telefona 
(npr. Galerijo, Video, Glasbo 
in Polaris Office) na vaš PC. 
Preprosto kliknite z desno tipko 
miške in povlecite datoteko, da bi 
jo poslali na PC.
prenos	datotek	(iz	pc	na	• 
mobilni	telefon): Pošljite 
datoteko iz računalnika na 
telefon. Izberite datoteke, ki bi 
jih želeli prenesti ter jih povlecite 
in izpustite v okno On-Screen 
Phone. Poslane datoteke najdete 
v mapi OSP.
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real-time	obvestila	o	• 
dogodkih: Pojavi se pojavno 
okno, ki vas obvesti  ali imate kak 
dohodni klic, sporočilo ter prikaže 
opomnik za alarme in obvestila.
LG	home	panorama:•  Prikaže 
celotno delovno območje LG 
Home. Tu lahko, na enostaven 
način, uredite ikone in widgete 
ter zaženite aplikacijo z dvojnim 
klikom na njeno bližnjico.

OpOmbA:	preverite	ali	je	LG	
home	privzeti	launcher.	LG	
home	panorama	deluje	le	z	
LG	home.	nekateri	widgeti	ne	
bodo	zagnani.

nameščanje	On-Screen	
phone	na	pc

Obiš1. čite LG Home (www.lg.com) 
in izberite želeno državo.
Pojdite na 2. Support > mobile	
phone	Support > izberite 
model (LG-P940) > kliknite OSp  
(On-Screen Phone ) za prenos. 
Začnite s prenosom On-Screen 
Phone na PC.

povezava	telefona	s	
pc-jem
On-Screen Phone 2.0 se poveže 
prek USB, Bluetooth in Wi-Fi 
povezave. Sledite navodilom prek 
čarovnika za namestitev.

OpOmbA:	
•			preverite	ali	je	polje		

On-Screen	phone	označeno.	
najdete	v:	nastavitve	>	
povezljivost	>	On-Screen	
phone.

•			poraba	baterije	se	lahko	
zelo	poveča,	če	funkcija	
On-Screen	phone	deluje	prek	
Wi-fi	povezave.

•			Kadar	telefon	povežete	s	
pc-jem	prek	prenosnega	
hotspota	ter	uporabite	
splet	na	pc-ju,	se	povezava	
samodejno	preklopi	na	3G.	
nastanejo	lahko	dodatni	
stroški,	zato	preverite	vašo	
naročnino		za	podatkovni	
prenos.
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•	Glede	na	nastavitve,	
brezžično	Wi-fi	omrežje	morda	
ne	bo	delovalo	pravlilno.
•		povečava	na	zaslonu	lahko	
upočasni	delovanje	telefona.

uSb	povezava:
Odprite aplikacijo On-Screen 1. 
Phone. Kliknite na Čarovnika 
za povezavo ter izberite 
“USB povezava” ter kliknite 
“Naslednje”.
Povežite telefon z ra2. čunalnikom 
prek USB kabla “Naslednje”.
Vpišite On-Screen Phone 3. 
geslo in kliknite “Naslednje”. 
Privzeto geslo je “0000”. Geslo 
spremenite v nastavitve > 
povezljivost > Spremeni		Geslo.
Kliknite “OK” za izhod iz okna.4. 

brezžična	povezava	prek	
bluetooth:

Na mobilnem telefonu pojdite 1. 
v nastavitve >  brezžično	
&	omrežja > bluetooth	
nastavitve. Za vklop funkcije, 
izberite Bluetooth ter izberite 
vidno.

Č2.	 e ste predhodno naredili 
povezavo prek kabla, Zaženite 
funkcijo Novi čarovnik za 
povezavo.
Pri3. 	Čarovniku za povezavo na 
računlalniku izberite “Bluetooth 
povezava” in “Naslednje”.
Č4.	 arovnik bo samodejno začel 
iskati Bluetooth mobilne 
telefone. Ko se pojavi telefon 
s katerim želite vzpostaviti 
povezavo, kliknite, “Ustavi”.
Izberite “5. LG-p940” iz seznama 
naprav in kliknite “Naslednje”. 
Če želite, lahko napravo tudi 
odstranite.
Vnesite PIN kodo  (“0000”) in 6. 
kliknite “Naslednje”.
Na vašem mobilnem telefonu  7. 
sprejmite zahtevo ter vnesite 
isto PIN kodo. Potrdite z “OK”.
Vpišite On-Screen Phone geslo 8. 
in kliknite “Naslednje”. (Privzeto 
geslo je “0000”).
Dotaknite “OK” za izhod. 9. 
Brezžično omrežje prek Wi-Fi
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Ogled	On-Screen	phone	
povezave
Ko je naprava povezana, povlecite 
navzdol vrstico stanja, ki se 
nahaja na vrhu osnovnega zaslona 
in preverite stanje povezave 
On-Screen Phone.

prekinitev	povezave	med	
telefonom	in	pc-jem
Kliknite  na vrhu On- Screen 
Phone okna, ali povlecite navzdol 
obvestilno vrstico, ki se nahaja na 
vrhu osnovnega zaslona ter izberite 
"On-Screen Phone povezan". 
Izberite meni “Prekini On-Screen 
Phone”. V polju dotaknite “Prekini 
povezavo”.
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nAStAvitve
Na osnovnem zaslonu dotaknite 
zavihek Aplikacije , pomaknite 
se navzdol in izberite nastavitve.

brezžično	&	omrežja
Tukaj lahko uporavljate z Wi-Fi 
Bluetooth povezavami. Nastavite 
lahko tudi mobilna omrežja ali 
preklopite v profil V letalu.
v	letalu – če preklopite na profil 
V letalu, bodo vse brezžične 
povezave prekinjene.
Wi-fi – vklopite Wi-Fi, s katerim 
se povežete na razpoložljiva Wi-Fi 
omrežja.
Wi-fi	nastavitve – omogoča 
ureditev in upravljanje z brezžičnimi 
dostopnimi točkami. Nastavite 
obvestila za omrežja in dodajte 
Wi-Fi omrežje. Za dostop do 
naprednih Wi-Fi nastavitev 
pritisnite tipko meni ter izberite 
napredno.
Wi-fi	direct	nastavitve – 
označite polje ob Wi-Fi Direct, da 
bi ga aktivirali. Nastavite  ime Wi-Fi 
Direct naprave ter poiščite druge 
naprave.

nASvet!	Kako	pridobiti	mAc	
naslov
da	bi	v	nekaterih	brezžičnih	
omrežjih,	usvarili	povezavo	z	
mAc	filtri,	morate	vpisati	mAc	
naslov	vašega	LG-p940	na	
usmerjevalniku.
mAc	naslov	najdete	prek	
naslednjega	vmesnika:	
dotaknite	Aplikacije	>	
nastavitve	>	brezžično	&	
omrežja	>	Wi-fi	nastavitve	
in	pritisnite	tipko	meni.	nato	
izberite	napredno	>	mAc	
naslov.

bluetooth•  – Vklopite ali izklopite 
funkcijo Bluetooth.  

 Glej str. 41.
bluetooth	nastavitve•  
-  ime	naprave: Nastavite ime 

Bluetooth naprave.
- vidno: Nastavite vidnost vaše 
napreve za druge Bluetooth 
naprave.
-  išci	napravo: Nastavite, da bo 

vaša naprava vidna za druge 
Bluetooth naprave.

N
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OpOmbA:	
pritisnite	meni,	da	bi	spremenili	
nastavitve	prenosa.
•		pošlji	kot	eno	datoteko:	
pošljite	kontakte	kot	vcard.	
prenos	bo	hitrejši,	vendar	
starejše	naprave	morda	ne	
podpirajo	takega	prenosa.

•		pošlji	ločeno:	pošljite	vsak	
kotakt	ločeno	kot	vcard.	Če	
starejše	naprave	ne	morejo	
sprejeti	vseh	kontaktov	
skupaj,	jih	pošljite	na	tak	
način.

prenosni	hotspot	 – konfigurirate 
lahko nastavitve prenosnega Wi-Fi 
hotspota. 
vpn	nastavitve	 – prikaže seznam 
virtualnih zasebnih omrežij (VPN), 
ki ste jih že namestili. Omogoča 
dodajanje različnih vrst VPN 
omrežij.
nfc – vklopi NFC, s katerim berete 
in izmenjujete oznake.
mobilna	omrežja – nastavite 
možnosti podatkovnega prenosa 
med gostovanjem, način omrežja & 
operaterja, imena dostopnih točk 
(APN)...

nastavitve	klicev
<	fiksne	številke	>
Izberite funkcijo fiksne	številke,	
da vklopite in sestavite seznam 
številk, ki jih lahko pokličete iz 
telefona. Potrebovali boste kodo 
PIN 2, ki jo prejmete od svojega 
ponudnika storitev. S telefonom 
lahko kličete samo številke, ki so na 
seznamu fiksnih številk.
<	Glasovna	pošta		>
Storitev		Glasovna	pošta	 – 
omogoča izbiro storitve glasovne 
pošte vašega operaterja.
nastavitve	glasovne	pošte – če 
uporabljate storitev glasovne pošte 
vašega operaterja, vam ta možnost 
omogoča vnos telefonske številke, 
prek katere lahko poslušate ali 
upravljate z glasovno pošto.
<	druge	klicne	nastavitve	>
Zavrni	klic – omogoča izbiro 
funkcij zavrnitrev klica. Izbere 
lahko med: izklop,	Zavrni	klice	na	
seznamu	in	Zavrni	vse	klice.
posreduj	klic	 – izberite ali 
preusmeriti vse klice, kadar je linija 
zasedena, kadar ni odogovora ali 
kadar ni signala.

N
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dodatne	nastavitve	 – 
prilagoditev naslednjih nastavitev:

•			id	klicatelja: izberite, ali naj 
bo številka pri odhodnem klicu 
prikazana/skrita.

•			Čakajoči	klic: če je vklopljena 
funkcija čakajočega klica, vas 
telefon opozori na dohodni 
klic, medtem ko govorite. 
(Odvisno od omrežnega 
ponudnika.).

Zapora	klicev – izberite, če želite 
nastaviti zaporo klicev. Vnesite 
geslo zapore klicev. O tej storitvi
povprašajte mobilnega operaterja.
Stroški	klicev – prikaz stroškov 
klicev. (storitev je odvisna od 
omrežja; nekateri operaterji te
funkcije ne podpirajo.)
trajanje	klicev – prikaz trajanja 
klicev, in sicer vseh, izhodnih in 
dohodnih klicev ter zadnjega klica.
Opravčilno	sporočilo – če 
zavrnete klic, lahko s to funkcijo 
hitro pošljete sporočilo. To je 
priročno, če morate na sporočilo 
odgovoriti med sestankom.

Zvok
<	Splošno	>
tiho – omogoča utišanje vseh 
zvokov (vključno z zvonjenjem 
za klice in opozorila za 
obvestila), razen zvoka glasbe, 
videoposnetkov in nastavljenih 
alarmov. Večpredstavnostne 
vsebine in alarme morate utišati v 
ustreznih aplikacijah.
vibriraj	 – omogoča nastavitev 
vibriranja telefona, ko prejmete 
dohodni klic.
Glasnost – omogoča nastavitev 
glasnosti zvonjenja, predstavnosti 
in alarma. Če odznačite možnost
uporabe iste stopnje glasnosti za 
klice in obvestila, lahko ločeno 
nastavite različni stopnji glasnosti.
<	dohodni	klic	>
melodija	obvestila – omogoča 
nastavitev privzete melodije za klic.
<	Obvestila	>
melodija	obvestila – omogoča 
nastavitev privzete melodije za 
obvestila.

N
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<	povratna	informacija	>
Slišni	toni	ob	pritisku – omogoča 
nastavitev predvajanja tonov, ko
pritiskate številke na tipkovnici.
Slišna	izbira – omogoča 
nastavitev predvajanja zvokov, 
ko pritiskate tipke, ikone in druge 
zaslonske elemente, ki se odzivajo 
na dotik.
Zvok	ob	zaklepu	zaslona	 – 
omogoča nastavitev predvajanja 
zvoka, ko odklenete ali zaklenete 
telefon.
haptične	povratne	informacije	 
– omogoča nastavitev kratkega 
vibriranja telefona ob pritisku 
funkcijskih tipk in pri določenih 
interakcijah na vmesniku.

Zaslon
Svetlost – nastavitev svetlosti 
zaslona.
Samodejni	zasuk	zaslona – 
omogoča nastavitev samodejnega 
preklopa med ležečim in pokončnim 
položajem, ko obrnete telefon 
vstran ali pokonci.
Animacija – omogoča nastavitev 
animiranih prehodov pri pomikanju 
iz zaslona na zaslon.
iztek	časa	zaslona – omogoča 

nastavitev časa zapoznitve, preden 
se zaslon predide v mirovanje.
prikaži	pisavo – spremeni pisavo.

poteza
Omogoča nastavitev potez za polje 
vnos besedila, osnovni zaslon, 
alarm, glasbo, video predvajalnik, 
dohodne klice, galerijo, fotoaparat 
in brskalnik.
preuredi	predmete	- če označite 
to funkcijo, lahko predmete 
prestavljate na druge osnovne 
zaslone tako, da zadržite predmet 
in nagnete (tilt) napravo.
nemo	- s to funkcijo lahko izklopite 
zvok dohodnih klicev tako, da 
telefon obrnete med zvonjenjem.
dremež	(ustavi)- s to funkcijo 
ustavite nastavljen dremež tako, da 
obrnete telefon.
premor - s to funkcijo pavzirate 
video tako, da obrnete telefon.

N
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Lokacija	&	varnost
<	moja	lokacija	>
uporabi	brezžična	omrežja – 
če označite možnost uporabi	
brezžična	omrežja, telefon 
določi približno trenutno lokacijo 
z uporabo omrežja Wi-Fi in z 
uporabo mobilnih omrežij. Ko 
izberete to funkcijo, boste vprašani, 
ali dovolite Googlu, da uporabi 
vašo lokacijo za zagotovitev 
storitev.
uporabi	GpS	satelite	 – če 
označite uporabi	GpS	satelite,	
telefon določi vašo trenutno 
lokacijo do ulice natančno.
<	Odklep	zaslona	>
nastavi	zaklep	zaslona – za 
zaščito telefona nastavite vzorec 
za odklepanje. Pri tem se odpre niz
zaslonov, ki vas vodijo skozi 
postopek nastavitve vzorca za 
odklepanje zaslona. Namesto 
vzorca lahko nastavite pin ali 
geslo ali izberete možnost brez.
Ko telefon vklopite, ali ta preide iz 
zaklenjenega zaslona, boste morali 
narisati vzorec za odklep.
<	Zaklep	kartice	Sim	>
nastavitev	zaklepa	kartice	Sim 

– za nastavitev zaklepa kartice SIM 
ali spreminjanje številke PIN.
<	Gesla	>
vidna	gesla – prikazuje geslo med 
vnašanjem. Izberite prekliči, če 
želite, da so gesla med vnašanjem 
skrita.

<	upravljanje	naprave	>
izberi	administratorja	naprave 
– za dodajanje ali odstranjevanje 
skrbnikov naprav.
<pomnilnik	poverilnic	>
uporabi	varne	poverilnice 
– omogoča dostop do vaših 
varnostnih poverilnic. 
namesti	s	kartice	Sd – omogoča 
namestitev šifriranih certifikatov s 
kartice mikroSD. 
nastavi	geslo – omogoča 
nastavitev ali spremembo gesla za 
varni pomnilnik poverilnic.
počisti	pomnilnik – izbriše vse 
varnostne certifikate in ustrezne 
poverilnice ter geslo za varni
pomnilnik.

N
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Aplikacije
Lahko pregledate in upravljate z 
aplikacijami.
neznani	viri	– dovoli namestitev 
aplikacij, ki niso iz Android Market.

OpOZOriLO: 
Zaradi nameščenih aplikacij 
telefon morda ne bo pravilno 
deloval. Hkrati gre lahko za 
ilegalno aplikacijo, ki zazna 
vašo lokacijo ter pridobi vaše 
oseben informacije prek spleta.
Da bi zaščitili telefon in 
osebne podatke, prenašajte le 
aplikacije iz zaupanja vrednih 
virov, kot je na primer Android 
Market.

upravljanje	z	aplikacijami – 
upravljanje in odstranjevanje 
nameščenih aplikacij.
Zagnane	storitve – omogoča 
ogled in nadzor storitev in aplikacij, 
ki se trenutno izvajajo.
poraba	pomnilnika	– omogoča 
ogled porabe pomnilnika za 
aplikacije.
poraba	baterije – omogoča ogled 
porabe baterije.

razvoj – omogoča nastavitev 
možnosti za razvoj aplikacij.

računi	&	sinhronizacija
<	Splošne	nastavitve	
sinhronizacije	>
podatki	v	ozadju – aplikacijam 
omogoča sinhronizacijo podatkov v 
ozadju, ne glede na to ali
aplikacije aktivno uporabljate ali 
ne. Če odznačite to nastavitev, 
lahko prihranite energijo baterije in 
omejite (vendar ne onemogočite) 
uporabo podatkov.
Samodejna	sinhronizacija 
– aplikacijam omogoča 
sinhronizacijo, pošiljanje in 
prejemanje podatkov po lastnem 
urniku.
<	družabno+	nastavitve	
posodobitev	>
Social+	nastavitve	 – omogoča 
nastavitev optimiziranih widget 
pripomočkov za družabna omrežja.
<	upravljanje	z	računi		>	
Seznam vseh Googlovih in drugih 
računov, ki ste jih dodali v telefon. 
Če se dotaknete računa na tem
zaslonu, se odpre zaslon za 
sinhronizacijo tega računa.

N
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Zasebnost
Spremenite nastavitve, da bi 
upravljali s podatki.
varnostno	kopiraj	moje	• 
podatke: aktivirajte za varnostno 
kopiranje podatkov in nastavitev 
aplikacij na Google strežnik.
Samodejno	povrni• : omogoča 
samodejno povrnitev vaših 
nastavitev za aplikacijo, kadar je 
ta ponovno nameščena.
ponastavitev	na	tovarniške	• 
podatke: omogoča ponastavitev 
naprave na tovarniške nastavitve 
in hkrati izbriše vse podatke na 
telefonu. Če boste na ta način 
ponastavili telefon, boste morali 
ponovno vnesti vse informacije 
kot pri prvem vpisu v Android.

OpOmbA:	
Č•	 e	izberete	tovarniško	
ponastavi,	bodo	izbirsani	
vsi	vaši	osebni	podatki	iz	
telefona,	vključno	s	podatki	
vašega	Google	računa	ter	vsi	
drugi	računi,	vaše	sistemske	
aplikacije	in	nastavitve	le-teh	
kot	tudi	prenesene	aplikacije	
in	drm	licence.		
ponastavitev	ne	zbriše	• 
posodobitev	sistemske	
programske	opreme,	ki	ste	
jo	naložili,	ali	datotek	na	
mikro	Sd	kartici	ali	notranjem	
pomnilniku,	kot	sta	glasba,	
fotografije.	Če	želite	izbrisati	
vse	podatke	na	notranjem	
pomnilniku	medtem	ko	
opravljate	ponastavitev,	
označite	tudi	polje	izbriši	
notranji	pomnilnik.

N
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pomnilnik
Preverite informacije o pomnilniški 
kartici v vaši napravi  ter 
formatirajte zunanji pomnilnik ali 
notranji pomnilnik. 
Tukaj lahko tudi varno odpnete 
pomnilniško kartico (SD kartico) ali 
jo formatirate.

jezik	&	tipkovnica
V nastavitvah Jezik in tipkovnica 
izbirate jezik vnosa na telefonu ter 
konfigurirajte tipkovnico
na zaslonu. Prav tako lahko 
uporavljate z besedami, ki ste jih 
dodali v slovar.

vhodni	in	izhodni	glas
Nastavite prepoznavo glasu 
in uporabite Text-to-Speech 
nastavitve za konfiguracijo funkcije 
Android text-to-speech primernih 
aplikacij.
<	voice	input	(vhodni	glas)	>
nastavitve	prepoznave	glasu – z 
nastavitvami	prepoznave	glasu 
nastavite funkcijo glasovnih vnosov 
za Android.
jezik:•  odpre zaslon, na katerem 
lahko nastavite jezik, ki ga želite 

uporabljati za glasovni vnos.
SafeSearch:•  odpre pogovorno 
okno, v katerem lahko nastavite, 
ali naj Googlov filter za varno 
iskanje blokira nekatere rezultate.
block	offensive	words	• 
(blokiraj	neprimerne	besede: 
če ta možnost ni potrjena, 
bo Googlovo prepoznavanje 
govora prepoznalo in zapisalo 
besede, ki se številnim ljudem 
zdijo nespodobne, kadar z 
govorom vnašate besedilo. 
Ko je ta možnost potrjena, bo 
Googlovo prepoznavanje govora 
nadomestilo te besede v zapisu 
z ogrado, sestavljeno iz simbolov 
zvezde ( * ).

<	voice	output	(izhodni	glas)	>
besedilo-v-govor	nastavitve	
(text-to-Speech) – z nastavitvami 
za pretvarjanje besedila v govor 
prilagodite Androidov sintetizator 
besedila v govor za aplikacije, ki 
znajo to funkcijo uporabljati.

OpOmbA:	če	nimate	namešč.	
podatkov	sintetiz.	govora,	je	na	
voljo	samo	nastavitev	install	
voice	data	setting.

N
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poslušaj	primer:•  predvaja kratek 
primer sintetizatorja govora ob 
uporabi trenutnih nastavitev.
vedno	uporabi	moje	nastavitve:•  
označite, da uporabite nastavitve 
na tem zaslonu namesto 
nastavitev sintetizatorja govora, 
ki so na voljo v drugih aplikacijah.
privzeti	sistem:•  odpre 
pogovorno okno, v katerem 
lahko nastavite aplikacijo za 
spreminjanje besedila v govor, 
ki jo želite uporabiti, če je 
nameščenih več aplik.
namesti	glasovne	podatke:•  če 
v vašem telefonu niso nameščeni 
podatki za sintetizator govora, 
obiščite Android Market, ki vas bo 
vodil skozi postopek prenosa in 
namestitve. Ta nastavitev ni na 
voljo, če so podatki že nameščeni.
hitrost	govora:•  odpre pogovorno 
okno, v katerem lahko izberete, 
kako hitro želite, da sintetizator 
govori.
jezik:•  odpre pogovorno okno, 
v katerem lahko izberete jezik 
besedila, ki naj ga sintetizator 
prebere. To je še posebej koristno 
skupaj z možnostjo vedno	
uporabi	moje	nastavitve, da 
zagotovite pravilno izgovorjavo v 

različnih aplikacijah.
pico	ttS:•  prilagodite nastavitve 
za pico	ttS.
Glede Text-to-speech (Car Home • 
in ostalo): Aplikacija “Car Home” 
mogoče ne bo delovala pravilno, 
v kolikor imate izbran kot glavni 
jezik Slovenščina.  Aplikacija ne 
podpira izbire glasovnega vnosa 
v slovenskem jeziku. Nepravilnost 
delovanja je rešljiva tako, da 
nastavite kot prevzeti jezik, 
npr. Angleški jezik oz. enega od 
ponujenih.

dostopnost
Nastavitve dostopnost, ki 
jo uporabite za konfiguracijo 
dodatkov (plug-ins) za dostop v 
telefonu.

OpOmbA:	da	bi	nastavitve	
lahko	izbirali,	so	potrebni	
dodatki	(plug-ins).

povezljivost
<uSb	način	povezave>
privzeti	način	povezave	 - 
izberite želen način povezave 
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(Samo	polnjenje,	masovni	
pomnilnik,	pc	programska	
oprema	in	uSb	tethering)
vedno	vprašaj	-izberite, če 
želite, da je USB povezava vedno 
vzpostavljena kadar povežete 
telefon z računalnikom.
<On-Screen	phone	nastavitve>
On-Screen	phone	- izberite, če 
želite uporabiti to funkcijo. Glej str. 
65.
izklopi		On-Screen	phone - 
izberite, če želite izklopiti funkcijo 
On-Screen Phone.
Spremeni	geslo - izberite, če želite 
spremeniti geslo za On-Screen 
Phone geslo.

<pc	Suite>	
Wi-fi	povezava - izberite, če 
želite uporabiti Wi-Fi povezavo pri 
LG	pc	Suite.
Za LG PC Suite mora biti Wi-Fi 
omrežje vzpostavljeno prek 
nastavitev	brezžčno	&	omrežje.

datum	in	čas
Uporabite nastavitev datum	in	
čas, da nastavite želen način 
prikaza datuma. V teh nastavitvah 

lahko nastavite tudi svoj čas in 
časovni pas, namesto da trenutni 
čas dobite iz mobilnega omrežja.

vizitka	telefona
V vizitki so prikazane pravne 
informacije, stanje telefona in 
različica programske opreme.
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pc	prOGrAmSKA	
OpremA	(LG	pc	Suite)
"LG PC Suite" je PC aplikacija 
oziroma  program, s katerim, prek 
USB kabla  ali Wi-Fi povezave, vaš 
telefon povežete s PC-jem. Potem 
ko vzpostavite povezavo, lahko z 
določenimi funkcijami na telefonu 
uporavljate prek računalnika.

S	“pc	Suite”	lahko...
Upravljate in predvajate vaše • 
večpredstavnostne vsebine na 
PC-ju (glasba, filmi, slike).
Prenašate ve• čpredstavnostne 
vsebine.
Sinhronizirate podatke (urnike, • 
imenik, zaznamke) na telefonu in 
PC-ju.
Varnostno kopirate aplikacije.• 
Posodabljate programsko • 
opremo.
Varnostno kopirate in povrnete • 
podatke na napravo.
Predvajate ve• čpredstavnostne 
vsebine iz drugih naprav.

uporabite	meni	pomoč,	ki	se	
nahaja	v	programu,	če	želite	
več	informacij	o	"LG	pc	Suite"	
pc	aplikaciji.

nameščanje	pc	programske	
opreme"LG	pc	Suite"
"LG PC Suite" lahko prenesete iz 
spletne strani LG.

Obiš1. čite www.lg.com in izberite 
državo.
Izberite 2. Support > mobile	
phone	Support > izberite model 
(LG-P940).
Kliknite 3. pc	Sync v downloads, 
ter kliknite WindOW	pc	Sync	
download, da bi prenesli  “LG	
pc	Suite”.

Sistemske	zahteve	za	“LG	pc	
Suite”	programsko	opremo

OS: Windows XP 32 bit(Service • 
pack 2), Windows Vista 32 bit/64 
bit, Windows 7 32 bit/64 bit
Procesor: 1GHz ali višji• 
Spomin: 512MB ali višji RAM• 
Grafi• čna kartica: 1024 x 768 
ločljivost, 32 bit barve ali višje
HDD: 100 MB ali ve• č prostora 
na trdem disku (glede na način 
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shranjevanja podatkov je lahko 
potrebno več prostega spomina).
Zahtevana dodatna oprema: LG • 
gonilniki.

OpOmbA:	LG	uSb	gonilnik
LG	uSb	gonilnik	je	potreben	•	
za	povezavo	med	LG	napravo	
in	pc-jem.	namesti	se	
samodejno	ob	namestitvi	
“LG	pc	Suite”	programske	
opreme.

povezovanje	telefona	z	
računalnikom
“LG PC Suite” se lahko poveže s 
telefonom prek USB kabla ali Wi-Fi 
povezave.

Kako	povezati	s	uSb	kablom
Kliknite 1.  na vrhu zaslona.
Pojavila se bo nova kategorija 2. 
pomnilnika naprave v vaši 
knjižnici na levi strani zaslona. 
Napravi sta tako povezani.

OpOmbA:	Kadar	izbirate	iz	
telefona	povezavo,	izberite	‘pc	
programska	oprema’.

Kako	povezati	prek	Wi-fi	
povezave
Wi-Fi povezava za telefon in 
Ethernet povezava za PC prek 
enakega usmerjevalnika:

Konfiguracija naprave• 
Iz naprave izberite 1. nastavitve 
>brezžično	&	omrežja 
> Wi-fi	nastavitve in 
omogočite Wi-fi.
Iz seznama Wi-Fi omrežij 2. 
izberite želeno omrežje.
Č3.	 e je omrežje zaščiteno, boste 
morali vpisati geslo.
Na telefonu izberite 4. 
nastavitve >povezljivost > 
omogoči  Wi-fi	povezavo.

PC konfiguracija• 
Pojdite v1. 	Konfiguracija	
omrežij.
Preverite ali je PC povezan na 2. 
enako omrežje.
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Wi-Fi povezava za obe napravi 
in PC z enakim brezžičnim 
usmerjevalnikom:

Konfiguracija naprave• 
Iz naprave izberite 1. nastavitve 
>brezžično	&	omrežja 
> Wi-fi	nastavitve in 
omogočite Wi-fi.
Iz seznama Wi-Fi omrežij 2. 
izberite želeno omrežje.
Č3.	 e je omrežje zaščiteno, boste 
morali vpisati geslo.
Na telefonu izberite 4. 
nastavitve >povezljivost > 
omogoči  Wi-fi	povezavo.

PC konfiguracija• 
Pojdite v1. 	Konfiguracija	
omrežij.
Peverite ali je PC povezan na 2. 
enako omrežje.

Kako povezati prek Hotspot točke:
Konfiguracija naprave• 

Izberite 1. nastavitve 
>brezžično	&	omrežja > 
prenosni	hotspot > Omogoči 
prenosni	Wi-fi	hotspot, da bi 
konfigurirali Wi-Fi Hotspot

Iz razdelka 2. nastavitve	za	
Wi-fi	hotspot > Koniguriraj	
Wi-fi	hotspot, ne pozabite 
vpisati SSID informacije o 
omrežju.

PC konfiguracija• 
Pojdite v1. 	Konfiguracija	
omrežij.
Preverite ali sta PC in telefon 2. 
povezan na enak prenosni 
hotspot.

preberite	zgornje	besedilo	in	
sledite	navodilom	spodaj.

Klinite 1.  na vrhu zaslona. 
Izberite Wi-Fi povezava.2. 
Sledite navodilom na zaslonu.3. 
Pojavila se bo nova kategorija 4. 
pomnilnika naprave v vaši 
knjižnici na levi strani zaslona. 
Napravi sta tako povezani.
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OpOmbA:
Č•	 e	ne	najdete	napravo	s	
katero	se	želite	povezati,	
pojdite	v	nastavitve	>	
povezljivost	>	omogoči	Wi-fi	
povezavo	in	kliknite	ponovi	
na	pc-ju	.
povezava	Wi-fi	je	lahko,	•	
glede	na	konfiguracijo	
omrežja	in	njen	status,	slabša.
Č•	 e	telefon	in	pc	pobežete	
prek	hotspota	na	internet	
na	pc-ju,	se	lahko	pojavijo	
dodatni	stroški	prenosa	
podatkov.	Odvisno	od	vaše	
naročnine.
poraba	baterije	se	bo	med	•	
uporabo	Wi-fi	povezave	
povečala.

Sinhronizacija	telefona	z	
računalnikom
Podatki med telefonom in 
računalnikom lahko zlahka 
sinhronizirate s programom "PC 
Suite LG”. Sinhronizirati je mogoče 
imenik, urnike in zaznamke. 

Postopek je naslednji:
Napravo povežite z 1. 
računalnikom. (Uporabite USB 
kabel ali Wi-Fi povezavo.)
Ko povezavo vzpostavite, 2. 
zaženite program in izberite 
napravo na levi strani zaslona.
Kliknite [Osebni podatki].3. 
 polju ozna4. čite vsebino za 
sinhronizacijo in kliknite tipko 
Sync.

premikanje	kotaktov	iz	
starega	v	nov	telefon
Izvozite datoteko CSV s kontakti 
iz starega telefona v računalnik 
s pomočjo programa za 
sinhronizacijo z računalnikom.

Namestite "LG PC Suite" na 1. 
računalnik. Zaženite program in 
povežite napravi z USB kablom.
Na vrhu zaslona izberite 2. 
naprava > uvozi	osebne	
podatke > uvozi	kontakte.
Pojavilo se bo pojavno okno s 3. 
datoteko kontaktov.
Izberite kontakte in kliknite 4. 
Open.
Pojavilo se bo pojavno okno 5. 
za izvoz kontaktov iz PC-ja na 
drugo napravo.
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Izberite nove kontakte iz 6. 
seznama na računalniku, ki bi jih 
želeli uvoziti.
Kliknite tipko [OK], da bi uvozili 7. 
nove kotakte iz računalnika na 
telefon.

pošiljanje	multimedija	
vsebin	iz	telefona	v	pc	

Napravo povežite z ra1. čunalnikom  
prek USB kabla.
Zaženite aplikavijo "LG PC Suite".2. 
Po vzpostavitvi povezave, 3. 
izberite kategorijo na levi strani 
zaslona.
Izberite 4. multimedija.
Ozna5. čite polja ob vsebinah, ki jih 
želite poslati.
Kliknite Zaženi prenos, za 6. 
začetek prenosa vsebin iz 
telefona na PC.
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vArnOStnO	KOpirAj	&	
pOvrni

O	varnostnem	kopiranju	
in	obnovitvi	podatkov	na	
pametnem	telefonu
Priporočamo, da se redno 
ustvarjajo in shranjujejo varnostne 
kopije datotek na pomnilniški 
kartici, še posebej, preden 
posodobite programsko opremo. S 
shranjevanjem trenutnih varnostnih 
datotek na pomnilniški enoti, 
lahko povrnete morebitno izgubo 
shranjenih podatkov na pametnem 
telefonu, ki so bili izgubljeni, 
ukradeni, ali uničeni.
Aplikacija za Varnostno kopiranje 
in Povrnitev podpira LG pametne 
telefone, druge oziroma stare 
različice programske opreme 
ali operacijske sisteme.Tako 
lahko ob nakupu novega LG 
pametnega telefona, varnostno 
kopirate podatke trenutnega 
LG-P940 pametnega telefona na 
novejši model. Če ste že naložili 
aplikacijo za Varnostno kopiranje in 
Povrnitev na vaš pametni telefon, 

lahko večino podatkov varno 
shranite, vključno z aplikacijami, 
koledarjem, dnevniki	klicev, 
imenikom, sporočili in 
sistemskimi nastavitivami za 
aplikacijo.
Ročni zagon varnostega kopiranja
Samodejno varnostno kopiranje 
podatkov.
Povrnitev podatkov na vaš pametni 
telefon.

varnostno	kopiranje	podatkov

OpOmbA:	da	bi	varnostno	
kopirali	pomnilnik	vaše	
naprave,	mora	biti	v	telefonu	
vstavljena	pomnilniška	kartica	
Za	več	informacij	kako	vstaviti	
pomnilniško	kratico,	glej	
poglavje	uporaba	pomnilniške	
kartice.

Vstavite pomnilniško kartico v 1. 
režo in preverite status le-te.
Dotaknite zavihek 2. Aplikacije  
ter izberite varnostno	kopiraj	
&	povrni > varn.	kopiraj	> 
pomnilniška	kartica.
Dotaknite se ukaza 3. dodaj	novo, 
da bi vpisali novo ime varnostne 
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kopije in izberite nadaljuj.
Obkljkajte polja ob vsebinah, ki 4. 
bi jih želeli kopirati ter izberite 
nadaljuj.
Ko so vse izbrane datoteke 5. 
varnostno kopirane, se bo 
prikazalo sporočilo ‘Zaključeno’. 
Izberite nadaljuj, da bi zaključili 
kopiranje.

Samodejno	varnostno	kopiranje
Omogočite lahko tudi samodejno 
varnostno kopiranje vašega 
pametnega telefona. Da bi vklopili 
to funkcijo, sledite:

Vstavite pomnilniško kartico v 1. 
režo in preverite status le-te.
Dotaknite zavihek 2. Aplikacije  
ter izberite varnostno	kopiraj	&	
povrni > urnik.
Na 3. urniku	za	varnostno	
kopiranje izberite pomnilniška	
kartica.
Na seznamu izberite kako 4. 
pogosto želite varnostno kopirati 
in katere podatke ter izberite 
nadaljuj.
Obkljkajte polja ob vsebinah, ki 5. 
bi jih želeli kopirati ter izberite 
nadaljuj.

povrnitev	podatkov	na	pametni	
telefon
Izključite funkcijo Masovni 
pomnilnik, da bi povrnili podatke na 
pametni telefon.

OpOmbA:	vse	datoteke	na	
pametnem	telefonu,	bodo	
izbrisane	preden	se	povrnejo	
varnostno	kopirani	podatk.

Vstavite pomnilniško kartico v 1. 
režo in preverite status le-te.
Dotaknite zavihek 2. Aplikacije  
ter izberite varnostno	kopiraj	&	
povrni > povrni > pomnilniška	
kartica.
Na zaslonu 3. povrni izberite 
varnostno kopijo, ki jo želite 
prenesti ter nadaljuj, da bi 
povrnili podatke. 
Obkljkajte polja ob vsebinah, ki 4. 
jih želite povrnitit ter  nadaljuj, 
da povnete podatke.

OpOmbA:	podatki	na	telefonu	
bodo	prepisani	s	podatki	
varnostne	kopije.

Č5.	 e so podatki varnostne kopije 

Varnostno kopiraj in P
ovrni



B
ackup &

 R
estore

86

kodirani, vpišite geslo za 
odkodiranje.
Ko bodo vse datoteke 6. 
povrnejene, se bo na 
zaslonu pokazalo sporočilo 
“Zaključeno”. Izberite da, da bi 
ponovno zagnali telefon.

OpOmbA:
Ko	ste	v	na•	 činu	masovni	
pomnilnik,	aplikacija	
varnostno	kopiraj	&	povrni	
ne	more	delovati.	izberite	
funkcijo	Samo	polnjenje,	če	je	
uSb	kabel	priklopljen.	
izberete	lahko	Omogo•	 či	
kodiranje,	da	bi	kodirali	
varnostne	kopije	za	dodatno	
zaščito.	

Pritisnite tipko meni	  v aplikaciji 
varnostno	kopiraj	&	povrni ter 
zberite nastavitve > varnost. 
Obklujkajte kodiranje varnostne 
kopije. Za odklep podatkov morate 
vpisati aktivacijsko geslo.

OpOmbA:
Omogo•	 čite	lahko	tudi	
samodejno	brisanje	starih	
varnostni	kopij.	pritisnite	
tipko	meni	 		v	aplikaciji	var.	
kopiraj	&	povrni,	ter	izberite	
nastavitve	>	urnik	var.	
kopir.	>	Samodejno	brisanje	
varnostnih	kopij,	da	izberete	
število	kopij,	ki	se	hranijo.
Ko	vstavite	pomnilniško	•	
kartico	v	vaš	pametni	telefon,	
se	bo	pojavil	nov	direktorij	
pomnilniške	kartice	kot:	
polaris	Office	/	moje	mape/_
ZunanjiSd/spritebackup	
(ko	je	pomnilniška	kartica	
vstavljena).
varnostno	kopiranje	omogo•	 ča	
hipno	izdelavo	kopije	za	vse	
želene	vsebine.	(Aplikacije	
in	podatki	aplikacij,	imenik,	
Sporočila,	dnevniki	klicev,	
Koledar,	Zaznamki).	če	
nedavnih	kopij	ni	bilo,	se	
bo	na	zaslonu	izpisalo	“ni	
varnostnih	kopij”,	če	te	
obstajajo,	se	pojavijo	dve	
zadnji	varnostni	kopij.
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OpOmbA:
povrni	omogo•	 ča,	da	ponovno	
namestite	vsebine.	Aplikacija	
povrni	se	lahko	uporablja	
za	varnostne	kopije	na	tem	
pametnem	telefonu	kot	
tudi	na	drugih	LG	pametnih	
telefonih.
urnik	omogo•	 ča,	da	
uporabnik	določi	želeno	uro	
za	samodejno	varnostno	
kopiranje,	kot	je	zgodaj	
zjutraj,	ko	uporabnik	običajno	
ne	uporablja	telefona.	telefon	
v	osnovi	ni	nastavljen	na	
samodejno	kopiranje.	Če	je	
urnik	varnostnega	kopiranja	
nastavljen	se	bo	na	zaslonu	
pokazal	čas	do	naslednjega	
varnostnega	kopiranja.
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pOSOdObitev	
prOGrAmSKe	Opreme	
teLefOnA
internetna	posodobitev	
programske	opreme	mobilnega	
telefona	LG
Za več informacij o uporabi te 
funkcije obiščite http://update.
lgmobile.com or http://www.lg.com/
common/index.jsp  izberite 
državo in jezik. 
Ta funkcija omogoča priročno 
posodobitev vgrajene programske 
opreme telefona na novejšo 
različico prek interneta. Tako 
obisk storitvenega centra oziroma 
servisa ne bo potreben. Ta 
funkcija je na voljo samo, če LG 
izda novejšo različico vgrajene 
programske opreme za vašo 
napravo.
Ker morate nenehno spremljati 
posodobitve vgrajene programske 
opreme mobilnega telefona, pred 
nadaljevanjem upoštevajte vsa
navodila in opombe, ki se izpišejo 
pri vsakem koraku. Če med 
nadgradnjo odstranite podatkovni 
kabel USB ali baterijo, lahko resno 

poškodujete mobilni telefon.

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

brezžična	posodobitev	
programske	opreme	mobilnega	
telefona	LG	(OtA)
Ta funkcija omogoča priročno 
brezžično posodobitev vgrajene 
programske opreme telefona na 
novejšo različico, ne da bi morali
priključiti USB-kabel. Ta funkcija je 
na voljo samo, če LG izda novejšo
različico vgrajene programske 
opreme za vašo napravo.
Najprej lahko preverite trenutno 
različico programske opreme v
mobilnem telefonu: nastavitve	>	
vizitka	telefona	>	posodobitev
programske	opreme	>	preveri	
posodobitev	programske	
opreme.
Spremenite lahko tudi urnik 
posodabljanja na 1 uro, 4 ure, 8 ur 
ali 24 ur pred posodobitvami. V tem 
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primeru vas bo aplikacija opomnila 
na posodobitev, ko ta čas preteče. 
Posodobitev lahko spremenite ali 
izvedete tudi ročno.

OpOmbA:	delovanje	te	fukcije	
je	odvisno	od	vašega	ponudnika	
omrežnih	stritev,	regije	in	
države.

blagovne	znamke
Avtorske pravice 2012 LG • 
Electronics, Inc. Vse pravice 
pridržane. LG in LG logo sta 
registrirani blagovni znamki 
družbe LG Group in povezanih 
podjetij.
Bluetooth® je registrirana • 
blagovna znamka podjetja 
Bluetooth SIG, Inc.
Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED znak, • 
in Wi-Fi logo so registrirane 
blagovne znamke družbe Wi-Fi 
Alliance.
Vse ostale blagovne znamke so v • 
lasti njihovih lastnikov.

divX	mobile	 	
veČ	O	videOpOSnetKih	divX: 
DivX®® je digitalna oblika zapisa 

videoposnetka podjetja DivX, 
LLC, ki je podružnica korporacije 
Rovi. Naprava ima certifikat 
DivX Certified® za predvajanje 
DivX videoposnetkov. Dodatne 
informacije in programska orodja za 
pretvorbo datotek v obliko zapisa 
DivX si oglejte na spletni strani www.
divx.com. 
veČ	O	videOpOSnetKih	divX	
nA	ZAhtevO: to DivX Certified® 
napravo morate registrirati, da lahko 
predvajate filme DivX na zahtevo 
(VOD), ki jih kupite. Postopek 
registracije je podrobneje opisan na 
spletni strani vod.divx.com.
divX	certified®	za	predvajanje	
videoposnetkov	divX®	do	
720	slikovnimi	pikami	visoke	
ločljivosti,	vključno	s	prvovrstnimi	
vsebinami.	
divX®,	divX	certified®	in	
povezani	logotipi	so	blagovne	
znamke	družbe	rOvi	in	se	
uporabljajo	v	skladu	z	licenco.
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Obvestilo:	Odprtokodna	
programska	oprema
Če	želite	pridobiti	izvorno	
kodo	po	licencah	GpL,	LGpL,	
mpL	in	drugimi	licencami	za	
odprtokodno	opremo,	obiščite	
http://opensource.lge.com/	
vse	veljavne	licenčne	pogoje,	
zavrnitve	odgovornosti	in	
obvestila	lahko	prenesete	
skupaj	z	izvorno	kodo.

dtS	
Narejen pod licenco DTS Licensing 
Limited. DTS in znak sta registrirani 
blagovni znamk, & DTS 2.0 Channel 
ter DTS logotipi so blagovne 
znamke podjetja DTS, Inc. Izdelek 
vključuje programsko opremo. © 
DTS, Inc. Vse pravice zadržane.

dolby	digital	plus	
Narejen pod licenco Dolby 
Laboratories. Dolby in dvojni-D, sta 
blagovni znamki podjetja Dolby Lab 
Dolby Laboratories.

P
osodobitev program

ske oprem
e
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dOdAtKi
Ti dodatki so na voljo za model LG-P940. (Spodaj	prikazana	oprema	je	lahko	
izbirna.)

polnilec podatkovni	
kabel
Povežite 
LG-P940 s 
PC-jem.

baterija navodila
Spoznajte 
LG-P940.

Stereo	
slušalke

OpOmbA:
-		vedno	uporabljate	originalno	LG	opremo.	napake	zaradi	napačne	

opreme,	lahko	vplivajo	na	veljavnost	garnacije.
-		dodatna	oprema	se	lahko	ralikuje	glede	na	regijo.

D
odatki
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temperatura	okolja
najvišja:  +55°C (praznjenje), +45°C (polnjenje)
najnižja: -10°C

tehniČni	pOdAtKi

Declaration of ConformityDeclaration of Conformity

LG-P940

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name                                           Issued Date

Doo Haeng Lee/Director        13. Dec. 2011

Signature of representative

Declaration

Supplementary Information

Applicable Standards Details

Product Details

Suppliers Details

Trade Name

Model Name

Product Name

Address

Name
LG Electronics Inc

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 893 V1.5.1

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

LG

Tehnični podatki
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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 SIM
V telefonu  ni SIM 
ali pa je nepravilno 
vstavljena.

Poskrbite, da je kartica SIM 
pravilno vstavljena.

Ni omrežne
povezave/ 
izguba
omrežne 
povezave

Šibak signal zunaj 
območja omrežja 
GSM.
Operater je 
spremenil
storitve.

Premaknite se k oknu ali na prosto. 
Preverite operaterjevo območje 
pokritosti.
Preverite, ali je SIM-kartica starejša 
od 6 do 12 mesecev.
Če je, jo zamenjajte v najbližji 
poslovalnici omrežnega ponudnikar.

Kodi se ne
ujemajo

Če žel. spremeniti
varnostno kodo, 
morate potrditi 
novo tako, da jo
znova vnesete.
Vneseni kodi se ne 
ujemata.

Privzeta koda je [0000]. Če kodo 
pozabite, se obrnite na ponudnika 
storitev.

Nastaviti ni
mogoče 
nobene
aplikacije

Ponudnik storitev 
je ne podpira ali pa 
je potrebna
registracija.

Obrnite se na ponudnika storitev.

O
dprava napak
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Sporočilo možni	vzroki možni	ukrepi

Ni mogoče 
klicati

Napaka pri klicanju
Vstavljena je nova 
SIM kartica.
Dosežen je 
predplačniški
limit.

Novo omrežje ni odobreno.
Preverite, kakšne so nove 
omejitve.
Obrnite se na ponudnika storitev 
ali ponastavite omejitev s kodo 
PIN 2.

Telefona ni
mogoče 
vklopiti

Tipko za vklop/
izklop ste
držali dovolj dolgo.
Baterija ni 
napolnjena.
Kontakti baterije 
so umazani.

Tipko za vklop/izklop držite 
pritisnjeno vsaj dve sekundi.
Polnilnik pustite priključen dalj 
časa. Očistite stike.
Odstranite baterijo in jo znova 
vstaviti.

Napaka pri
polnjenju

Baterija ni 
napolnjena.
Zunanja 
temperatura je
previsoka ali 
prenizka.
Težava s stiki. 

Ni napetosti. 

Okvara polnilca. 

Okvara polnilca
Baterija
je okvarjena

Napolnite baterijo.
Poskrbite, da se telefon polni pri 
normalnih temperaturah.
Preverite polnilec in povezavo s 
telefonom.
Preverite stike baterije in jih, po 
potrebi, očistite.
Polnilec priključite v drugo 
vtičnico.
Če se polnilec ne segreje, ga 
zamenjajte.
Uporabljajte samo originalno 
dodatno opremo LG.
Zamenjajte baterijo.

O
dprava napak
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Sporočilo možni	vzroki možni	ukrepi

Številka ni
dovoljena

Vklopljena je 
funkcija Fiksne
številke.

Preverite nastavitve in izklopite 
funkcijo.

Prejem/
pošiljanje
SMS& slik ni
mogoče.

Pomnilnik je poln. Izbrišite nekaj obstoječih sporočil 
v telefonu.

Datoteke ni
mogoče 
odpreti.

Nepodprta oblika 
zapisa
datoteke.

Preverite, katere oblike zapisa 
datoteke so podprte.

Kartica SD ne
deluje

Podprta sta samo
sistema FAT16 in 
FAT32.

Preverite sistem kartice SD z 
bralnikom kartic ali formatirajte 
kartico SD s telefonom

Zaslon se
ne vklopi pri
dohodnem 
klicu.

Težava s senzorjem 
bližine.

Če uporabljate zaščitni trak 
ali ohišje, preverite, ali pokriva 
območje okoli senzorja
bližine. Poskrbite, da je območje 
okrog senzorja bližine čisto.

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

Prekinjanje ali
zamrznitev.

Občasne težave v
programski opremi.

Odstranite baterijo in jo ponovno 
vstavite. Vklopite telefon.
Poskusite posodobiti programsko 
opremo prek spletnega mesta.

O
dprava napak
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fAQ
Preden pokličete servis ali telefon odnesete na servis, preverite ali se je na 
vašem telefonu pojavila katera izmed spodaj navedih težav.

Kategorija
Pod-

kategorija
vprašanje Odgovor

bt
Bluetooth
naprave

Katere funkcije so na 
voljo prek Bluetooth?

Povežete lahko Bluetooth avdio 
naprave kot sta Stereo/Mono slušalke, 
Avto inštalacijo ter izmenjate slike, 
videe, kontakte,... prek Galerija/meni 
kontaktov. Kadar je naprava poveznana 
na kompatibilen FTP strežnik, lahko 
prenašate shranjene vsebine iz (notranjega 
pomnilnika ali SD kartice).

bt
Bluetooth
slušalke

Kadar so pripete 
Bluetooth slušalke; ali 
lahko glasbo poslušam 
prek žičnih slušalk na 
3.5mm priključku?

Ko je poveznana Bluetooth slušalka, se 
vsi zvoki predvajajo prek te. Kot privzeto, 
bo omogočeno, da glasbo poslušate prek 
žičnih slušalk.

podatki
Kontakti

Varn. kopija

Kako varnostno kopirati 
Imenik?

Podatki iz Imenika so lahko sinhronizirani 
z Gmail™.

podatki
Sinhronizacija

Ali je mogoče nastaviti 
enosmerno sinhroniz. 
Gmail?

Na voljo je samo dvosmerna sinhrnizacija.
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Kategorija
Pod-

kategorija
vprašanje Odgovor

podatki
Sinhronizacija

Ali je mogoče 
sinhronizirati vse mape 
E-pošte?

Mapa Prejeto se samodejno sinhronizira. 
Ostale mape si lahko ogledate s pritiskom 
tipke meni		  ter mape.

Google™
Gmail prijava

Ali se moram vsakokrat 
prijaviti v Gmail, ko  
želim uporabiti Gmail?

Ko se enkrat prijavite v Gmail, vam te ni 
potrebno znova narediti.

Google	
storitve

Google račun

Ali je mogoče filtrirati 
sporočila?

Ne, filtriranje e-pošt ni mogoče prek 
telefona.

funkcija	
telefon

YouTube™

Ali je mogoče 
pregledovati YouTube 
video?

Da, telefon podpira YouTube video, vendar 
jih boste morda morali pregledovati prek 
YouTube aplikacije (in ne prek brsklanika).

funkcija	
telefon
E-pošta

Kaj se zgodi, če 
zaženem drugo 
aplik. med pisanjem 
sporočila?

Vaša e-pošta bo samodejno shranjena v 
Osnutke.

funkcija	
telefon

Zvonjenje

Ali je omejitev velikosti 
MP3 datoteke za 
melodijo zvonjenja?

Ni omejitve velikosti.

funkcija	
telefon
Čas 

sporočila

Telefon ne prikazuje 
čas prejema za 
sporočila starejša od 
24 ur. 
Kako to spremenim?

Čas prejema je prikazan samo za sporočila 
v enem dnevu.
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Kategorija
Pod-

kategorija
vprašanje Odgovor

funkcija	
telefon
mikroSD 
kartica

Kolikšna je največa 
velikost kartice, ki jo 
telefon podpira?

32 GB pomnilniška kartica.

funkcija	
telefon

Navigacija

Ali je mogoče namestiti 
drugo aplikacijo za 
navigacijo?

Katerakoli aplikacija, ki je na voljo na 
Android Market™ in je kompatilbilna 
s strojno opremo se lahko prenese in 
namesti.

funkcija	
telefon

Sinhronizacija

Ali je mogoče 
sinhrnizirati kontakte 
iz vseh mojih E-poštnih 
računov?

Samo Gmail in MS Exchange strežnika 
(Company Email Server) bosta sinhrnizirala 
kontakte.

funkcija	
telefon

Počakaj in 
Premor

Ali je mogoče shraniti 
kontakt s Počakaj in 
Premor v številki?

Če prenesete kontakt s funkcijo W & P 
shranjeno v številki, tega ne boste mogli 
uporabiti. Tako številko boste morali znova 
shraniti.
Kako shraniti s Počakaj in Premor:
1.  Na osnovnem zaslonu dotaknite ikono 

.
2.  Vpišite številko ter pritisnite meni	 .
3. Dotaknite dodaj	2-sek	premor ali 
dodaj	počakaj.

funkcija	
telefon
Varnost

Katere funkcije varnosti 
ima telefon?

Na telefonu lahko namestite Vzorec 
odklepa, ki ga morate vnesti preden 
začnete z uporabo telefona.
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Kategorija
Pod-

kategorija
vprašanje Odgovor

funkcija	
telefon
Vzorec

odklepa

Kako usvarim vzorec 
odklepa?

1.  Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko 
meni	 .

2.  Izberite nastavitve > Lokacija	&	
varnost.

3.  Izberite nastavi	zaklep	zaslona > 
vzorec. Kadar prvič nameščate vorec 
odklepa, se bo pojavil kratek vodič po 
funkciji.

4.  Nastavite tako, da narišete vzorec ter 
ga ponovite in s tem potrdite vzorec 
odklepa..

bodite	previdni	pri	vzorcu	odklepa.
Zelo pomembno je, da si zapomnite vaš 
vzorec odklepa. Telefona ne bo mogoče 
uporabiti, če boste Vzorec napačno vnesli 
5 krat. Na voljo imate 5 poskusov za vnos 
Vzorca. Če ste vzorec napačno vnesli 
5 krat, lahko ponovno poskusite po 30 
sekundah.
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Kategorija
Pod-

kategorija
vprašanje Odgovor

funkcija	
telefon
Vzorec

odklepa

Kaj naj storim, če sem 
pozabil Vzorec odklepa 
ter nisem ustvaril 
Google računa na 
telefonu?

Če	ste	pozabili	geslo:
če ste na telefonu prijavljeni v vaš 
Google račun in 5 krat napačno vnesli 
vzorec, pritisnite tipko Pozabil vzorec. 
Telefon boste odklenili s ponovno prijavo 
v vaš Google račun. Če Google računa 
niste ustvarili ali ste pozabili podatke za 
prijavo, boste morali opraviti tovarniško 
ponastavitev.
pozor:	Kadar	naredimo	tovarniško	
ponastavitev,	se	izbrišejo	vsi	podatki	
na	telefonu.	naredite	varnostno	kopijo	
pomembnih	podatkov	preden	zaženete	
tovarniško	ponastavitev.
Kako zaženem tovarniško ponastavitev:
1. Izklopite telefon.
2.  Pritisnite in zadržite naslednje tipke 

istočasno (več kot 10 sek): tipka vklop/
Zaklep + tipka	fotoaparat + tipka	
Zmanjšaj	glasnost

3.  Telefon se bo vklopil in izvedel tovarniško 
ponastavitev. 

funkcija	
telefon

Pomnilnik

Kako bom vedel ali je 
pomnilnik poln? Prejeli boste obvestilo.
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Kategorija
Pod-

kategorija
vprašanje Odgovor

funkcija	
telefon

Jezik

Ali je mogoče 
spremeniti jezik?

Telefon ima veliko jezikov.
Da bi spremenili jezik
1.  Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko 

meni	   in izberite nastavitve.
2.  Izberite jezik	&	tipkovnica > izberi	

jezik.
3.  Dotaknite želeni jezik.

funkcija	
telefon

VPN
Kako nastavim VPN?

VPN dostopna konfiguracija se razlikuje za 
vsako podjetje. Da bi konfigurirali VPN na 
vašem telefonu, morate prejeti podatke 
administratorja za omrežje podjetja.

funkcija	
telefon

Iztek zaslona

Zaslon se izklopi po 
15 sekundah. Kako 
lahko spremenim to 
nastavitev?

1.  Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko 
meni		 .

2.  Izberite nastavitve > Zaslon.
3.  V nastavitvah zaslona izberite Čas	

izteka	zaslona.
4.  Izberite želeni čas osvetlitve zaslona.

funkcija	
telefon

feedback

Vključil sem haptične 
povratne informacije. 
Ko vnašam številko, 
telefon še vedno vibrira. 
Kako izklopim funkcijo?

1.  Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko 
meni	 .

2.  Izberite nastavitve > Zvok.
3.  Izberite haptične	povratne	informacije 

tin odznačite polje, če želite izklopiti 
funkcijo.
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Kategorija
Pod-

kategorija
vprašanje Odgovor

funkcija	
telefon

Wi-Fi & 3G

Ko sta na voljo tako 
Wi-Fi kot 3G; katero 
povezavo bo uporabil 
telefon?

Za prenos podatkov je morda telefon 
prednastavljen na Wi-Fi povezavo (če 
Wi-Fi povezava vklopljena). Na telefonu 
ne bo prikazano nobeno obvestilo, ko ta 
preklopi na 3G omrežje.
Da bi videli katero omrežje se uporablja, 
poglejte na zgornji rob telefona, kjer bo 
prikazana 3G Wi-Fi ikona.

funkcija	
telefon
Osnovni 
zaslon

Ali je mogoče aplikacijo 
odstraniti iz osnovnega 
zaslona?

Da. Samo dotaknite in zadržite ikono, 
dokler se ne pojavi ikona Koš na spodjem 
delu zaslona. Potem, ne da bi izpustili 
ikono, to potegnete Koš.

funkcija	
telefon

Aplikacije

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

1.  Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko  
meni	 .

2.  Izberite nastavitve > Aplikacije > 
uporavljaj	z	aplikacijami.

3.  Izberite aplikacijo in ukaz Odstrani.

funkcija	
telefon
Polnilec

Ali je mogoče polniti 
telefon prek USB 
kabla, brez namestitve 
potrebnega USB 
gonilnika?

Da, telefon lahko polnete prek USB kabla, 
neglede ali so gonilniki nameščeni ali ne.
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Kategorija
Pod-

kategorija
vprašanje Odgovor

funkcija	
telefon
Alarm

Ali lahko uporabim 
glasbene datoteke za 
Alarm?

Da. Ko glasbeno datoteko shranite kot 
melodijo zvonjenja, jo lahko nastavite kot 
alarm.
1.  Pritisnite in zadržite skladbo na seznamu. 

V prikazanem meniju izberite uporabi	
kot	zvonjenje.

2.  V alarmu izberite želeno melodijo.

funkcija	
telefon
Alarm

Ali bo alarm slišen, če je 
telefon izklopljen? Ne, tega ne podpira.

funkcija	
telefon
Alarm

Če je zvonjenje 
nastavljeno na nemo ali 
je vkljčeno vibriranje, se 
bo alarm slišal?

Alarm bo glasovno predvajan tudi pri teh 
nastavitvah.
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Kategorija
Pod-

kategorija
vprašanje Odgovor

Okrevanje
Tovarniška 

ponastavitev

Kako tovarniško 
ponastavim?

Ponastavitev naprave na tovarniške 
nastavitve izbriše vse podatke na telefonu. 
Če ponastavite telefon, boste morali 
ponovno vnesti vse informacije kot pri prvem 
vpisu v Android
1.  Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko	

meni	 .
2.  Izberite nastavitve > Zasebno > 

tovarniško	ponstavi.
3.  Preberite opozorilo in ponastavi.
4. Izberite izbriši	vse.
Opozorilo:
Č•	 e izberete funkcijo tovarniška 
ponastavitev, bodo izbirsani vsi vaši osebni 
podatki iz telefona, vključno s podatki 
vašega Google računa, ter vsi drugi računi 
vaše sistemske aplikacije in nastavitve 
le-teh kot tudi prenesene aplikacije in DRM 
licenc.
Ponastavitev ne zbriše posodobitve • 
sistemske programske opreme, ki ste jo 
naložili ali datotek na micro SD kartici ali 
notranjem pomnilniku, kot so glasba ali 
fotografije. Če želite izbrisati vse podatke 
na notranjem pomnilniku, medtem ko 
opravljate ponastavitev označite tudi 
izbriši	notranji	pomnilnik.
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Kategorija
Pod-

kategorija
vprašanje Odgovor

Okrevanje
Tovarniška 

ponastavitev 

Kako lahko 
naredim tovarniško 
ponastavitev, če ne 
morem v nastavitve 
telefona?

Kako narediti Tovarniško ponastavitev:
1. Izklopite telefon.
2.  Pritisnite in zadržite naslednje tipke 

istočasno (več kot 10 sek): tipka vklop/
Zaklep + tipka	fotoaparat + tipka	
Zmanjšaj	glasnost.

3.  Telefon se bo vklopil in izvedel tovarniško 
ponastavitev. 

Opozorilo:
pri	tovarniški	ponastavitvi	bodo	izbirsani	
vsi	uporabnikovi	podatki	in	aplikacije.	
prosimo,	da	varnostno	kopirate	
podatke,	preden	izvedete	tovarniško	
ponastavitev.



Odstranjevanje	stare	naprave
1   Če je izdelek označen s simbolom prekrižanega smetnjaka na 

kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/EC.
2   Vse električne in elektronske izdelke je odstranjujte ločeno od 

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

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

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

Odlaganje	odpadnih	baterij/akumulatorjev	
1  Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom 

prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 
2006/66/EC.

2  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.

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

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

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


