Vstavljanje kartice SIM in baterije telefona
Vstavljanje kartice SIM

LG-T385 Uporabniški priročnik − slovenščina
Del vsebine v tem priročniku se glede na programsko opremo telefona ali
ponudnika storitev lahko razlikuje od vašega telefona.

Wi-Fi
(WLAN)

Opremo je mogoče uporabljati v vseh evropskih
državah.
Brezžično lokalno omrežje lahko v EU v zaprtih
prostorih uporabljate brez omejitev, uporaba na
prostem pa je prepovedana v Franciji, Rusiji in
Ukrajini.

P/N: MFL (1.0)

www.lg.com

Uporaba zaslona na dotik
Nasveti za uporabo zaslona na dotik
• Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
• Ne pritiskajte premočno. Zaslon na dotik je dovolj
občutljiv, da zazna rahel, vendar čvrst dotik.
• S konico prsta se dotaknite želene možnosti.
Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.
• Ko telefona LG-T385 ne uporabljate, se zaslon
zaklene.

Upravljanje z zaslonom na dotik
Ikone na zaslonu na dotik telefona LG-T385 se
dinamično spreminjajo glede na opravilo, ki ga
izvajate.
Odpiranje aplikacij
Če želite odpreti aplikacijo, se dotaknite njene ikone.

Vnašanje besedila
Način vnosa lahko izberete tako, da se dotaknete
ikone
in nato izberete možnost Način vnosa.
Dotaknite se ikone
, da vklopite način T9. Ta
ikona je prikazana samo, če ste kot način vnosa
izbrali možnost Senzorska tipkovnica.
Dotaknite se ikone
, da preklopite med načinom
za vnos številk, simbolov in besedila.
Za preklop med vnašanjem velikih in malih črk
uporabite tipko Shift.
NASVET: SMS lahko hkrati pošljete več stikom.
Uporabnik lahko izbere/prekliče izbiro vseh
stikov za pošiljanje sporočila. Označite lahko
največ 20 stikov. Ko izberete možnost Izberi vse,
se označi le prvih 20 stikov. Za pošiljanje SMS-a
določeni skupini stikov izberite možnost Skupina
in izberite želeno skupino.

Izvajalci – po glasbeni zbirki brskajte po imenih
izvajalcev.
Albumi – po glasbeni zbirki brskajte po naslovih
albumov.
Zvrsti – po glasbeni zbirki brskajte po zvrsteh.
Seznam skladb – vsebuje vse ustvarjene sezname
predvajanja.
Naključno predvajaj – skladbe predvajajte v
naključnem zaporedju.

Upravljanje datotek
Večpredstavnostne datoteke lahko shranite v
pomnilnik telefona za enostaven dostop do vseh
slik, zvokov, videoposnetkov in iger. Datoteke lahko
shranite tudi na pomnilniško kartico. Če uporabljate
pomnilniško kartico, sprostite prostor v pomnilniku
telefona.
Če pritisnete možnost Moje zadeve, lahko
odprete seznam map, kjer so shranjene vse
večpredstavnostne datoteke.

Pomikanje
Povlecite na stran, da se pomaknete. Po nekaterih
zaslonih, kot je na primer seznam dnevnikov, se
lahko pomikate tudi navzgor in navzdol.

Klici
Klicanje
1 P
 ritisnite
, da odprete tipkovnico.
2 S tipkovnico vnesite številko.
3 Pritisnite
za klicanje.
NASVET! Če želite vnesti znak + za mednarodni
klic, pritisnite in držite "0".
Pritisnite tipko za vklop/izklop, da zaklenete zaslon
na dotik in preprečite nenamerno klicanje.

OPOMBA: Opravičilno sporočilo – med
opozorilom o dohodnem klicu lahko
prednastavljeno sporočilo pošljete kot SMS tako,
da kliknete Opravičilno sporoč.
OPOMBA: Razvrščanje SMS-ov – prejeta
sporočila lahko razvrstite na želen način in si
tako olajšate dostop do njih. (datum, pošiljatelj
in prebrano/neprebrano)

Nastavitev e-pošte

Ko se naročite na brezžično omrežje, prejmete
vtično kartico SIM s podrobnostmi naročnine, kot
so koda PIN, razpoložljive dodatne storitve itd.
Pomembno!
Vtično kartico SIM in njene kontakte lahko hitro
poškodujete s praskanjem ali upogibanjem, zato pri
vstavljanju in odstranjevanju kartice bodite previdni.
Kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.
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Tipka za klicanje
Klicanje telefonskih
številk in sprejemanje
dohodnih klicev.

4
SIM

SIM

Preden odstranite baterijo, napravo izklopite in
izključite napajalnik.
1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.
2 Dvignite baterijo iz ležišča.
3 V
 stavite kartico SIM.
OPOMBA: vzorčna kartica SIM, ki je vstavljena v
spodnjo režo, ne deluje, zato je ne odstranite.
4 V
 stavite baterijo.

SIM
y SIM
Dumm
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Priključki za prostoročni komplet ali
stereo slušalke

SIM
y SIM
Dumm

SIM
SIM

Sprejem in zavrnitev klica
SIM

SIM
y SIM
Dumm

1 N
 a osnovnem zaslonu se dotaknite ikone
, da
odprete Imenik.
2 Dotaknite se polja Išči na vrhu zaslona in s
tipkovnico vnesite prvih nekaj črk stika, ki ga želite
poklicati.
3 Na filtriranem seznamu se dotaknite ikone Kliči
ob stiku, ki ga želite poklicati. Če za stik obstaja
več številk, je pri klicu uporabljena privzeta.
4 Če obstaja za stik več številk, se lahko tudi
dotaknete imena stika in izberete številko, ki jo
želite uporabiti. Lahko se dotaknete tudi ikone
in začnete klic z uporabo privzete številke.
OPOMBA: samodejni klic – samodejni klic
posnema pravi dohodni klic. Pritisnite "#*#" na
tipkovnici, da opravite samodejni klic. Ta se ne
zaračuna.

Fotoaparat
Hitro fotografiranje
1 P
 ritisnite meni Fotoaparat.
2 Ko fotoaparat izostri sliko, se dotaknite ikone
na sredini desne strani zaslona, da posnamete
fotografijo.
NAMIG: za preklop v način fotoaparata ali
kamere na sredini zaslona pomaknite ikono
fotoaparata ali kamere navzgor/navzdol.

y SIM
Dumm

Ko telefon zazvoni, se oglasite s tipko
.
Če želite utišati zvok zvonjenja, se na opozorilnem
zaslonu dotaknite jezička Tiho. To je uporabno, če
pred sestankom pozabite preklopiti profil na Tiho. Če
želite klic zavrniti, se v opozorilnem zaslonu dotaknite
jezička Zavrni.

Imenik
Iskanje stika
1 P
 ritisnite ikono Imenik.
2 Prikaže se seznam stikov. Če v polje Išči vnesete
prvo črko imena stika, se meni pomakne na ta
abecedni del seznama.

Dodajanje novega stika
1 P
 ritisnite Imenik in nato Dodaj.
2 Izberite, ali želite stik shraniti v notranji pomnilnik
ali na kartico SIM.

Nastavi kot – pritisnite, če želite fotografijo nastaviti
za ozadje osnovnega zaslona, ozadje zaklenjenega
zaslona ali sliko kontakta.
Uredi – pritisnite, če želite sliko urediti.
Pritisnite, če želite izbrisati sliko.
Pritisnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
Pritisnite, če si želite ogledati galerijo
shranjenih fotografij.

Uporaba naprednih nastavitev
V iskalu se dotaknite možnosti
, da odprete vse
možnosti naprednih nastavitev.
Ko izberete to možnost, pritisnite gumb V redu.

Ko posnamete fotografijo
Posneta fotografija se prikaže na zaslonu.
Na voljo so naslednje možnosti.
Dotaknite se
.
Pošiljanje podatkov – pritisnite za prenos fotografije.
Pošlji prek – pritisnite, če želite fotografijo poslati kot
sporočilo, e-pošto ali po vmesniku Bluetooth.

Videokamera

Igre in aplikacije

Uporaba kalkulatorja

Nove igre in aplikacije lahko prenesete in shranite
v telefon.

1 P
 ritisnite Kalkulator.
2 Za vnos številk uporabite tipke s številkami.

Aplikacija

Pretvorba enote

3 V
 razdelku Download (Prenos) kliknite PC Sync
(Sinhronizacija z računalnikom), nato pa za prenos
aplikacije "LG PC Suite IV" kliknite WINDOW
PC Sync Download (Prenos programa za
sinhronizacijo z računalnikom Windows).

1 P
 ritisnite možnost Koledar.
2 Izberite datum, na katerega želite dodati
dogodek.
3 Pritisnite možnost Dodaj.

Nastavitev alarma
1 P
 ritisnite možnost Alarmi.
2 Pritisnite možnost Dodaj. Zdaj lahko v tem meniju
nastavite in shranite alarm.

Diktafon
Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali
druge zvočne datoteke.

1 P
 ritisnite Pretvornik enot.
2 Izberite, kaj želite pretvoriti: Valuta, Površina,
Dolžina, Teža, Temperatura, Prostornina ali Hitrost.
3 Nato izberite enoto in vnesite vrednost, ki bi jo
radi pretvorili.

Snemanje kratkega posnetka
Za preklop v način fotoaparata ali kamere na sredini
desne strani zaslona pomaknite ikono fotoaparata ali
kamere navzgor/navzdol.

Nameščanje programa OnScreen Phone v računalnik
Prenesite OSP s spletnega mesta www.lg.com
> Support (Podpora) > Mobile Phone Support
(Podpora za mobilne telefone) > izberite model (LGT385) > OSP.

Nameščanje aplikacije "LG PC
Suite IV"
Splet
Aplikacijo "LG PC Suite IV" za računalnik lahko
prenesete s spletne strani družbe LG.
1 Obiščite www.lg.com in izberite želeno državo.
2 Pojdite na Support (Podpora) > Mobile Phone
Support (Podpora za mobilne telefone) > izberite
model (LG-T385).

Tipka za vklop/izklop ali zaklepanje
• Kratek pritisk za vklop/izklop
zaslona.
• Dolg pritisk za vklop/izklop.

Tipka Končaj
• Končanje ali zavrnitev
klica.
• Vrnitev na nedejavni
zaslon iz menija.

SIM

Dum

Dotaknite se možnosti E-pošta z 2. zaslona.
Če e-poštni račun ni nastavljen, zaženite in
dokončajte čarovnika za nastavitev e-pošte.
Nastavitve lahko preverjate in urejate ter lahko
preverjate tudi dodatne nastavitve, ki so bile
samodejno nastavljene, ko ste ustvarili račun.

Dodajanje dogodka v koledar

Tipka Nazaj
Nazaj na prejšnji zaslon.

SIM

my

Tipke za glasnost
•K
 o je prikazan osnovni zaslon:
glasnost melodije zvonjenja in
zvoka ob dotiku.
•M
 ed klicem: glasnost slušalke.
•S
 podnja tipka za glasnost: pritisnite
in držite za vklop/izklop tihega
načina.

Senzor bližine
Slušalka

2

3

Slike

Klicanje številk iz imenika

Deli telefona

5 N
 amestite hrbtni pokrov.
6 Napolnite baterijo.

Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona odpira
zanimiv in popolnoma barven svet iger, glasbe,
novic, športa, razvedrila in še česa. Kjerkoli ste in
karkoli vas zanima.

3 V
 nesite ime in priimek.
4 Za vsak stik lahko vnesete do pet različnih številk.
5 Dodajte e-poštni naslov. Dodate lahko do dva
različna e-poštna naslova za posamezen stik.
6 Stik dodelite eni ali več skupinam.
7 Izberite možnost Shrani, da shranite stik.

Sporočila
Telefon LG-T385 združuje sporočila SMS in MMS v
intuitivnem meniju, ki je preprost za uporabo.
Pošiljanje sporočila
1 V meniju pritisnite Sporočila in izberite možnost
Napiši sporočilo, da začnete sestavljati novo
sporočilo.
2 Pritisnite možnost Vstavi, da dodate sliko,
videoposnetek, zvok, predlogo ali druge vsebine.
3 Pritisnite možnost Za na vrhu zaslona, da vnesete
prejemnike. Nato vnesite številko ali pa se
dotaknite ikone
in izberite stik. Dodate lahko
več stikov.

1 S
 telefonom v vodoravnem položaju usmerite
objektiv proti objektu snemanja.
2 Pritisnite rdečo piko .
3 Na dnu zaslona iskala s časovnikom, ki prikazuje
dolžino videoposnetka, se prikaže
REC.
4 Če želite začasno ustaviti video posnetek, se
dotaknite , za nadaljevanje pa izberite .
5 Dotaknite se
na zaslonu in ustavite snemanje
videa.

Po snemanju videoposnetka
Na zaslonu se prikaže fotografija, ki predstavlja zajeti
videoposnetek. Ime videoposnetka se prikaže na
dnu zaslona.
Na voljo so naslednje možnosti.
Pritisnite, da začnete predvajanje videoposnetka.
Pritisnite
za.
Pošlji prek – pritisnite, če želite video poslati kot
sporočilo, e-pošto ali po vmesniku Bluetooth.

Dostop do spleta
1 P
 ritisnite Brskalnik.
2 Za neposreden dostop do domače strani
brskalnika izberite možnost Da. Ko se stran
naloži, pritisnite gumb z nastavitvami v zgornjem
desnem kotu za več možnosti.
OPOMBA: za povezavo s temi storitvami in
prenos vsebine se zaračunajo dodatni stroški.
Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za
prenos podatkov.

Nastavitve
Prilagajanje profilov
Nastavitve profila lahko prilagodite.
1 Izberite možnost Profili.
2 Izberite profil, ki ga želite urediti.

4 Ko končate, pritisnite možnost Pošlji.
OPOZORILO: če sporočilu SMS dodate
sliko, videoposnetek ali zvok, se SMS samodejno
pretvori v MMS, kar se ustrezno zaračuna.
NAMIG: uporabnik lahko izbrano besedilo iz
katerega koli urejevalnika kopira v kateri koli
drug urejevalnik.
Primer: pojdite v urejevalnik sporočil in vnesite
nekaj besedila. Izberite želeno besedilo tako, da
se premaknete nanj. Kazalec postavite na točko,
kamor želite prilepiti besedilo. Pojdite na Možn.
in kliknite Prilepi, da boste kopirano besedilo
prilepili.
OPOMBA: Neželeno sporočilo – neželena
sporočila lahko blokirate tako, da navedete
številke ali določene besede. Ta sporočila se
bodo shranila v mapo Neželena pošta.

Dotaknite se, če želite izbrisati pravkar ustvarjeni
videoposnetek, in potrdite z možnostjo Da. Znova se
prikaže iskalo.
Dotaknite se, če želite takoj posneti naslednji
videoposnetek. Trenutni videoposnetek se shrani.
To možnost izberite, če si želite ogledati galerijo
shranjenih videoposnetkov in slik.

Uporaba naprednih nastavitev
V iskalu se dotaknite možnosti
, da odprete vse
možnosti naprednih nastavitev. Če želite spremeniti
nastavitve videokamere, izberite to možnost in nato
pritisnite gumb V redu.

Glasba
Za dostop do glasbenega predvajalnika pritisnite
Glasba. Tukaj lahko dostopate do različnih map:
Nazadnje predvajano – predvaja skladbe, ki ste jih
nedavno predvajali.
Vse skladbe – zajema skladbe, shranjene v telefonu,
razen privzete prednaložene glasbe.

3 S
 premenite lahko vse možnosti za zvok in
opozorila, ki so na voljo na seznamu, vključno z
nastavitvami za možnosti Melodija glasovnega
klica, Glasnost, Zvok sporočila ter druge.
OPOMBA: Sledilec proti kraji –
(
> Nastavitve > Nastavitve naprave >
Varnost > Sledilec proti kraji) – če je telefon
ukraden, je na številke, ki jih določi lastnik,
poslan SMS.
SMS ATMT zajema informacije o številki IMEI
ukradenega telefona, imenu lastnika in telefonski
številki osebe, ki uporablja ta telefon.
Če želite aktivirati funkcijo ATMT, konfigurirajte
nastavitve ATMT z imenom lastnika ter
nadomestnimi številkami (5) in možnost ATMT
nastavite na "VKLOPLJENO". Privzeta koda za
ATMT je "0000".

Nastavitev SOS storitve

Spreminjanje nastavitev povezljivosti

SOS storitev – s tem omogočite način SOS. Ko
jo omogočite in pri zaklenjenem zaslonu 4-krat
pritisnete tipko za znižanje glasnosti, se pošlje
sporočilo SOS, telefon pa ostane v načinu SOS. V
nujnih primerih se sporočilo SOS pošlje izbranim
prejemnikom, njihovi dohodni klici pa se samodejno
sprejmejo. Vsa zvočna opozorila bodo izklopljena.
Za izhod iz načina SOS pritisnite tipko Končaj na
osnovnem zaslonu.

Nastavitve povezljivosti je že nastavil omrežni
operater, zato lahko takoj začnete uživati v uporabi
novega telefona. Če želite spremeniti katero
koli nastavitev, uporabite Meni > Nastavitve >
Povezljivost.

Pošiljanje in prejemanje datotek prek
povezave Bluetooth

Pošiljanje datoteke:
1 Odprite datoteko, ki jo želite poslati. Običajno je to
Spreminjanje nastavitev telefona
slikovna, video ali glasbena datoteka.
Uživajte v svobodi prilagajanja telefona LG-T385 po
2 Izberite Pošlji prek. Izberite Bluetooth.
svojih željah.
Na osnovnem zaslonu izberite
in nato Nastavitve 3 Če ste že združili napravo Bluetooth, telefon
LG-T385 ne bo samodejno poiskal drugih naprav
ter se pomaknite do možnosti Nastavitve naprave.
Bluetooth. Če je niste, bo telefon LG-T385
poiskal druge naprave, ki podpirajo Bluetooth in
so v dosegu.
4 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
5 Datoteka je poslana.

• Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG
različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z
ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti
radijskim valovom.
• Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna
komisija za varstvo pred 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 0,698 W/kg (10 g), za nošenje na telesu pa
0,789 W/kg (10 g).
• Ta naprava izpolnjuje smernice glede
izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v
običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri
uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa.
Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno
zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in
mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta
naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil
potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem.
V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve
prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler

Opomba: premočna glasnost slušalk lahko
poškoduje sluh.

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

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

Na letalu
Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.
• Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
• Na letalu ga ne uporabljajte brez dovoljenja
posadke.

Dodatna oprema

ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja
navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje
OPOZORILO: uporabljajte samo baterije,
polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s
tem določenim modelom telefona. Uporaba
katerekoli druge vrste opreme lahko 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 električnim napravam, kot so
televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
• Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so
radiatorji ali kuhalniki.

Otroci

Spreminjanje nastavitev povezave
Bluetooth:
Dotaknite se možnosti Bluetooth in nato izberite
Možnosti
in Nastavitve.

• Pazite, da vam telefon ne pade na tla.
• Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali
udarcem.
• Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo predpisi.
Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah,
ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske
opreme.
• Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi
rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih
poškodb telefona.
• Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala,
ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
• Zunanjost enote očistite s čisto krpo (ne
uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in
alkohol).
• Telefona ne polnite na mehki opremi.
• Telefon je treba polniti v dobro prezračenem
prostoru.

• Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali
prahu.
• Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali
vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na
magnetnem zapisu.
• Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj
lahko poškodujete telefon.
• Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
• Previdno uporabljajte dodatno opremo, kot so
slušalke. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
• Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona
ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte
odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne
krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali
napačne uporabe.
• Vaš telefon je elektronska naprava, ki med
običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno
dolg neposreden stik s kožo brez primernega
prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje
opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma
takoj po njej ravnajte previdno.

• Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba
povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih
sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka,
ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
• Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG.
Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo
najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
• Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega
stika.
• Kovinski kontakti baterije naj bodo čisti.

Tehnični podatki

Installing the SIM card and the handset battery

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

Informacije o bateriji in skrb zanjo

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

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band

LG-T385

Upravitelj brezžične povezave omogoča upravljanje
internetnih povezav s tehnologijo Wi-Fi (brezžični
LAN) v napravi. Telefonu omogoča povezavo z
lokalnimi brezžičnimi omrežji ali brezžičen dostop
do interneta. Povezava Wi-Fi je hitrejša in ima
večji doseg kot brezžična tehnologija Bluetooth,
uporabljate pa jo lahko za hitro pošiljanje e-pošte in
brskanje po internetu.
OPOMBA: telefon LG-T385 podpira šifriranje WEP,
WPA-PSK/2, ne podpira pa šifriranja EAP in WPS.
Če vaš ponudnik storitev Wi-Fi ali skrbnik omrežja
nastavi šifriranje za varnost omrežja, v pojavno
okno vnesite ključ. Če šifriranje ni nastavljeno, se to
pojavno okno ne prikaže. Ključ lahko pridobite pri
ponudniku storitev Wi-Fi ali skrbniku omrežja.

• Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo
• Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od
zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat,
konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina
preden jo je treba zamenjati.
uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
• Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite,
• Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali
da čim bolj povečate uporabnost.
spraskale. To lahko povzroči požar.
• Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z
visoko vlago, kot je kopalnica.
• Baterije ne puščajte na vročini ali hladu, ker se s
tem poslabša njena zmogljivost.
• Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste,
obstaja nevarnost eksplozije.
• Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s
proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte.
Ne zavrzite jih kot gospodinjske odpadke.
• Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji
pooblaščeni servis ali k trgovcu izdelkov LG
Electronics.
• Ko se telefon popolnoma napolni, izključite
polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi
le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.

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

Za mobilni telefon je na voljo različna dodatna
oprema. Te možnosti lahko izberete glede na osebne Temperatura okolja
komunikacijske zahteve.
Največ: +55 °C (praznjenje) +45 °C (polnjenje)
Polnilnik
Baterija
Najmanj: -10 °C

Uporabniški priročnik

Wi-Fi

Prejemanje datoteke:
1 Da lahko prejemate datoteke, mora biti možnost
Bluetooth nastavljena na Vklop in Vidno. Za več
informacij si oglejte del Spreminjanje nastavitev
povezave Bluetooth.
2 Prikazal se bo poziv, da sprejmete datoteko
pošiljatelja. Dotaknite se možnosti Da, da
prejmete datoteko.
3 V
 ideli boste, kam je bila datoteka shranjena. Za
slikovne datoteke lahko izberete tudi možnost
Ogled. Datoteke se običajno shranijo v ustrezno
mapo v mapi Moje zadeve.

LG-T385

Installing the SIM Card
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Internetna posodobitev programske opreme
mobilnega telefona LG
Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite
http://update.lgmobile.com ali http://www.lg.com/
common/index.jsp → izberite državo in jezik →
Podpora. Ta funkcija omogoča priročno posodobitev
vdelane programske opreme na najnovejšo
različico prek interneta, zato vam ni treba obiskati
storitvenega centra. Ker morate nenehno spremljati
posodobitev vdelane 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.

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.

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

EN 301 489-1 V1.8.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62479:2010
EN 301 511 V9.0.2

3

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned Doo Haeng Lee / Director
standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

29. June 2012
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• Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere
elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali
varnostna oprema.
• Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte
z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To
lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude
poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
• Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost
zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej
pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

• Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob
cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
Odstranjevanje stare naprave

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

1 Če je izdelek označen s simbolom
prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanj velja
evropska direktiva 2002/96/EC.

1 Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku
označeni s simbolom prekrižanega smetnjaka na
kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/66/
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.

y SIM
Dumm
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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.

Back key
Go back to a previous
screen.

SIM

SIM

End key
• End or reject a call.
• Come back to idle
screen from menu.

Volume keys
•W
 hen the screen is at the Home
screen: Ring tone and touch tone
volume.
•D
 uring a call: Earpiece volume.
•D
 own volume key: Press and hold
to activate/ deactivate Silent mode.

Power/Lock key
• Short press to turn on/off the
screen.
• Long press for power on/off.

Handsfree or Stereo earphone
connector

SIM
y SIM
Dumm
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Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in
stopnji sevanja (SAR)
Ta model mobilnega telefona LG-T385 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.

Call key
Dials a phone number
and answers incoming
calls.

SIM

Illustrations
Always switch the device off and disconnect the
charger before removing the battery.
1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery pack.

Izpostavljenost radiofrekvenčni
energiji

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom,
si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da
telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes.
Varnost na cesti
Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica
Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih na zmerno jakost.
telefonov na območju vožnje.
• Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite
• Med vožnjo ne držite telefona.
ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg
vas sliši, kaj poslušate.
• Povsem se osredotočite na vožnjo.

Dum

R&TTE Directive 1999/5/EC

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh
smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Proximity sensor
Earpiece
2
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Posodobitev programske opreme
telefona

Smernice za varno in
učinkovito uporabo

Phone Components

5 A
 ttach the back cover.
6 Charge the battery.

When you subscribe to a cellular network, you are
provided with a plug-in SIM card loaded with your
subscription details, such as your PIN, any optional
services available and many others.
Important!
The plug-in SIM card and its contacts can be
easily damaged by scratches or bending, so be
careful when handling, inserting or removing the
card. Keep all SIM cards out of the reach of small
children.

Posodobitev programske
opreme

