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Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Smernice za varno in učinkovito uporabo
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Skrb za izdelek in vzdrževanje

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

Varnost na cesti
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Preprečevanje poškodb sluha

OPOMBA: premočna glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Območje razstreljevanja

Potencialno eksplozivno okolje



Na letalu

Otroci

Klici v sili

Informacije o bateriji in skrb zanjo
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IZJAVA O SKLADNOSTI
LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek LG-D213n v skladu z bistvenimi 
zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive 1999/5/EC. Izjavo o 
skladnosti si lahko ogledate na http://www.lg.com/global/declaration

Obvestilo: odprtokodna programska oprema
Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih 
licencah za odprtokodno opremo, obiščite http://opensource.lge.com/ 
Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko 
prenesete skupaj z izvorno kodo.

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno: 
LG Electronics Inc. 
EU Representative, Krijgsman 1, 
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



KAKO POSODOBITI PAMETNI TELEFON
Dostop do najnovejših izdaj vdelane programske opreme, novih funkcij 
programske opreme in izboljšav. 

Posodobite pametni telefon brez računalnika. Izberite Središče za 
posodobitve  > Posodobitev programske opreme.
Posodobite pametni telefon tako, da ga priklopite na računalnik.  
Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite  
http://www.lg.com/common/index.jsp ter izberite državo in jezik.
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Odstranjevanje stare naprave 

1 

2 

3 

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev 

1 

2 

3 

4 



Pomembno obvestilo

Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

1.  Pomnilnik telefona

Odstranjevanje aplikacij:

1 Aplikacije Nastavitve
Aplikacije

2 

3 Odstrani OK,

2.  Optimiranje življenjske dobe baterije

Podaljševanje življenjske dobe baterije:
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Preverjanje ravni napolnjenosti baterije:

Aplikacije Nastavitve
Vizitka telefona Baterija

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

Aplikacije Nastavitve
Vizitka telefona Baterija Poraba baterije

3.  Pred nameščanjem odprtokodne aplikacije in 
operacijskega sistema (OS)

 OPOZORILO
Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate 
tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg 
tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

 OPOZORILO
Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja 
vrednih virov, kot je Play Store. Če imate v telefonu nepravilno nameščene 
aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno 
napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami 
odstraniti iz telefona.
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4.  Uporaba zaklepa zaslona

Aplikacije Nastavitve
Zakleni zaslon Izberite zaslon zaklepa Brez Povleci Koda za vklapljanje in 

izklapljanje Odklep z obrazom Vzorec PIN Geslo

Pozori: preden nastavite zaklep zaslona, ustvarite račun Google in si zapomnite 
rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem zaklepa zaslona.

 OPOZORILO
Previdnostni ukrepi pri uporabi zaklepa zaslona.
Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen zaklep zaslona ste nastavili. Če 
5-krat uporabite napačen zaklep zaslona, ne boste mogli dostopiti v telefon. 
Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če se zaklepa zaslona ne morete spomniti:

< Če ste pozabili vzorec >

Si pozabil vzorec?

< Če ste pozabili PIN ali geslo > 

Pozor: s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.



17

5.  Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na 
tovarniške nastavitve)

 OPOZORILO
S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in 
licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih 
podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

1 

2 tipko za vklop/izklop/zaklepanje tipko za znižanje 
glasnosti

3 tipko za vklop/izklop/zaklepanje

4 tipko za vklop/izklop/zaklepanje

5 

6 tipko za vklop/izklop

7 tipko za zvišanje glasnosti tipko za znižanje glasnosti

6.  Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami
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Aplikacije zaustavite tako:

1 Aplikacije Nastavitve
Aplikacije SE IZVAJA

2 Stop

7.  Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov 
sinhroniziranjem medijev (MTP)

1 

2 
Sinhroniziranje medijev (MTP)

3 Odpri napravo za ogled datotek

4 

5 USB povezan Napolni telefon

6 

8.  Držite telefon pokonci
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Pregled telefona

Senzor bližine

Slušalka

Tipka Domov  

Tipki za glasnost

Tipka Nazaj  Tipka Meni 

Tipka za vklop/izklop/
zaklepanje 

Objektiv sprednjega 
fotoaparata

OPOMBA: senzor bližine
Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor 
bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To 
podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona 
na dotik med klici.

 OPOZORILO
Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete 
zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne 
prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

Spoznavanje telefona



Tipka za vklop/izklop/zaklepanje 

Tipki za glasnost

Na osnovnem zaslonu: 

Med klicem: 

Med predvajanjem zvočnega/
videoposnetka:

Vrata za polnilnik/USB
Mikrofon

Vtičnica za slušalke
Mikrofon

OPOMBA: pazite, da ne boste med klicem z roko blokirali mikrofona.

Pokrovček na hrbtni 
strani

Reža za kartico 
MicroSD

Objektiv fotoaparata
Bliskavica

Baterija

Reža za kartico SIM

Točka dotika za NFC



Namestitev kartice SIM in baterije

1 

2 



3 

4 



Polnjenje telefona

OPOMBA:
S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno 
optimalno življenjsko dobo.
Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

Uporaba pomnilniške kartice

1 

2 



OPOMBA: v telefonu uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. 
Uporaba pomnilniških kartic, ki niso združljive, lahko poškoduje kartico in 
podatke, shranjene na kartici, ter telefon.

Formatiranje pomnilniške kartice:

OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, 
ki so shranjene na njej.

1 

2 Nastavitve Pomnilnik

3 Odpni kartico SD

4 Izbriši kartico SD Izbriši kartico SD Izbriši vse

5 Izbriši vse



Zaklepanje in odklepanje zaslona

vklop/izklop/zaklepanje

tipko za vklop/izklop/zaklepanje

Knock Code

Aktiviranje funkcije Knock Code

1  Aplikacije Nastavitve Zakleni zaslon
Izberite zaslon zaklepa Knock Code

2 

NASVET: dvotapnite za vklop zaslona, ko Knock Code ni v uporabi.

Vklopite zaslon



Vklop funkcije KnockON

1  Aplikacije Nastavitve Poteze

2 Zaslon je vklopljen/izklop

OPOMBA: ob vklapljanju zaslona pazite, da ne pokrijete senzorja bližine. 
Če ga pokrijete, se bo zaslon takoj po vklopu izklopil, da bi preprečil 
nenamensko vklapljanje v žepu ali torbi.

Preklapljanje med aplikacijami in zapiranje aplikacij

Preklapljanje med aplikacijami 

tipko Meni

Zaustavitev/zapiranje aplikacije 

1 tipko Meni Sistemske nastavitve > 
Aplikacije

2 
Vsiljena ustavitev Zaustavitev



Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Pritisk ali tap

Dotik in držanje

Vlečenje 

Vlečenje ali drsanje 

Dvotap 

Približati za povečavo

Sukanje zaslona 

Osnovni zaslon



OPOMBA:
če želite izbrati element, tapnite sredino ikone.
Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že 
rahel, vendar čvrst tap.
S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Vrstica stanja

Pripomoček

Ikone aplikacij

Indikator lokacije

Območje s hitrimi gumbi



OPOMBA: ikono dodate tako, da jo pridržite, povlečete v vrstico s hitrimi 
gumbi in spustite. Ikono odstranite tako, da jo povlečete iz vrstice s hitrimi 
gumbi.

Prilagajanje osnovnega zaslona

Dodajanje elementov na osnovni zaslon:

1 

2 Aplikacije Pripomoček

3 

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:

NASVET! Če želite ikono aplikacije na osnovni zaslon dodati z zaslona 
Aplikacije, pridržite aplikacijo, ki jo želite dodati, in jo povlecite na želeno 
mesto.

NASVET! Uporaba map
Za boljšo organiziranost lahko imate v mapi več ikon aplikacij. Na osnovnem 
zaslonu eno ikono spustite na drugo in ustvarila se bo mapa, v kateri bosta 
obe ikoni.



Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

1 

2 

3 OK

Obvestila

OPOMBA: razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali 
ponudnika storitev.

Čakajoča obvestila Sistemska obvestila
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Hitre nastavitve

Preurejanje elementov hitrih nastavitev na plošči z obvestili

OPOMBA: za neposreden vstop v meni njihovih nastavitev pridržite ikono na 
vrstici hitrih nastavitev.

Ikone obvestil v vrstici stanja



Ikona Opis Ikona Opis

OPOMBA: mesta ikon v vrstici stanja se lahko razlikujejo odvisno od 
funkcije, lastnosti in uporabljenih aplikacij.
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Tipkovnica na zaslonu

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

Vpisovanje posebnih znakov

OPOMBA: simbol v zgornjem desnem kotu tipke pove, da so za to tipko na 
voljo dodatni znaki.



Ustvarjanje Googlovega računa
1 

2 Nastavitve Računi in sinhronizacija Dodaj račun Google Novo

3 
Naprej

4 

5 

Prijava v Googlov račun
1 Obstoječe

2 

3 

Nastavitev Googlovega računa
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Wi-Fi

Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

OPOMBA: če ste izven območja omrežja Wi-Fi ali imate izklopljen Wi-Fi, 
vam bo mobilni operater za prenos podatkov morda zaračunal dodatne 
pristojbine.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi
1 Aplikacije Nastavitve

Wi-Fi

2 

3 

4 

Povezovanje z omrežji in napravami
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Bluetooth

OPOMBA: 
Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene 
podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo 
brezžične funkcije Bluetooth.
Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno 
zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri 
je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje 
Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

1 Aplikacije Nastavitve
Bluetooth

2 

3 

4 

5 



37

OPOMBA: nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti 
za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksen PIN za Bluetooth, na primer 
0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.

Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth

1 Prenosi

2 

OPOMBA: način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto 
podatkov.

3 

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1 Aplikacije Nastavitve
Bluetooth

2 

3 

OPOMBA: če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava 
vidna, tapnite tipko Meni  > Časovna omejitev za vidnost. 

4 Sprejmi
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Povezava z računalnikom prek kabla USB

Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

1 

2 
Sistemske nastavitve Povezava z računalnikom  Izberi metodo povezave USB 

Sinhroniziranje medijev (MTP)

3 

Sinhronizacija s programom Windows Media Player

1 

2 Sinhroniziranje medijev (MTP)

3 

4 

5 

6 

Element Zahteva
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Klicanje
1 

2 

3 

4 

NASVET! Znak "+" za mednarodne klice vnesete tako, da pridržite .

Klicanje kontaktov
1 

2 Iskanje kontakta

3 

Sprejem in zavrnitev klica

Če je zaslon zaklenjen/odklenjen

NASVET! Zavrni s sporočilom
S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate s 
sporočilom zavrniti klic med sestankom.

Klici



Prilagoditev glasnosti med klicem

Drugi klic
1 tipko Meni Dodaj klic

2 

3 

4 

5 

OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev
Zgodovina klicev

NASVET!
Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in 
trajanje klica.
Tapnite tipko menija , nato tapnite Izbriši vse, da izbrišete vse 
shranjene elemente ali tapnite Izbriši, da izbrišete posamezne elemente.



Nastavitve klicev

1 

2 tipko Meni

3 Nastavitve klicev



Iskanje kontakta
1 

2 Iskanje kontakta

Dodajanje novega kontakta
1 

2 Nov stik

3 
Fotografiraj Izberite iz galerije

4 

5 

6 Shrani

Priljubljeni kontakti

Dodajanje kontakta med priljubljene

1 

2 

3 

Imenik



Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

1 

2 

3 

Ustvarjanje skupine
1 

2 Skupine menijsko tipko Nova skupina

3 

4 Shrani

OPOMBA: če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo 
izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.



OPOMBA: sporočilo LG je treba nastaviti v privzeti aplikaciji SMS. V 
nasprotnem primeru bodo nekatere funkcije sporočanja omejene.

Pošiljanje sporočila
1 

2 Za

OPOMBA: vsa poslana sporočila so plačljiva.

3 

4 tipko Meni

NASVET! Če želite pripeti datoteko, ki jo želite poslati skupaj s sporočilom, 
lahko tapnete ikono .

5 Pošlji

6 

Sporočila



 OPOZORILO
Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika 
in kodiranja sporočila.
Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se 
samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Način ogleda 

Spreminjanje nastavitev sporočil

Sporočila tipko Meni Nastavitve



E-pošta

Upravljanje e-poštnega računa

Dodajanje e-poštnega računa:

E-pošta tipko Meni Nastavitve  Dodaj račun

Spreminjanje nastavitev e-poštnega računa:

E-pošta tipko Meni Nastavitve
Splošne nastavitve

Brisanje e-poštnega računa:

E-pošta tipko Meni Nastavitve tipka Meni
Odstrani račun Odstrani Da

Upravljanje map računa
E-pošta tipko Meni Mape



Sestavljanje in pošiljanje e-pošte
Sestavljanje in pošiljanje sporočila

1 E-pošta

2 

3 Kp/Skp

4 

5 

NASVET! Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste 
obveščeni z zvokom ali vibriranjem (odvisno od vaših nastavitev zvoka in 
vibriranja).



Večpredstavnost

Fotoaparat
Fotoaparat

Spoznavanje iskala

Bliskavica Izklop Vklop Samodejno

Preklopi fotoaparat

 Način posnetka Običajno  Panorama

 Nastavitve

 Video način

Gumb za zajemanje

Galerija

OPOMBA: zmogljivost pomnilnika je odvisna od konfiguracije nastavitev 
fotoaparata.



Uporaba naprednih nastavitev

tipko Nazaj

Cheese Smile
Whiskey Kimchi LG

Zajemi
Povečava



NASVET!
Ob izhodu iz fotoaparata bodo nekatere nastavitve ponastavljene na 
tovarniške nastavitve, na primer nastavitev beline, barvni učinek, časovnik 
in način prizora. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.
Meni nastavitev je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih 
lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju menija nastavitev 
spreminja predogled.

Hitro fotografiranje 
1 Fotoaparat

2 

3 

Po zajemu fotografije

NASVET! Če imate na telefonu nameščen račun za družabno omrežje, lahko 
svojo fotografijo objavite v svojem družabnem omrežju.
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OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno 
zaračunan.

tipko Meni

Sliko nastavi za fotografijo za kontakt ozadje 
osnovnega zaslona ozadje zaklenjenega zaslona ozadje

Premakni

Kopiraj

Preimenuj – 

Zasukaj v levo/desno

Izrez

Uredi

Diaprojekcija

Dodaj lokacijo

Podrobnosti

Ogled shranjenih fotografij



Videokamera
Fotoaparat

Spoznavanje iskala

Bliskavica Izklop Vklop Samodejno

 Preklopi fotoaparat

 Nastavitve

Način fotoaparata

 Začetek snemanja

Galerija

OPOMBA: med snemanjem videa lahko povečavo uporabite tako, da na 
zaslon postavite dva prsta in ju stisnete.
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Uporaba naprednih nastavitev
tipko 

Nazaj

OPOMBA: ta funkcija je na voljo, če je sistem GPS aktiven ali ste 
povezani z omrežjem.

Snemaj
Povečava



Snemanje kratkega videoposnetka
1 Fotoaparat način videa

2 

3 

4 

5 

6 

Po končanem snemanju

Predvajanje shranjenih videoposnetkov
1 

2 

3 

Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka
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Galerija

Aplikacije Galerija

OPOMBA: 
Odvisno od programske opreme v napravi nekatere oblike zapisa datotek 
niso podprte.
Nekatere datoteke se zaradi načina kodiranja morda ne bodo predvajale 
pravilno.

Ogled slik

Povečevanje in pomanjševanje

Predvajanje videoposnetkov
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OPOMBA: 
Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske 
opreme naprave.
Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob 
odpiranju pride do napake.

Urejanje fotografij/videoposnetkov

tipko Meni

Brisanje slik

Izbriši

Nastavitev fotografije za ozadje
tipko Meni Nastavi sliko kot

Video

Predvajanje videoposnetka
1 Aplikacije Video

2 
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Skupna raba
Izbriši Podrobnosti

OPOMBA: med ogledom videoposnetka povlecite levo stran zaslona gor 
in dol, da prilagodite svetlost. Desno stran zaslona povlecite gor in dol, da 
prilagodite glasnost.
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Glasba

Aplikacije
Glasba 

Predvajanje skladbe
1 Aplikacije Glasba

2 Skladbe

3 
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Predvajaj Dodaj na seznam predvajanja Skupna raba Nastavi 
kot melodijo Izbriši Podrobnosti Išči

OPOMBA: 
Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske 
opreme naprave.

Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob 
odpiranju pride do napake.
Avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi 
pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba 
za razmnoževanje ali kopiranje glasbe 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.



Pripomočki

Alarm/ura

Nastavitev alarma
1 Aplikacije Alarm/ura

2 

3 Ponovi Trajanje dremeža Vibriranje Ton alarma
Glasnost alarma Auto App Starter Zaklep sestavljanka Beležka

4 Shrani

OPOMBA: če želite spremeniti nastavitve alarma, tapnite tipko Meni  
na zaslonu alarmov in izberite Nastavitve.

Nastavitev Svetovne ure

1 Alarm/ura Svetovna ura

2 Novo mesto

Uporaba kalkulatorja
1 Aplikacije Kalkulator

2 

3 
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OPOMBA: za zapletenejše izračune tapnite tipko Meni , izberite 
Znanstveni kalkulator, potem izberite želeno funkcijo.

OPOMBA: za ogled zgodovine računanja tapnite tipko Meni , izberite 
Zgodovina računanja.

Dodajanje dogodka v koledar
1 Aplikacije Koledar

2 Dan  Teden Mesec  Leto
Urnik

3 

4 Ime dogodka

5 Lokacija

6 Opis

7 PONAVLJANJE
OPOMNIKI

8 Shrani

Diktafon

Snemanje zvoka ali glasu
1 Aplikacije Diktafon 

2 



3 

4 

OPOMBA: za dostop do seznama posnetkov tapnite . Shranjene 
posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od 
dejanskega.

Pošiljanje zvočnega posnetka
1 

2 

Ikona Načina snemanja

Gumb za snemanje. Gumb za seznam

ThinkFree Viewer
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Aplikacije ThinkFree Viewer

Ogled datotek

Google+

Aplikacije Google+

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika 
storitev.



Način gostovanja

OPOMBA: pred uporabo načina gostovanja morate nastaviti vzorec za 
zaklep.

1 Aplikacije Nastavitve Način gostovanja

2 

Glasovno iskanje

1 Aplikacije Glasovno 
iskanje 

2 Govori zdaj

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika 
storitev.

Prenosi

Aplikacije Prenosi
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QuickMemo

1 Hitra beležka

ALI ALI
2 

3 
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OPOMBA: funkcijo QuickMemo uporabite s konico prsta. Ne uporabite 
nohta.

Uporaba možnosti QuickMemo

galerijo

Ogled shranjene hitre beležke 
Galerijo Hitra beležka

Radio FM

Aplikacije
FM radio 

Iskanje postaj

1 Poišči
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2 Prekliči

LG SmartWorld

Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona
1 Aplikacije

LG SmartWorld

2 

3 

OPOMBA: kaj storiti, če ikone  ni? 
1  Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto (www.lgworld.com) in 

izberite državo. 
2  Prenesite aplikacijo LG SmartWorld. 
3  Zaženite in namestite preneseno datoteko.
4  Odprite LG SmartWorld tako, da pritisnete ikono .

Posebne ugodnosti le v LG SmartWorld 
1  Pametni telefon opremite v svojem slogu, uporabite temo osnovnega zaslon ter temo 

in pisavo tipkovnice, ki jo nudi LG SmartWorld. (Vendar je ta storitev na voljo le za 
nekatere naprave. Na spletnem mestu LG SmartWorld preverite, če je storitev mogoča 
ali ne.)

2  Uživajte v posebni storitvi aplikacije LG SmartWorld tako, da izkoristite promocije, ki so 
vedno na voljo.
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Internet

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta 
plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Aplikacije Internet

Uporaba orodne vrstice za splet

tipke Nazaj

Ogled spletnih strani

Splet
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Odpiranje strani

Glasovno iskanje po spletu

OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Zaznamki
tipko Meni Shrani med 

zaznamke OK

Zgodovina

Zgodovina tipko Meni Počisti vso 
zgodovino

Chrome

Aplikacije Chrome

Ogled spletnih strani



Odpiranje strani
+ Nov zavihek

Glasovno iskanje po spletu

OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Sinhroniziranje z drugimi napravami

 tipko Meni Druge 
naprave

Dodajanje in ogled zaznamkov
tipko Meni

tipko Meni Zaznamki
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Dostop do menija z nastavitvami
1 Aplikacije Nastavitve

ALI

Aplikacije Sistemske nastavitve

2 

BREZŽIČNO IN OMREŽJA

< Wi-Fi >
Wi-Fi – 

NASVET! Pridobivanje naslova MAC
Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste 
morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona.
Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: pojdite 
v nastavitve Wi-Fi in tapnite tipko Meni  > Napredno Wi-Fi > Naslov 
MAC.

< Bluetooth >

< Mobilni podatki >

Nastavitve



< Klic >
Glasovna pošta

ODHODNI KLIC

  Fiksne številke 

DOHODNI KLIC

  Pojavno okno pri dohodnem klicu

  Zavrnitev klica 
možnostma Način zavračanja klicev Zavrni klice od

  Zavrni s sporočilom

  Ohranjevalnik zasebnosti

  Posredovanje klica

  Samodejni odgovor 

TRENUTNI KLIC

  Vibriranje ob povezavi

KONČAJ KLIC

  Shrani neznane številke

  Tipka vklop prekine klic
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OSTALO

  Zapora klicev

  Trajanje klica

  Dodatne nastavitve klicev

   ID klicatelja:

   Čakajoči klic:

< Daj v skupno rabo in poveži >
NFC

Vklop ali izklop funkcije NFC 

OPOMBA: ko je vklopljen način V letalu, lahko aplikacijo NFC uporabljate.

  Uporaba funkcije NFC 

Android Beam

Opomba: pri tem modelu je antena NFC na hrbtnem pokrovu, ki je edini na 
voljo za to napravo.



< Plačilo na dotik >

< Posredovanje & Omrežja >

POVEZAVA Z INTERNETOM PREK MOBILNEGA TELEFONA

Wi-Fi dostopna točka 

  Internetna povezava preko Bluetootha telefona

 Pomoč 

OMREŽJE

 V letalu 

  Mobilna omrežja 

  Privzeta aplikacija za sporočila

  VPN
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NAPRAVA

< Zvok >

ZVOČNI PROFIL

  Zvočni profil Zvok Samo vibriraj Tiho

  Glasnosti  melodije telefona zvoka obvestil odziva dotika 
in sistema glasbe videa iger in druge predstavnosti

  Tihi način

MELODIJE ZVONJENJA IN VIBRIRANJE

  Melodija zvonjenja

  Vibriranje pri dohodnem klicu

  Melodija z vibriranjem

SISTEM

  Glasovna obvestila

  Zvok obvestila

  Odziv dotika in sistem zvoke dotikanja 
tipkovnice za klicanje zvoke dotika zvok zaklepa zaslona vibriranje ob dotiku

< Zaslon >

ZASLON

  Svetlost Nočno

  Časovna omejitev zaslona

  Učinek Screen-off
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  Samodejno obrni zaslon

  Sanjarjenje

PISAVA

  Vrsta pisave

  Velikost pisave

< Osnovni zaslon >
Izberite Osnovni zaslon EasyHome

ZASLON

  Tema

  Ozadje Galeriji Ozadjih v živo
Fotografijah Galeriji ozadij

  Učinek zaslona 
Osnovno Vetrič Harmonika Panorama Vrtiljak Plast Domino

  Omogoči krožno pomikanje osnovnih zaslonov

  Samo pokončni pogled

PODATKI

  Varnostno kopiranje in obnovitev doma

NASVETI

  Pomoč
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< Zakleni zaslon >

VARNOST ZASLONA

  Izberite zaslon zaklepa  
možnost Brez  Povleci  Knock Code  Odklep z obrazom  Vzorec  PIN  Gesl

  Ozadje v galeriji med ozadji 

  Bližnjice

  Stik v primeru izgube telefona

ČASOVNIK ZAKLEPA

  Časovnik zaklepa

  Gumb za vklop takoj zaklene zaslon 

< Poteze >

VKLOPITE ZASLON

Zaslon je vklopljen/Izklop 

ODGOVORI MI

  Utišaj dohodne klice

OSTALO

  Dremež ali izklop alarma

  Začasno ustavi video

  Pomoč
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SENZOR

  Umerjanje senzorja gibanja

< Pomnilnik >
NOTRANJI POMNILNIK

SD KARTICA Izpni kartico 
SD Vpni kartico SD
Izbriši kartico SD,

< Baterija >

INFORMACIJE O BATERIJI

  Odstotek baterije v vrstici stanja

VARČEVANJE Z ENERGIJO

  Varčevanje z baterijo 

  VKLOP VARČEVANJA Z BATERIJO

   Vklop varčevanja z baterijo
Takoj 10 % baterije 20 % 

baterije 30 % baterije 50 % baterije

  KAKO PODALJŠATI ČAS NAPOLNJENOSTI BATERIJE

   Samodejna sinhronizacija

   Wi-Fi
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   Bluetooth

   Vibriraj ob dotiku

   Svetlost

   Časovna omejitev zaslona

  Pomoč 

< Aplikacije >
Aplikacije

PRENESENIH NA KARTICI SD, V 
IZVAJANJU VSEH

Zaustavi Vsiljena ustavitev OK

ZASEBNO

< Računi in sinhronizacija >

Samodejna sinhronizacija podatkov

< Način gostovanja >

Pomoč



OPOMBA: za uporabo Načina gostovanja zaslon zaklenite z vzorcem za 
zaklep. Gost lahko uporabi tudi tiste aplikacije, ki niso predhodno izbrane, 
ampak so s predhodno izbranimi povezane.

< Lokacija >

NAČIN

  Velika natančnost

  Varčevanje z baterijo

  Samo senzorji naprave

ZAHTEVE ZA NEDAVNE LOKACIJE

LOKACIJSKE STORITVE

< Varnost >

ŠIFRIRANJE

  Šifriraj telefon

  Šifriranje kartice SD 

GESLA

  Vidno vnašanje gesla

UPRAVLJANJE NAPRAVE

  Administratorji naprave
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  Neznani viri 

  Preveri aplikacije

POMNILNIK POVERILNIC

  Vrsta pomnilnika

  Poverilnice, ki jim zaupam

  Namesti iz shrambe

  Počisti poverilnice

< Jezik in vnos >
Jezik in vnos 

< Varnostna kopija in ponastavitev >

VARNOSTNO KOPIRANJE IN OBNOVITEV

  Varnostno kopiraj moje podatke

  Varnostni račun

  Samodejno povrni

OSEBNI PODATKI

  Ponastavitev na tovarniške podatke



SISTEM

< Datum in čas >
nastavitvah datuma in časa

< Povezljivost >
dostopnosti

< PC povezava >

POVEZAVA USB

  Izberi metodo povezave USB
Polnjenje telefona Sinhroniziranje 

medijev (MTP) Internetna povezava preko telefona, Programska oprema LG
Pošlji sliko (PTP)

  Vprašaj po vzpostavitvi povezave

  Pomoč

LG-JEVA PROGRAMSKA OPREMA

  PC Suite

  Pomoč

< Tiskanje >
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< Vizitka telefona >

Ime telefona

Središče za posodobitve

Omrežje

Status

Baterija

Informacije o strojni opremi

Informacije o programski opremi

Pravne informacije



S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC 
Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

1 

2 Support (Podpora) MOBILE SUPPORT (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE)
LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG) izberite model Support 

(Podpora) Mobile (Mobilne naprave)

3 MANUALS & DOWNLOAD (PRIROČNIKI IN PRENOS) PC SYNC 
(SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM)

DOWNLOAD (PRENOS)

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)



85

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG
Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in 
računalnika. Ob namestitvi programske opreme "LG PC Suite" se gonilnik 
namesti samodejno.

Sinhronizacija naprave z računalnikom

1 

2 Izberi metodo povezave USB LG programska oprema

3 

4 Osebni podatki

5 Sinhroniziraj
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OPOMBA: če želite telefon sinhronizirati z računalnikom, morate v računalnik 
namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi 
aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

Premik kontaktov iz stare v novo napravo

1 

2 

3 Naprava Uvozi v napravo Uvozi kontakte

4 

5 Izbira datoteke

6 Odpri

7 V redu

8 Preslikovanje polj

9 

10 V redu
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Posodobitev programske opreme telefona
Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve 
vdelane 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

Nastavitve Vizitka 
telefona Središče za posodobitve Posodobitev programske opreme Preveri 
zdaj za posodobitev

Posodobitev programske opreme telefona
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OPOMBA: med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite 
osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami 
o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene 
aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo 
programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne 
prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in 
države.
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O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo



Blagovne znamke

Obvestilo: odprtokodna programska oprema
Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih 
licencah za odprtokodno opremo, obiščite http://opensource.lge.com/ 
Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko 
prenesete skupaj z izvorno kodo.
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(Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter Stereo slušalke

Baterija Vodnik za hiter 
začetek uporabe

Podatkovni kabel

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

Dodatna oprema



Sporočilo Možni vzroki Možni ukrepi

Napaka 
kartice SIM

V telefonu ni 
kartice SIM ali 
pa je nepravilno 
vstavljena.

Poskrbite, da je kartica SIM pravilno 
vstavljena.

Ni omrežne 
povezave/
izguba 
omrežne 
povezave

Signal je šibek ali 
pa ste v območju 
brez signala.

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

Operater je 
spremenil storitve.

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

Kodi se ne 
ujemata

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

Če kodo pozabite, se obrnite na 
ponudnika storitev.

Vneseni kodi se ne 
ujemata.

Odpravljanje težav
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Sporočilo Možni vzroki Možni ukrepi

Aplikacij ni 
mogoče 
nastaviti

Ponudnik storitev 
je ne podpira ali 
pa je potrebna 
registracija.

Obrnite se na ponudnika storitev.

Klicanje ni 
mogoče

Napaka pri klicanju Novo omrežje ni odobreno.

Vstavljena je nova 
kartica SIM.

Preverite, kakšne so nove omejitve.

Dosežena je 
predplačniška 
omejitev.

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

Telefona ni 
mogoče 
vklopiti

Tipka za vklop/
izklop je bila 
pritisnjena 
prekratek čas.

Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno 
najmanj dve sekundi.

Baterija ni 
napolnjena.

Napolnite baterijo. Preverite indikator 
napajanja na zaslonu.



Sporočilo Možni vzroki Možni ukrepi

Napaka pri 
polnjenju

Baterija ni 
napolnjena.

Napolnite baterijo.

Zunanja 
temperatura je 
previsoka ali 
prenizka.

Telefon naj se polni pri običajni 
temperaturi.

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

Ni napetosti. Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.

Polnilnik je 
okvarjen.

Zamenjajte polnilnik.

Napačen polnilnik
Uporabljajte samo originalno dodatno 
opremo LG.

Številka ni 
dovoljena

Vklopljena je 
funkcija fiksnih 
številk.

Preverite meni Nastavitve in funkcijo 
izklopite.

Prejemanje/
pošiljanje 
sporočil SMS 
in fotografij ni 
mogoče

Pomnilnik je poln Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.

Datotek ni 
mogoče 
odpreti

Nepodprta oblika 
zapisa datoteke.

Oglejte si, katere oblike zapisa so 
podprte.
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Sporočilo Možni vzroki Možni ukrepi

Zaslon se pri 
dohodnem 
klicu ne 
vklopi.

Težava s senzorjem 
bližine.

Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, 
preverite, da ne pokriva območja 
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.

Telefon 
prekinja ali 
zmrzuje

Občasne težave v 
programski opremi.

Poskusite posodobiti programsko 
opremo prek spletnega mesta.
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Kategorija
Podkategorija

Vprašanje Odgovor

BT
Naprave 
Bluetooth

Katere funkcije 
so na voljo 
prek povezave 
Bluetooth?

Priklopite lahko zvočno napravo 
Bluetooth, kot so stereo/mono 
slušalke ali avtomobilski komplet. 
Ko je z združljivo napravo povezan 
strežnik FTP, lahko tudi izmenjujete 
vsebino, ki je shranjena v pomnilniku.

Podatki
Varnostno 
kopiranje 
kontaktov

Kako lahko 
varnostno 
kopiram 
kontakte?

Podatke o kontaktih lahko 
sinhronizirate med telefonom in 
storitvijo Gmail™.

Podatki
Sinhronizacija

Ali lahko nastavim 
enosmerno 
sinhronizacijo s 
storitvijo Gmail?

Na voljo je le dvosmerna 
sinhronizacija.

Podatki
Sinhronizacija

Ali lahko 
sinhroniziram vse 
e-poštne mape?

Mapa Prejeto se sinhronizira 
samodejno. Druge mape si lahko 
ogledate tako, da tapnete tipko 
Meni  in izberete Mape ter 
izberete mapo.

Storitev 
Google™

Prijava v Gmail

Ali se moram za 
vsak dostop do 
storitve Gmail 
vanjo prijaviti?

Ko se enkrat prijavite v Gmail, se 
vam vanj ni treba prijavljati več.

Pogosta vprašanja
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Kategorija
Podkategorija

Vprašanje Odgovor

Storitev 
Google™

Račun Google

Ali lahko filtriram 
e-poštna 
sporočila?

Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni 
podprto.

Funkcija 
telefona
E-pošta

Kaj se zgodi, če 
med pisanjem 
e-poštnega 
sporočila 
zaženem drugo 
aplikacijo?

E-poštno sporočilo se bo samodejno 
shranilo kot osnutek.

Funkcija 
telefona
Melodija 
zvonjenja

Ali obstaja 
omejitev velikosti 
datoteke, ko 
želim za melodijo 
uporabiti 
datoteko MP3?

Ni omejitve velikosti datoteke.

Funkcija 
telefona

Čas prejema 
sporočila

Telefon za 
sporočila, 
starejša od 24 
ur, ne prikazuje 
časa prejema. 
Kako lahko to 
spremenim?

Videli boste lahko samo čase 
sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.

Funkcija 
telefona

Krmarjenje

Ali lahko v telefon 
namestim drugo 
navigacijsko 
aplikacijo?

Namestite in uporabljate lahko katero 
koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini 
Play Store™ in je združljiva s strojno 
opremo.
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Kategorija
Podkategorija

Vprašanje Odgovor

Funkcija 
telefona

Sinhronizacija

Ali lahko 
sinhroniziram 
kontakte iz vseh 
mojih e-poštnih 
računov?

Sinhronizirate lahko samo kontakte 
iz storitve Gmail in strežnika 
MS Exchange (e-poštni strežnik 
podjetja).

Funkcija 
telefona

Čakanje in 
premor

Ali lahko med 
številke shranim 
kontakt s funkcijo 
čakanja in 
premora?

Če ste prenesli kontakt, ki ima v 
številki shranjene funkcije čakanja in 
premora, teh funkcij ne boste mogli 
uporabljati. Vsako številko boste 
morali shraniti znova.
Shranjevanje s čakanjem in 
premorom:
1.  Na osnovnem zaslonu tapnite 

ikono Telefon .
2.  Pokličite številko in tapnite tipko 

Meni .
3.  Tapnite možnost Dodaj 2 sek 

premor ali Dodaj čakanje.

Funkcija 
telefona
Varnost

Kaj so varnostne 
funkcije telefona?

Telefon lahko nastavite tako, da je 
treba pred dostopom ali uporabo 
vnesti vzorec za odklepanje.
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Kategorija
Podkategorija

Vprašanje Odgovor

Funkcija 
telefona
Vzorec za 
odklepanje

Kako ustvarim 
vzorec za 
odklepanje?

1.  Na osnovnem zaslonu tapnite 
tipko Meni .

2.  Tapnite Sistemske nastavitve > 
Zakleni zaslon.

3.  Tapnite Izberite zaslon zaklepa 
> Vzorec. Ko to naredite prvič, 
se pojavijo kratka navodila, kako 
ustvariti vzorec za odklep.

4.  Nastavite ga tako, da enkrat 
narišete vzorec, nato pa ga še 
potrdite.

Previdnostni ukrepi pri uporabi 
vzorca za zaklep.
Zelo pomembno je, da si zapomnite, 
kakšen vzorec za odklepanje 
ste nastavili. Če petkrat narišete 
napačen vzorec, ne boste mogli 
dostopiti v telefon. Imate pet 
poskusov za vnos vzorca za 
odklepanje, PIN ali gesla. Če ste 
porabili vseh 5 poskusov, lahko 
znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, 
če ste nastavili varnostni PIN, lahko 
vzorec odklenete z njim.)



Kategorija
Podkategorija

Vprašanje Odgovor

Funkcija 
telefona
Vzorec za 
odklepanje

Kaj naj naredim, 
če pozabim 
vzorec za 
odklepanje in za 
telefon nisem 
ustvaril računa 
Google?

Če ste pozabili vzorec:
Če ste se s telefonom prijavili v 
Googlov račun, vendar ste 5-krat 
vnesli napačen vzorec, pritisnite 
gumb za pozabljen vzorec. Za 
odklep telefona se boste morali 
prijaviti v Googlov račun. Če v 
telefonu niste ustvarili Googlovega 
računa ali ste ga pozabili, morate 
izvesti strojno ponastavitev.
Pozor: s ponastavitvijo na 
tovarniške nastavitve izbrišete vse 
aplikacije in uporabniške podatke. 
Ne pozabite ustvariti varnostnih 
kopij vseh pomembnih podatkov, 
preden telefon ponastavite na 
tovarniške nastavitve.

Funkcija 
telefona
Pomnilnik

Ali bom vedel, 
kdaj je pomnilnik 
poln?

Da, prejeli boste obvestilo.
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Podkategorija

Vprašanje Odgovor

Funkcija 
telefona
Jezikovna 
podpora

Ali lahko 
spremenim jezik 
telefona?

Telefon ima večjezične zmožnosti.
Jezik spremenite tako:
1.  Na osnovnem zaslonu tapnite 

tipko Meni  in nato 
Sistemske nastavitve.

2.  Tapnite Jezik in vnos > Jezik.
3.  Tapnite želeni jezik.

Funkcija 
telefona

VPN

Kako nastavim 
navidezno 
zasebno 
omrežje?

Konfiguracija dostopa do 
navideznega zasebnega omrežja 
je odvisna od podjetja. Če želite 
konfigurirati dostop do navideznega 
zasebnega omrežja s telefona, 
morate od skrbnika omrežja podjetja 
pridobiti podrobnosti o nastavitvi.

Funkcija 
telefona

Časovna omejitev 
zaslona

Zaslon se izklop 
po samo 15 
sekundah. Kako 
lahko spremenim 
čas, po katerem 
se osvetlitev 
zaslona izklopi?

1.  Na osnovnem zaslonu tapnite 
tipko Meni .

2.  Tapnite Sistemske nastavitve > 
zavihek Zaslon.

3.  Tapnite Časovna omejitev 
zaslona.

4.  Izberite želeno časovno omejitev 
osvetlitve zaslona.
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Podkategorija

Vprašanje Odgovor

Funkcija 
telefona

Omrežje Wi-Fi in 
mobilno omrežje

Katero storitev bo 
telefon uporabljal, 
ko sta na voljo 
povezava Wi-Fi in 
mobilno omrežje?

Pri prenosu podatkov lahko telefon 
privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če 
je možnost vzpostavitve povezave 
Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar 
pa ob preklopu z ene storitve na 
drugo ne boste prejeli obvestila.
Če želite vedeti, katero podatkovno 
povezavo uporabljate, na vrhu 
zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi 
ali mobilnega omrežja.

Funkcija 
telefona

Osnovni zaslon

Ali lahko 
odstranim 
aplikacije z 
osnovnega 
zaslona?

Da. Pridržite ikono, dokler se zgoraj 
desno na zaslonu ne prikaže ikona 
koša. Nato ikono, ne da bi dvignili 
prst, povlecite v koš.

Funkcija 
telefona
Aplikacija

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

1.  Na osnovnem zaslonu tapnite 
tipko Meni .

2.  Tapnite Sistemske nastavitve > 
Aplikacije > PRENESENO.

3.  Tapnite aplikacijo in nato 
Odstrani.

Funkcija 
telefona
Polnilnik

Ali lahko telefon 
polnim prek kabla 
USB, ne da bi 
namestil zahtevan 
gonilnik USB?

Da, telefon se bo prek kabla USB 
polnil ne glede na to, ali ste namestili 
zahtevane gonilnike.
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Podkategorija

Vprašanje Odgovor

Funkcija 
telefona
Budilka

Ali lahko za 
alarm uporabljam 
glasbene 
datoteke?

Da. V nastavitvi Alarm za Ton alarma 
izberite skladbo.

Funkcija 
telefona
Budilka

Ali bo alarm 
slišen, če bo 
telefon izklopljen?

Ne, to ni podprto.

Funkcija 
telefona
Budilka

Ali bom slišal 
alarm, če 
je glasnost 
zvonjenja 
izklopljena ali je 
nastavljena na 
vibriranje?

Alarm je nastavljen tako, da bo slišen 
tudi v teh primerih.

Rešitev za 
obnovitev

Strojna 
ponastavitev 
(ponastavitev 
na tovarniške 

nastavitve)

Kako lahko 
izvedem 
ponastavitev 
na tovarniške 
nastavitve, če 
nimam dostopa 
do menija z 
nastavitvami 
telefona?

Če se telefon ne ponastavi na 
prvotno stanje, uporabite strojno 
ponastavitev (ponastavitev na 
tovarniške nastavitve), da ga 
inicializirate.




