
preberi me
Pozor: pred uporabo telefona preberite varnostne 
in pravne informacije ter informacije o zakonskih 

predpisih, ki so priložene izdelku.

sl



Ta izdelek ustreza veljavnim državnim ali mednarodnim 
smernicam glede izpostavljenosti RF (smernice SAR) 
pri normalni uporabi ob glavi ali če ga nosite 0,5 cm od 
telesa. V smernice SAR je vključena znatna varnostna 

rezerva, ki je namenjena zagotavljanju varnosti vseh ljudi,  
ne glede na starost in zdravje. 
Za ogled vrednosti SAR svojega telefona obiščite spletno stran 
https://motorola.com/sar. Za ogled dodatnih informacij o vrednostih 
SAR v telefonu podrsnite navzgor ikono ^ > Nastavitve > Pravne 
informacije > Informacije o RF.  Za ogled informacij v spletu obiščite 
spletno stran www.motorola.com/rfhealth.
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Kratka predstavitev
Začnimo. Vodili vas bomo skozi postopek zagona 
in vam razložili vse o vašem telefonu.

Opomba:  posodobitve programske opreme so 
pogoste, zato je vaš telefon lahko videti drugače.

USB/
polnilnik

Gumba za 
glasnost

Gumb za vklop
Pritisk:
vklop/izklop 
zaslona.
Pridržanje: 
vklop/izklop 
telefona.

Nazaj
Začetni zaslon

Nedavno

Hrbtna 
fotoaparata

Sprednji 
fotoaparat

Reže za kartici 
SIM

in kartico 
microSD

Senzor za 
prstne odtise

Mikrofon

Vtičnica za 
slušalke z 
mikrofonom
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Zvočnik

Sprednja 
bliskavica
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Vstavljanje kartic
Telefon morda podpira dve kartici SIM. 

Pozor:  prepričajte se, da uporabljate kartici 
SIM ustrezne velikosti, in ju ne režite.

Nano SIM

Odstranite pladenj.

V odprtino za pladenj 
vstavite orodje za SIM, 
da pladenj izskoči.

Vstavite 2 kartici SIM.

SIM 2

Nato pladenj potisnite nazaj v telefon.

Vstavite kartici v pladenj tako, da so zlati stiki 
obrnjeni navzdol.

ali 

Pri modelih za dve kartici SIM: Pri modelih za eno 
kartico SIM:

SIM

Vstavite kartico SIM 
in kartico microSD 
(na prodaj posebej).

Vstavite kartico SIM 
in kartico microSD 
(na prodaj posebej).

SI
M

 1 

SI
M

 1 
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Dokončajte postopek
Priklopite napajalnik, da popolnoma napolnite 
telefon, nato pa ga vklopite. Nato izberite svoj 
jezik in sledite pozivom na zaslonu, da začnete.

Pri nastavitvi telefonov, ki uporabljajo dve kartici 
SIM, sledite pozivom.

Vklopite.

Pridržite 
gumb za 
vklop, da se 
vklopi zaslon.

Napolnite. 

Telefon pred 
uporabo 
popolnoma 
napolnite s 
priloženim 
polnilnikom.
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Upravljanje z enim dotikom 
Z le enim dotikom lahko telefon zaklenete 
in odklenete, po njem krmarite in prek njega 
kupujete.

• Za nastavitve zaklepanja/odklepanja podrsnite 
navzgor ikono  > Nastavitve > Varnost >
Prstni odtis.

• Za nastavitve krmarjenja podrsnite navzgor 
ikono  > Moto > Dejanja Moto >
Krmarjenje z enim gumbom.

Opomba:  pooblastitev nakupov v trgovinah ni 
na voljo povsod (potrebujete NFC in aplikacijo za 
plačevanje z mobilnim telefonom).

Podrsnite 
levo.

Podrsnite 
desno.

Pritisnite ali pridržite.

Krmarjenje z enim gumbom (senzor za prstne odtise)
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Začetni zaslon in nastavitve
Na začetnem zaslonu lahko raziskujete aplikacije, 
preverjate obvestila, izgovarjate ukaze in več. 

• Dodajte bližnjico: podrsnite navzgor ikono , 
tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na 
začetni zaslon. 

• Nastavitve: za spreminjanje svojega omrežja 
Wi-Fi, svetlosti zaslona in več z dvema 
prstoma podrsnite vrstico stanja navzdol. 
Če želite odpreti več nastavitev, tapnite .

• Delite telefon: če želite dodati gosta, z dvema 
prstoma podrsnite vrstico stanja navzdol in 
tapnite .
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11:35

Google MotoDuo Trgovina PlayKoledar

Podrsnite navzgor 
ikono      za ogled 
vseh aplikacij.

Iščite tako, da 
vnesete ali izgovorite 
"OK, Google".

Za obvestila podrsnite 
navzdol z enim prstom 
ali z dvema prstoma za 
profile in nastavitve.

Pridržite prazno 
mesto, če želite 
spremeniti 
pripomočke, sliko za 
ozadje in več.
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Spoznajte aplikacijo Moto
Raziščite posebne funkcije, ki so zasnovane, 
da prihranijo čas in vam olajšajo dan.  

Poiščite:  Moto
• Dejanja Moto: uporabite poteze kot bližnjice 

za telefon.

• Zaslon Moto: hitro si oglejte obvestila.

Opomba:  vaš telefon morda nima vseh funkcij.
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Fotografije
Dvakrat hitro zasukajte zapestje in tapnite na 
zaslon, da posnamete čiste in jasne slike.

• Zagon: tudi v stanju mirovanja telefona 
odprete fotoaparat tako, da dvakrat hitro 
zasukate zapestje.

• Ogled: podrsnite levo za ogled galerije 
fotografij.

• Deljenje: oglejte si fotografijo ali video v svoji 
galeriji, nato pa tapnite . 

Nasvet:  če želite vstopiti v nastavitve fotoaparata 
in si ogledati pomoč za funkcije, kot je omogočanje 
naprednih nastavitev, podrsnite desno.

GALERIJANASTAVITVE

Preklopite na sprednji 
fotoaparat.

Preklopite na 
omogočene napredne 
nastavitve, upočasnjen 
posnetek, panoramo ali 
profesionalni način.

Tapnite kjer koli, da 
spremenite 
izostritev.

Tapnite za 
fotografiranje. 
Pridržite za zajem 
več posnetkov.

Za nastavitve podrsnite 
v desno.
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Pomoč in več
Poiščite odgovore, posodobitve in informacije:

• Pomoč je tukaj: podrsnite navzgor ikono  > 
Pomoč za napravo za podrobne vadnice, 

navodila ali pogosta vprašanja kar v telefonu.

• Vse o Moto G5S Plus: poiščite programsko 
opremo, uporabniške priročnike in več na 
spletni strani www.motorola.com/mymotog.

• Poiščite aplikacije: podrsnite navzgor  
ikono  > Trgovina Play, če želite kupiti  
ali prenesti aplikacije.

• Novice: najdete nas tukaj:

 YouTube™ www.youtube.com/motorola

 Facebook™ www.facebook.com/motorola 

 Twitter www.twitter.com/moto

 Google+™ www.google.com/+moto

Kje so pravne in varnostne 
informacije ter informacije 
o zakonskih predpisih?
Zaradi zagotavljanja boljšega dostopa do teh 
pomembnih informacij so ti dokumenti na voljo 
v meniju z nastavitvami telefona in v spletu. 
Pred uporabo naprave preglejte te dokumente. 
Za dostop do teh dokumentov v povezanem 
telefonu pojdite na Nastavitve > Pravne 
informacije in izberite temo. Za dostop do 
dokumentov v spletu obiščite spletno stran 
www.motorola.com/device-legal. 
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Varnost akumulatorja
Preden mobilno napravo prvič sestavite, polnite ali uporabite, 
preberite priložene pomembne varnostne in pravne informacije.
Če se mobilna naprava ne odziva, poskusite s ponovnim zagonom – 
pridržite gumb za vklop, da se zaslon izklopi in se naprava znova zažene.
Zaradi vaše varnosti sme akumulator v mobilni napravi odstraniti samo 
Motorolin pooblaščeni servis ali neodvisen strokovnjak. Akumulatorja 
ne odstranjujte ali menjajte sami, saj ga lahko poškodujete ter 
povzročite požar in telesno poškodbo. Mobilne naprave ne lomite, 
upogibajte ali je izpostavljajte vročini ali tekočini. Lahko pride do 
poškodbe akumulatorja ter požara in telesne poškodbe. Mobilne 
naprave ne sušite v mikrovalovni pečici, običajni pečici ali s sušilnikom.

Opozorilo o uporabi pri veliki 
glasnosti
Izogibajte se dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti, 
saj si lahko s tem poškodujete sluh.

Odstranjevanje in recikliranje
Pomagajte in naredite svoj del! Mobilnih naprav in električne 
dodatne opreme, kot so polnilniki, slušalke in akumulatorji, 
ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Embalažo izdelka in 
uporabniške priročnike je treba odvreči v skladu z nacionalnimi 
programi za zbiranje in recikliranje odpadkov. Podrobnejše 
informacije o odobrenih nacionalnih programih za recikliranje 
in Motorolinih dejavnostih recikliranja najdete na spletni strani  
www.motorola.com/recycling.

Uporaba
Telefon podpira aplikacije in storitve s prenosom velike količine 
podatkov, zato zagotovite, da bo podatkovni paket ustrezal vašim 
zahtevam. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev. 
Določene aplikacije in funkcije morda niso na voljo v vseh državah.

Informacije o zakonskih predpisih
Za ogled upravnega ID-ja (kot je FCC ID) za to napravo v telefonu 
pojdite na možnost Nastavitve > Pravne informacije >
Informacije o zakonskih predpisih ali obiščite spletno stran 
www.motorola.com/device-legal.
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Garancija
Za ta izdelek velja Motorolina omejena garancija. Za ogled garancije 
v telefonu pojdite na Nastavitve > Pravne informacije > Garancija ali 
obiščite spletno stran www.motorola.com/device-legal. Kopijo garancije 
lahko dobite tudi, če se obrnete na družbo Motorola na naslovu: Motorola 
Mobility LLC, Attention Customer Service--Warranty Request, 222 West 
Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.

Arbitraža in zavrnitev
Razen kjer to prepoveduje zakonodaja, lahko kakršen koli spor 
ali zahtevek v zvezi s katerim koli Motorolinim izdelkom namesto 
na sodišču razrešite z zavezujočo arbitražo, razen če postopek 
zavrnete. V primeru zavrnitve morate v roku 30 dni od nakupa poslati 
pisno obvestilo o zavrnitvi s svojim imenom, naslovom, telefonsko 
številko, napravo in serijsko številko naprave in pojasnilom za družbo 
Motorolo, da zavračate določbo te arbitraže, na naslov: Motorola 
Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Attn: 
Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654 ali spletni naslov 
arbitrat@motorola.com. Za več informacij o določbi te arbitraže v 
telefonu pojdite na Nastavitve > Pravne informacije > Arbitraža in 
zavrnitev ali obiščite spletno stran www.motorola.com/device-legal. 

Pravne omejitve odgovornosti
Nekatere funkcije, storitve in aplikacije so odvisne od omrežja, zato 
niso povsod na voljo; zanje lahko veljajo drugačni pogoji oziroma so 
zanje zaračunani dodatni stroški. Za podrobnosti se obrnite na svojega 
ponudnika storitev. Vse funkcije, načini delovanja in drugi tehnični 
podatki izdelka ter informacije v tem priročniku temeljijo na najnovejših 
podatkih, ki so na voljo in veljajo za točne v času tiskanja. Motorola si 
pridržuje pravico do popravka in spremembe vseh informacij ali tehničnih 
podatkov brez predhodnega opozorila ali obveznosti.

Avtorske pravice in blagovne 
znamke
MOTOROLA, stilizirani logotip M, MOTO in družina znamk MOTO so 
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Motorola 
Trademark Holdings, LLC. LENOVO je blagovna znamka družbe 
Lenovo. Google, Android, Google Play in druge znamke so blagovne 
znamke družbe Google Inc. Logotip microSD je blagovna znamka 
družbe SD-3C, LLC. Vsa druga imena izdelkov in storitev so last svojih 
posameznih lastnikov.  
© 2017 Motorola Mobility LLC. Vse pravice pridržane. 
ID izdelka: Moto G5S Plus (modeli XT1803, XT1805)
Oznaka priročnika: 711608014791-A
Motorola Mobility LLC 
222 W. Merchandise Mart Plaza 
Chicago, IL 60654 
www.motorola.com


