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Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave 

pravilno uporabo telefona.

Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.

Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljajo, podpora za te 

center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na 

Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, 

namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste 

samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste 
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Razlaga ikon

OPOZORILO

POZOR
opreme.

OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.
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uporabo
Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali 
nezakonito.

v popravilo.
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Informacije komisije FCC o izpostavljenosti 
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Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.

obvestila.

serviser.

opreme.
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po nepotrebnem.
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Elektronske naprave

Varnost na cesti
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Stekleni deli

Potencialno eksplozivno okolje
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Otroci

Klici v sili

Informacije o bateriji in skrb zanjo

uporabnost.
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Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.

Obvestilo o menjavi baterije

vaši napravi.

.
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Funkcije fotoaparata

Širokokotna kamera
S širokim kotom fotoaparata na hrbtni strani lahko snemate fotografije in 
videoposnetke s širšim kotom, kot je vaše dejansko vidno polje.

Dotaknite se   , nato pa se dotaknite  / , da preklopite med 
standardnim in širokim kotom.

Fotoaparat na hrbtni strani

Spreminjanje kota 
fotoaparata.

Za podrobnosti si oglejte razdelek Zagon fotoaparata.

Med standardnim in širokokotnim objektivom kamere lahko preklapljate 
samo pri kameri na hrbtni strani.
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Portret

zameglitve.

1 Dotaknite se    in nato Portret.

2 Za fotografiranje tapnite .

predogled, da samodejno uporabite vrednost osvetlitve in ostrenja 
pri uporabi kamere na hrbtni strani ali vrednosti osvetlitve na sprednji 
kameri.
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AI CAM
Ker fotoaparat med fotografiranjem in snemanjem videoposnetkov 

videoposnetke.

1 Dotaknite se    in nato AI CAM.

2 

samodejno, osem kategorij je lahko samodejno prepoznanih.

Rezultat zaznavanja scene se lahko razlikuje v odvisnosti od osvetlitve 
ali lokacije objekta med fotografiranjem. Na posnetih fotografijah in 
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QLens
S fotografiranjem s QLens
kode QR.

1 Dotaknite se    in nato QLens.

2 

3 
ali kodo QR.

ponovite iskanje.
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Izrez hitrega skoka
Fotografije, posnete v enakih intervalih, se shranijo kot datoteka GIF.

1 Dotaknite se    in nato   Izrez hitrega skoka .

2 Za fotografiranje tapnite .
Fotografije bodo zajete na vsake 3 sekunde in shranjene kot 
datoteka GIF.

Na zaslonu se dotaknite 
posneti.

Med fotografiranjem se dotaknite , da ustvarite datoteke GIF iz 
poprej zajetih fotografij.

posnetkov.

Vse posnete fotografije se shranijo samo kot datoteke GIF.
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Funkcije aplikacije Galerija

1 Med gledanjem albuma tapnite   .

2 Naslednji.

3 Tapnite USTVARI.
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Ustvarjanje filma

1 Dotaknite se zavihka     Fotografije, nato pa se dotaknite   
Ustvari Filmi.
Lahko se dotaknete tudi zavihka     Predvajaj, nato pa Ustvari 
Filmi.

2 Izberite slike ali videe za film in tapnite Naslednji.

3 Uredite izbrane slike ali videe in tapnite SHRANI.



Funkcije po meri 21

Brisanje datotek

videa.

Dodajanje datotek
Ko tapnete  v spodnjem delu zaslona, lahko izberete slike ali videe, ki jih 

tapnite še eno datoteko.

Prerazporejanje datotek

Tapnite , da dodate temo ali glasbo v ozadju oziroma spremenite 
pisavo.

Ponastavitev urejanja filma
, lahko ponastavite vse spremembe, ki ste jih naredili v filmu.

Predogled datoteke
Tapnite 

Ta funkcija morda ne podpira nekaterih oblik zapisa slike ali videa.
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Ustvarjanje datoteke GIF
Iz posnetega videa ali fotografij lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

Izdelava datoteke GIF iz posnetega videa.

1 .

2 

Pri videih, ki so krajši od 5 sekund, se slike GIF samodejno ustvarijo 

Izdelava datoteke GIF iz fotografij.

1 Med gledanjem albuma tapnite   Ustvari GIF.
Lahko se dotaknete tudi  na Predvajaj na zavihku Predvajaj v 
aplikaciji Galerija.

2 
dotaknite Naslednji.

stranic in vrstni red datotek.

funkcije kršite kakršne koli pravice drugih (denimo avtorske pravice 

ali upravno odgovorni in/ali kaznovani skladno z veljavno zakonodajo. 

obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje LG Electronics 

odgovornosti.
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DTS:X 3D Surround

Dotaknite se   Nastavitve  Zvok    
DTS:X 3D Surround, nato pa se za aktiviranje funkcije dotaknite .

Nastavitev smeri zvoka

1 Dotaknite se   Nastavitve  Zvok    
DTS:X 3D Surround, nato pa se dotaknite .

2 Izberite smer zvoka.

Ta funkcija morda ni podprta oziroma podprti jeziki se lahko razlikujejo, 
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1 
Google.

2 Tapnite .

3 Sledite navodilom na zaslonu in recite “Ok Google”.
Naprava shrani podatke vašega glasu za razpoznavanje.

4 Dotaknite se Shrani.

1 “Ok Google”.

2 Ko se pojavi zaslon “Pozdravljeni, kako lahko pomagam?”, izgovorite 
ukaz ali vprašanje.

1 .

2 Ko se pojavi zaslon “Pozdravljeni, kako lahko pomagam?”, izgovorite 
ukaz ali vprašanje.

z nejasnim glasom ali v hrupnem okolju. Ko uporabljate funkcijo 

v tihem prostoru.
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Prepoznavanje prstnih odtisov

Pregled prepoznavanja prstnih odtisov
Pred prvo uporabo funkcije prepoznavanja prstnih odtisov morate v 
napravo registrirati svoj prstni odtis.

Prepoznavanje prstnih odtisov lahko uporabite v naslednjih primerih:
Za odklepanje zaslona.

Za prikaz zaklenjene vsebine v aplikacijah QuickMemo+.

Za potrditev nakupa se prijavite v aplikacijo ali se identificirajte s 
prstnim odtisom.

Naprava lahko uporabnika prepozna po prstnem odtisu. Zelo podobne 

prepozna kot isti prstni odtis.

Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju prstnih odtisov

naprave preverite naslednje.

odtisov ni bilo poškodovano s kovinskim predmetom, kot je kovanec ali 

razpoznavanje prstnih odtisov ne bo delovalo. Pred prepoznavanjem 

brazgotino ali gube zaradi namakanja v vodi.

ne bo prepoznan. Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipala 
prstnih odtisov.
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kot enega prsta lahko vpliva na registracijo in prepoznavanje prstnega 
odtisa.

zrak v okolici suh, se poskusite izogniti branju prstnih odtisov ali pa se 
pred branjem prstnih odtisov dotaknite kovinskega predmeta, denimo 

Registracija prstnih odtisov
V napravo lahko registrirate in shranite svoj prstni odtis ter nato 
uporabljate identifikacijo s prstnim odtisom.

1 Dotaknite se   Nastavitve  Splošno  Zaklepanje zaslona in 
varnost  Prstni odtisi.

konfigurirajte. Za podrobnosti si oglejte razdelek Nastavitev zaklepanja 
zaslona.

2 

vaš prstni odtis.

Konica vašega prsta mora prekrivati celotno površino tipala prstnih odtisov.
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3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

odtisa, dokler ta ni registriran.

4 OK.
Tapnite 
registrirate samo en prstni odtis in ustrezni prst ni v dobrem 
stanju, prepoznavanje prstnega odtisa morda ne bo delovalo dobro. 

Upravljanje prstnih odtisov
Registrirane prstne odtise lahko urejate ali brišete.

1 Dotaknite se   Nastavitve  Splošno  Zaklepanje zaslona in 
varnost  Prstni odtisi.

2 

3 
.

Odklepanje zaslona s prstnim odtisom

1 Dotaknite se   Nastavitve  Splošno  Zaklepanje zaslona in 
varnost  Prstni odtisi.

2 

3 

Zaklepanje zaslona

Zaklep vsebine
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1 .
Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.

2 Dotaknite se 
oken.

Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.

1 .
Nedavno uporabljene aplikacije se pojavijo na razdeljenem zaslonu.

2 Dotaknite se 
oken.

Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.
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 med gumbi 

 na 
sredino zaslona.

Nekatere aplikacije podjetja LG in aplikacije, prenesene iz trgovine Play, 

Nedavni zasloni
Funkcija Nedavni zasloni zagotavlja predogled nedavno uporabljenih 
aplikacij.

Za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij pritisnite tipko  na 

 na vrhu 
posamezne aplikacije.
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Komponente izdelka in dodatna 
oprema
Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

Naprava

Stereo slušalke

Polnilnik

Igla za izmet

Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.

Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. 

tega morda ne krijejo.

poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se 
obrnite na storitveni center za stranke LG.

prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.

strankam LG.

Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.

ponudnika storitev.

Pred uporabo funkcije prepoznavanja prstnega odtisa s senzorja prstnih 
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Pregled delov

Zaslon na dotik

Tipka za 
vklop/izklop/zaklepanje

Objektiv fotoaparata na 
sprednji strani

Tipki za glasnost (+/–)

SlušalkaMikrofon

senzor prstnih odtisov

Bliskavica
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Ne poskušajte sami odstraniti hrbtnega pokrova.

 -

funkcije na dotik.

 -

upravljanja svetlosti.

Tipki za glasnost

 - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.

 -
tipko za glasnost. Za neprekinjeno fotografiranje tipko za glasnost 

 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije Kamera 

Zajemi+

 -

 -

 -

 -
.
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senzor prstnih odtisov

 - Vklopite funkcijo prepoznavanja prstnega odtisa, da poenostavite 
postopek odklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek 
Pregled prepoznavanja prstnih odtisov.

Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij 
naprave.

Na hrbtni strani naprave je vgrajena antena NFC. Pri ravnanju z napravo 
bodite previdni, da antene NFC ne poškodujete ali prekrijete.

tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.

ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

Ne prekrivajte mikrofona.Mikrofon

Primer dobre uporabe Primer slabe uporabe
Ne prekrivajte mikrofona.Mikrofon
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Vklop ali izklop naprave

Vklop naprave

Izklop naprave

Izklop.

1 

2 

Izklop

V letalu vklop

internetu. Druge funkcije bodo na voljo.
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storitev.

Iglo za izmet uporabljajte previdno, saj ima oster rob.

1 

2 Izvlecite pladenj za kartice.
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3 
obrnjenimi navzdol.

4 
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Ta naprava podpira samo kartice Nano-SIM.

Nano Micro Standardna

ste jo dobili pri operaterju.

poškoduje. Vedno preverite, ali je pladenj za kartico suh.
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Vstavljanje pomnilniške kartice
Pomnilniško kartico vstavite v napravo.

odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.

1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.

2 Izvlecite pladenj za kartice.

3 Postavite pomnilniško kartico na pladenj za kartice z zlato obarvanimi 
stiki obrnjenimi navzdol.

Pomnilniška kartica 

4 

pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

pomnilniške kartice.
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Odstranjevanje pomnilniške kartice
Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

1 Tapnite   Nastavitve    Pomnilnik  .

2 
iz naprave.

3 

4 

Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali 

poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za 

Baterija

Polnjenje baterije
Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.



Osnovne funkcije 41

prenehajte uporabljati napravo in popolnoma odpravite vlago.

eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.

V napravi je notranja baterija za polnjenje. Zaradi varnosti ne odstranjujte 
vdelane baterije.

napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
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aplikacij in funkcij.

v ozadju.

Bluetooth® in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.

Zmanjšajte svetlost zaslona.

Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.

Zaslon na dotik
Seznanite se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

Tapanje
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Dvojno tapanje

zemljevida.

nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko 
premikate elemente.
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S prstom se dotaknite zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknite. 
S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, 
zaslonih in drugje.
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materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.

presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.

Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.

rokavico ali konico nohta.
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Osnovni zaslon

Pregled osnovnega zaslona

, da se neposredno 
pomaknete na osnovni zaslon.

Postavitev osnovnega zaslona

zaslonu.

Vrstica stanja
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Ikona strani

del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov 
osnovnega zaslona.

 -

 -

 -

uporabljene aplikacije, tapnite 

 -

1 Dotaknite se   Nastavitve  Zaslon  Tipke na dotik na 
.

2 Za nastavitev svojih nastavitev v meniju  izberite  ali 
Premiki in gumbi.

 so na voljo. Za ogled nedavnih aplikacij 
tapnite .

Premiki in gumbi  in gumb za 
. Za ogled nedavnih aplikacij povlecite gor gumb 

.
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dodate pogosto uporabljene funkcije.

Tapnite   Nastavitve  Zaslon  
zaslonu  Kombinacija gumbov in prilagodite nastavitve.

1 Dotaknite se   Nastavitve  Zaslon  Tipke na dotik na 
  

2 
zaslonu skrite, in se dotaknite .

zadnjem dotiku.

dno zaslona navzgor.

Zaklepanje/skrivanje ikon

prikazana v spodnjem levem delu zaslona.

skrite, se dotaknite 

dotaknite .
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morda ne bodo podprte.

Ikone stanja

alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si 
obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

Ni signala

Nastavljen je alarm

Raven baterije

Neodgovorjeni klici

Vzpostavljena je povezava Wi-Fi

Ni kartice SIM

katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.

storitev.
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povlecite navzdol.

.

funkcije.

UREJANJE

obvestili.
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Preklapljanje med usmeritvami zaslona
Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na 

obvestili.

Ali pa tapnite   Nastavitve  Zaslon in aktivirajte funkcijo 
zasuk zaslona.

Urejanje osnovnega zaslona

Widgets.

Ozadje & Tema.
Lahko se tudi dotaknete   Nastavitve  Zaslon  Ozadje & Tema, 
nato izberite ozadja, teme in ikone naprave.
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. Za podrobnosti si oglejte razdelek 
.

Odstranjene aplikacije. Za podrobnosti si oglejte razdelek 
Odstranjene aplikacije.

, nato pa še enkrat tapnite zaslon.

Privzeti zaslon
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Prikaz teme ozadja

samo sliko ozadja.

.

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

na drugo mesto.

osnovni zaslon.
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Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Urejanje map

nad mapo ter spustite.

mapa samodejno odstranjena.

.

1 Dotaknite se   Nastavitve  Zaslon  Osnovni zaslon.

2 

Izberi dom

Ozadje

podzaslon osnovnega zaslona.
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Oblike ikon
vogale.

osnovnega zaslona.

Uredi aplikacije po
zaslonu.

zaslonu.

Osnovni zaslon Zaklep
odstranitev aplikacij in gradnikov.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.
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Nastavitev zaklepanja zaslona

1 Dotaknite se   Nastavitve    Zaklepanje zaslona 
in varnost  Izberite zaslon zaklepa
zaklepanja.

2 

Brez

Povleci

Vzorec

PIN

Prstni odtisi

blokiran.

Nastavitve Varni zagon

vaše podatke.
Dokler naprave ne odklenete, ne morete uporabljati nobenih funkcij, 
razen klicev v sili.
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Previdnostni ukrepi pri uporabi funkcije varnega 
zagona

ponastavi, šifrirani ter osebni podatki pa se samodejno izbrišejo in jih ni 

zaklenjen zaslon.

Prilagodite zaklenjeni zaslon
Lahko prilagodite zaklenjeni zaslon.

1 Dotaknite se   Nastavitve    Zaklepanje zaslona in 
varnost  Prilagodite zaklenjeni zaslon.

2 

Ozadje

Ura
zaslonu.

zaklepanje zaslona.

na zaklenjenem zaslonu.



Osnovne funkcije 58

Nastavitve varnega zaklepanja
Lahko prilagodite nastavitev zaklepanja.

1 Dotaknite se   Nastavitve    Zaklepanje zaslona in 
varnost  Nastavitve varnega zaklepanja.

2 

Tipka za vklop se takoj zaklene

zaklepanje.

telefon ostaja odklenjen.

zaklepanja.
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KnockON
Z dvojnim tapom zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.

LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na 
osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.

Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.

svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Vklop zaslona
Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.
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Šifriranje pomnilniške kartice

naprave.

1 Dotaknite se   Nastavitve    Zaklepanje zaslona in 
varnost  Kodiranje in poverilnice  .

2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in se 
dotaknite  za nadaljevanje.

3 .
Šifriranje nove datoteke
pomnilniško kartico shranili po šifriranju.

Šifriranje celotne informacije
trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.

Izvzemi predstavnostne datoteke
predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.

nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno 
preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.

Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.

kartico formatirajte.

Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica 

ta samodejno šifrirana.
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Zajemanje posnetkov zaslona
Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Posnetke zaslona lahko vidite v mapi  v aplikaciji .

vrstico stanja in tapnite .

Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije  

dotaknite   Nastavitve    Odprite 
.

Za podrobnosti si oglejte razdelek Zapisovanje opomb na posnetek 
zaslona. 
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Vnašanje besedila

Uporaba pametne orodne vrstice

1 

2 Tapnite 
orodni vrstici ali ga reorganizirati.

Pametna 
uporabna 

vrstica

V nastavitvah tipkovnice lahko vklopite ali izklopite funkcijo pametne 
orodne vrstice.

S pritiskom na 

  za vnos besedila z glasom.

 -

 - Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z 

 -
glasovno prepoznavanje tapnite   .

 - Ta funkcija morda ni podprta oziroma se podprti jeziki lahko 
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Pladenj izrezkov

lokacijo.

S tipkovnico Smart lahko vnašate in urejate besedilo.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam 

tipkanjem.

Premikanje kazalca

levo ali desno.



Osnovne funkcije 64

Predlogi besed
Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko 
med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate 

levo ali desno stran tipkovnice navzgor.

Dodajanje jezikov za tipkovnico
Za vnos s tipkovnico imate lahko na voljo dodatne jezike.

1 Tapnite   Nastavitve      Zaslonska 
tipkovnica    Izberi jezik.

2 
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Kopiranje in lepljenje

1 

2 Vlecite znaka 

3  ali Kopiraj.

4 
Prilepi.

Prilepi ne 
bo prikazana.

Pladenj izrezkov

1 V Pametnih orodjih izberite .

Pladenj izrezkov.

2 Izberite in prilepite element iz vrstice z izrezki.

Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato 

elemente izbrisati, jih najprej odklenite.

Tapnite ikono , da izbrišete elemente, shranjene v vrstici z izrezki.

Nekatere prenesene aplikacije morda ne podpirajo pladnja izrezkov.
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Predvajanje vsebine z drugo napravo
Fotografije, videoposnetke ali skladbe iz naprave lahko predvajate s 
televizorjem.

1 

2 Med ogledom elementa v aplikaciji  ali  pritisnite 
Predvajaj na drugi napravi.

3 

posodobljene.
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Z aplikacijama Galerija ali Glasba

Povezovanje naprav

 v vsaki aplikaciji.

Pošiljanje ali prejemanje datotek

Pošiljanje datotek
V aplikaciji  ali Upravitelj datotek tapnite    ali , 
nato pa na seznamu za deljenje datotek izberite napravo.

Prejemanje datotek
Povlecite vrstico stanja navzdol in pritisnite , nato pa Izmenjava 
datotek.

  
Nastavitve    Izmenjava datotek   .

naprava, ki bo prejela datoteke.

Funkcija Deljenje datotek mora biti aktivirana v obeh napravah.
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aplikacij

Uporabite lahko trgovino SmartWorld, Trgovina Play ali trgovino z 

Storitev SmartWorld
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1 Tapnite     

2 
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Telefon

1     

2 

tapnite 

1     

2 
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   in nato 
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ikona 
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1 Med klicem tapnite   

2 

3 

    

  

1 Tapnite      ali 

2 Tapnite   
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1 Tapnite   

2 Tapnite  ali 

3 

4 

1 Tapnite   

2 

1 Tapnite   

2   
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Tapnite   
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1 Tapnite    in nato   A

2 

1 

2 

  
    

ikone  
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1 

2 Tapnite 

3 Tapnite 

Tapnite ikono 
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HDR

 ali 

1 Tapnite    in nato   

2 
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1 Tapnite   in nato   

2 Tapnite 

Portret
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83Uporabne aplikacije

Samoportret

Tudi gumb 
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tapnite     
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Tapnite     , da 
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1 Tapnite   

2 

Ikona funkcije za 
hitra skupna 
uporaba
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Galerija

1 Tapnite   

2 
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Zagon fotoaparata.

Dostop do dodatnih 

Brisanje slik.

Skupna raba slik.Urejanje slik.

Zapisovanje opombe 
na fotografijo.

Nazaj na prejšnji 
zaslon.

Dodajanje med 
priljubljene ali 
odstranitev iz njih.

1 

2 SHRANI
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1 

2 

Odpiranje s funkcijo 
QSlide.

Dostop do dodatnih 

Hitro previjanje videa 
naprej.

Zaklepanje ali odklepanje 
zaslona.

Urejanje videa.

Izbiranje razmerje stranic 
zaslona.

DTS:X 3D Surround

Previjanje videa nazaj.

Premor ali predvajanje 
videa.

Ustvarjanje datoteke GIF.



Uporabne aplikacije 90

1 Med gledanjem videa tapnite 

2 

Samodejno ustvarjanje 
15-, 30- ali 
60-sekundnega 
videoposnetka.

Razveljavitev urejanja. Ustvarjanje videa z 

Izbiranje dela, za katerega 

predvajanja.
Prilagoditev trajanja videa.

Zagon video urejevalnika 
KineMaster.

3 SHRANI
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Med gledanjem videa tapnite   , da datoteko delite na 

, izberite datoteke in nato še 

Imenik

    

1 

2 SHRANI
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1     

2 
tapnite OK

3 UVOZI

1   

2 

3 

, da dodate številko za hitro 

Tapnite ikono 

Tapnite ikono 
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1 

2 

3 SHRANI

  

1 

2 

1 

2 

3 Tapnite DODAJ

4 Tapnite SHRANI
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QuickMemo+

1 Tapnite   

2 Tapnite 

3 Tapnite 

1   

2 OK

3 Tapnite  ali 

4 Tapnite 
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1 
navzdol in tapnite 

2 

3 Tapnite 
 ali 
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Ura

1 Tapnite   Ura  

2 Tapnite 

3 SHRANI

1 Tapnite   Ura  

2 Tapnite 

1 Tapnite   Ura  

2 

3 Tapnite 
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1 Tapnite   Ura  

2 Tapnite 

3 

1     

2 

3 SHRANI

Tapnite   
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1     

2 Tapnite 

3 SHRANI

1     

2 

3 

Preklop na seznam 
predvajanja.

vrstnem redu.

Pritisnite za predvajanje 
naslednje datoteke/Pritisnite 

naprej.

Pritisnite za predvajanje od 

datoteke/Dvakrat pritisnite 
za predvajanje prejšnje 

datoteke/Pritisnite in 

Dodajanje med priljubljene ali 

Nastavitev glasnosti zvoka.

Predvajajte glasbo z 
utripanjem bliskavice 

fotoaparata v ritmu glasbe.

Nazaj na prejšnji zaslon.

Premor ali predvajanje.
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1 Tapnite     

2 

1     

2 
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1     
    pod 

  
  pod

2 

3 

4 
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1     

2 Tapnite 
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1 Tapnite     
        

2 

1     

2   

3 
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1     

2 

3 
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Aplikacije Google
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Nastavitve
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Nastavitve

Tapnite   Nastavitve

Tapnite ikono 

Tapnite 

Dvojna kartica SIM

1   Dvojna kartica 
SIM

2 Prilagodite naslednje funkcije:
SIM kartica 1

SIM kartica 2

Barvna tema kartice SIM
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Gostovanje

Wi-Fi

1   Wi-Fi

2 Tapnite stikalo 

3 

POZABI

  Wi-Fi



Nastavitve 110

Wi-Fi Direct

1   Wi-Fi    
  Wi-Fi Direct

2 
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1   

2 Tapnite stikalo 

3 

4 

1 

2 Dotaknite se   

3 
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1   

2 Tapnite stikalo 

1   

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

: Nastavite 

Nastavitve klicev

1   Nastavitve klicev

2 
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1 

2     USB 
 nato pa se dotaknite stikala 
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1     Wi-
, nato pa se dotaknite stikala 

2 Tapnite 

3 

4 
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1    
 , nato pa se 

dotaknite stikala 

2 

    

NFC

1   NFC

2 Tapnite stikalo 

Pregled delov
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odprete spletno

1   

2 

Pregled delov

1   

2 Tapnite 
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1   

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
K50S

1   

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

K50S
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LG AirDrive

1   LG AirDrive

2 
aplikacijo LG AirDrive

3 

Tiskanje

1   Tiskanje

2 Tapnite stikalo 

3 

  

  

  Nastavitve

4   Tiskaj
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V letalu

1   V letalu

2 VKLOPI

1   

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
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VPN

1   VPN

2 Tapnite 

SPREM

3 SHRANI

1 VPNS

2 

Zasebno DNS

1   Privatni DNS

2 SHRANI
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Zvok

Zvok in prilagodite naslednje 
nastavitve:

Zvok, Samo 
vibriraj ali 

Glasnost

Ne moti

 Glasnost

 

 : S to funkcijo lahko spreminjate nastavitve 
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Zaslon

Zaslon in prilagodite naslednje 
nastavitve:

Pisava

Svetlost

okolice, tapnite stikalo 

: Nastavite, da naprava samodejno prilagodi svetlost 
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Splošno

Lokacija
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in sorodna potrdila

1   
obvestila

2 
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Baterija

1   Baterija

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
Poraba baterije



Nastavitve 126

Pomnilnik

1   Pomnilnik

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

SD kartica

tapnite 

1   

2 

1   

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
  TalkBack

  Glasovna obvestila

  Pisava
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  Sivina

  : Prekinitev klica s tipko 

  

 

  

  

  

  

  

  

  : Prilagodite 

  : Samodejni 
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  : Klice 

  : Samodejni 

  : 

: 
Trikrat tapnite tipko 

: Samodejno spreminjanje usmeritve 

  

Smart Doctor

  Smart Doctor
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: Tapnite 

1   

2 POTRDI

3 

1   

2 

: Da odprete kamero, dvakrat pritisnite na tipko 

odprete 
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odprete 

: Za ogled posnetka dneva v aplikaciji 

KnockON

1   

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

1   

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
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1   

2 

Pomnilnik

1   Pomnilnik

2 Tapnite 



Nastavitve 132

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo 

1   

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

: Za spreminjanje nastavitev varnostnega 

1   
Ponastavi

2 Prilagodite naslednje nastavitve:



Nastavitve 133

: Za ponastavitev nastavitev 

: Ponastavitev vseh 

   in si 
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Jezikovne nastavitve LG

  Nastavitve  Splošno  Jezik in tipkovnica  Jezik  
DODAJANJE JEZIKA

 -

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

Funkcije aplikacije LG Bridge
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1 

2 

3 Support (Podpora)  Software & Firmware (Programska in 
vdelana programska oprema)

4  
ALI 

5  
 

Details (Podrobnosti)

Posodobitev programske opreme 
telefona

Internetna posodobitev programske opreme 
mobilnega telefona LG
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mobilnega telefona LG

Nastavitve  Splošno    Software update  
Preveri zdaj za posodobitev
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odprtokodni programski opremi

Nastavitve  Splošno  
Regulativa in varnost
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Blagovne znamke

®

®
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IZJAVA O SKLADNOSTI
LG Electronics LM-X540EMW

2014/53/
EU

se obrnite na pisarno

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR 

HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL 

PT RO SE SI SK UK AL ME RS MK TR BA XK
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Deli iz kaljenega stekla

Razmerje stranic
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Navodila za prenos podatkov

Vrsta Podrobnosti

Naprava 
LG

Naprava 
LG

Naprava 
druge 

znamke s 
sistemom 
Android

Naprava LG

Naprava s 
sistemom 

iOS

Naprava 
LG

Osebni 
podatki

Predstavnostni 
podatki

Nastavitve 
zaslona

Aplikacije

Drugo
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Odstranjevanje vašega starega aparata

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev
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Naprava se pregreva

Naprava se med uporabo pregreva.

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
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 -

 -

 -

Naprava se pregreva pri polnjenju.

 -

 -

Kako odpraviti pregrevanje naprave
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Omejitve uporabe, ko se naprava pregreva

 -
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Napaka pri polnjenju

Baterija se izprazni hitreje kot takoj po nakupu

Fotografija je slabe kakovosti
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Naprava prekinja ali zmrzuje

Ponovni zagon naprave

Ponovni zagon
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Ponastavitev naprave

Splošno  
Ponastavi  Ponastavitev na tovarniške podatke

 -

 -

povezava




