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 KU990עוצב ויוצר בהתאם למפרטים
הגדרות

01

התקנים האירופאים ומשרד התקשורת

מסך ההמתנה שלכם

02

הישראלי ,ועמד בהצלחה בכל מבחני

העקרונות הבסיסיים

03

היו יצירתיים

04

היו מאורגנים

05

מדריך זה יסייע בידך להכיר את הטלפון

האינטרנט

06

על תכונותיו המגוונות ולהפעילו ביעילות

הגדרות

07

ובנוחות .אנא קרא בעיון את המדריך

אביזרים

08

ולדרישות איכות קפדניות ביותר של

ם.

האמינות.

למשתמש טרם הפעלת המכשיר לצורך
קבלת מיטב הביצועים ולמניעת נזק או
שימוש לקוי במכשיר.
* המדריך למשתמש כתוב בלשון זכר,
אולם הוא מיועד לגברים ולנשים כאחד.
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היכרות עם הטלפון שלכם
בורר מצב מצלמה
* לחצן נעילה/ביטול
נעילה
* מייצב תמונה
במצב מצלמה

שקע אופציות המיועד למטען ,כבל ,דיבורית
הערה :כדי לחבר כבל  ,USBחכו עד
שהטלפון נדלק במלואו ורשום לרשת.

*

עדשת מצלמה פנימית
מקש כיבוי/הפעלה
* סיום  /דחיית שיחה
* הפעלה  /כיבוי הטלפון
* חזרה למסך המתנה

מקש מחיקה
מחיקת תוים בעת
כתיבת טקסט.
מקש שיחה
לחיוג מספרי טלפון
ולמענה לשיחות נכנסות.

הגדרות

לחצן מצלמה

גל
*
*
*

אזהרה :הנחת עצם כבד על הטלפון או ישיבה
עליו כאשר הוא בכיסכם עלולים לגרום לפגיעה בתפקוד
מסך המגע ומסך ה LCD -של הטלפון.
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מ

כשהמכשיר פתוח
גלגל מצלמה רב תכליתי
* לקירוב והרחקה במצב מצלמה או וידאו ) .(ZOOM
* דפדוף בתפריטים
* כיוונון את עוצמת השמע העת האזנה למוסיקה
ולמשחקים ובמהלך שיחה
* כיוונון עוצמת הצילצול העת קבלת שיחה

01
02
03
04

אזהרה :מגע קרוב עם עצמים מגנטיים
עלול לגרום לפגיעה בתפקוד מקש הגלגל.

05

ת

06
07

ון

08

מכסה הסוללה
סוללה
מיקרופון

ת.

שקע כרטיס USIM
לחצן מצלמה
חריץ כרטיס הזיכרון
מקש נעילה/ביטול נעילה
מייצב התמונה במצב מצלמה

הגדרות

חיישן אור
מבזק )(Flash
עדשת המצלמה
בורר מצלמה

9

התקנת כרטיס  USIMוהסוללה

 1הסירו את מכסה הסוללה
לחצו על לחצן שחרור הסוללה שבקצהו
העליון של הטלפון בכיוון מטה והרימו את
מכסה הסוללה.

 2הסרת הסוללה
אחזו את הקצה העליון של הסוללה
והרימו אותה מתוך תא הסוללה תוך
שימוש במכסה תא הסוללה.

ה

3

אזהרה :אין להשתמש בציפורניים בעת
הסרת הסוללה.
אזהרה :אין להסיר את הסוללה
כשהטלפון פועל ,מכיוון שהדבר עלול לגרום
לנזק לטלפון.

4

הגדרות
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התקנת כרטיס  USIMוהסוללה
01
02
03
04
 3התקנת כרטיס USIM
הכניסו את כרטיס  USIMלתוך תא
כרטיס  .USIMודאו שנקודת המגעים
המוזהבת על גבי הכרטיס פונה כלפי
מטה .להסרת כרטיס ה ,USIM-משכו
אותו קלות בכיוון ההפוך.

06
07
08

הגדרות

 4התקנת הסוללה
הכניסו את קצה הסוללה קודם
לתוך הקצה העליון של תא הסוללה.
ודאו שנקודות המגעים נמצאות מול
הנקודות המתאימות על הטלפון .לחצו
את הסוללה בכיוון מטה עד שתינעל
במקומה.

 5טעינת הטלפון
פתחו את מכסה שקע המטען הנמצא
בצידו של טלפון  KU990שלכם .הכניסו
את תקע המטען וחברו את המטען לשקע
החשמל .יש להמשיך ולטעון את הטלפון
עד שתופיע ההודעה “הטעינה הסתיימה”
על המסך.

05

11

כרטיס הזיכרון
התקנת כרטיס זיכרון
ניתן להגדיל את נפח הזיכרון בטלפון
באמצעות כרטיס זיכרון .דגם KU990
תומך בכרטיסי זיכרון מסוג MicroSD
בנפח של עד .2GB
הערה :כרטיס הזיכרון הוא אביזר אופציונלי.

 1הסירו את הסוללה ואת מכסה הסוללה
כפי שתואר לעיל.
 2הכניסו את כרטיס הזיכרון לתוך החריץ
בחלק העליון עד שיינעל במקומו.
ודאו שהאזור שבו יש מגעי זהב פונה כלפי
מטה.

מ
ואז הקישו
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו ב-הגדרות טלפון.
על
 2הקישו על מנהל הזיכרון ואז בחרו
בזיכרון חיצוני.
 3הקישו על אתחול ואשרו את בחירתכם.
 4הזינו את הסיסמה ,אם הוגדרה כזו ,כעת
יאותחל הכרטיס ויהיה מוכן לשימוש.
הערה :כדי לשנות את יעד ברירת המחדל
לאחסון נתונים ,פתחו את מנהל הזיכרון
מתוך תפריט הגדרות הטלפון ובחרו
בהגדרת אחסון ראשי.

הערה :אם קיים כבר תוכן בכרטיס הזיכרון
שלכם ,הוא יתויק באופן אוטומטי בתיקיות
המתאימות; לדוגמה ,סרטוני הווידאו יתויקו
בתיקיית סרטוני הווידאו שלי.

העברת אנשי הקשר שלכם

 3החזירו את מכסה הסוללה למקומו כפי
שתואר לעיל.

אתחול כרטיס הזיכרון
הגדרות

אם כרטיס הזיכרון שלכם כבר מאותחל,
תוכלו להתחיל להשתמש בו מייד .אם
הכרטיס אינו מאותחל עדיין ,יהיה עליכם
לעשות כן.
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כדי להעביר את אנשי הקשר שלכם מה-
 USIMלטלפון:
ובחרו
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ב -אנשי קשר.
 2הקישו על הגדרות ואז ב-העתק.
 3בחרו ב-מהמכשיר ל USIM-ואז הקישו
על אישור.
 4בחרו ב-כולם ביחד או ב-זה אחר זה
והקישו על אישור.

מפת התפריטים

שו

01
02
03

ת

04
05
06
07

ן

קו

08

הודעות

יומני
שיחות

מוסיקה

Muvee
studio

תזכורות

שעון
מעורר

הגדרות
שיחה

הגדרות
טלפון

הקלטה
קולית

נגן
הוידאו

כלים

Bluetooth

מצב
טיסה

משחקים
ויישומים

רדיו FM

הגדרות

אנשי
קשר

מחייג

מצלמה

הפריטים
שלי

ארגונית

דפדפן

פרופילים

תצוגה

13

מסך ההמתנה שלכם
כל אימת שמכשיר  KU990שלכם אינו
בשימוש ,הוא יחזור למסך הבית .מכאן
תוכלו לפתוח את אפשרויות התפריטים,
לבצע שיחה מהירה ולצפות בסטטוס
הטלפון ,וכן מספר פעולות נוספות.

ריבוי-משימות

שורת מצב

השימוש במסך המגע

מסך ההמתנה שלכם

מסך הבית הוא גם מקום נפלא להתרגל
למסך המגע.
כדי לבחור בפריט כלשהו ,הקישו על
הסמל בצורה מדויקת .ה KU990 -שלכם
ירטוט מעט כאשר הוא יזהה שהקשתם על
אפשרות כלשהי.
כדי לדפדף ברשימות ,הקישו על הפריט
האחרון ברשימה והניעו את האצבע בכיוון
מעלה על פני המסך .הרשימה תנוע מעלה
וכך יוצגו פריטים נוספים מתוך הרשימה.
• אין צורך ללחוץ חזק מדי ,מכיוון שמסך
המגע רגיש דיו כדי לחוש במגע קל אך
החלטי.
• השתמשו בקצה האצבע כדי להקיש על
האפשרות הרצויה .היזהרו שלא להקיש
על אף מקש אחר מסביבה.
• כשתאורת המסך כבויה ,לחצו על מקש
נעלה  /ביטול נעילה בדופן הימני של
הטלפון כדי לשוב למסך הבית.
• אל תכסו את הטלפון בנרתיק או בכיסוי
אחר מכיוון שמסך המגע לא יתפקד
כאשר הוא מכוסה בחומר כלשהו.
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מקשי קיצור

מקשי קיצור

חיצי קיצור

חיצי קיצור -
גישה לתפריט
מהיר

מ

מ
בל
מ

מקשי הקיצור
מקשי הקיצור מאפשרים גישה קלה
בלחיצה אחת לפונקציות שבהן אתם
משתמשים הכי הרבה.
הקישו כדי לפתוח את התפריט המלא
המחולק לארבעה תפריטי-משנה.
הקישו על כל לחצן אנכי של תפריטי
המשנה כדי לצפות באפשרויות נוספות.
הקישו כדי לפתוח את לוח מקשי המגע
לחיוג כדי להתקשר .הזינו את המספר
כפי שהייתם עושים על גבי לוח מקשים
לחיוג או לחצו על
רגיל והקישו על
 .לסיום השיחה כדי ליזום שיחת
וידאו עם מספר זה ,לחצו על
המופיע בחלקו העליון של המסךלאחר
הזנת המספר .לפרטים נוספים ,עיינו
בעמ’ .18

01
02
הקישו כדי לפתוח את תפריט
אפשרויות שליחת ההודעות .מכאן ניתן
לשלוח הודעה חדשה או דוא”ל
ולצפות בתיקיית ההודעות שלכם.
לפרטים נוספים ,עיינו בעמ’ .26
הקישו כדי לפתוח את רשימת אנשי
בצידו
הקשר שלכם .לחצו על
הימני של המסך מוצגות בצורה אנכית
כרטיסיות שיאפשרו לכם למצוא את
אנשי הקשר שלכם בקלות .ניתן גם
להוסיף אנשי קשר חדשים ולעדכן אנשי
קשר קיימים .לפרטים נוספים ,עיינו
בעמ’ .23

03
04
05
06
07
08

עצה ללקוח
כדי לאפשר רגישות גבוהה יותר של האנטנה LG ,מציעה שתחזיקו את
הטלפון בצורה המתוארת בתרשים למטה.

ר-
פריט
נא לא לכסות את אזור האנטנה בידיכם במהלך שיחה או שימוש
בחיבור  .Bluetoothהדבר עלול לגרום לירידה באיכות הדיבור.

מסך ההמתנה שלכם

0

X

15

מסך ההמתנה שלכם
שורת המצב

ש

שורת המצב מציגה בפניכם ,באמצעות
סמלים שונים ,פרטים כגון עוצמת האות,
הודעות חדשות ואורך חיי הסוללה ,וכן
מדווחת לכם אם החיבור שלכם לBluetooth-
או ל GPRS-הוא פעיל.
להלן טבלה שבה מוסברות משמעויות
הסמלים העשויים להופיע בשורת המצב.

ה
ה
ב
על

סמל תיאור

ש
סמל תיאור

ריבוי משימות

פרופיל רגיל בשימוש

יישומים פועלים

פרופיל חוץ בשימוש

עוצמת אות של הרשת )מספר
הפסים צפוי להשתנות(

פרופיל שקט בשימוש

אין אות רשת
אורך חיי הסוללה
הסוללה ריקה
הודעת טקסט חדשה
הודעה קולית חדשה
מסך ההמתנה שלכם

תיבת ההודעות מלאה
שליחת ההודעה נכשלה
הוגדרה התראה
פרופיל רטט בשימוש
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פרופיל אוזניה בשימוש
הפניית שיחות
 GPRSזמין
 EDGEבשימוש
נדידה
נבחר מצב טיסה
 Bluetoothפעיל
 HSDPAזמין
דור שלישי זמין

ה
רי
ה
בל

מ
ה
יצ
כש
רד

שינוי הפרופיל שלכם משורת המצב

חיצי קיצור

הקישו על הסמל המייצג את הגדרות
הפרופיל הנוכחיות שלכם בשורת המצב.
בחרו בסוג פרופיל ,לדוגמה שקט ,והקישו
על אישור כדי לשמור אותו ולצאת.

חיצי הקיצור מאפשרים גישה לתפריט
מהיר.
התפריט המהיר מציג תשע אפשרויות
תפריט נוספות .לפתיחת התפריט המהיר:
 1הקישו על מסך ההמתנה פעם אחת מעל
חיצי הקיצור.
 2כשיופיעו חיצי הקיצור ,הניעו את האצבע
לרוחבם בכיוון אופקי  -לימין או לשמאל.
 3כעת ייפתח התפריט המהיר .הקישו על
אחת מתשע האפשרויות כדי לפתוח את
היישום או תפריט נוסף.
 4לסגירת התפריט המהיר ,הניעו את
האצבע שוב לרוחב חיצי הקיצור בכיוון
אופקי  -לימין או לשמאל.

שימוש בפונקציית ריבוי-המשימות
כדי לפתוח את תפריט
הקישו על
ריבוי-המשימות .מכאן ניתן לצפות בכל
היישומים הפועלים ולגשת לכל אחד מהם
בלחיצה אחת.
ובחרו במסך
מכל יישום ,הקישו על
הבית כדי לחזור למסך ההמתנה ללא
יציאה וללא סגירת היישום.
כשהיישום פועל ברקע )למשל ,משחק או
יופיע בשורת המצב.
רדיו(,

01
02
03
04
05
06
07
08

מסך ההמתנה שלכם
17

שיחות
ביצוע שיחות קוליות או שיחות וידאו
כדי לפתוח את לוח מקשי

 1הקישו על
המספרים.
 2הקישו את המספר בלוח המקשים.
למחיקת ספרה ,לחצו על מקש מחיקה
.
כדי
או לחצו על
 3הקישו על
הנמצא
לבצע שיחה .הקישו על
החלקון השמאלי העליון של המסך כדי
לבצע שיחת וידאו.
.
 4לסיום השיחה ,לחצו על מקש

הערה :כדי להזין  +לצורך שיחה בינלאומית,
פעמיים.
הקישו על
הערה :לחצו על לחצן נעילה/שחרור נעילה
כדי לנעול את מסך המגע ולמנוע ביצוע
שיחות בטעות.
הערה :כדי לפתוח את לוח המקשים
בחלקו
במהלך שיחה ,הקישו על
התחתון של המסך למשל לשם הקשת
הקוד כניסה למערכת משיבון סלולרי.

העקרונות הבסיסיים
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ביצוע שיחות מתוך רשימת אנשי
הקשר
כדי

 1מתוך מסך ההמתנה ,הקישו על
לפתוח את פנקס הכתובות.
 2בחרו בכרטיסייה האלפביתית המתאימה
לאות הראשונה של שם איש הקשר
שאליו אתם מעוניינים להתקשר .לדוגמה,
עבור ‘בית’ ,בחרו ב -א-ד.
 3מתוך הרשימה ,הקישו פעמיים על איש הקשר
שאליו ברצונכם להתקשר ובחרו במספר
הרצוי ,אם יש בזיכרון יותר ממספר אחד.
 4הקישו על שיחה.
הערה :ניתן לחפש אנשי קשר מתוך מסך
ובחרו באפשרות
השיחה .הקישו על
חפש אנשי קשר .דפדפו ברשימת אנשי
הקשר ,או הקלידו את הספרות הראשונות
של המספר כדי לצמצם את החיפוש.

מענה לשיחה ודחיית שיחה
כשהטלפון מצלצל ,לחצו על המקש הקשיח
כדי לענות לשיחה.
כדי להשתיק
לחצו על המקש הקשיח
את הצלצול .הסבר נוח מאד במקרה
ששכחתם לשנות את הפרופיל ל’שקט’
לצורך פגישה.
פעם נוספת
לחצו על המקש הקשיח
כדי לדחות שיחה נכנסת.

א

אפשרויות במהלך שיחה
01

י

ה

ה,

ר

החזק

ח

כוונון עוצמת השיחה
כדי לכוונן את העוצמה במהלך שיחה,
סובבו את גלגל המצלמה הרב תכליתי
בכיוון השעון כדי להגביר את העוצמה ,ונגד
כיוון השעון כדי להחלישה.

03
04
05
06
07
08

העקרונות הבסיסיים

ק

הערה :כדי לדפדף ברשימת אפשרויות או
רשימת אנשי קשר ,הקישו על הפריט האחרון
שניתן לראותו במסך והניעו את האצבע בכיוון
מעלה על פני המסך .הרשימה תנוע מעלה וכך
יוצגו פריטים נוספים מתוך הרשימה.

כדי להשתיק
השתקה  -הקישו על
את המיקרופון כך שהאדם שעמו אתם
משוחחים לא יוכל לשמוע אתכם.
כדי לעבור למצב
רמקול  -הקישו על
רמקול.
אפשרויות  -בחרו מתוך רשימה של
אפשרויות נוספות במהלך שיחה ,כגון :עבור
לאנשי קשר ,עבור להודעות כך שתוכלו
לבדוק את ההודעות ולהוסיף אנשי קשר
במהלך שיחה .ניתן גם לסיים את השיחה
מכאן על ידי הקשה על סיום.
לפתיחת לוח
לוח מקשים  -הקישו על
מקשי המספרים להקיש את הקוד הסודי
או את מספר הטלפון שלכם ,לדוגמה,
כאשר אתם מתקשרים למרכזי תמיכה או
לשירותים טלפוניים אוטומטיים אחרים.
המתנה  -הקישו על החזק כדי לשים את
המתקשר במצב המתנה .הקישו על חדש
פעולה כדי להמשיך בשיחה.

02

19

שיחות
חיוג מהיר
ניתן להקצות מספרי חיוג מהיר לאנשי קשר
שאתם מתקשרים אליהם לעיתים תכופות.
ובחרו באנשי קשר.
 1הקישו על
 2הקישו על חיוג מהיר.
 3המענה הקולי שלכם כבר הוקצה לחיוג
מהיר  .1לא ניתן לשנות זאת .הקישו על
כל מספר אחר כדי להקצותו לחיוג מהיר
לאיש קשר.
 4כעת תפתח רשימת אנשי הקשר שלכם.
בחרו באיש הקשר שברצונכם להקצות
למספר זה על ידי הקשה בודדת על
מספר הטלפון שלו.
כדי להתקשר למספר חיוג מהיר ,הקישו על
ממסך ההמתנה ולחצו לחיצה ארוכה על
המספר שהוקצה ,עד להופעת איש הקשר
על המסך .השיחה תתבצע באופן אוטומטי,
.
ואין צורך ללחוץ על

ביצוע שיחה נוספת

העקרונות הבסיסיים

 1במהלך השיחה הראשונה שלכם ,הקישו
ובחרו בהוסף שיחה חדשה.
על
 2חייגו את המספר או חפשו בין אנשי
הקשר שלכם)לפרטים נוספים ,עיינו
בפרק אודות ביצוע שיחה בעמ’ .(18
כדי להתחבר לשיחה.
 3לחצו על
 4שתי השיחות יוצגו על גבי מסך השיחה.
השיחה הראשונה תינעל ,והמתקשר
יועבר למצב המתנה.
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 5הקישו על החלף כדי לעבור בין שתי השיחות.
 6כדי לסיים שיחה אחת או את שתי
ובחרו בניתוק
השיחות ,לחצו על
ואחר כך בשיחה פעילה או בכל השיחות.
הערה :ניתן לצרף שיחות באמצעות
ואחר כך בצרף .ודאו שספק
בחירה ב-
השירות תומך בשיחות ועידה .החיוב יהיה
עבור כל אחת מהשיחות

כיבוי DTMF
 DTMFמאפשר לכם להשתמש בפקודות
מספריות כדי לנווט בין התפריטים במסגרת
הודעות אוטומטיות .כברירת מחדל,
 DTMFנמצא במצב מופעל.
כדי לכבותו במהלך שיחה )כדי לרשום
ובחרו
את המספר ,למשל( ,הקישו על
בכיבוי .DTMF

ש
ה
ש
ה
ת
על
ב
א
ש
נפ
ה

צפייה ביומני השיחות שלכם
הערה :כדי לדפדף ברשימת השיחות ליחצו על
 ,הקישו על הפריט האחרון ברשימה
מקש
והניעו את האצבע בכיוון מעלה על פני המסך.
הרשימה תנוע מעלה וכך יוצגו פריטים נוספים
מתוך הרשימה.

ובחרו ביומני שיחות.
הקישו על
בחרו לצפות ב:
כל השיחות  -צפייה ברשימת כל השיחות
שחויגו ,שהתקבלו ושלא נענו.
שיחות שחויגו  -צפייה ברשימת כל
המספרים שחייגתם.

ש
1
2
3

4

ת.

ת.

ת

שיחות שהתקבלו  -צפייה ברשימת כל
המספרים שהתקשרו אליכם.
שיחות שלא נענו  -צפייה ברשימת כל
השיחות שלא נענו על ידיכם.
תעריפי שיחות  -צפייה בתעריפים החלים
על המספרים שחייגתם )שירות זה תלוי
ברשת ,וישנם מפעילים שאינם מספקים
אותו( ,ובמשך השיחה של כל השיחות
שלכם  -אלו שהתקבלו ואלו שחויגו.
נפח נתונים  -צפייה בכמות ב KB-של כל
הנתונים שהתקבלו ושנשלחו.
הערה :מתוך כל אחד מיומני השיחות ,הקישו
ועל מחק/נקה או על מחק הכל/נקה
על
הכל כדי למחוק את הפריטים השמורים בו.
הערה :הקישו על כל אחד מהפריטים בתוך
יומני השיחות כדי לצפות בתאריך ,בשעה
ובמשך זמן השיחה.

שימוש בהפניית שיחות
ובחרו ב

הערה :כדי לבטל את כל הפניות השיחה,
בחרו ב -בטל הכל בתוך תפריט הפניית
שיחות.

02
03
04
05

שימוש בחסימת שיחות
ובחרו

 ,בחרו ב-
 1הקישו ב-
בהגדרות שיחה.
 2הקישו על החסימת שיחה ובחרו
בשיחות וידאו ו/או בשיחות קוליות.
 3בחרו באחת האפשרויות הבאות או בכולן:
כל השיחות היוצאות
שיחות יוצאות בינ”ל
שיחות יוצאות בינ”ל מלבד מדינת
הבית
שיחות נכנסות בעת שהייה בחו”ל
 4הזינו את סיסמת חסימת השיחות.
בדקו עם ספק השירות שלכם בנוגע
לשירות זה.
הערה :בחרו במספר קבוע מראש כדי ליצור
רשימה של מספרים שאליהם ניתן להתקשר
מהטלפון שלכם .לצורך כך תזדקקו לקוד
 PIN2ממפעיל השירות שלכם .מהטלפון
שלכם ניתן יהיה להתקשר רק למספרים
הכלולים ברשימת המספרים הקבועים מראש.

06
07
08

העקרונות הבסיסיים

 ,בחרו ב
 1הקישו ב-
הגדרות שיחה.
 2הקישו על הפניית שיחה ובחרו בשיחות
וידאו ו/או בשיחות קוליות.
 3בחרו אם להפנות את כל השיחות כאשר
הקו תפוס ,כאשר אין תשובה או כאשר
אינכם זמינים.
 4הזינו את המספר שאליו ברצונכם
להפנות שיחות.

 5הקישו על להדגיש כדי להפעיל אפשרות זו.
הערה :על הפניית שיחות חל חיוב.
לפרטים נוספים ,צרו קשר עם ספק השירות
שלכם.

01

21

א

שיחות
שינוי הגדרות השיחה

שמור מספר חדש  -בחרו בכן או בלא.
ובחרו ב

העקרונות הבסיסיים

 ,בחרו ב-
 1הקישו על
הגדרות שיחה.
 2הקישו על הגדרות שיחה .מכאן תוכלו
לעדכן את ההגדרות של:
דחיית שיחה  -בחרו בפעיל או לא פעיל
אם בחרתם בפעיל תוכלו לדחות את
כל השיחות ,שיחות שמקורן בקבוצות
ספציפיות או באנשי קשר ספציפיים ,או
ממספרים שאינם מופיעים ברשימת אנשי
הקשר שלכם.
שלח את המספר שלי  -בחרו אם
המספר שלכם יוצג כאשר אתם
מתקשרים למישהו.
חיוג חוזר אוטומטי  -בחרו בפועל או
בכבוי.
מצב מענה  -בחרו אם לענות לשיחות
באמצעות מקש התקשר או כל מקש
אחר.
התראת דקה  -בחרו ב-פועל כדי לשמוע
צליל בכל דקה של השיחה.
מצב מענה  - BTבחרו בדיבורית
כדי לאפשר מענה לשיחה באמצעות
דיבורית  Bluetoothאו בחרו במכשיר
טלפון כדי ללחוץ על מקש בטלפון כדי
לענות לשיחה בעת השימוש בדיבורית
.Bluetooth
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הערה :כדי לדפדף באפשרויות ,הגדרות
שיחה .הקישו על הפריט האחרון ברשימה
והניעו את האצבע בכיוון מעלה על פני
המסך .הרשימה תנוע מעלה וכך יוצגו
פריטים נוספים מתוך הרשימה.

ח

יש

מ

1
2

שינוי הגדרות שיחות הווידאו
ובחרו ב

 ,בחרו ב-
 1הקישו על
הגדרות שיחה.
 2הקישו על הגדרת שיחות וידאו.
 3בחרו בהגדרות שיחות הווידאו שלכם.
החליטו אם להשתמש בתמונה פרטית
ובחרו תמונה כזו ,הפעילו את המראה
)כדי שתוכלו לצפות בעצמכם על המסך(
ובחרו בגודל התמונה.

מ

1
2

3

אנשי קשר
חיפוש אנשי קשר
יש שתי דרכים לחיפוש אנשי קשר:
מתוך מסך ההמתנה
 1מתוך מסך ההמתנה ,הקישו על
לפתוח את פנקס הכתובות.
ובחרו בכרטיסייה
 2הקישו על
האלפביתית המתאימה לאות הראשונה
של שם איש הקשר שבו אתם מעוניינים
לצפות .לדוגמה ,עבור ‘בית’ ,בחרו ב-א-ד.

כדי

הערה :ניתן לחפש על פי קבוצה על ידי
ובחירה בחפש לפי קבוצה.
הקשה על -
כעת תיפתח רשימת כל הקבוצות שלכם.

מתוך התפריט הראשי

(

הערה :ניתן להחליף בין מסך חיפוש
בלוח המקשים לבין מסך פנקס הכתובות
או
האלפביתי על ידי הקשה על סמל
בפינה הימנית העליונה של המסך.

הוספת איש קשר חדש

02
03
04

ובחרו

 1ממסך ההמתנה ,הקישו על
באנשי קשר.
 2בחרו בהוסף חדש.
 3בחרו אם לשמור את איש הקשר בטלפון
או ב.USIM-
 4הזינו את השם הפרטי ושם המשפחה של
איש הקשר .אין צורך להזין את שניהם,
אך חובה להזין לפחות אחד מהם.
 5הזינו עד חמישה מספרים שונים והקצו
סוג לכל אחד מהם .בחרו מתוך נייד,
בית ,משרד ,זימונית ,פקס ,וידאו-
טלפון וכללי .הקישו על אישור.
 6הוסיפו עד שתי כתובות דוא”ל.
 7הקצו את איש הקשר לקבוצה .בחרו
מתוך ללא קבוצה ,משפחה ,חברים,
עמיתים ,בית ספר או .VIP
 8ניתן גם להוסיף דף הבית ,כתובת ,שם
חברה ,תפקיד ,כתובת בעבודה וכן
תזכורת.
 9הקישו על שמור כדי לשמור את פרטי
איש הקשר.
עצה! ניתן ליצור קבוצות מותאמות-אישית
לאנשי הקשר שלכם; עיינו בסעיף אודות
יצירת קבוצה בעמ’ .24

05
06
07
08

העקרונות הבסיסיים

 1בחרו באנשי קשר.
והזינו את
 2הקישו על חפש
האותיות הראשונות של שם איש
הקשר שברצונכם למצוא ,תוך שימוש
בלוח המקשים .או בחרו ב-
כדי
לעבור לתצוגת פנקס הכתובות ולבחור
בכרטיסייה המתאימה לאות הראשונה
של השם.
 3פנקס הכתובות שלכם יציג רשימה
של אנשי קשר המתאימים לאותיות
שהקלדתם.

עצה! כדי לדפדף ברשימת אפשרויות,
הקישו על הפריט האחרון ברשימה והניעו
את האצבע בכיוון מעלה על פני המסך.
הרשימה תנוע מעלה וכך יוצגו פריטים
נוספים מתוך הרשימה.

01

23

אנשי קשר
אפשרויות אנשי קשר

העקרונות הבסיסיים

ישנם דברים רבים שניתן לעשות בעת
צפייה באיש קשר .להלן הסבר כיצד לגשת
לתפריט האפשרויות ולהשתמש בו:
 1פתחו את איש הקשר הרצוי .עיינו בסעיף
אודות חיפוש אנשי קשר בעמ’ .23
כדי לפתוח רשימת אפשרויות.
 2לחצו על
מכאן תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:
ערוך  -שינוי פרטי איש הקשר.
שלח הודעה  -שליחת הודעה לאיש
הקשר .אם יש לאיש הקשר כתובת
דוא”ל ,בחרו אם ברצונכם לשלוח לו
הודעת דוא”ל או הודעת .SMS/MMS
לפרטים נוספים אודות שליחת הודעות,
עיינו בעמ’ .26
שלח כרטיס ביקור  -שליחת פרטי
איש הקשר לאדם אחר ככרטיס ביקור.
בחרו לשלוח באמצעות הודעת טקסט,
הודעת מולטימדיה,דוא”ל או באמצעות
.Bluetooth
בצע שיחה קולית  -שיחה לאיש הקשר.
בצע שיחת וידאו  -שיחת וידאו לאיש
הקשר.
שמור ב USIM -או במכשיר  -בחרו אם
להעביר או להעתיק את הפרטים לכרטיס
 USIMאו לטלפון )תלוי היכן שמרתם את
איש הקשר מלכתחילה(.
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מחק  -מחיקת איש הקשר .הקישו על כן
אם אתם בטוחים בכך.
הוסף איש קשר חדש  -ניתן להוסיף
ערכים חדשים.
סמן/בטל סימון  -ניתן לבחור איש קשר
אחד או יותר לצורך מחיקת מספר אנשי
קשר יחד.
חפש לפי קבוצה  -ניתן לחפש את איש
הקשר לפי קבוצה.

יצירת קבוצה

ש

ני
ש
לה

1
ובחרו

 1ממסך ההמתנה ,הקישו על
באנשי קשר.
 2בחרו בקבוצות והקישו על .
 3בחרו בהוסף קבוצה חדשה.
 4הזינו שם לקבוצה החדשה.
 5הקישו על אישור.
הערה :אם מחקתם קבוצה ,אנשי הקשר
שהיו חלק מקבוצה זו לא יימחקו .הם
יישארו בפנקס הכתובות שלכם.
הערה :ניתן לערוך קבוצה קיימת על ידי
 .בחרו אם להוסיף
סימונה ולחיצה על
חברים לקבוצה מתוך אנשי הקשר שלכם,
להקצות לקבוצה רינגטון ,לשנות את שם
הקבוצה או למחוק קבוצה.

2

ן

שינוי הגדרות אנשי הקשר
ניתן לשנות את הגדרות אנשי הקשר
שלכם כך שפנקס הכתובות יעבוד בהתאם
להעדפותיכם.
הערה :כדי לדפדף ברשימת אפשרויות,
הקישו על הפריט האחרון ברשימה והניעו את
האצבע בכיוון מעלה על פני המסך .הרשימה
תנוע מעלה וכך יוצגו פריטים נוספים מתוך
הרשימה.

ובחרו

צפייה במידע

02
03
04
05
06
07
08

ובחרו

 1ממסך ההמתנה ,הקישו על
באנשי קשר.
 2בחרו במידע.
 3מכאן ניתן לצפות במספרי השירותים
שלכם,במספר שלכם ,במידע הזיכרון
)מה נפח הזיכרון שנשאר לכם( ובכרטיס
הביקור שלי.
הערה :אם עדיין לא הוספתם לעצמכם
כרטיס ביקור ,בחרו בהוסף והזינו את כל
פרטיכם כפי שהייתם עושים עבור כל איש
קשר .הקישו על שמור לסיום.

העקרונות הבסיסיים

 1ממסך ההמתנה ,הקישו על
באנשי קשר.
 2בחרו בהגדרות .מכאן ניתן לשנות את
ההגדרות הבאות:
הצג נתונים  -בחרו אם אתם מעוניינים
לצפות באנשי קשר השמורים בטלפון
ובכרטיס  ,USIMבטלפון בלבד או
בכרטיס  USIMבלבד .ניתן גם לבחור
אם להציג את השם הפרטי או שם
המשפחה של איש הקשר תחילה.
סנכרן אנשי קשר  -התחברו לשרת כדי
לסנכרן את אנשי הקשר שלכם .לפרטים
נוספים ,עיינו בסעיף אודות סנכרון אנשי
קשר בעמ’ .73
העתק  -העתיקו את אנשי הקשר
מכרטיס  USIMלטלפון ובכיוון ההפוך.
ניתן לבחור אם לבצע זאת אחד אחד,
או כולם ביחד .אם בחרתם באפשרות
‘אחד אחד’ ,יהיה עליכם לבחור את אנשי
הקשר שברצונכם להעתיק אחד אחד.

העבר  -הפעולה דומה להעתק ,אך איש
הקשר יישמר רק ביעד שאליו העברתם
אותו ,כלומר ,אם העברתם איש קשר
כלשהו מה USIM -לטלפון ,הוא יימחק
מזיכרון כרטיס .USIM
גבה אנשי קשר  -עיינו בסעיף אודות
גיבוי ושחזור נתוני הטלפון בעמ’ .72
שחזר אנשי קשר  -עיינו בסעיף אודות
גיבוי ושחזור נתוני הטלפון בעמ’ .72
מחק אנשי קשר  -מחקו את כל אנשי
הקשר שלכם .הקישו על כן אם אתם
בטוחים שאתם רוצים למחוק את כל
תכולת פנקס הכתובות שלכם.

01

25

הודעות
שליחת הודעות

הזנת טקסט

מ

במכשיר  KU990שלכם משולבות הודעות
 SMS, MMSודואר אלקטרוני בתפריט
אינטואיטיבי ונוח-לשימוש.
ישנן שתי דרכים לפתוח את מרכז ההודעות:
מתוך מסך ההמתנה.
 1הקישו על
מתוך מסך ההמתנה ,ואז
 2הקישו על
על הודעות.

ישנן ארבע דרכים להזנת טקסט:
 ,T9אלפבית )או  (Abcידני ,לוח מקשים
וזיהוי כתב יד )באנגלית בלבד(.
כדי לעבור בין שיטות הזנת הטקסט,
הקישו על הסמל הרלוונטי בקצה העליון
של המסך.
זיהוי כתב יד )באנגלית בלבד( -
בחרו בין מסך כתב יד לבין תיבת כתב יד.
טקסט אוטומטי  - T9הקישו כדי
להפעיל את הטקסט האוטומטי  T9ובחרו
ב -אבג, T9ב T9abc, T9Abc-או ב.123-
טקסט  Abcידני  -בחרו בין -אבג
 Abc, ABC,או 123
כדי להשתמש בלוח המקשים ,הקישו על
ובחרו בלוח מקשים מתוך התפריט
הנפתח.
השתמשו ב-
כדי לדפדף בין סוג
לוחות מקשים שונים בכל מצב הזנת טקסט
)למשל ,אותיות רישיות ואותיות קטנות
באנגלית(.
.
כדי להזין רווח ,הקישו על
כדי להחליף בין אותיות רישיות ,אותיות
.
קטנות ואותיות כותרת ,לחצו על
כדי למחוק תו ,השתמש במקש הקשיח C
מתחת למסך.
.
כדי להזין סמל ,הקישו על

ב
מ
מ
ה
מ
לה
ה
3
א
מ
ה
בא
ה

שליחת הודעה
ואז בחרו בצור הודעה

 1הקישו על
חדשה.
 2בחרו בהודעה כדי לשלוח הודעת SMS
או  .MMSבחרו בדוא”ל כדי לשלוח דואר
אלקטרוני .לפרטים נוספים ,עיינו בעמ’ .29
 3כעת תיפתח הודעת  SMSחדשה.
ואז בחרו בהוסף
או על
 4הקישו על
כדי להוסיף תמונה ,וידאו ,צליל או סמל.
 5הקישו על שלח .הזינו את מספר הטלפון
או הקישו על אנשי קשר כדי לפתוח את
רשימת אנשי הקשר שלכם .ניתן להוסיף
מספר אנשי קשר.
העקרונות הבסיסיים

שימו לב :תחויבו עבור הודעת טקסט
בת  70תווים עבור כל אדם שאליו תשלחו
את ההודעה.
שימו לב :אם תוסיפו תמונה ,סרטון
וידאו או צליל להודעת  ,SMSהיא תהפוך
אוטומטית להודעת  MMSותחויבו בהתאם.
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c

ב
ב
מ
לכ
פ
פ

ד.

.1

מצב T9

מקלדת

.
במצב  T9תוכלו לראות
מצב  T9משתמש במילון מובנה כדי לזהות
מילים שאתם כותבים בהתבסס על סדר
הלחיצות על המקשים .פשוט הקישו על
מקש המספר הקשור לאות שברצונכם
להזין ,והמילון יזהה את המילה לאחר שכל
האותיות הוזנו .לדוגמה ,לחצו על ,5 ,3 ,8
 3 ,6 ,6 ,4 ,7 ,3כדי לכתוב ‘.’telephone
אם המילה שבה אתם מעוניינים אינה
או על איות .אם
מופיעה ,הקישו על
הקשתם על באיות תוכלו להזין את המילה
באמצעות מצב  Abcידני וכך תתוסף
המילה או השם שהקלדתם למילון.

במצב לוח מקשים ,עובר המסך לתצוגת
נוף ומופיעה עליו מקלדת  quertyמלאה.
פשוט הקישו על כל אות כדי לכתוב את
הודעתכם ,ולחצו על:
כדי לעבור לאות רישית
כדי להוסיף רווח

 Abcידני

ט

.
במצב  Abcידני תוכלו לראות
במצב  Abcידני עליכם להקיש על המקש
מספר פעמים כדי להזין אות .לדוגמה ,,כדי
לכתוב ‘ ,’helloהקישו על  4פעמיים ,על 3
פעמיים ,על  5שלושפעמים ,על  5שלוש
פעמים ,ולבסוף על  6שלוש פעמים.

הערה :מצב מקלדת מסוגל לחזות ולהציג
את מה שתקלידו .המילים נחזות בהתבסס
על המשפטים שהקלדתם עד כה .אם אינכם
מעוניינים להשתמש במילים המוצעות,
המשיכו להקליד מילים חדשות .אם ברצונכם
להשתמש במילים המוצעות ,הקישו על שורת
הרווח כדי לאשר אותן.
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זיהוי כתב יד
במצב כתב יד ,אתם פשוט כותבים על גבי
המסך ו KU990-שלכם ימיר את כתב היד
שלכם להודעה שברצונכם לשלוח .בחרו
במסך או בתיבה בהתאם לסוג התצוגה
המועדף עליכם.
העקרונות הבסיסיים

שימו לב :יהיה לכם קל יותר להשתמש
בעט אלקטרוני במצב זה ,אך זכרו ללחוץ עליה
בעדינות כדי שלא לגרום נזק למסך.

27

הודעות
הגדרת דואר אלקטרוני
באמצעות  KU990תוכלו לשמור על קשר
בדרכים באמצעות דואר אלקטרוני .ניתן
להגדיר חשבון דוא”ל מסוג  POP3או
 IMAP4בקלות ובמהירות.
הערה :כדי לדפדף ברשימת אפשרויות ,הקישו
על הפריט האחרון ברשימה והניעו את האצבע
בכיוון מעלה על פני המסך .הרשימה תנוע
מעלה וכך יוצגו פריטים נוספים מתוך הרשימה.

העקרונות הבסיסיים

ואחר כך בחרו בהגדרות.
 1הקישו על
 2הקישו על דוא”ל ואחר כך על חשבונות
דוא”ל.
והקישו על ערוך.
 3פתחו את
 4כעת תוכלו לבחור כיצד יעבדו החשבונות
שלכם:
כותרת  -הזינו שם עבור חשבון זה.
השם שלי  -הזינו את שמכם.
שם משתמש  -הזינו את שם המשתמש
של החשבון.
סיסמה  -הזינו את הסיסמה.
כתובת דוא”ל  -הזינו את כתובת הדוא”ל
של החשבון.
כתובת דוא”ל למענה  -הזינו את כתובת
הדוא”ל למענה.
שרת דואר יוצא  -הזינו את פרטי החשבון.
שרת דואר נכנס  -הזינו את פרטי החשבון.
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גודל קבלה מרבי  -בחרו במגבלת
הגודל של הודעות הדוא”ל שלכם ,כאשר
המקסימום הוא .1MB
סוג תיבת דואר  -הזינו את סוג תיבת
הדואר POP3 ,או .IMAP4
שמור בשרת  -בחרו האם לשמור על
הודעות הדוא”ל שלכם בשרת .בחשבונות
מסוג  ,IMAP4תמיד נשמרים עותקים.
שמרו דואר שנשלח בתוך  -בחרו
האם לשמור את דוא”ל  IMAP4שלכם.
בחשבונות מסוג  ,POP3תמיד נשמרים
עותקים בטלפון.
נקודות גישה  -בחרו נקודת גישה
כדי להשתמש
לאינטרנט .לחצו על
בנקודת גישה שנשמרה מראש.
אחזור אוטומטי  -בחרו האם לשלוף את
הדוא”ל שלכם באופן אוטומטי.
הגדרות מתקדמות  -בחרו האם
להשתמש בהגדרות המתקדמות.
מספר יציאת  - SMTPבדרך כלל יהיה
זה .25
יציאת שרת נכנס  -בדרך כלל יהיה זה
 110עבור  ,POP3ו 143 -עבור .IMAP4
אימות  - SMTPבחרו את הגדרות
האבטחה של שרת הדוא”ל היוצא.
שם משתמש  - SMTPהזינו את שם
המשתמש של .SMTP
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סיסמת  - SMTPהזינו את סיסמת
.SMTP
כניסה מאובטחת של  - APOPבחרו
אם להפעיל כניסה מאובטחת APOP
עבור חשבון  .POP3בחשבונות IMAP4
תמיד מוגדר הפרמטר הזה ככבוי.
כעת החשבון שלכם הוגדר כראוי ויופיע
ברשימת החשבונות בתיקיית הדוא”ל
שלכם.

אחזור דואר אלקטרוני

ת

ואז בחרו בצור הודעה

 1הקישו על
חדשה.
 2בחרו בדוא”ל ותיפתח הודעת דוא”ל
חדשה.
כדי להזין
 3השתמשו בכרטיסיות וב-
את כתובות הנמענים ולכתוב את
הודעתכם .השתמש בכרטיסיית קבצים
כדי לצרף תמונות ,סרטוני וידאו ,צלילים
או סוגי קבצים אחרים.
 4הקישו על שלח והודעת הדוא”ל תישלח.
הערה :ניתן לשלוח מסמכי וורד ,אקסל,
פאוארפוינט ו PDF-ל KU990 -שלכם כך
שתוכלו לעיין בהם גם כשאתם ניידים.
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העקרונות הבסיסיים

.I

ניתן לבדוק אם יש דוא”ל חדש בחשבונות
הדוא”ל באופן אוטומטי או ידני .עיינו בסעיף
‘שינוי הגדרות דוא”ל’ בעמ’  30כדי לבדוק
אוטומטית.
לבדיקה ידנית:
ואחר כך על דוא”ל.
 1הקישו על
 2הקישו על החשבון שברצונכם להשתמש
בו ,ואחר כך על .
 3בחרו באחזר וכעת יחבר אתכם טלפון
 KU990שלכם עם חשבון הדוא”ל שלכם
ויאחזר את הודעות הדוא”ל החדשות
שלכם.

שליחת דוא”ל באמצעות חשבון
חדש

01
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הודעות
שינוי הגדרות הדואר האלקטרוני
תוכלו להתאים את הגדרות הדוא”ל שלכם
כך שיעבדו בדיוק כפי שאתם מעוניינים.
הערה :כדי לדפדף ברשימת אפשרויות ,הקישו
על הפריט האחרון ברשימה והניעו את האצבע
בכיוון מעלה על פני המסך .הרשימה תנוע מעלה
וכך יוצגו פריטים נוספים מתוך הרשימה.

העקרונות הבסיסיים

ואחר כך בחרו בהגדרות.
 1הקישו על
 2הקישו על דוא”ל.
חשבונות דוא”ל  -בחרו כדי לצפות
בחשבונות הקיימים.
אפשר מענה דוא”ל  -בחרו כדי לאפשר
משלוח הודעות ‘אישור קריאה’.
בקש מענה דוא”ל  -בחרו כדי לבקש
הודעות ‘אישור קריאה’.
מרווח זמן לקבלה  -בחרו באיזו תדירות
יבדוק  KU990אם יש הודעות דוא”ל
חדשות.
כלול הודעה בהעברה ובמענה  -בחרו
אם לכלול את נוסח ההודעה המקורית,
אם לאו.
כלול קובץ מצורף  -בחרו כדי לכלול את
הקובץ המקורי.
קבלה אוטומטי בעת נדידה  -בחרו
לקבל אוטומטית את הודעותיכם בעת
שהות בחו”ל ,או להפסיק את הקבלה
האוטומטי.
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התראה על הודעת דוא”ל חדשה
 בחרו אם יופיעו התראות בדבר הודעותדוא”ל חדשות.
חתימה  -צרו חתימת דוא”ל והפעילו
אפשרות זו.
עדיפות  -בחרו את רמת העדיפות של
הודעות הדוא”ל שלכם.

תיקיות הודעות
לא תתקשו לזהות את מבנה התיקיות
במכשיר  KU990שלכם  -הוא מובן מאליו.
תיבת דואר נכנס  -כל ההודעות שהתקבלו
מגיעות לתיבת הדואר הנכנס .מכאן
ניתן לענות להודעות ,להעביר אותן ועוד
 לפרטים נוספים ,ראו עמ’ .31טיוטות  -אם לא היה לכם זמן להשלים את
כתיבת ההודעה ,תוכלו לשמור כאן את מה
שכתבתם עד כה.
תיבת דואר יוצא  -זה מקום אחסון זמני
להודעות במהלך שליחתן.
פריטים שנשלחו  -כל ההודעות ששלחתם
נשמרות בתיקייה זו.

ני

ני
לנ

1

2

ניהול ההודעות שלכם

ת

ניתן להשתמש בתיבת הדואר הנכנס
לניהול ההודעות שלכם.
הערה :כדי לדפדף ברשימת אפשרויות ,הקישו
על הפריט האחרון ברשימה והניעו את האצבע
בכיוון מעלה על פני המסך .הרשימה תנוע מעלה
וכך יוצגו פריטים נוספים מתוך הרשימה.
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העקרונות הבסיסיים

ואז על תיבת דואר נכנס.
 1הקישו על
ואז בחרו בפעולה הרצויה:
 2הקישו על
השב ל  -שלחו תשובה להודעה הדוא”ל
שנבחרה.
העבר ל - -שלחו את ההודעה שנבחרה
לנמען אחר.
בצע שיחה קולית  -התקשרו לאדם
ששלח לכם את ההודעה.
בצע שיחת וידאו  -בצעו שיחת וידאו
לאדם ששלח לכם את ההודעה.
מחק  -מחקו את ההודעה.
צור הודעה חדשה  -פתחו הודעה או
דוא”ל חדשים לגמרי.
העתק  -שמרו עותק של ההודעה על
גבי הטלפון.
העבר  -העבירו את ההודעה לטלפון
שלכם.

מסנן  -צפו בהודעותיכם לפי סוג .כך
יוצגו הודעות  SMSבנפרד מהודעות
.MMS
סמן/בטל סימון  -בחרו מספר הודעות
לצורך מחיקה.
פרטי הודעה  -צפו בפרטים נוספים
אודות ההודעה ,למשל מועד שליחתה.
אם מופיעה ההודעה אין מקום להודעת
 ,USIMעליכם למחוק את ההודעות מתיבת
הדואר הנכנס שלכם.
אם מופיעה ההודעה אין מקום להודעות,
עליכם למחוק הודעות או קבצים שמורים
כדי לפנות מקום.
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הודעות
שימוש בתבניות

שינוי הגדרות הודעות הטקסט

ש

צרו תבניות להודעות  SMSו MMS-שאתם
שולחים לעיתים קרובות .בטלפון שלכם
כבר יש מספר תבניות ,שאותן תוכלו לערוך
לפי העדפותיכם.
ואז בחרו בתבניות.
 1הקישו על
 2בחרו בתבניות טקסט או בתבניות
מולטימדיה .כעת תוכלו להקיש על
כדי להוסיף חדשה ,לערוך ,למחוק או
למחוק את כל התבניות.

הגדרות הודעות הטקסט במכשיר KU990
שלכם נקבעו מראש ,כדי שתוכלו לשלוח
הודעות מייד .אם ברצונכם לשנות הגדרות
אלו ,עיינו להלן לפרטים נוספים.

ה
90
לש
ה

שימוש בסמלי הבעה
הפיחו רוח חיים בהודעותיכם על ידי סמלי
הבעה ) .(emoticonsבטלפון שלכם כבר
שמורים מספר סמלי הבעה נפוצים.
ואז בחרו ב -סמלי
 1הקישו על
הבעה.
 2הקישו ב-
כדי להוסיף חדש ,לערוך
ולמחוק ,או למחוק הכל.

העקרונות הבסיסיים
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הערה :כדי לדפדף ברשימת אפשרויות ,הקישו
על הפריט האחרון ברשימה והניעו את האצבע
בכיוון מעלה על פני המסך .הרשימה תנוע מעלה
וכך יוצגו פריטים נוספים מתוך הרשימה.

ואז בחרו ב הגדרות ואחר
הקישו על
כך בהודעת טקסט .ניתן לבצע שינויים
בהגדרות:
מוקד הודעות טקסט  -הזינו את פרטי
מרכז ההודעות שלכם.
דוח מסירה  -בחרו אם לקבל אישור
שהודעתכם נמסרה לנמען.
תקופת תוקף  -בחרו כמה זמן תישמר
הודעתכם במרכז ההודעות.
סוגי הודעות  -המירו את הטקסט שלכם
לקול ,פקס X.400 ,או דוא”ל.
קידוד תווים  -בחרו כיצד יקודדו התווים
שבהודעתכם .הדבר משפיע על גודל
ההודעה ואי לכך על החיוב שלכם.
שלח טקסט ארוך כ - -בחרו לשלוח טקסט
ארוך כ :הודעות  SMSרבות או כהודעת
.MMS
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שינוי הגדרות הודעות המולטימדיה

K

ת

הגדרות הודעות המולטימדיה במכשיר
 KU990שלכם נקבעו מראש ,כדי שתוכלו
לשלוח הודעות מייד .אם ברצונכם לשנות
הגדרות אלו ,עיינו להלן לפרטים נוספים.
הערה :כדי לדפדף ברשימת אפשרויות ,הקישו
על הפריט האחרון ברשימה והניעו את האצבע
בכיוון מעלה על פני המסך .הרשימה תנוע מעלה
וכך יוצגו פריטים נוספים מתוך הרשימה.

שינוי הגדרות אחרות
ואז בחרו בהגדרות ואחר

הקישו על
כך ב:
תא קולי  -הקש על הצג להצגת פרטי התא
הקולי או הקש על ערוך לעריכת שם התא
הקולי או מספר תא קולי .לפרטים צרו
קשר עם ספק השירות.
הודעת אינטרנט  -בחרו לקבל הודעות
אינטרנט או לחסום אותן .ניתן גם להגדיר
את אבטחת ההודעות שלכם על ידי
יצירת רשימות שולחים מהימנים ושאינם
מהימנים.
שירות מידע  -בחרו את מצב הקבלה,
השפה והגדרות נוספות שלכם.
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העקרונות הבסיסיים

ט

 ,בחרו בהגדרות ואחר כך
הקישו על
בהודעת מולטימדיה .ניתן לבצע שינויים
בהגדרות:
מצב קבלה  -בחרו בין רשת מקומית או
רשת נדידה .אם אחרי זה תבחרו בידני,
תקבלו רק התראות ביחס להודעות MMS
ותוכלו להחליט האם להוריד אותן במלואן.
דוח מסירה  -בחרו אם לאפשר ו/או לבקש
דוח מסירה.
אישור קריאה  -בחרו אם לאפשר ו/או
לשלוח אישור קריאה.
תקופת תוקף  -בחרו כמה זמן תישמר
הודעתכם במרכז ההודעות.
משך הצגת שקופית  -בחרו כמה זמן
יופיעו השקופיות שלכם על המסך.
מצב יצירה  -בחרו את מצב ההודעות
שלכם.

שעת מסירה  -שלחו את הודעתכם במועד
מסוים.
מוקד הודעות מולטימדיה  -הזינו את
פרטי מוקד ההודעות שלכם.
הערה :לפרטים אודות שינוי הגדרות
הדוא”ל שלכם ,עיינו בעמ’ .30

01

33

מצלמה
לאחר הצילום

צילום מהיר
.

 1העבירו את בורר המצלמה למצב
 2לחצו על לחצן המצלמה .כעת תופיע
עינית המצלמה על המסך.
 3החזיקו את הטלפון בצורה אופקית וכוונו
את העדשה אל נושא הצילום.
 4לחצו קלות על לחצן המצלמה ,וכעת
תופיע תיבת מיקוד במרכז מסך כוונת
המצלמה.
 5מקמו את הטלפון כך שתוכלו לראות את
נושא הצילום בתיבת המיקוד.
 6כשתיבת המיקוד הופכת לירוקה ,זה
סימן שהמצלמה התמקדה )ביצעה
פוקוס( בנושא הצילום.
 7לצילום לחצו על לחצן המצלמה לחיצה
מלאה.

היו יצירתיים
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התמונה שצילמתם תופיע על המסך .שם
התמונה יופיע בחלקו התחתון של המסך
לצד ארבעה סמלים בצד ימין.

הקישו כדי לצלם שוב מייד .התמונה
הנוכחית שלכם תישמר.
הקישו כדי למחוק את התמונה
שצילמתם זה עתה ,ואשרו על ידי הקשה
על כן .כעת תופיע כוונת המצלמה שוב.
הקישו כדי להגדיר את התמונה שזה
עתה צילמתם כטפט.
הקישו כדי לשלוח את התמונה כהודעת
 ,MMSדוא”ל או באמצעות  .Bluetoothעיינו
בעמ’  26לפרטים אודות שליחת הודעה,
ובעמ’  82לפרטים אודות שליחה וקבלת
קבצים באמצעות .Bluetooth
הערה :העבירו את מתג מצב המצלמה ל-
כדי לפתוח את גלריית התמונות .לפרטים אודות
צפייה בתמונות שמורות ,בעמ’ .41

ה

הכרת כוונת המצלמה
מבזק )פלאש(  -עיינו בהסבר אודות
השימוש במבזק בעמ’ .36
הגדרות מהירות
שמירה בזיכרון הטלפון  /זיכרון חיצוני.
איכות התמונה
גודל התמונה
ערך ISO
מצב מצלמה  -בחירה במצב מצלמה.
מצב מבזק )פלאש(
הפעלה  /כיבוי של מקרו
כדי להגדיל את התמונה,
זום  -הקישו על
כדי להקטינה .לחילופין ,ניתן
או על
להשתמש בגלגל המצלמה שמסביב לעדשה.

01
02
03
04
05
06
07
08

הגדרות  -הקישו על סמל זה כדי לפתוח את
תפריט ההגדרות .לפרטים אודות שימוש
בהגדרות מתקדמות ,עיינו בעמ’ .39

ת
נו

ניגודיות  -לפרטים אודות כיוון הניגודיות,
עיינו בעמ’ .37
סוג צילום  -לפרטים אודות בחירת סוג
הצילום ,עיינו בעמ’ .37
היו יצירתיים

הערה :ניתן לסגור את כל אפשרויות הקיצורים
כדי שמסך כוונת המצ למה יהיה ברור יותר.
פשוט הקישו פעם אחת במרכז הכוונת .כדי
להחזיר את האפשרויות ,הקישו על המסך שוב.

הקודם  -הקישו כאן כדי לשוב למסך
ההמתנה.

35

מצלמה
שימוש במבזק
ברירת המחדל של המבזק היא במצב
אוטומטי ,אך ישנן אפשרויות אחרות.
מהפינה הימנית העליונה
 1בחרו ב-
של הכוונת כדי לפתוח את תפריט-
המשנה של המבזק.

 4לאחר שבחרתם ,ייסגר תפריט המבזק
והמצלמה תהיה מוכנה לצילום.
 5סמל המבזק בכוונת המצלמה ישתנה
בהתאם למצב המבזק שבחרתם.
הערה :בכל פעם שתסגרו את המצלמה ,ישוב
המבזק למצב סגור כברירת מחדל .תצטרכו
להדליק את המבזק שוב אם תזדקקו לו לאחר
שהפעלתם שוב את המצלמה.
הערה :במצב מצלמה ,יתפקד לחצן נעילה /
ביטול נעילה כמנגנון לייצוב התמונה .מייצב
התמונה מפצה על תזוזות קטנות של המצלמה
בעת הצילום .הדבר מועיל כשמצלמים ללא
מבזק ,מכיוון שזמן החשיפה ארוך יותר ואי לכך
מסוגלת המצלמה לקלוט גם תזוזות קטנות.

היו יצירתיים

 2יש שלוש אפשרויות מבזק:
אוטומטי  -המצלמה תעריך בעצמה
את כמות התאורה הדרושה לצילום
תמונה באיכות טובה ותשתמש במבזק
על פי הצורך.
הפחתת עין אדומה  -המצלמה תבזיק
פעמיים כדי להפחית את תופעת העין
האדומה.
כבוי תמיד  -המבזק לא יפעל בשום
מצב .הדבר שימושי אם ברצונכם
לחסוך בסוללה.
 3הקישו על אפשרות המבזק שבה אתם
מעוניינים.
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שימוש בהגדרות מהירות
כדי לפתוח את ההגדרות
 1הקישו על
המהירות .בין אלה יש אפשרויות לצילום
בזמן חשכה )למשל ,לילה או מסיבה(,
צילום נוף או פורטרטים ,או צילום
אובייקטים נעים )למשל במצב ספורט(.
בחרו ברגישות גבוהה כדי להגיע לצילום
בעל בהירות גבוהה יותר.
 2הקישו על ההגדרה המהירה המתאימה
ביותר לתנאי הצילום.
 3לחצו על לחצן המצלמה לחיצה מלאה
לצילום.

כ

ה
ב
ני
ש
ח
1
2

ב
1
2

כיוון הניגודיות

וב

חר

הניגודיות ) (contrastמציינת את ההפרש
בין האור לצל בתמונה .תמונה בעלת
ניגודיות נמוכה תיראה מעורפלת ,בעוד
שתמונה בעלת ניגודיות גבוהה תיראה
חדה הרבה יותר.
.
 1הקישו על
 2הניעו את מציין הניגודיות לאורך השורה,
לתמונה מעורפלת בעלת
לכיוון
לתמונה
ניגודיות נמוכה יותר ,ולכיוון
חדה בעלת ניגודיות גבוהה יותר.

בחירת סוג צילום

ת
ם

ם

02
03
04
05
06
07
08

היו יצירתיים

כדי לפתוח את סוגי
 1הקישו על
הצילום האפשריים.
 2בחרו מתוך ארבע האפשרויות הבאות:
צילום רגיל  -זוהי ברירת המחדל,
והצילום יתבצע בדרך הרגילה ,כפי
שתוארה בסעיף אודות צילום מהיר.
צילום מתמשך  -ניתן לצלם תשע
תמונות במהירות ,זו אחר זו .לפרטים
נוספים ,עיינו בסעיף אודות שימוש
במצב צילום מתמשך בעמ’ .38
פנורמה  -אפשרות זו מושלמת לצילום
קבוצה גדולה של אנשים או נוף
פנורמי .לפרטים נוספים ,עיינו בסעיף
אודות צילום פנורמי בעמ’ .38

תמונת מסגרת  -בחרו אחת ממסגרות
הכיף שיהפכו את חבריכם לשודדי ים
או פשוט יקשטו את סביבתם.

01
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מצלמה
שימוש במצב צילום מתמשך

צילום פנורמי

ש

מצב צילום מתמשך מתאים במיוחד לצילום
עצמים נעים או אירועי ספורט.
כדי לפתוח את סוגי
 1הקישו על
הצילום ,ובחרו בצילום מתמשך.
 2מקמו את האובייקט בכוונת המצלמה
ולחצו על לחצן המצלמה כמו בצילום
רגיל.
 3המצלמה תצלם תשע תמונות במהירות
זו אחר זו ,ותציג את הראשונה על ידי
תשע תמונות ממוזערות בצידו השמאלי
של המסך.
 4ניתן לשמור אחת מתוך תשע התמונות.
בחרו בתמונה שברצונכם לשמור על ידי
הקשה על התמונה הממוזערת :פעם
אחת כדי לצפות בה ,ואחר כך הקישו על
שמור כדי לשמרה

צלמו את העולם כפי שהוא באמת
באמצעות צילום פנורמי .המצלמה תאפשר
לכם לצלם שלוש תמונות ,זו לצד זו ,ותשלב
אותן לתמונה אחת כך שתוכלו לצפות
בצילום פנורמי של המראה שלפניכם.
כדי לפתוח את סוגי
 1הקישו על
הצילום ,ובחרו בפנורמה.
 2צלמו את הצילום הראשון כרגיל .כעת
תופיע בכוונת המצלמה גרסה מוצללת
של צידה הימני של התמונה.
 3כשתצלמו את התמונה השנייה
והשלישית ,התאימו את התמונה
המוצללת של התמונה הקודמת לתמונה
שבכוונת המצלמה.
 4בגלריית התמונות יישמרו התמונות
כשלוש תמונות נפרדות וכתמונה
פנורמית אחת.
הערה :עקב גודל התמונה ,תופיע התמונה
הפנורמית מעוותת קלות בתצוגת הגלריה.
הקישו עליה פעמיים כדי לצפות בה כראוי.

מ
לפ

היו יצירתיים
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שימוש בהגדרות מתקדמות

ר
ב

ה

ה
.

מתוך כוונת המצלמה ,הקישו על
לפתוח את ההגדרות המתקדמות.

כדי

היו יצירתיים

גודל תמונה  -שנו את גודל התמונה
כדי לחסוך בזיכרון או שנו גודל תמונה
שנשמרה מראש לגודל הנכון עבור אנשי
קשר .עיינו בסעיף אודות שינוי גודל
התמונה בעמ’ .40
איכות תמונה  -בחרו בין איכות
מיטבית ,איכות מעולה ,ואיכות רגילה .ככל
שאיכות התמונה גבוהה יותר ,כך גם היא
תהיה חדה יותר ,אך גודל הקובץ גדל גם
הוא כתוצאה מכך ,והתוצאה היא שתוכלו
לשמור בזיכרון מספר תמונות קטן יותר.
איזון לבן  -האיזון הלבן )white
 (balanceמבטיח שהקטעים הלבנים
בתמונות שלכם יהיו ריאליסטיים .כדי
שהמצלמה תוכל לכוון את האיזון הלבן
כהלכה ,יתכן שיהיה עליכם לקבוע את תנאי
התאורה .בחרו בין אוטומטי ,בוהק ,שמש,
פלואורסנט או מעונן.

 - ISOיחידות  ISOקובעות את
רגישותו של חיישן האור של המצלמה.
ככל שערך ה ISO -גבוה יותר ,כך תהיה
02
המצלמה רגישה יותר לאור .הדבר מועיל
בתנאי תאורה חשוכים כאשר לא ניתן
להשתמש במבזק .בחרו בערך  ISOמתוך03 :
אוטומטי 400 ,200 ,100 ,או .800
04
גוון צבע  -בחרו גוון צבע שיתאים
05
לתמונה שאתם מצלמים .עיינו בסעיף
אודות בחירת גוון צבע בעמ’ .40
06
טיימר עצמי  -באמצעות הטיימר
העצמי תוכלו להגדיר משך זמן השהייה
07
לאחר הלחיצה על הצמצם .בחרו בין3 :
08
שניות 5 ,שניות או  10שניות .הדבר
מתאים במיוחד לצילום הקבוצתי שגם אתם
רוצים להופיע בו.
הגדלה )זום(  -בחרו בזום שיתאים
לסוג התמונה שאתם מצלמים16* ,8* ,4* :
צילום רחב  -מצב מקרו מאפשר לצלם
בקרבה רבה מאד לאובייקט ).(close-up
אם ניסיתם לצלם תמונה בקרבה רבה
מאד לאובייקט ,אך תיבת המיקוד נשארה
אדומה ,נסו להפעיל את מצב מקרו.
צליל צמצם  -בחרו אחד מתוך שלושה
צלילי פתיחת צמצם.
מיקוד  -בחרו בצורת המיקוד הרצויה.
החלף מצלמה  -לצורך צילום
דיוקן עצמי ,עברו למצלמה הפנימית של
 .KU990לפרטים אודות שימוש במצלמה
הפנימית ,עיינו בעמ’ .41
39
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מצלמה
זיכרון בשימוש  -בחרו אם לשמור
את התמונות שלכם בזיכרון הטלפון או
בזיכרון החיצוני.
הערה :הקישו תמיד על שמור לאחר
שבחרתם בהגדרה חדשה כדי להחיל את
השינוי שעשיתם.
הערה :תפריט ההגדרות משולב לתוך כוונת
המצלמה ,כך שאם תשנו רכיבים של צבע
התמונה או איכותה תוכלו לראות את התמונה
משתנית לנגד עיניכם בתצוגה המקדימה
מאחורי תפריט ההגדרות .זכרו להקיש על
שמור לפני סגירת המצלמה כדי להחיל את
השינויים שערכתם.

שינוי גודל התמונה
ככל שמספר הפיקסלים גדול יותר ,כך גדל
גם גודל הקובץ ,כלומר התמונה צורכת יותר
זיכרון .אם ברצונכם לשמור יותר תמונות
בטלפון שלכם ,תוכלו לשנות את מספר
הפיקסלים כדי להקטין את גודל הקובץ.
 1מתוך כוונת המצלמה ,הקישו על
בפינה השמאלית התחתונה.
 2בחרו ב-
מתפריט ההגדרות.
היו יצירתיים
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 3בחרו בערך פיקסלים מתוך שש האפשרויות
המספריות ),2592x1944 :5M
,1600x1200 :2M ,2048x1536 :3M
(1280x960 ,640x480 ,320x240 :1M
או בחרו מתוך ההגדרות שנקבעו מראש:
אנשי קשר  -ניתן לקבוע שהמצלמה
תצלם תמונה בגודל המתאים לצירוף
לאיש קשר.
 4בחרו בגודל הרצוי עבורכם והקישו על
שמור כדי להחיל את השינויים שערכתם.
כעת ייסגר תפריט ההגדרות ותוכלו
להתחיל לצלם.

ש

ב
ב
לש
1
2

בחירת גוון הצבע
 1מתוך כוונת המצלמה ,הקישו על
בפינה השמאלית התחתונה.
מתפריט ההגדרות.
 2בחרו ב-
 3ישנם חמישה גווני צבע) ,צבע( רגיל,
שחור-לבן ,תשליל ,חום עתיק או הבלט.
 4הקישו על גוון הצבע שבו ברצונכם
להשתמש ובחרו בשמור.
 5לאחר שבחרתם ,ייסגר תפריט גווני
הצבע והמצלמה תהיה מוכנה לצילום.

3

4

צ
1

הערה :ניתן לשנות תמונה שצולמה בצבע
לשחור-לבן או לחום עתיק לאחר הצילום ,אך
לא ניתן לשנות תמונה שצולמה בשחור-לבן או
בחום עתיק לצבע.

2

ת

,
(1

ם.

שימוש במצלמה הפנימית
במכשיר  KU990שלכם יש מצלמה פנימית
ברזולוציה של  640x480שנועדה לא רק
לשיחות וידאו אלא גם לצילום.
 1כדי להפעיל את המצלמה הפנימית,
.
ואז בחרו ב-
הקישו על
 2לאחר מספר שניות תוכלו לצפות
בעצמכם בכוונת המצלמה .כדי לצלם,
לחצו על לחצן המצלמה כרגיל.
הערה :למצלמה הפנימית פחות הגדרות ,מכיוון
שאין בה מבזק או ערכי  .ISOעדיין ניתן לשנות
את גודל ואיכות התמונה ,את איזון הלבן ואת
באותה דרך
גוון הצבע על ידי הקשה על
שבה עשיתם זאת במצלמה העיקרית.

 3לאחר שצילמתם ,יעמדו לפניכם לבחירה
אותן האפשרויות שהוצעו לכם עבור
הצילום במצלמה העיקרית.
 4כדי לחזור למצלמה העיקרית ,הקישו על
.
ואחר כך על

01
02
03
04
 3הקישו על התמונה שבה אתם מעוניינים
פעם אחת כדי להביאה לקדמת הגלריה.
 4הקישו עליה פעם שנייה כדי לפתוח
אותה במלואה.

צפייה בפרטי התמונה

05
06
07
08

 1הקישו על התמונה כדי להביאה לקדמת
מסך הגלריה.
בפינה הימנית
 2הקישו על הסמל
התחתונה של התמונה.
 3התמונה תסתובב ותחשוף את שמה ,את
תאריך הצילום ,את גודלה )בקילובייט
ובפיקסלים( ואת סוג התמונה )לדוגמה.(jpeg ,

צפייה בתמונות שנשמרו

כדי לסגור את הפרטים
 4הקישו על
ולצפות בתמונה.

היו יצירתיים

 1ניתן לגשת לתמונות שנשמרו הן ממצב
המצלמה והן ממסך ההמתנה .מתוך
המצלמה ,פשוט העבירו את בורר מצב
 ,וממסך ההמתנה,
המצלמה ל-
העבירו את בורר מצב המצלמה ל-
ואז לחצו על לחצן המצלמה.
 2כעת תופיע הגלריה על המסך.
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מצלמת וידאו
צילום סרטון וידאו מהיר

לאחר צילום סרטון הווידאו

 1העבירו את בורר מצב המצלמה למצב
.
 2לחצו על לחצן המצלמה .כעת תופיע
כוונת המצלמה על המסך.
 3תוך שאתם מחזיקים את הטלפון בצורה
אופקית ,כוונו את העדשה אל נושא
הווידאו.
 4לחצו על לחצן המצלמה פעם אחת כדי
להתחיל בהקלטה.
 5מקליט ) (RECיופיע בפינה העליונה של
הכוונת והטיימר בתחתית יציג לפניכם
את משך הווידאו שלכם.
 6כדי להשהות את ההקלטה ,הקישו על
 ,וכדי לחזור ולהפעיל את ההקלטה
.
בחרו ב-
 7הקישו על
במסך או לחצו על לחצן
המצלמה פעם נוספת כדי להפסיק את
ההקלטה.

על המסך תופיע תמונה המייצגת את
הווידאו שהקלטתם .שם התמונה יופיע
בחלקו התחתון של המסך לצד שלושה
סמלים בצד ימין.

היו יצירתיים
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הקישו כדי לצלם סרטון וידאו חדש.
סרטון הווידאו הנוכחי שלכם יישמר.
הקישו כדי למחוק את סרטון הווידאו
שצילמתם זה עתה ואשרו על ידי הקשה על
כן .כעת תופיע כוונת המצלמה שוב.
הקישו כדי לשלוח את סרטון הווידאו
כהודעת  ,MMSכדוא”ל או באמצעות
 .Bluetoothעיינו בעמ’  26לפרטים אודות
שליחת הודעה ,ובעמ’  82לפרטים אודות
שליחה וקבלת קבצים באמצעות
.Bluetooth
הערה :העבירו את מתג מצב המצלמה ל-
כדי לפתוח את גלריית התמונות .לפרטים
אודות צפייה בתמונות ובסרטוני הווידאו
שלכם ,עיינו בעמ’ .48

ה

הכרת כוונת המצלמה
 - 120fpsגודל תמונה קטן יותר עם
הקרנה במהירות גדולה פי ארבע ,תוך
לכידת האקשן במהירות מרשימה של 120
מסגרות לשנייה .ההקרנה היא במהירות
 15מסגרות לשנייה כדי להשיג את הצפייה
הטובה ביותר בבית .מושלם ללכידת אקשן
במהירות גבוהה.
מצב מצלמה
מצב וידאו  -בחירה במצב וידאו.
גודל התמונה
שמירה לזיכרון הטלפון/לזיכרון חיצוני
כדי להגדיל
הגדלה )זום(  -הקישו על
כדי להקטינה
את התמונה עו על
לחילופין ,ניתן להשתמש בגלגל המצלמה
שמסביב לעדשה.

על

01
02
03
04
05
06
07
08

הגדרות  -הקישו על סמל זה כדי לפתוח את
תפריט ההגדרות .לפרטים אודות שימוש
בהגדרות מתקדמות ,עיינו בעמ’ .44
ניגודיות  -לפרטים אודות כוונון הניגודיות,
עיינו בעמ’ .44
הקודם  -הקישו כאן כדי לשוב למסך
ההמתנה.
היו יצירתיים

הערה :ניתן לסגור את כל אפשרויות הקיצורים
כדי שמסך כוונת המצלמה יהיה ברור יותר.
פשוט הקישו פעם אחת במרכז הכוונת .כדי
להחזיר את האפשרויות ,הקישו על המסך שוב.

43

מצלמת וידאו
כיוון הניגודיות
הניגודיות ) (contrastמציינת את ההפרש
בין האור לצל בתמונה .תמונה בעלת
ניגודיות נמוכה תיראה מעורפלת ,בעוד
שתמונה בעלת ניגודיות גבוהה תיראה
חדה הרבה יותר.
.
 1הקישו על
 2הניעו את מציין הניגודיות לאורך השורה,
לתמונה מעורפלת בעלת
לכיוון
לתמונה
ניגודיות נמוכה יותר ,ולכיוון
חדה בעלת ניגודיות גבוהה יותר.

שימוש בהגדרות מתקדמות
מתוך כוונת המצלמה ,הקישו על
לפתוח את ההגדרות המתקדמות.

כדי

היו יצירתיים

גודל תמונה  -שנו את גודל סרטון
הווידאו כדי לחסוך בזיכרון .עיינו בסעיף
אודות שינוי גודל הווידאו בעמ’ .45
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איכות תמונה  -בחרו בין איכות
מיטבית ,איכות מעולה ,ואיכות רגילה.
ככל שאיכות התמונה גבוהה יותר ,כך
גם היא תהיה חדה יותר ,אך גודל הקובץ
גדל גם הוא כתוצאה מכך ,והתוצאה היא
שתוכלו לשמור בזיכרון מספר סרטוני וידאו
קטן יותר.
זמן  -קבעו מגבלה על משך סרטון
הווידאו שלכם .בחרו בין רגיל לבין MMS
כדי להגביל את הגודל כך שתוכלו לשלוח
אותו כהודעת .MMS
הערה :אם בחרתם במשך שנועד ל,MMS -
נסו לבחור באיכות תמונה נמוכה יותר כדי
שתוכלו לצלם סרטוני וידאו ארוכים יותר.

הגדלה )זום(  -בחרו בזום שיתאים
לסוג התמונה שאתם מצלמים.
השתק  -בחרו בהשתק כדי להקליט
סרטון וידאו ללא קול.
איזון לבן  -האיזון הלבן )white
 (balanceמבטיח שהקטעים הלבנים
בסרטים שלכם יהיו ריאליסטיים .כדי
שהמצלמה תוכל לכוון את האיזון הלבן
כהלכה ,יתכן שיהיה עליכם לקבוע את תנאי
התאורה .בחרו בין אוטומטי ,בוהק ,שמש,
פלואורסנט או מעונן.
גוון צבע  -בחרו גוון צבע שיתאים
לסרטון הווידאו שאתם מצלמים .עיינו
בסעיף אודות בחירת גוון צבע בעמ’ .46

ה
ויד
ב

ס
בז
ה
ש
ה

ו

החלף מצלמה  -העבירו למצלמה
הפנימית של  KU990כדי לצלם סרטון
וידאו של עצמכם .לפרטים אודות שימוש
במצלמת הווידאו הפנימית ,עיינו בעמ’ .46
זיכרון בשימוש  -בחרו אם לשמור את
סרטוני הווידאו שלכם בזיכרון המכשיר או
בזיכרון החיצוני.
הערה :הקישו תמיד על שמור לאחר
שבחרתם בהגדרה חדשה כדי להחיל את
השינוי שעשיתם.
הערה :לאחר שסגרתם את מצלמת הווידאו,
ישובו כל ההגדרות למצב ברירת המחדל,
למעט גודל התמונה ואיכות התמונה .כל
ההגדרות שאינן ברירת המחדל יאופסו,
לדוגמה גוון הצבע ואיזון לבן .בדקו אותם לפני
הצילום הבא שלכם.

אי
ש,

הערה :תפריט ההגדרות משולב לתוך כוונת
המצלמה ,כך שאם תשנו רכיבים של צבע
התמונה או איכותה תוכלו לראות את התמונה
משתנית לנגד עיניכם בתצוגה המקדימה
מאחורי תפריט ההגדרות .זכרו להקיש על
שמור לפני סגירת המצלמה כדי להחיל את
השינויים שערכתם.

שינוי גודל תמונת הווידאו
02
03
04
05
06
07
08

היו יצירתיים

ככל שמספר הפיקסלים גדול יותר ,כך גדל
גם גודל הקובץ ,כלומר התמונה צורכת
יותר זיכרון .אם ברצונכם לשמור יותר
סרטוני וידאו בטלפון שלכם ,תוכלו לשנות
את מספר הפיקסלים כדי להקטין את גודל
הקובץ.
 1מתוך כוונת המצלמה ,הקישו על
בפינה השמאלית התחתונה.
מתפריט ההגדרות.
 2בחרו ב-
 3בחרו בערך פיקסלים מתוך שש
האפשרויות הבאות:
 - (W) 640x384אפשרות המסך
הרחב באיכות הגבוהה ביותר.
 - (W) 400x240גם כאן מדובר
במסך רחב ,אך ברזולוציה נמוכה יותר.
 - 640x480מסך סטנדרטי
בגודל  .VGAאפשרות זו מעניקה את
הרזולוציה הגבוהה ביותר ,אך לא
במסך רחב.
 - 320x240גודל תמונה קטן
יותר ,ולכן הקובץ יהיה קטן יותר.
אפשרות נהדרת לחיסכון בנפח
הזיכרון.
 - 176x144גודל התמונה הקטן
יותר ,ולכן הקובץ יהיה הקטן ביותר.

01

45

מצלמת וידאו
 4בחרו בגודל הרצוי עבורכם והקישו על
שמור כדי להחיל את השינויים שערכתם.
כעת ייסגר תפריט ההגדרות ותוכלו
להתחיל לצלם את הווידאו שלכם.
הערה :כשתצפו בסרטוני הווידאו שלכם,
תהיה המהירות  30מסגרות בשנייה,
למעט במקרה של הקלטה ב 120 -מסגרות
בשנייה ,שאז מהירות ההשמעה היא 15
מסגרות בשנייה.
שימו לב :תוכנת העריכה הנפלאה
שבמכשיר  KU990שלכם תואמת לכל סוגי
הווידאו למעט  640x384ו .640x480 -אל
תצלמו בפורמטים אלו אם אתם מתכוונים
לערוך את סרטוני הווידאו שלכם.
הערה :לתוכנות המרת פורמט וידאו ,עיינו
בתקליטור שקיבלתם עם  KU990שלכם.

בחירת גוון הצבע

היו יצירתיים

 1מתוך כוונת המצלמה ,הקישו על
בפינה השמאלית התחתונה.
מתפריט ההגדרות.
 2בחרו ב-
 3ישנם חמישה גווני צבע) ,צבע( רגיל,
שחור-לבן ,תשליל ,חום עתיק או הבלט.
 4הקישו על גוון הצבע שבו ברצונכם
להשתמש ובחרו בשמור.
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 5לאחר שבחרתם ,ייסגר תפריט גווני
הצבע והמצלמה תהיה מוכנה לצילום
הווידאו.
הערה :ניתן לשנות סרטון וידאו שצולם בצבע
לשחור-לבן או לחום עתיק לאחר הצילום ,אך
לא ניתן לשנות סרטון שצולם בשחור-לבן או
בחום עתיק לצבע.

צ
1
2

שימוש במצלמת הווידאו הפנימית
במכשיר  KU990שלכם יש מצלמה פנימית
ברזולוציה של  320x240שנועדה לא רק
לשיחות וידאו אלא גם לצילום סרטוני וידאו.
 1כדי להפעיל את המצלמה הפנימית,
.
ואז בחרו ב-
הקישו על
 2לאחר מספר שניות תוכלו לצפות
בעצמכם בכוונת המצלמה .כדי להתחיל
ולצלם ,לחצו על לחצן המצלמה כרגיל
ולחצו פעם נוספת כדי להפסיק לצלם.
 3לאחר שצילמתם את הווידאו ,יועמדו
בפניכם אותן אפשרויות שהוצעו לכם
לצילום הווידאו במצלמה העיקרית.
 4כדי לחזור למצלמה העיקרית ,הקישו על
.
ואחר כך על
הערה :עדיין ניתן לשנות את גודל ואיכות
התמונה ,את משך הסרטון ,את ההשתקה ,את
איזון הלבן ,את גוון הצבע ואת הזיכרון על ידי
באותה דרך שבה עשיתם זאת
הקשה על
במצלמה העיקרית.

3

4

צפייה בסרטוני הווידאו שנשמרו
 1העבירו את מתג מצב המצלמה ל-
ולחצו על לחצן המצלמה.
 2כעת תופיע הגלריה על המסך.

צפייה בסרטוני וידאו על מסך
הטלוויזיה
חברו את מכשיר  KU990שלכם לטלוויזיה
באמצעות כבל היציאה לטלוויזיה .פתחו
את הווידאו שברצונכם לצפות בו בטלוויזיה,
.
ובחרו ב-
לחצו על
הערה :כבל יציאת הטלוויזיה ניתן לרכישה
באופן נפרד.
שימו לב :כל הפורמטים ,למעט
 320x240וכן  ,175x144מתאימים לצפייה
בטלוויזיה.

ת

ו.
 3הקישו על סרטון הווידאו שבו אתם
מעוניינים פעם אחת כדי להביאו לקדמת
הגלריה.
 4הקישו עליו פעם שנייה כדי לפתוח אותו
במלואו.

01
02
03
04
05
06
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ל

היו יצירתיים
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התמונות וסרטוני הווידאו שלכם
צפייה בתמונות ובסרטוני הווידאו
שלכם

שימוש בזום בעת צפייה בסרטוני
וידאו או בתמונות

 1ממסך ההמתנה ,העבירו את בורר מצב
ולחצו על לחצן המצלמה.
המצלמה ל-
 2כעת תופיע הגלריה על המסך.

שוב
כדי להגדיל את התמונה ,לחצו על
ושוב .כדי להקטינה ,לחצו על
 .השתמשו
בתמונה הממוזערת בפינה הימנית
התחתונה כדי להזיז את אזור המיקוד.

כוונון העוצמה בעת צפייה בסרטוני
וידאו
לכוונון עוצמת השמע בסרטון הווידאו בעת
ההקרנה ,הניעו את הסמן כלפי מעלה
ומטה על שורת העוצמה בצידו השמאלי
של המסך .לחילופין ,ניתן להשתמש בגלגל
הרב תכליתי שמסביב לעדשה.
 3הקישו על סרטון הווידאו או התמונה
שבהם אתם מעוניינים פעם אחת כדי
להביאם לקדמת הגלריה.
 4הקישו עליהם פעם שנייה כדי לפתוח
אותם במלואם.
 5הקרנת סרטוני הווידאו תתחיל באופן
אוטומטי .כדי להשהות את ההקרנה,
הקישו על המסך כדי לפתוח את
האפשרויות ובחרו ב. -

היו יצירתיים

הערה :כדי לשנות את הדרך שבה מוצגות
התמונות שלכם בגלריה ,הקישו על רגיל או
על אקראי בתחתית המסך.
הערה :כדי למחוק תמונה או סרטון וידאו ,פתחו
אותם ובחרו ב . -הקישו על כן לאישור.

 | LG KU990 48מדריך למשתמש

לכידת תמונה מסרטון וידאו
 1בחרו בסרטון הווידאו שממנו ברצונכם
ללכוד תמונה.
 2הקישו על כדי להשהות את הקרנת
הווידאו במסגרת שאותה ברצונכם להמיר
לתמונה ,והקישו על צידו הימני של המסך
כדי לפתוח את תפריט האפשרויות.
.
 3מתוך תפריט אפשרויות ,בחרו ב-
 4בחרו בשמור.
 5כעת תופיע התמונה על המסך עם שם
התמונה שהוענק לה.
 6הקישו על התמונה ,ואז על
כדי
לשוב לגלריה.
 7התמונה תישמר בתיקיית ‘הפריטים שלי’
ותופיע בגלריה .עליכם לצאת מהגלריה
ואז לפתוח אותה שוב כדי שתוכלו
לצפות בה.

צ

ס
בג
ס
ה
ס
1
2
3

ב
שו

שימו לב :מספר אפשרויות עלולות שלא
לפעול אם קובץ המולטימדיה לא הוקלט על ידי
הטלפון עצמו.

צפייה בפרטי סרטון וידאו או תמונה

ת

ל

שליחת תמונות או סרטוני וידאו
מהגלריה
 1הקישו על תמונה או על סרטון וידאו
פעמיים כדי לפתוח אותם .אם בחרתם
כשהקרנתו
בווידאו ,הקישו על
מתחילה.
הערה :ניתן לשנות את השם של תמונה או
סרטון וידאו תחת הפריטים שלי .בחרו בתמונה
ובחרו בשנה שם.
או בווידאו ,הקישו על
הזינו את השם החדש של התמונה או הווידאו.

 2הקישו על צידו הימני של המסך כדי
לפתוח את תפריט האפשרויות.
 3בחרו ב-
ובחרו כיצד ברצונכם
לשלוח את הווידאו או התמונה :בהודעה,
בדוא”ל ,או באמצעות .Bluetooth
 4כעת ייפתח יישום ההודעות שנבחר כדי
שתוכלו לשלוח את הווידאו או התמונה.
הערה :יתכן שיהיה צורך לשנות את גודל
התמונה או הווידאו לפני משלוח באמצעות
 .MMSמספר סרטוני וידאו עלולים להיות
גדולים מדי למשלוח באמצעות ,MMS
ובמקרה זה יש לבחור באמצעי משלוח
אחר.

02
03
04
05
06
07
08

היו יצירתיים

י’

סרטוני הווידאו והתמונות מקובצים יחד
בגלריה .אם אתם מתקשים לקבוע מהו
סרטון וידאו ומהי תמונה ,בדקו את
הפרטים .לדוגמה ,שמות הקבצים של
סרטוני וידאו יהיו  AVIאו  ,3GPושל תמונות
  JPEGאו .GIF 1הקישו על תמונת הווידאו או על התמונה
כדי להביאן לקדמת מסך הגלריה.
בפינה הימנית
 2הקישו על הסמל
התחתונה של תמונת הווידאו או התמונה.
 3התמונה מתוך סרטון הווידאו או התמונה
הרגילה יסתובבו ויחשפו את השם,
תאריך הצילום ,הגודל )בקילובייט
ובפיקסלים( והאם מדובר בתמונה רגילה
או בתמונה מתוך וידאו )למשל AVI ,או
.(JPEG

כדי לסגור את הפרטים ולצפות
 4הקישו על
בתמונת הווידאו או בתמונה הרגילה.

01

49

התמונות וסרטוני הווידאו שלכם
צפייה בתמונות כמצגת שקופיות
במצב מצגת שקופיות ,יוצגו התמונות
בגלריה כל אחת בתורה כמצגת שקופיות.
בסרטוני וידאו לא ניתן לצפות בצורת מצגת
שקופיות.
 1הקישו על התמונה שעמה אתם
מעוניינים להתחיל את מצגת השקופיות
פעמיים כדי לפתוח אותה.
 2הקישו על צידו השמאלי של המסך כדי
לפתוח את תפריט האפשרויות.
 3בחרו ב-
.
 4כעת תתחיל מצגת השקופיות.

היו יצירתיים

במצגת השקופיות ישנן חמש אפשרויות:
הקישו כדי להגדיל או להקטין את
מהירות החלפת השקופיות.
הקישו כדי לצפות בתמונות בסדר
אקראי )כלומר ,לא בסדר הכרונולוגי שבו
הן מופיעות בגלריה(.
הקישו כדי לעבור לתמונה הבאה.
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הקישו כדי לחזור לתמונה האחרונה
שהוצגה.
הקישו כדי להשהות את מצגת
/
השקופיות בתמונה מסוימת .הקישו שוב
כדי להמשיך בהקרנה.

ע

יש
ב
ול
1

קביעת תמונה כטפט
 1הקישו על התמונה שאותה אתם
מעוניינים להגדיר כטפט פעמיים כדי
לפתוח אותה.
 2הקישו על צידו הימני של המסך כדי
לפתוח את תפריט האפשרויות.
 3הקישו על
.
 4כעת יעבור המסך למצב תצוגה אנכית.
על ידי הזזת התיבה הירוקה על גבי
התמונה הממוזערת ,בחרו בחלק של
התמונה שהייתם מעוניינים להגדיר
כטפט .אזור זה יופיע בגודלו המלא על
המסך.
 5אם אתם מרוצים מהבחירה ,הקישו על
הגדר.

צפייה בסרטוני הווידאו על מסך
הטלוויזיה
לפרטים נוספים ,עיינו בעמ’ .47

2

3

רי
ה

ב
ה
ב-
ש

52

ה

עריכת תמונות
ישנן המון אפשרויות מרתקות לטפל
בתמונותיכם ,לשנותן ,להוסיף להן או
ולהפיח בהן מעט רוח חיים.
 1הקישו על התמונה שברצונכם לערוך
פעם אחת כדי להביא אותה קדימה ופעם
נוספת כדי לפתוח אותה.
ובחרו באפשרות ערוך.
 2הקישו על

02
03
04
05
06
07
08

היו יצירתיים

 3הקישו על הסמלים כדי לשנות את
התמונה שלכם:
חיתוך התמונה .בחרו באזור חיתוך
ריבועי או מעגלי והניעו את האצבע על גבי
המסך כדי לבחור את האזור הרצוי.
ציור חופשי על גבי התמונה .בחרו
בעובי הקו מתוך ארבע האפשרויות
המוצגות .כדי לשנות את צבע הקו ,עיינו
להלן )צבע הסמל ישתנה לצבע
ב-
שבחרתם(.
עיינו בהוספת טקסט לתמונה בעמ’
.52

עטרו את התמונה בחותמות .בחרו
מבין החותמות השונות והקישו על התמונה
במקום שבו הייתם רוצים לראותן .כדי
לשנות את צבע החותמת ,עיינו ב-
להלן.
שנו את צבע החותמת ,הקו או טקסט
כלשהו .עליכם לבחור את הצבע לפני
שאתם מציירים ,כותבים או מחתימים.
בחרו בעובי ועברו מעל התמונה כדי
למחוק ממנה חותמות ,קווים או טקסט.
שמור שמרו את השינויים שערכתם
בתמונה .בחרו אם לשמור את השינויים
בקובץ המקורי ,או כקובץ חדש .אם
בחרתם בקובץ חדש ,הזינו את שם הקובץ.
בטל בטלו את האפקט האחרון או עוד
עריכות שעשיתם בתמונה.
אפקט עיינו בסעיף אודות הוספת טקסט
לתמונה בעמ’ .52
עוד הקישו כדי לפתוח אפשרויות
אפקטים נוספות ,כולל סיבוב ומראה .ישנן
גם אפשרויות עריכה מתקדמות נוספות.
עיינו בסעיפים אודות שינוי צורה של
תמונה ,הוספת דגש צבע והחלפת צבעים
בתמונה בעמ’ .53
הקישו כדי לחזור לגלריה.
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התמונות וסרטוני הווידאו שלכם
הוספת טקסט לתמונה
.
 1ממסך העריכה ,הקישו על
 2בחרו בחתימה כדי להוסיף טקסט לא-
ממוסגר או בחרו באחת מבועות הדיבור.
 3הזינו את הטקסט שלכם באמצעות לוח
המקשים והקישו על בוצע.
 4הזיזו את הטקסט על ידי נגיעה בו והזזתו
למקום שבו הייתם רוצים לראות אותו.

הוספת אפקטים לתמונה
 1ממסך העריכה ,הקישו על
 2בחרו אם להחיל אחת מתוך שש
האפשרויות הבאות על התמונה:
רכך  -העבירו את הסמן לאורך השורה
כדי לרכך את המיקוד של התמונה.
בחרו בבוצע כדי לשמור את השינויים,
או בביטול.
חדד  -העבירו את הסמן לאורך השורה
כדי לחדד את המיקוד של התמונה.
בחרו בבוצע כדי לשמור את השינויים,
או בביטול.
עמעום פסיפס  -הקישו כדי להחיל
אפקט של עמעום פסיפס על התמונה.
הקישו על ביטול כדי לחזור לתמונה
המקורית.
אפקט

היו יצירתיים
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.

מסגרת  -הוסיפו מסגרת לתמונה
שלכם .יתכן שתתבקשו לשנות את גודל
התמונה .כדי לצפות בסוגי המסגרות,
בחרו בכן .כעת תוצב המסגרת שנבחרה
מעל התמונה שלכם.
שנה גודל  -הקישו כאן כדי לצפות
באפשרויות הגודל השונות .הקישו
על הגודל הרצוי כדי לשנות את גודל
התמונה.
אפקט צבע  -שנו את צבע התמונה
לשחור ולבן ,חום עתיק ,תשליל צבע,
 RGBמשופר או ניגודיות .אם בחרתם
בניגודיות ,הזיזו את הסמן לאורך השורה
כדי להגדיל או להקטין את הניגודיות.
 3כדי לבטל אפקט כלשהו ,פשוט הקישו
על בטל.

ש

א
ה
לצ
1
2
3

הערה :ניתן להוסיף לתמונה יותר מאפקט
אחד ,למעט מאפקט הצבע ,שממנו תוכלו
לבחור רק אחד בכל פעם.

4
5

ה
1
2

שינוי צורה של תמונה

ה

ה

אפשרות זו מתאימה במיוחד לשינוי הבעות
הפנים של חבריכם או פשוט לעיוות תמונות
לצרכים אמנותיים.
 1ממסך העריכה ,הקישו על עוד .
 2בחרו בשינוי צורה וכעת יופיעו על
התמונה ארבעה צלבים.
 3הזיזו את הצלבים על גבי התמונה עד
שיהיו מעל החלק שברצונכם לשנות.
לדוגמה ,אם ברצונכם לשנות תווי פנים,
הציבו צלבים משני צידי העיניים ומשני
צידי השפתיים.

 3בחרו בחלק מן התמונה .כעת יופיע
קו סימון מסביב לכל העצמים באזור
שבחרתם שיש להם צבע זהה או דומה.
לדוגמה ,צבע השיער של מישהו או צבע
המעיל שלהם.
 4הקישו על בוצע.
 5כל הצבעים יימחקו מהתמונה ,למעט
מהאזור שסימנתם לצורך הוספת דגש
צבע.
 6שנו את חוזק דגש הצבע על ידי הזזת
הסמן מעלה ומטה על שורת החוזק.
 7בחרו בשמור כדי לשמור את השינויים.

07

החלפת צבעים בתמונה

08

 4בחרו בפרצוף המייצג את הדרך שבה
אתם רוצים לשנות את התמונה.
 5בחרו בשמור כדי לשמור את השינויים.

הוספת דגש צבע לתמונה
 1ממסך העריכה ,הקישו על
 2בחרו בדגש צבע.

עוד

.

02
03
04
05
06

.

היו יצירתיים

 1ממסך העריכה ,הקישו על
 2בחרו בהחלפת צבע.
 3בחרו בחלק מן התמונה .כעת יופיע
קו סימון מסביב לכל העצמים באזור
שבחרתם שיש להם צבע זהה או דומה.
לדוגמה ,צבע השיער של מישהו או צבע
המעיל שלהם.
ובחרו בצבע כלשהו.
 4הקישו על
 5לחצו על בוצע.
 6צבע האזור בתמונה שנבחר לצורך
הוספת דגש צבע ישתנה לזה שנבחר
לצורך החלפת צבעים.
 7בחרו בשמור כדי לשמור את השינויים.
עוד

01
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מולטימדיה
ניתן לשמור קובצי מולטימדיה בזיכרון
הטלפון שלכם כדי שתהיה לכם גישה נוחה
לכל התמונות ,הצלילים ,סרטוני הווידאו
והמשחקים שלכם .ניתן גם לשמור את
הקבצים שלכם על כרטיס זיכרון .היתרון
בשימוש בכרטיס זיכרון הוא בכך שאתם
מפנים נפח זיכרון בטלפון שלכם.
כדי לפתוח את תפריט מולטימדיה,
ואחר כך על
הקישו על
 .הקישו
על הפריטים שלי כדי לפתוח את
רשימת התיקיות המכילות את כל קובצי
המולטימדיה שלכם.

התמונות שלי
התמונות שלי מכילה רשימת תמונות
כולל תמונות ברירת מחדל שנטענו מראש
לטלפון ,תמונות שהורדתם ותמונות
שצילמתם במצלמת הטלפון.
הקישו על
כדי לשנות את התצוגה
מתמונות ממוזערות לרשימה.

תפריטי אפשרויות התמונות שלי

היו יצירתיים

האפשרויות הזמינות עבורכם בתיקיית
התמונות שלי תלויות בסוג התמונה
שבחרתם .כל האפשרויות יהיו זמינות עבור
התמונות שצילמתם במצלמת הטלפון,
אך רק השתמש כ ,:הדפס ,מיין לפי או
מנהל הזיכרון זמינות עבור תמונות ברירת
המחדל.
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הערה :כדי לדפדף ברשימת אפשרויות ,הקישו
על הפריט האחרון ברשימה והניעו את האצבע
בכיוון מעלה על פני המסך .הרשימה תנוע
מעלה וכך יוצגו פריטים נוספים מתוך הרשימה.

שלח  -שלחו את התמונה לחבר/ה.
השתמש כ  -קבעו שהתמונה תוצג
במקרים ספציפיים.
סמן/בטל סימון  -בחרו מספר קבצים.
העבר  -העבירו תמונה מזיכרון הטלפון
לכרטיס הזיכרון וחזרה.
העתק  -העתיקו תמונה מזיכרון הטלפון
לכרטיס הזיכרון וחזרה.
מחק  -מחקו תמונה.
שנה שם  -שנו שם של תמונה.
צור תיקייה חדשה  -צרו תיקייה חדשה
בתוך תיקיית התמונות שלי.
מצגת שקופיות  -פתחו מצגת שקופיות.
הדפס  -הדפיסו קובץ תמונה באמצעות
 PictBridgeאו .®Bluetooth
מיין לפי  -מיינו את התמונות בסדר מסוים.
מנהל הזיכרון  -צפו במצב הזיכרון.

שליחת תמונה
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואז בחרו
בתמונות שלי.
 3בחרו תמונה והקישו על .
 4הקישו על שלח ובחרו מתוך הודעה,
דוא”ל או .Bluetooth

5

ש
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מ
1
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 5אם בחרתם בהודעה או בדוא”ל ,תצורף
התמונה שלכם להודעה ותוכלו לכתבה
ולשלחה באופן רגיל .אם בחרתם
ב ,Bluetooth-תתבקשו להפעיל את
 Bluetoothוהטלפון שלכם יחפש מכשיר
כדי לשלוח את התמונה אליו.

שיחה יוצאת  -קבעו כתמונה שתופיע
במהלך שיחות יוצאות.
הפעלה  -קבעו כתמונה שתופיע כאשר
אתם מדליקים את הטלפון.
כיבוי  -קבעו כתמונה שתופיע כאשר
אתם מכבים את הטלפון.
תמונת אנשי קשר  -הקצו תמונות לאנשים
מסוימים ברשימת אנשי הקשר שלכם כך
שהן יוצגו כאשר הם מתקשרים אליכם

ארגון התמונות שלכם
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואז בחרו
בתמונות שלי.
 3הקישו על
ואחר כך על מיין לפי.
 4בחרו מתוך :תאריך ,סוג או שם.
הערה :בנוסף למיון התמונות לפי קטגוריות
שונות ,תוכלו גם לעשות זאת באופן ידני
באמצעות האפשרות העבר.

01
02
03
04
05
06
07
08

מחיקת תמונות

ם.

שימוש בתמונה

הערה :כדי למחוק במהירות קובץ כלשהו
מתוך ‘הפריטים שלי’ ,הקישו עליו פעם אחת
כך שיהיה מסומן ,ואז לחצו על המקש הקשיח
 .cאשרו על ידי הקשה על כן.

היו יצירתיים

ניתן להשתמש בתמונות כטפטים וכשומרי
מסך ,ואף כדי לזהות מי המתקשר.
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואז בחרו
בתמונות שלי.
 3בחרו בתמונה והקישו על
.
 4הקישו על השתמש כ :ובחרו מתוך:
מסך ראשי  -קבעו כטפט למסך ההמתנה.

.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואז בחרו
בתמונות שלי.
.
 3בחרו בתמונה והקישו על
 4הקישו על מחק ואחר כך על כן כדי לאשר.
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העברה או העתקה של תמונות
ניתן להעביר או להעתיק תמונות בין זיכרון
הטלפון לכרטיס הזיכרון .תוכלו לעשות
זאת כדי לפנות זיכרון באחד משני אמצעי
האחסון הללו ,או כדי לשמור על התמונות
שלכם מפני אובדן.
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואז בחרו
בתמונות שלי.
 3בחרו בתמונה והקישו על
.
 4בחרו בהעבר או בהעתק.

סימון תמונות והסרת סימון
מתמונות

היו יצירתיים

אם ברצונכם להעביר ,להעתיק ,לשלוח או
למחוק מספר תמונות בבת אחת ,תחילה
עליכם לזהותן באמצעות סימון
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואז בחרו
בתמונות שלי.
ואחר כך על סמן/בטל
 3הקישו על
סימון.
 4כעת תופיע תיבה משמאל לכל תמונה.
הקישו על התמונה ואז יופיע סימן
בתיבה כדי לסמנה.
 5כדי לבטל את הסימון של תמונה ,הקישו
עליה שוב כך שהסימן שלצידה ייעלם.
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 6לאחר שסימנתם את כל התיבות הרלוונטיות,
ובחרו באחת האפשרויות.
לחצו על

יצירת מצגת שקופיות
אם ברצונכם לצפות בכל התמונות בטלפון
שלכם או לעבור על התמונות שלכם ,תוכלו
ליצור מצגת שקופיות שתחסוך מכם את
הצורך לפתוח ולסגור כל תמונה בנפרד.
.
אחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואז בחרו
בתמונות שלי.
 3הקישו על
ואחר כך על מצגת
שקופיות.
כדי לעבור בין
וב-
 4השתמשו ב-
כדי להציג
התמונות ,או הקישו על
את התמונות שלכם בסדר אקראי.
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בדיקת מצב הזיכרון

סרטוני הווידאו שלי

ניתן לבדוק בכמה נפח זיכרון השתמשתם
וכמה נשאר לשימושכם.
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואז בחרו
בתמונות שלי.
 3הקישו על
ואז על מנהל הזיכרון.
 4בחרו בין זיכרון הטלפון לבין זיכרון
חיצוני.
הערה :אם אין בטלפון שלכם כרטיס זיכרון,
לא תוכלו לבחור באפשרות זיכרון חיצוני.

תיקיית סרטוני הווידאו שלי מכילה רשימה
של כל סרטוני הווידאו שהורדתם או
שצילמתם באמצעות הטלפון שלכם.

01
02

צפייה בווידאו

03

.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואז בחרו
בסרטוני הווידאו שלי.
 3בחרו בווידאו והקישו על הפעל.

04
05
06
07

הצלילים שלי

08

תיקיית הצלילים שלי מכילה את צלילי
ברירת המחדל ואת הקלטות הקול .מכאן
תוכלו לנהל ולשלוח רינגטונים או לקבוע
צלילים כרינגטונים.

שימוש בצלילים

הערה :כדי למחוק במהירות קובץ כלשהו
מתוך ‘הפריטים שלי’ ,הקישו עליו פעם אחת
כך שיהיה מסומן ,ואז לחצו על המקש הקשיח
 .cאשרו על ידי הקשה על כן.

היו יצירתיים

.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואז בחרו
בצלילים שלי.
 3בחרו בצלילי ברירת מחדל או
בהקלטות קול.
 4בחרו בצליל והקישו על הפעל כדי
להאזין לו.
ובחרו בהשתמש כ.
 5הקישו ע
 6בחרו בין רינגטון קולי ,רינגטון וידאו,
צליל הודעה ,הפעלה ,כיבוי.
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שימוש באפשרויות בעת השהיית
הווידאו
במצב השהייה ובחרו מתוך:
הקישו על
צלם  -צלמו את המסגרת המוקפאת
כתמונה בודדת.
מידע קובץ  -צפו בפרטי הקובץ :שם ,גודל,
תאריך ,שעה ,סוג ,משך ,ממדים ,הגנה
וזכויות יוצרים.
שלח  -שלחו את הווידאו בהודעה ,דוא”ל,
 Bluetoothו.YouTube-
מחק  -מחקו את סרטון הווידאו.
השתמש כ  -השתמשו בווידאו כרינגטון.
עורך וידאו  -ערכו את הווידאו קליפ.

עריכת וידאו קליפ
בעת הקרנת סרטון הווידאו שלכם ,במצב
השהייה שלו ,תוכלו לבחור מתוך מספר
אפשרויות לעריכת הווידאו קליפ.
הערה :לא ניתן לערוך את הווידאו קליפ
המשמש כרינגטון.

היו יצירתיים

 1בחרו בווידאו והקישו על הפעל.
.
 2הקישו על ואחר כך על
 3הקישו על עורך וידאו ובחרו מתוך:
קצץ  -קצצו את הווידאו כך שיישאר רק
החלק שבו אתם מעוניינים.
מיזוג וידאו  -מזגו את הווידאו עם וידאו
קליפ אחר.
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מיזוג תמונה  -מזגו את הווידאו עם
תמונה מתוך תיקיית התמונות שלכם.
שכבת-על של טקסט  -הוסיפו טקסט
לווידאו.
שכבת-על של תמונה  -הוסיפו תמונה
לווידאו.

שליחת וידאו קליפ
.
 1בחרו תמונה והקישו על
 2הקישו על שלח ובחרו מתוך הודעה,
דוא”ל או .Bluetooth
 3אם בחרתם בהודעה או בדוא”ל ,יצורף
הווידאו קליפ שלכם להודעה ותוכלו
לכתבה ולשלחה באופן רגיל .אם בחרתם
ב ,Bluetooth-תתבקשו להפעיל את
 Bluetoothוהטלפון שלכם יחפש מכשיר
כדי לשלוח את הווידאו קליפ אליו.

שימוש בווידאו קליפ כרינגטון
.
 1בחרו תמונה והקישו על
 2הקישו על השתמש כ :ובחרו מתוך
רינגטון קולי או רינגטון וידאו.

שימוש בתפריט אפשרויות וידאו
מתוך תיקיית סרטוני הווידאו שלי ,תוכלו ל
בחור מתוך האפשרויות הבאות:
השתמש כ  -קבעו שהווידאו ישמש
כרינגטון שלכם.
שלח  -שלחו וידאו לחבר/ה.
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העבר  -העבירו וידאו קליפ מזיכרון הטלפון
לכרטיס הזיכרון ובחזרה.
העתק  -העתיקו וידאו קליפ מזיכרון הטלפון
לכרטיס הזיכרון ובחזרה.
מחק  -מחקו סרטון וידאו.
שנה שם  -שנו את שמו של וידאו.
סמן/בטל סימון  -בחרו מספר קבצים.
צור תיקייה חדשה  -צרו תיקייה חדשה
בתוך תיקיית ‘סרטוני הווידאו שלי’.
מיין לפי  -מיינו את סרטוני הווידאו בסדר
מסוים.
מנהל הזיכרון  -צפו במצב הזיכרון.

ם

המשחקים והיישומים שלי

ר

ניתן להוריד משחקים ויישומים לטלפון
שלכם כדי לבדר אתכם בזמנכם הפנוי.

שימוש במשחקים
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואחר כך על
המשחקים והיישומים שלי.
 3בחרו במשחק והקישו על הפעל.

01
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הורדת משחק

ל

.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על משחקים ויישומים ואחר כך
על המשחקים והיישומים שלי.
 3בחרו בהורד משחקים והקישו על
התחבר.
 4כעת תחוברו לפורטל האינטרנט ושם
תוכלו למצוא משחק להורדה.

היו יצירתיים

הערה :כדי למחוק במהירות קובץ כלשהו
מתוך ‘הפריטים שלי’ ,הקישו עליו פעם אחת
כך שיהיה מסומן ,ואז לחצו על המקש הקשיח
 .cאשרו על ידי הקשה על כן.

שימוש בתפריט אפשרויות משחק
מתוך תיקיית ‘המשחקים והיישומים שלי’
מוצעות לכם האפשרויות הבאות:
צור תיקייה חדשה  -צרו תיקייה בתוך
תיקיית המשחקים והיישומים שלי.
מיין לפי  -מיינו את המשחקים והיישומים
לפי תאריך ,גודל או שם.
מנהל הזיכרון  -צפו במצב הזיכרון.
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תוכן Flash

מסמכים

א

תיקיית ‘תוכן  ’Flashמכילה את כל קובצי
 - SWFברירת המחדל ואלה שהורדתם
בעצמכם.

מתוך מסך ‘מסמכים’ תוכלו לצפות בכל
קובצי המסמכים שלכם .מכאן ניתן לצפות
בקובצי אקסל ,פאוארפוינט ,וורד ,טקסט
ו.PDF-

.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואחר כך על
תוכן .Flash
 3בחרו בקובץ והקישו על הצג.

העברת קבצים לטלפון
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צפייה בקובצי SWF

שימוש באפשרויות צפייה בקובצי
SWF

היו יצירתיים

במצב השהייה ובחרו מתוך:
הקישו על
הפעל/השהה  -השהו את ההקרנה וחדשו
אותה.
שלח  -שלחו את הקובץ כהודעה או דרך
.Bluetooth
עבור לרשימה  -חזרו לרשימת קובצי
 SWFשלכם.
תצוגת מסך מלא  -צפו בקובצי SWF
שלכם במסך מלא )הוא יופיע רק אם
ללא השהייה(.
תלחצו על
השתק  -השתיקו את הקול.
פרטי קובץ  -צפו בפרטי הקובץ :שם ,גודל,
תאריך ,שעה ,סוג והגנה.
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 Bluetoothהיא דרך טובה להעברת
קבצים מהמחשב לטלפון שלכם .תוכלו
גם להשתמש ב LG PC Suite -דרך כבל
הסנכרון שלכם; לפרטים נוספים ,עיינו
בעמ’ .72
להעברה באמצעות :Bluetooth
 1ודאו ש Bluetooth -בטלפון ובמחשב
שלכם פועל ושהם נראים זה לזה.
 2השתמשו במחשב כדי לשלוח את הקובץ
באמצעות .Bluetooth
 3לאחר שהקובץ נשלח אליכם ,תצטרכו
לאשר את קבלתו לטלפון שלכם על ידי
הקשה על כן.
 4הקובץ אמור להופיע בתיקיות מסמכים או
אחרים שלכם.

צפייה בקובץ
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואחר כך על
מסמכים.
 3בחרו במסמך והקישו על הצג.

3
4

ץ

אחרים

Muvee studio

תיקיית אחרים משמשת לשמירת קבצים
שאינם תמונות ,צלילים ,סרטוני וידאו,
משחקים או יישומים .השימוש בה דומה
לזה של תיקיית מסמכים .יתכן שלאחר
העברת קבצים מהמחשב לטלפון שלכם,
הם יופיעו בתיקיית אחרים במקום בתיקיית
מסמכים .אם זה קרה ,תוכלו להעבירם.
כדי להעביר קובץ מ’אחרים’ ל’מסמכים’:
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על הפריטים שלי ואחר כך על
אחרים.
 3בחרו בקובץ והקישו על .
 4הקישו על העבר ,ואז הקישו על העבר
שוב.

 Muvee studioמאפשר יצירת מצגת
שקופיות המלווה במוסיקה.
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או

היו יצירתיים
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מולטימדיה
יצירת סרט
.

ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על .Muvee studio
כדי להוסיף תמונה .הקישו
 3הקישו על
על התמונות שברצונכם לכלול ובחרו
בבוצע.
 4הקישו על
כדי לבחור סגנון .Muvee
בחרו מבין:
קלאסי
רומנטי
מלנכולי
מודרני
מחזמר
 5הקישו על הפעל כדי לראות את מה
שיצרתם.
ואז על מיקום לשמירה
 6הקישו על
כדי לבחור היכן לשמור את הסרט.

מוסיקה

היו יצירתיים

במכשיר  KU990שלכם יש נגן מוסיקה
מובנה כך שתוכלו להשמיע את כל
השירים האהובים עליכם .לפתיחת נגן
 ,ואז על
המוסיקה ,הקישו על
ואז
על מוסיקה .מכאן תוכלו לגשת למספר
תיקיות:
הושמעו לאחרונה  -צפו בכל השירים
שהשמעתם לאחרונה.
כל הרצועות  -מכילה את כל השירים שיש
לכם בטלפון.
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רשימות השמעה  -מכילה את כל רשימות
ההשמעה שיצרתם.
אמנים  -צפו באוסף המוסיקה שלכם על
פי אמנים.
אלבומים  -צפו באוסף המוסיקה שלכם על
פי אלבומים.
ז’אנרים  -צפו באוסף המוסיקה שלכם על
פי ז’אנרים )סוגות(.
רצועות בסדר אקראי  -האזינו למוסיקה
שלכם בסדר אקראי.

העברת מוסיקה לטלפון
ניתן להעביר מוסיקה לטלפון שלכם
באמצעות  Bluetoothאו כבל הסנכרון
שלכם .ניתן גם להשתמש בLG PC -
 ;Suiteלפרטים ,עיינו בעמ’  .72להעברה
באמצעות :Bluetooth
 1ודאו ש Bluetooth -פועל בשני
המכשירים ושהם נראים זה לזה.
 2בחרו בקובץ מוסיקה במכשיר האחר
ובחרו לשלוח אותו באמצעות
.Bluetooth
 3לאחר שהקובץ נשלח אליכם ,תצטרכו
לאשר את קבלתו לטלפון שלכם על ידי
הקשה על כן.
 4הקובץ אמור להופיע תחת מוסיקה > כל
הרצועות.

ה
1
2
3
4
5
6
7

ת

ל

השמעת שיר

יצירת רשימת השמעה

.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על מוסיקה ואז על כל הרצועות.
 3בחרו בשיר שברצונכם להשמיע והקישו
על הפעל.
 4הקישו על כדי להשהות את השמעת
השיר.
כדי לעבור לשיר הבא.
 5הקישו על
כדי לעבור לשיר הקודם.
 6הקישו על
כדי להפסיק את
 7הקישו על
ההשמעה ולחזור לתפריט מוסיקה.

תוכלו ליצור רשימות השמעה משלכם על
ידי בחירה במבחר שירים מתוך תיקיית כל
הרצועות.
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על מוסיקה ואחר כך על רשימות
השמעה.
 3הקישו על הוסף ,הזינו את שם רשימת
ההשמעה והקישו על שמור.
 4כעת תוצג תיקיית ‘כל הרצועות’.
הקישו על כל השירים שברצונכם לכלול
ברשימת ההשמעה שלכם; ליד שמותיהם
יופיע סימן .
 5הקישו על בוצע.
כדי להשמיע רשימת השמעה ,בחרו בה
והקישו על הפעל.
הערה :כדי להוסיף רשימת השמעה
ואחר כך על הוסף
נוספת ,הקישו על
רשימת השמעה.

הערה :כדי לשנות את עוצמת ההשמעה בעת
.
האזנה למוסיקה ,הקישו על

02
03
04
05
06
07
08
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ל

01

63

מולטימדיה
עריכת רשימת השמעה
מדי פעם ודאי תרצו להוסיף שירים חדשים או
למחוק שירים מתוך רשימת השמעה .במקרה
זה ,תוכלו לערוך את רשימת ההשמעה.
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על מוסיקה ואחר כך על רשימות
השמעה.
 3בחרו ברשימת ההשמעה.
ובחרו בין:
 4הקישו על
הוסף שירים חדשים  -הוסיפו שירים
חדשים לרשימת ההשמעה .סמנו את
השירים שברצונכם להוסיף והקישו על
בוצע.
הזז למעלה/למטה  -הזיזו את השיר
מעלה או מטה ברשימה כדי לשנות את
סדר ההשמעה.
שלח  -שלחו שיר כהודעה או באמצעות
.Bluetooth
הסר מהרשימה  -הסירו שיר מרשימת
ההשמעה .הקישו על כן לאישור.
סמן/בטל סימון  -בחרו מספר קבצים.
השתמש כ  -ניתן להשתמש בשיר
כאפקט קולי.

ואחר כך על מחק או על
 3הקישו על
מחק הכול כדי למחוק את כל רשימות
ההשמעה.

רשימות השמעה של וידאו
כל סרטוני הווידאו שלכם שמורים תחת
תפריט רשימות השמעה של וידאו.
ואחר כך על
 1הקישו על
.
 2הקישו על רשימות השמעה של וידאו
ואז על כל סרטוני הווידאו .כעת תופיע
רשימה של כל הווידאו קליפים שלכם.
 3הקישו על הפעל כדי לצפות בווידאו.
תוכלו לנהל את הווידאו קליפים שלכם על
ידי יצירת רשימות השמעה
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על רשימות השמעה של וידאו ואז
על רשימות השמעה.
 3הקישו על הוסף ,הזינו את שם רשימת
ההשמעה והקישו על שמור.
 4כל סרטוני הווידאו שלכם יוצגו ברשימה.
בחרו את אלה שברצונכם לכלול ברשימת
ההשמעה; לצד שמם יופיע סימן .
 5הקישו על בוצע.

היו יצירתיים

מחיקת רשימת השמעה

הקלטה קולית

.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על מוסיקה ואחר כך על רשימות
השמעה.

השתמשו בהקלטה הקולית שלכם כדי
להקליט תזכורות או צלילים אחרים.
.
ואחר כך על
 1הקישו על
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2

ה
1
2
3
4
5

 2הקישו על הקלטה קולית ואחר כך על
ובחרו מתוך:
משך  -קבעו את משך ההקלטה .בחרו
מתוך :גודל הודעת  ,MMSדקה או ללא
הגבלה.
איכות  -בחרו את איכות הצליל .בחרו
מתוך איכות גבוהה מאד ,איכות גבוהה
ואיכות רגילה.
עבור לצלילים שלי  -פתחו את תיקיית
קובצי השמע תחת ‘הצלילים שלי’.

הקלטת צלילים או קולות
.

אז

ת

ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על רשמקול.
לתחילת ההקלטה.
 3הקישו על
לסיום ההקלטה.
 4הקישו על
 5הקישו על כדי להאזין להקלטה שערכתם.

משלוח הקלטות קוליות
 1לאחר שסיימתם את ההקלטה ,הקישו
על .
 2הקישו על שלח ובחרו מתוך הודעה,
דוא”ל או  .Bluetoothאם בחרתם
בהודעה או בדוא”ל ,תצורף ההקלטה
שלכם להודעה ותוכלו לכתבה ולשלחה
באופן רגיל .אם בחרתם ב,Bluetooth -
תתבקשו להפעיל את .Bluetooth
הערה :לאחר שסיימתם להקליט ,הקישו
ובחרו בשלח ,שנה שם ,מחק,
על
השתמש כ):לשימוש בהקלטה כרינגטון( או
עבור לצלילים שלי.

01
02
03
04
05
06
07
08

שימוש ברדיו
במכשיר  KU990שלכם יש רדיו  FMכדי
שתוכלו להאזין לתחנות האהובות עליכם.
הערה :יהיה עליכם להכניס אוזניות כדי
להאזין לרדיו .הכניסו אותן לשקע האוזניות
)אותו השקע שאליו אתם מחברים את
המטען(.

היו יצירתיים
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מולטימדיה
חיפוש תחנות

עריכת ערוצים

ה

ניתן לשמור תחנות רדיו בטלפון על ידי
חיפוש אחריהן באופן ידני או אוטומטי .הן
יישמרו תחת מספרי ערוצים ספציפיים כדי
שלא תצטרכו להמשיך ולחפש .ניתן לשמור
עד  12ערוצים בטלפון שלכם.
כדי לחפש באופן אוטומטי:
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על רדיו  FMואחר כך על .
 3הקישו על סריקה אוטומטית ואחר כך
על כן .לתחנות שנמצאו יוקצו באופן
אוטומטי מספרי ערוצים בטלפון שלכם.
כדי לחפש באופן ידני:
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על רדיו  FMואחר כך על .
 3הקישו על כוונון ידני והזינו את תדר
התחנה הרצויה.
 4הקישו על אישור ואחר כך על שמור.
 5בחרו במספר הערוץ שבו ברצונכם
לשמור את התחנה ,ולחצו על אישור.
הערה :ניתן גם לכוונן תחנות על ידי
וכן
המוצגים לצד תדר הרדיו.

יתכן שתרצו להעביר תחנות לערוצים שונים
כדי שאלו שלהן אתם מאזינים בתדירות
הגבוהה ביותר יהיו קלות למציאה.
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על רדיו  FMואחר כך על .
 3הקישו על ערוך ערוץ ובחרו את הערוץ
שברצונכם לשנות.
 4תוכלו לבחור תחנה מאחד הערוצים
האחרים ,או לכוונן באופן ידני את הערוץ
לתדר התחנה שבה אתם מעוניינים.
 5הקישו על שמור.

1
2

היו יצירתיים
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איפוס ערוצים
.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על רדיו  FMואחר כך על .
 3הקישו על ערוך ערוץ ואחר כך על .
 4בחרו באיפוס כדי לאפס את הערוץ
הנוכחי ,או באיפוס הכול כדי לאפס את
כל הערוצים .כל הערוצים יחזרו לתדר
הפתיחה 87.5 :מה”צ.

האזנה לרדיו

ם

.
ואחר כך על
 1הקישו על
 2הקישו על רדיו  FMואחר כך על מספר
הערוץ שברצונכם להאזין לו.
הערה :כדי לשפר את קליטת הרדיו,
האריכו את כבל האוזנייה המשמש גם
כאנטנת רדיו.

01
02
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ץ
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ארגונית
הוספת אירוע ללוח השנה
ואז
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בארגונית .בחרו
הקישו על
בלוח-שנה.
 2בחרו בתאריך שבו אתם מעוניינים
להוסיף אירוע.
 3הקישו על
ואז על הוסף אירוע חדש.
 4בחרו אם ברצונכם להוסיף פגישה ,יום
נישואין או יום הולדת והקישו על אישור.
 5בדקו את התאריך והזינו את השעה שבה
מתחיל האירוע.
 6עבור פגישות וימי נישואין ,הזינו את
תאריך ושעת הסיום בשתי תיבות
התאריך והשעה התחתונות.
 7אם ברצונכם להוסיף נושא או הערה
לאירוע שלכם ,הקישו על נושא או על
שם והקלידו את ההערה שלכם ,ולאחריה
אישור.
 8בחרו בשמור וכעת יישמר האירוע
שלכם בלוח השנה .התאריך שבו נשמרו
אירועים יוצג כשהוא מוקף במסגרת
מרובעת וכן יישמע צלצול פעמון בתחילת
מועד האירוע ,כדי שתוכלו להישאר
מאורגנים.
היו מאורגנים
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הערה :ניתן לקבוע תקופות של חופשות
בלוח השנה שלכם .הקישו על כל אחד מימי
ובחרו
החופשה שלכם ,ואז הקישו על
בחופשה .כל אחד מימי החופשה ייצבע
באדום .כשאתם קובעים התראות ,תוכלו
לא לכלול ימים המוגדרים כימי חופש.

ה
1
2
3

שינוי תצוגה של לוח השנה

4

ואז
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בארגונית .בחרו
הקישו על
בהגדרות.
 2הקישו על לוח שנה ובחרו בין תצוגה
חודשית לבין תצוגה שבועית.
 3לחצו על אישור כדי לאשר את בחירתכם.

ש
1

2
3

הוספת פריטים למשימות לביצוע
ואז הקישו

 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בארגונית.
על
 2בחרו במשימות לביצוע והקישו על הוסף.
 3קבעו את התאריך עבור פריט המשימה,
הוסיפו הערות ובחרו עדיפות :גבוהה,
בינונית או נמוכה.
 4שמרו את פריט המשימה שלכם על ידי
בחירה בשמור.
הערה :ניתן לערוך פריט על ידי בחירה בו
 .כעת בחרו ב’ערוך’ .אשרו
והקשה על
את השינויים על ידי הקשה על ‘שמור’.

ם.

שיתוף פריטי משימות לביצוע

שימוש באיתור תאריך
כלי איתור התאריך הוא כלי שימושי
לחישוב התאריך בעוד מספר מסוים של
ימים .לדוגמה 60 ,יום לאחר 10.10.07
יחול התאריך  .09.12.07הדבר נחוץ לצורך
מעקב אחר תאריכי יעד.
ואז הקישו
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בארגונית.
על
 2בחרו באיתור תאריך.
 3בכרטיסיית מ ,-הגדירו את התאריך
הרצוי.
 4בכרטיסיית אחרי הגדירו את מספר
הימים.
 5תאריך היעד יוצג למטה.

01
02
03
04
05
06
07
08

ואז
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בארגונית .בחרו
הקישו על
במשימות לביצוע.
 2בחרו בפריט המשימה לביצוע שבו אתם
.
מעוניינים לשתף אחרים ,והקישו על
 3בחרו בשלח .ניתן לבחור לשתף את
פריט המשימה שלכם על ידי הודעת
טקסט ,הודעת מולטימדיה ,דוא”ל או
.Bluetooth
היו מאורגנים

הערה :ניתן לגבות ולסנכרן את לוח השנה
עם המחשב שלכם .עיינו בסעיף אודות
סנכרון עם המחשב בעמ’ .72
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ארגונית
הוספת תזכורת

הגדרות של התראות
 ,ואז ב-

 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בהתראות.
והקישו על הוסף חדש.
 2בחרו ב-
 3קבעו את השעה שבה אתם מעוניינים
שההתראה תושמע ,והקישו על הגדר.
 4בחרו אם אתם מעוניינים שההתראה
תושמע פעם אחת ,כל יום ,ב’-ו’ ,ב’-
שבת ,שבת-א’ או חוץ מחופשה .לחצו
על אישור.
כדי לבחור צליל להתראה
 5בחרו ב-
שלכם .כדי להאזין לצלילים ,הקישו
על ‘צליל’ ,ואחר כך על הפעל .לאחר
שבחרתם צליל מתאים ,הקישו על בחר.
 6הוסיפו תזכורת להתראה .הקישו על
אישור לאחר שסיימתם להקליד את
התזכורת .כשההתראה תישמע ,תוצג
גם התזכורת.
 7לבסוף ,ניתן להגדיר את משך הנודניק
ל 30 ,20 ,10 ,5-דקות ,שעה או כבוי.
לחצו על אישור כדי לאשר את בחירתכם.
 8לאחר שקבעתם את ההתראה ,הקישו
על שמור.
הערה :ניתן להגדיר עד  5התראות.
היו מאורגנים
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ה
 ,ואז הקישו

 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בתזכורת.
על
 2אם אין תזכורות קיימות ,בחרו בהוסף,
ואם כבר הוספתם תזכורות קודמות,
ואחר כך בהוסף חדש.
בחרו ב-
 3הקלידו את התזכורת שלכם ואחריה
הקישו על שמור.
 4התזכורת שלכם תופיע על המסך בפעם
הבאה שתפתחו את יישום תזכורת.
הערה :ניתן לערוך תזכורת קיימת .בחרו
בזו שברצונכם לערוך והקישו על ערוך.

שימוש במחשבון
 ,ואחר כך
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בכלים.
הקישו על
 2בחרו במחשבון.
 3הקישו על מקשי הספרות כדי להזין
מספרים.
 4לביצוע פעולות חשבון פשוטות ,הקישו
על הפונקציה הרצויה ) ,(/,*,-,+ואחריה
על =.
 5לביצוע פעולות מורכבות יותר ,הקישו
ובחרו מתוךSIN, COS, TAN :
על
 LOG, IN, EXP, SQRT, DEGאו
.RAD

1
2
3

4

הוספת עיר לשעון העולמי

שו

המרת יחידות
ואז הקישו

 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בכלים.
על
 2בחרו בשעון עולמי.
ואחר כך על הוסף
 3הקישו על סמל
עיר .התחילו להקליד את שם העיר
הרצויה והיא תוצג בחלקו העליון של
המסך .לחילופין ,הקישו על מפה ,ובחרו
את העיר הרצויה מהמפה.
 4לחצו על אישור כדי לאשר את בחירתכם.
הערה :אם אתם בחו”ל ,תוכלו לשנות את
אזור הזמן שלכם מתוך ה’שעון העולמי’ על
ולאחריה על שנה אזור
ידי הקשה על
זמן .בחרו באזור הזמן הרצוי כפי שהדבר
נעשה לעיל ,והקישו על בחר.

 ,ואחר כך

 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בכלים.
הקישו על
 2בחרו בממיר.
 3בחרו במה שהייתם מעוניינים להמיר
מתוך :מטבע ,שטח ,אורך ,משקל,
טמפרטורה ,נפח או מהירות.
 4כעת תוכלו לבחור את היחידה ,ולהזין
את הערך שברצונכם להמיר ,ולאחריהם
את היחידה שאליה ברצונכם להמירו.
 5כעת יופיע הערך המתאים על המסך.
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סינכרון עם מחשב
ניתן לסנכרן את המחשב עם הטלפון
שלכם כדי לוודא שכל הפרטים והתאריכים
החשובים מתאימים ,וגם לצורך גיבוי כדי
להסיר דאגות מלבכם.

התקנת  LG PC Suiteעל המחשב
 ,ואחר כך
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בהגדרות הטלפון.
הקישו על
 2בחרו בקישוריות ואז במצב חיבור .USB
 3בחרו בשירות נתונים והקישו על אישור.
 4הכניסו את התקליטור המצורף לתוך
המחשב .כעת יופיע על המסך LG PC
 .Suite Installerלחצו על LG PC
.Suite Installer
 5בחרו בשפת ההתקנה ולחצו על אישור.
 6עקבו אחר ההוראות על המסך להשלמת
התקנת אשף .LG PC Suite Installer
 7לאחר סיום ההתקנה ,יופיע סמל LG
 PC Suiteעל שולחן העבודה במחשב
שלכם.

היו מאורגנים
 | LG KU990 72מדריך למשתמש

חיבור הטלפון למחשב

צ

 1חברו את כבל  USBלטלפון ולמחשב.
 2לחצו לחיצה כפולה על סמל LG PC
 Suiteעל שולחן העבודה במחשב.
 3לחצו על אשף התקנה ואז על .USB
 4לחצו על הבא ,ואז על הבא שוב ,ולבסוף
על סיום .הטלפון והמחשב שלכם
מחוברים כעת.

1

גיבוי ושחזור נתוני הטלפון
 1חברו את הטלפון למחשב כפי שתואר
לעיל.
 2לחצו על סמל גיבוי ובחרו בין גיבוי לבין
שחזור.
 3סמנו את התוכן שברצונכם לגבות או
לשחזר .בחרו במיקום שאליו אתם
מעוניינים לגבות ,או לשחזר מידע .לחצו
על אישור.
 4כעת יגובה המידע שלכם.

2
3

ף

צפייה בקובצי הטלפון במחשב

סינכרון אנשי קשר

 1חברו את הטלפון למחשב כפי שתואר
לעיל.
 2לחצו על סמל תוכן.
 3כעת יוצגו כל המסמכים ,תוכן ,Flash
התמונות ,הצלילים וסרטוני הווידאו
ששמרתם בטלפון על המסך בתיקיית
‘טלפון .’LG

 1חברו את הטלפון למחשב.
 2לחצו על סמל אנשי קשר.
 3בחרו בהעבר ,ואז בייבא מתוך טלפון
נייד .כעת ייבא המחשב שלכם את כל
אנשי הקשר השמורים בכרטיס USIM
ובטלפון ,ויציגם על המסך.
 4לחצו על קובץ ובחרו בשמור .כעת תוכלו
לבחור באיזה מיקום ברצונכם לשמור את
אנשי הקשר שלכם.
הערה :כדי לגבות אנשי קשר מכרטיס
 ,USIMלחצו על תיקיית כרטיס  SIMבצידו
השמאלי של מסך המחשב .בחרו בערוך
בחלקו העליון של המסך ,ואז בחרו בבחר
הכול .לחצו לחיצה ימנית על אנשי הקשר
שלכם ובחרו בהעתק לאנשי קשר .כעת
לחצו על תיקיית טלפון בצידו השמאלי של
המסך וכל מספרי הטלפון יוצגו.

הערה :הצפייה בתוכן הטלפון על מסך
המחשב מסייעת לארגון וסידור קבצים
ומסמכים ולמחיקת תוכן שאינכם זקוקים
לו עוד.
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סינכרון עם מחשב
 1חברו את הטלפון למחשב.
 2לחצו על סמל הודעות.
 3כל הודעות המחשב והטלפון שלכם יוצגו
בתיקיות על המסך.
 4השתמשו בשורת הכלים בחלקו העליון
של המסך כדי לערוך ולסדר את
ההודעות.

ניתן להשתמש בטלפון שלכם כהתקן זיכרון
חיצוני אם מותקן בו כרטיס זיכרון.
 1נתקו את הטלפון מהמחשב.
ואז הקישו
 2ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בהגדרות הטלפון.
על
 3בחרו בקישוריות ואז במצב חיבור
.USB
 4בחרו באחסון בנפח גדול והקישו על
אישור.
 5חברו את הטלפון למחשב .הטלפון שלכם
יציג את ההודעה :מתחבר כאחסון בנפח
גדול ...ולאחר מכן :מחובר כאחסון
בנפח גדול .אין לנתק את הטלפון
במהלך ההעברה.
 6כל קובצי הטלפון שלכם יאוחסנו
אוטומטית על הכונן הקשיח של המחשב
שלכם.
הערה :על הטלפון להיות מנותק מהמחשב
כדי לאתחל את תהליך האחסון בנפח גדול.
הערה :תהליך זה מגבה את התוכן השמור
בכרטיס הזיכרון שלכם בלבד ,לא את
זיכרון הטלפון .כדי להעביר את תוכן זיכרון
הטלפון שלכם )לדוגמה ,אנשי קשר( ,יהיה
עליכם לבצע סינכרון באמצעות .PC Sync
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סינכרון ההודעות שלכם

שימוש בטלפון כהתקן זיכרון חיצוני
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ממיר DivX

ון

התקינו את ממיר  DivXשסופק על אותו
תקליטור שהכיל את תוכנת .PC Sync

שו

ם
ח

ב

ב
ל.
ר

ן

כעת ייפתח יישום הממיר .השתמשו
בחיצים שביישום כדי להחליף את פורמט
ההמרה ל .Mobile -אם תלחצו לחיצה
ימנית על תיבת היישום ותבחרו בPrefer- -
) encesהעדפות( ,תוכלו לשנות את מיקום
שמירתם של הקבצים המומרים.
כשאתם מוכנים להמיר את הקבצים שלכם,
פשוט גררו ושחררו את הקבצים לתוך
היישום לצורך ניתוח ראשוני .לאחר מכן,
תצטרכו לבחור ב) Convert -המר( כדי
להתחיל בתהליך .בסיום התהליך ,תופיע
הודעה על סיום ההמרה.
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כעת ניתן להעביר את הקובץ המומר
לטלפון שלכם ,באמצעות אפשרות האחסון
בנפח גבוה )ראו בעמ’  (74או לטעון אותו
באמצעות תוכנת ) PC Syncראו עמ’ .(72
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.

לאחר ההתקנה ,בחרו ב DivX -מתוך
קובצי התוכניות במחשב שלכם ,ואחר כך
ב DivX converter -וב.Converter -

01
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האינטרנט
עם דפדפן ממש בקצות אצבעותיכם,
תוכלו להתעדכן בחדשות ובתחזית מזג
האוויר כמו גם במידע על אירועי ספורט
או על מצב התנועה בכל מקום שתזדקקו
לו .בנוסף ,הדפדפן מאפשר לכם להוריד
את המוסיקה ,הרינגטונים ,הטפטים
והמשחקים המעודכנים ביותר.

גישה לאינטרנט
ניתן להכנס לדף הבית של סלקום מהמסך
.
הראשי על ידי לחיצה על
ואז הקישו
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בדפדפן.
על
 2כדי להגיע ישירות לדף הבית של הדפדפן
שלכם ,בחרו בבית .לחילופין ,בחרו בהזן
כתובת והקלידו את כתובת האינטרנט
הרצויה ,ואחריה לחצו על התחבר.

האינטרנט
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ש

הערה :על ההתחברות לשירות זה והורדת
תכנים חל חיוב נוסף .בדקו את תעריפי
העברת הנתונים אצל ספק הרשת שלכם.

1

הוספת סימניות וגישה אליהן

2
3

לצורך גישה נוחה ומהירה לאתרים
המועדפים עליכם ,תוכלו להוסיף סימניות
ולשמור דפי אינטרנט.
 ,ואחר כך
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בדפדפן.
הקישו על
 2בחרו בסימניות .כעת תופיע על המסך
רשימת הסימניות שלכם.
 3כדי להוסיף סימנייה חדשה ,בחרו ב-
והקישו על הוסף חדש .הזינו שם עבור
הסימנייה ואחריו את כתובת האינטרנט.
 4הקישו על שמור .כעת תופיע הסימנייה
החדשה ברשימת הסימניות.
 5כדי לגשת לכל הסימניות ,גללו לסימנייה
הרצויה והקישו על פתח .כעת תחוברו
לסימנייה זו.

4

גי
1
2
3

ת

שמירת דפים

צפייה בהיסטוריית הדפדפן

 1גשו לדף האינטרנט הרצוי כפי שתואר
לעיל.
ובחרו בשמור דף זה.
 2הקישו על
 3הזינו שם לדף האינטרנט כדי שתוכלו
לזהותו בקלות.
 4הקישו על שמור.

 ,ואחר כך
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בדפדפן .בחרו
הקישו על
בהיסטוריה.
 2כעת תוצג רשימת כותרות דפי אינטרנט
שאותם פתחתם לאחרונה .כדי לגשת
לאחד מדפים אלה ,פשוט בחרו את הדף
הרצוי והקישו על התחבר.

הערה :תפריט זה יאפשר לכם גם לערוך
כותרות של דפים שמורים ,להגן על תזכורת
המסך או להסיר ממנה הגנה ,ולמחוק דפים
שמורים.

גישה לדפים שמורים

ה

 ,ואחר כך
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בדפדפן.
הקישו על
 2בחרו בדפים שמורים.
 ,ואחר
 3בחרו בדף הרצוי והקישו על
כך על פתח.

שינוי הגדרות דפדפן האינטרנט
 ,ואחר כך
 1ממסך ההמתנה בחרו ב-
ובחרו בדפדפן .בחרו
הקישו על
בהגדרות.
 2תוכלו לערוך פרופילים ,קידוד תווים,
זיכרון מטמון ,קובצי  ,cookieאבטחה,
 ,Java scriptאו ,כדי לאפס את כל
ההגדרות ,בחרו באיפוס הגדרות.
 3לאחר שינוי ההגדרות ,בחרו באישור.

01
02
03
04
05
06
07
08

האינטרנט
77

האינטרנט
שימוש בטלפון כבמודם
מכשיר  KU990שלכם יכול לשמש גם
כמודם עבור המחשב שלכם ,ולאפשר
לכם גישה לדואר האלקטרוני ולאינטרנט
גם כאשר אינכם יכולים להתחבר בחיבור
קווי .ניתן להשתמש בכבל  USBאו ב-
.Bluetooth
שימוש בכבל :USB
 1ודאו שעל המחשב שלכם מותקנת LG
.PC Suite
 2חברו את  KU990למחשב באמצעות
כבל  USBופתחו את תוכנת LG PC
.Suite
 3לחצו על תקשורת במחשב שלכם .כעת
לחצו על הגדרות ובחרו במודם.
 4בחרו בLG Mobile USB Modem
ובחרו באישור .כעת הוא יופיע על
המסך.
 5לחצו על התחבר והמחשב יתחבר דרך
מכשיר  KU990שלכם.
הערה :לפרטים נוספים אודות סינכרון
באמצעות  ,LG PC Suiteעיינו בעמ’ .72
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שימוש ב:Bluetooth -
 1ודאו ש Bluetooth -פועל ושהוא נראה
הן ע”י המחשב שלכם והן ע”י הטלפון.
 2תאמו בין המחשב ל KU990 -שלכם כך
שתידרש סיסמה לצורך ההתחברות.
 3השתמשו באשף ההתחברות בתוכנת
 LG PC Suiteכדי ליצור חיבור
 Bluetoothפעיל.
 4לחצו על תקשורת במחשב שלכם .כעת
לחצו על הגדרות.
 5לחצו על מודם.
 6בחרו בחיבור מודם Bluetooth -
סטנדרטי ולחצו על אישור .כעת הוא
יופיע על המסך.
 7לחצו על התחבר והמחשב יתחבר דרך
מכשיר  KU990שלכם.
הערה :לפרטים נוספים אודות ,Bluetooth
עיינו בעמ’ .82
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הגדרות
בתיקייה זו תוכלו להתאים את הגדרותיכם
כדי שמכשיר  KU990שלכם יהיה אישי.
הערה :לפרטים נוספים אודות הגדרות
שיחה ,עיינו בעמ’ .22

שינוי הגדרות מסך
ואז בחרו ב. -
 1הקישו על
 2הקישו על תצוגה ואז בחרו בין:
ערכת מסך ראשי  -בחרו בערכת
התצוגה למסך ההמתנה שלכם או
לשיחה יוצאת.
שעון ולוח שנה  -בחרו מה ייראה על
מסך ההמתנה.
בהירות  -כווננו את בהירות המסך.
תאורת רקע  -בחרו לכמה זמן תישאר
התאורה האחורית דולקת.
הערה :ככל שהתאורה האחורית תישאר
דלוקה זמן רב יותר ,כך יגדל ניצול
הסוללה ,ויתכן שתצטרכו לטעון את
הטלפון שלכם לעיתים תכופות יותר.
ערכת הטלפון  -שנו במהירות את מראה
המסך כולו.
גופן  -הגדירו את צבע הגופנים.
 3הקישו על שמור כדי לשמור את
ההגדרות שלכם.
הגדרות
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התאמה אישית של הפרופיל

ש

ניתן לשנות במהירות את הפרופיל במסך
ההמתנה .פשוט הקישו על סמל הפרופיל
הפעיל כרגע בפינה הימנית העליונה .
בהשתמש בתפריט ההגדרות ,תוכלו
להתאים את הגדרות הפרופילים באופן
אישי.
ואחר כך בחרו ב-
 1הקישו על
.
 2הקישו על פרופילים ואחר כך בחרו
בפרופיל שברצונכם לערוך .לא ניתן
לערוך את פרופילי שקט או רטט בלבד.
ובחרו בערוך.
 3הקישו על
 4כעת תוכלו לערוך את כל אפשרויות
הצלילים וההתראות ברשימה ,כולל
הגדרות הרינגטונים וכן עוצמת הקול,
התראות על הודעות ,צליל המסך ועוד.

ת
ש
ב

1
2

א
ש

שינוי הגדרות הטלפון
תוכלו ליהנות מהחופש שבהגדרת KU990
שלכם כך שיתפקד בצורה המתאימה לכם
ביותר.
הערה :כדי לדפדף ברשימת אפשרויות,
הקישו על הפריט האחרון ברשימה והניעו את
האצבע בכיוון מעלה על פני המסך .הרשימה
תנוע מעלה וכך יוצגו פריטים נוספים מתוך
הרשימה.

.

.

.
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שינוי הגדרות הקישוריות

06

הגדרות הקישוריות שלכם כבר נקבעו על
ידי מפעיל הרשת שלכם ,כך שתוכלו ליהנות
מהטלפון שלכם מייד .אם ברצונכם לשנות
הגדרות כלשהן ,השתמשו בתפריט זה.
 .הקישו על
ואחר כך על
הקישו על
הגדרות הטלפון ובחרו בקישוריות.
הגדרות רשת  -מכשיר  KU990שלכם
מתחבר אוטומטית לרשת המועדפת עליכם.
לשינוי הגדרות אלו ,השתמשו בתפריט זה.
נקודת גישה  -מפעיל הרשת שלכם כבר
שמר נתונים אלו .ניתן להוסיף נקודות גישה
חדשות באמצעות תפריט זה.
מצב חיבור  - USBבחרו שירות נתונים
וסנכרנו את  KU990שלכם באמצעות
תוכנת  LG PC Suiteכדי להעתיק קבצים
מהטלפון שלכם .לפרטים נוספים אודות
סינכרון ,עיינו בעמ’ .72
שירות סינכרון  -לפרטים נוספים אודות
סינכרון ,עיינו בעמ’ .72

07
08

הגדרות

ואחר כך בחרו ב-
 1הקישו על
 2הקישו על הגדרות הטלפון ובחרו
אפשרות מתוך הרשימה הבאה.
תאריך ושעה  -כווננו את התאריך
והשעה או בחרו לעדכן באופן אוטומטי
את הגדרות הזמן בזמן נסיעות או לצורך
שעון קיץ.
מצב חיסכון בחשמל  -בחרו אם להפעיל
את הגדרות מצב החיסכון בחשמל של
היצרן למצב פועל או כבוי.
שפות  -שנו את שפות התצוגה של
הטלפון שלכם.
אבטחה  -כווננו את הגדרות האבטחה
שלכם ,כולל קודי  ,PINנעילת הטלפון
ונעילת מקשים אוטומטית.
קישוריות  -לפרטים נוספים ,עיינו בסעיף
אודות שינוי הגדרות קישוריות בעמוד
הבא.

מנהל הזיכרון  -לפרטים נוספים ,עיינו
בסעיף אודות שימוש במנהל הזיכרון
בעמ’ .82
כיוונון אזור המגע  -אפסו את המסך כדי
שיהיה נוח יותר להשתמש בו.
שחזור הגדרות יצרן  -אפסו את כל
ההגדרות להגדרות היצרן המקוריות.
מידע מכשיר  -צפו בפרטים טכניים
אודות מכשיר  KU990שלכם.
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הגדרות
יציאת  - TVבחרו בין  PALלבין NTSC
לצורך חיבור ה KU990 -שלכם לטלוויזיה.
הערה :כבל יציאת הטלוויזיה ניתן לרכישה
בנפרד.

זיכרון חיצוני  -צפו בנפח הזיכרון הזמין על
כרטיס הזיכרון החיצוני שלכם )יתכן שיהיה
עליכם לרכוש את כרטיס הזיכרון בנפרד(.
הגדרת אחסון ראשי  -בחרו במיקום שבו
אתם מעדיפים לשמור פריטים.

למכשיר  KU990שלכם יש שלושה
זיכרונות זמינים :הטלפון ,כרטיס USIM
וכרטיס זיכרון חיצוני )יתכן שיהיה עליכם
לרכוש את כרטיס הזיכרון בנפרד(.
ניתן להשתמש במנהל הזיכרון כדי לקבוע
את דרך השימוש בכל זיכרון ולהציג את
נפח הזיכרון הזמין.
 .בחרו
ואחר כך על
הקישו על
בהגדרות הטלפון ואחר כך במנהל
הזיכרון.
זיכרון משותף במכשיר  -צפו בנפח
הזיכרון הזמין על  KU990שלכם עבור
תמונות ,צלילים ,סרטוני וידאו ,קובצי
 ,Flashהודעות  ,MMSדוא”ל ,יישומי
 Javaועוד.
זיכרון שמור למכשיר  -צפו בנפח הזיכרון
הזמין במכשיר שלכם עבור הודעות ,SMS
אנשי קשר ,לוח השנה ,רשימת משימות
לביצוע ,תזכורות ,התראות ,היסטוריית
שיחות ,סימניות ופריטים שונים.
זיכרון  - USIMצפו בנפח הזיכרון על גבי
כרטיס  USIMשלכם.

הערה :לפרטים אודות הכנסת כרטיס זיכרון,
עיינו בעמ’ .12

שימוש במנהל הזיכרון

הגדרות
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3
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שימוש במצב טיסה
הפעילו את מצב הטיסה על ידי בחירה
 .הקישו על מצב
 ,ואחר כך ב-
ב-
טיסה ובחרו בפועל .במצב טיסה לא תוכלו
לבצע שיחות ,להתחבר לאינטרנט ,לשלוח
הודעות או להשתמש ב.Bluetooth -

שליחה וקבלה של קבצים באמצעות
Bluetooth
 Bluetoothהיא דרך נהדרת לשלוח ולקבל
קבצים ,מכיוון שאין צורך בכבלים כלשהם
והחיבור מהיר ונוח .ניתן גם להתחבר
לדיבורית  Bluetoothכדי לבצע שיחות
ולקבל שיחות.
כדי לשלוח קובץ:
 1פתחו את הקובץ שברצונכם לשלוח
 בדרך כלל מדובר בקובצי תמונות ,וידאואו מוסיקה.
ובחרו בשלח .בחרו ב-
 2הקישו על
.Bluetooth

כד
1

2

3

ל
ה

 3הקישו על כן כדי להפעיל את
.Bluetooth
 4מכשיר  KU990שלכם יחפש באופן
אוטומטי אחר מכשירי  Bluetoothאחרים
בטווח שידור.
 5בחרו במכשיר שאליו אתם מעוניינים
לשלוח את הקובץ והקישו על בחר.
 6כעת יישלח הקובץ שבחרתם.
הערה :השגיחו על שורת ההתקדמות כדי
לוודא שהקובץ נשלח.

ב
ו

ת

ל

או

כדי לקבל קובץ:
 1כדי לקבל קבצים ,ה Bluetooth -שלכם
חייב להיות במצב פועל וגלוי .לפרטים
נוספים ,עיינו בסעיף אודות שינוי הגדרות
 Bluetoothלהלן.
 2הודעה תשאל אתכם אם אתם מעוניינים
לקבל קובץ מהשולח .הקישו על כן כדי
לקבל את הקובץ.
 3תוכלו לראות היכן הקובץ נשמר ותוכלו
לבחור בהצג או בהשתמש כטפט.
הקבצים יישמרו בדרך כלל בתיקייה
הרלוונטית תחת ‘הפריטים שלי’.

שינוי הגדרות :Bluetooth
ובחרו בהגדרות.
 1הקישו על
 2בחרו ב Bluetooth-ואחר כך בהגדרות.
ערכו את השינויים ב:
נראות המכשיר שלי  -בחרו אם להיות
במצב גלוי או מוסתר.
שם המכשיר של  -הזינו שם עבור
מכשיר  KU990שלכם.
שירותים נתמכים  -בחרו כיצד להשתמש
ב Bluetooth -ביחס למכשירים אחרים.
עיינו בסעיפים אודות שימוש בטלפון
כמודם בעמ’  78ואודות שימוש בדיבורית
 Bluetoothבעמ’ .84
הכתובת שלי  -שנו את כתובת
 Bluetoothשלכם.
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שיוך ) (pairingלמכשיר Bluetooth
אחר

הגדרות

באמצעות שיוך ) (pairingשל KU990
שלכם למכשיר אחר ,תוכלו לקבוע סיסמה
שתגן על החיבור ביניהם .כתוצאה מכך
יהיה השיוך ביניכם מאובטח יותר.
 1ודאו ש Bluetooth -שלכם הוא במצב
פועל וגלוי .ניתן לשנות את הנראות
שלכם בתפריט הגדרות.
 2הקישו על מכשירים משויכים ואז על חדש.
 3ה KU990 -שלכם יחפש אחר מכשירים
אחרים .לאחר השלמת החיפוש ,יופיעו
על המסך רענן והוסף.

83

הגדרות
 4בחרו במכשיר שאליו אתם רוצים להיות
משויכים ,הזינו את הסיסמה ,ואחר כך
הקישו על אישור.
 5כעת יתחבר הטלפון שלכם למכשיר
האחר ובו יהיה עליכם להזין את אותה
סיסמה.
 6חיבור  Bluetoothמוגן-הסיסמה שלכם
מוכן.

שימוש בדיבורית Bluetooth
 1ודאו ש bluebooth -שלכם הוא במצב
פועל וגלוי.
 2עקבו אחר ההוראות שקיבלתם עם
הדיבורית כדי להביאה למצב של שיוך
ולבצע שיוך עמה.
 3הקישו על כן כדי להתחבר כעת .מכשיר
 KU990שלכם יעבור אוטומטית לפרופיל
דיבורית.
הערה :לפרטים נוספים אודות מצב מענה
 ,BTעיינו בעמ’  ,22כך שתוכלו לשלוט
בדרך שבה תענו לשיחות כאשר דיבורית
 Bluetoothשלכם מחוברת.

הגדרות
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אביזרים
האביזרים הבאים סופקו יחד עם .KU990

מטען

כבל נתונים ותקליטור
חברו וסנכרנו את KU990
ואת המחשב שלכם.

סוללה

מדריך למשתמש
הכירו את  KU990שלכם
לעומק.

סטלוס -עט אלקטרוני ורצועת נשיאה

אוזניות סטריאו

אביזרים
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הערה
• השתמשו תמיד באביזרים מקוריים של .LG
• אחרת עלול הדבר לגרום לביטול האחריות
שברשותכם.
• ייתכנו אביזרים שונים באזורים שונים.
לקבלת פרטים נוספים ,בדקו אצל נציגת
השירות האזורית שלנו או עם הסוכן שלנו.
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אביזרים
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שירותי רשת

נתונים טכניים

הטלפון הסלולרי המתואר במדריך זה
אושר לשימוש ברשתות GSM 900, DCS
 1800, PCS 1900ו.W-CDMA-
מספר תכונות המתוארות במדריך זה
נקראות שירותי רשת .אלה הם שירותים
מיוחדים שיש לטפל בהם מול ספק שירותי
הסלולר שלכם .לפני שתוכלו ליהנות
משירותי רשת אלה ,יהיה עליכם להתחבר
אליהם דרך ספק השירות שלכם ולקבל
ממנו הוראות לשימוש בהם.

כללי
שם המוצרKU990 :
מערכתGSM 900 / DCS 1800 :
/ PCS 1900 / W-CDMA

שירותי רשת
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טמפרטורת סביבה
מרבית 55 :מעלות צלזיוס )רגיל( /
 45מעלות צלזיוס )טעינה(
מינימלית -10 :מעלות צלזיוס

הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
קראו נא הנחיות פשוטות אלה .אי עמידה
בהנחיות אלו עלולה להיות מסוכנת או
לא-חוקית .מידע מפורט נוסף יינתן במדריך
זה.

אזהרה
•
•
•

•
•

•

•

•
!

יש לכבות טלפונים ניידים במהלך כל
משך השהות במטוסים.
אל תחזיקו את הטלפון בידיכם בזמן
הנהיגה.
אל תשתמשו בטלפונים שלכם בקרבת
תחנות דלק ,מחסני דלק ,מפעלים כימיים
או אזורים שבהם יש שימוש בחומרי נפץ.
למען בטיחותכם ,השתמשו רק בסוללות
ובמטענים המקוריים שנקבעו.
אל תחזיקו בטלפון בידיים רטובות בזמן
הטענתו .הדבר עלול לגרום למכת חשמל
או לנזק חמור לטלפון שלכם.
שמרו על הטלפון במקום בטוח מחוץ
להישג ידם של ילדים .הוא מכיל חלקים
זעירים שאם ינותקו ממנו עלולים לגרום
לסכנת חנק.

זהירות

הנחיות

• כבו את הטלפון בכל מקום שבו נדרש
הדבר על ידי תקנות מיוחדות .לדוגמה,
אל תשתמשו בטלפון בבתי חולים ,שכן
הדבר עלול להשפיע על פעולת מכשור
רפואי רגיש.
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•

•
•

שיחות חירום עלולות שלא להיות זמינות
בכל הרשתות הסלולריות .לפיכך ,בשום
מקרה אינכם יכולים לסמוך על הטלפון
בלבד לביצוע שיחות חירום.
השתמשו רק באביזרים מקוריים כדי
למנוע נזק לטלפון שלכם.
כל משדרי הרדיו עלולים להפריע
למכשירים אלקטרוניים בטווח קרוב.
הפרעה משנית עלולה להשפיע על
טלוויזיות ,מכשירי רדיו ,מחשבים וכו’.
יש להשליך את הסוללות בהתאם
לחקיקה הרלוונטית.
אל תפרקו את הטלפון או את הסוללה.

חשיפה לאנרגיית תדר רדיו
מידע על חשיפה לגלי רדיו ושיעורי בליעה
ספציפיים )SAR - Specific Absorption
(Rate
טלפון נייד זה מדגם  KU990תוכנן לענות
לדרישת הבטיחות ביחס לחשיפה לגלי
רדיו .דרישה זו מבוססת על הנחיות
מדעיות הכוללות שולי בטיחות המיועדים
להבטיח את בטיחות כל בני האדם בלא
קשר לגילם או לבריאותם.
• הנחיות החשיפה לגלי רדיו משתמשות
ביחידת מידה הנקראת “שיעור בליעה
ספציפי” )Specific Absorption Rate
או  .(SARבדיקות  SARמבוצעות
בשיטה תקנית כאשר הטלפון משדר
ברמת העוצמה המרבית המאושרת
עבורו בכל תחומי התדרים שבשימוש.
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הנחיות לשימוש בטוח ויעיל

ת
ם

• למרות שעשויים להיות הבדלים ברמות
 SARבין טלפונים שונים של  ,LGכל
הטלפונים מתוכננים לעמוד בהנחיות
הרלוונטיות של חשיפה לגלי רדיו.
• מגבלת  SARהמומלצת על-ידי הוועדה
הבינלאומית Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection
) (ICNIRPהיא  2W/kgבממוצע לעשרה
) (10גרם של רקמה.
• ערך ה SAR -הגבוה ביותר עבור דגם
זה שנבדק על-ידי  DASY4עבור שימוש
ליד האוזן הוא  0.826W/Kgל 10 -גרם.
• מידע נתוני  SARעבור תושבים
המדינות/אזורים שאמצו את רמת ה-
 SARהמומלצת על-ידיElectrical and
) ,Electronics Engineers (IEEEהיא
 0.631W/kgבממוצע לגרם אחד )(1
של רקמה.
הטיפול במוצר ותחזוקתו

אזהרה!

!
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הנחיות

השתמשו רק בסוללות ,במטענים
ובאביזרים המאושרים לשימוש עבור דגם
ספציפי זה של טלפון .שימוש בסוגים
אחרים עלול לבטל את האישור או האחריות
החלים על הטלפון ועלול להיות מסוכן.
• אין לפרק יחידה זו .כאשר נדרש תיקון,
פנו לטכנאי שירות מוסמך.

• אל תקרבו את המכשיר למכשירים
חשמליים כגון טלוויזיות ,מכשירי רדיו או
מחשבים אישיים.
• יש לשמור את היחידה הרחק ממקורות
חום דוגמת רדיאטורים או תנורי בישול.
• אין להפיל את היחידה.
• אין לאפשר זעזוע מכני או חבטה.
• ציפוי הטלפון עלול להיפגם אם יכוסה
בעטיפה או באריזת ויניל.
• השתמשו במטלית יבשה לניקוי החלק
החיצוני של היחידה) .אין להשתמש
בתמיסה דוגמת בנזן ,מדלל או אלכוהול(.
• אין לחשוף יחידה זו לכמות מוגזמת של
עשן או אבק.
• אין להחזיק את הטלפון בסמוך לכרטיסי
אשראי או כרטיסי נסיעה; הנתונים בפס
המגנטי עלולים להיפגם.
• אין להקיש על המסך עם חפצים חדים;
הדבר עלול לגרום נזק לטלפון
• אין לחשוף את הטלפון לנוזל או ללחות.
• השתמשו בעזרים דוגמת אוזנייה
בזהירות .אין לגעת באנטנה שלא לצורך.
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הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
הפעלה יעילה של הטלפון
התקנים אלקטרוניים
כל הטלפונים הניידים עלולים לקבל
הפרעות שישפיעו לרעה על הביצועים.
• אין להשתמש בטלפון הנייד בסמוך לציוד
רפואי ללא קבלת רשות .יש להימנע
מהנחת הטלפון מעל לקוצב לב ,כלומר
בכיס החזה.
• טלפונים ניידים עלולים ליצור הפרעה
לעזרי שמיעה מסוימים.
• הפרעה משנית עלולה להשפיע על
טלוויזיות ,מכשירי רדיו ,מחשבים וכו’.
בטיחות בדרכים
בדקו את החוקים והתקנות לגבי שימוש
בטלפונים ניידים באזורים שבהם אתם
נוהגים.
• אין להחזיק את הטלפון ביד בזמן נהיגה.
• יש להפנות את מלוא תשומת הלב
לנהיגה.
• השתמשו בדיבורית ,אם זמינה.
• רדו לשול הדרך וחנו לפני ביצוע שיחה או
מענה לשיחה ,בהתאם לתנאי הדרך.
• אנרגיית תדר רדיו עשויה להשפיע על
מערכות אלקטרוניות מסוימות בכלי רכב
דוגמת מערכת סטריאו או ציוד בטיחות.
הנחיות
 | LG KU990 92מדריך למשתמש

ה

• אם המכונית מצוידת בכרית אוויר
מתנפחת ,אין לחסום אותה על ידי
התקנה של ציוד אלחוטי נישא .הדבר
עלול לגרום לפציעה חמורה עקב פגיעה
בביצועי הכרית.

יל
ש
לה
זע
ינ

סביבה שבה מבוצעות עבודות עם חומרי
נפץ

ש

אין להשתמש בטלפון באזורים שבהם
מתבצעות פעולות פיצוץ .שימו לב להגבלות
ומלאו את כל התקנות והחוקים.
סביבה נפיצה פוטנציאלית
• אין להשתמש בטלפון באזורי תדלוק .אין
להשתמש בו בסמוך לדלק או לכימיקלים.
• אין להוביל או לאחסן גז ,נוזלים דליקים
או חומרי נפץ בתא הרכב המכיל את
הטלפון הנייד או את אביזריו.
כלי טיס
התקנים אלחוטיים עלולים לגרום להפרעה
במטוס.
• כבו את הטלפון הנייד לפני העלייה
למטוס.
• אין להשתמש בו על הקרקע ללא קבלת
רשות מאנשי הצוות.
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הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
ילדים
שמרו על הטלפון במקום בטוח מחוץ
להישג ידם של ילדים .המכשיר כולל חלקים
זעירים העלולים להוות סכנת חנק אם
ינותקו מהטלפון.

י

שיחות חירום

ת

שיחות חירום עלולות שלא להיות זמינות
בכל הרשתות הסלולריות .לפיכך ,בשום
מקרה אינכם יכולים לסמוך על הטלפון
בלבד לביצוע שיחות חירום .בדקו את
הנושא עם ספק השירות המקומי.

ין
ם.

•

•

•

•
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הנחיות

אין צורך לפרוק את הסוללה במלואה
לפני טעינתה מחדש .בניגוד למערכות
סוללה אחרות ,אין לזיכרון כל השפעה
על ביצועי הסוללה.
השתמשו בסוללות ובמטענים של LG
בלבד .מטעני  LGמיועדים למרב את
חיי הסוללה.
אין לפרק או לקצר את מארז הסוללה.
שמרו על ניקיון מגעי המתכת של
הסוללה.
החליפו את הסוללה כאשר היא מפסיקה
לספק ביצועים קבילים .ניתן לטעון מחדש
את מארז הסוללה מאות פעמים לפני
שיהיה צורך להחליפה.

•

כדי למרב את שמישות הסוללה ,טענו
אותה מחדש אם לא הייתה בשימוש
במשך זמן רב.
אין לחשוף את מטען הסוללה לאור שמש
ישיר ואין להשתמש בו בתנאי לחות
גבוהה ,דוגמת חדר אמבטיה.
אין להשאיר את הסוללה במקומות
חמים וקרים; הדבר עלול לפגום בביצועי
הסוללה.
יש סכנת התפוצצות אם הסוללה
הוחלפה בסוג סוללה שאינו מתאים.
השליכו סוללות משומשות על פי הוראות
היצרן .אם אפשר ,נסו למחזר סוללות.
אל תשליכו אותן עם האשפה הביתית.
השליכו סוללות משומשות על פי הוראות
היצרן.
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Some of contents in this manual may
differ from your phone depending on the
software of the phone or your service
provider.

KU990 User Guide

ENGLISH

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KU990 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
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Getting to know your phone
Charger, Cable, Handsfree connector
TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has
powered up and has registered to the network.

O
Camera mode
Lock/ Unlock
key (Image
Stabilization
key in Camera)

Inner camera lens
End/Power key
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.
Clear key
Deletes a character with
each press.

Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

Set up

WARNING: Placing a heavy object on the phone
or sitting on it while it is in your pocket can damage the
phone’s LCD and touch screen functionality.
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Capture button

de

Jog wheel
Zooms in or out when in camera or video mode.
Scrolls through menus.
TIP: You can adjust volume level when enjoying
music, game and during a call.
WARNING: Close contact with a magnetic
object may cause a malfunction of the wheel key.

01
02
03
04
05
06
07
08

Battery cover
Battery
Microphone

USIM Card Socket
Capture button

Light sensor
Flash
Camera lens
Camera mode

Memory card slot
Lock/Unlock key (Image
Stabilization key in Camera)

Set up

on

Open view
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Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover
Press and hold down the battery release
button at the top of the phone and lift off
the battery cover.

2 Remove the battery
Hold the top edge of the battery and lift the
battery from the battery compartment by
using the battery cover.

In

3

WARNING: Do not use your ﬁngernail
when removing the battery.
WARNING: Do not remove the battery
when the phone is switched on, as this may
damage the phone.

4

Set up
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Installing the USIM and battery
01
02
03
04

3 Install the USIM card
Slide the USIM card into the USIM card
holder. Make sure that the gold contact
area on the card is facing downwards.
To remove the USIM card, pull it gently
in the reverse direction.

05
06
07
08

Set up

4 Install the battery
Insert the top of the battery ﬁrst into the top
edge of the battery compartment. Ensure
the battery contacts align with the terminals
on the phone. Press down the bottom of the
battery until it clips into place.

5 Charging your phone
Slide back the cover of the charger socket
on the side of your KU990. Insert the
charger and plug into a mains electricity
socket. Your KU990 will need to be charged
until a message reading Fully Charged
appears on screen.

11

Memory card
Installing a memory card
Expand the memory space available on your
phone using a memory card. The KU990
will support up to a 2GB memory card.
TIP: Memory card is an optional accessory.
1 Remove the battery and battery cover

as before.
2 Insert memory card.

Slide the memory card into the slot
at the top, until it clicks into place.
Make sure that the gold contact area
is facing downwards.

M
1 From the standby screen select

, then
touch
and choose Phone settings.
2 Touch Memory manager then chose
External memory.
3 Touch Format and then conﬁrm your
choice.
4 Enter the password, if one is set, and your
card will be formatted and ready to use.
TIP: To change your default storage
destination, open Memory manager from
the Phone settings menu and select Primary
storage settings.

Note: If your memory card has existing
content on, it will automatically be ﬁled in the
correct folder, so for example videos will be
stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts
To transfer your contacts from your USIM to
your phone:
1 From the standby screen select
3 Replace the battery cover as before.

Formatting the memory card

Set up

If your memory card is already formatted,
you can begin using it. If your card isn’t
formatted you will need to do so.
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and
choose Contacts.
2 Touch Settings then Copy.
3 Choose Handset to USIM and touch OK.
4 Choose All together or one by one and
touch OK.

Menu map

n
.

01
02
03
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04
05
06
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Dialling

Contacts

Call logs Messaging

My stuff

Camera

Muvee
studio

Music

Video
playlists

Voice
recorder

FM radio

Games
& Apps

Browser Organiser

Alarms

Tools

Memos

Screen

Proﬁles

Phone
settings

Call
settings

Flight
mode

Bluetooth

K.
Set up
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Your standby screen
Whenever your KU990 isn’t in use it’ll return
to your home screen. From here you access
all the menu options, make a quick call and
view the status of your phone - as well as
many other things.

Status bar

Multitasking

Th
ac

Touchscreen tips
The home screen is also a great place to get
accustomed to the touch screen.
To select an item touch the icon accurately.
Your KU990 will vibrate slightly when it
recognises you’ve touched an option.
To scroll through lists touch the last item visible
and slide your ﬁnger up the screen. The list will
move up so more items are visible.

Shortcut arrows

• There’s no need to press too hard, the

Your standby screen

touchscreen is sensitive enough to pick up
on a light yet ﬁrm touch.
• Use the tip of your ﬁnger to touch the
option you require. Be careful not to touch
any other keys around it.
• When the screen light is off, press the
Unlock/Lock key on the right hand side
to restore the home screen.
• Don’t cover the phone with a case or cover
as the touchscreen will not work with any
material covering them.
▲ Shortcut menu
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Quick keys

The quick keys
01

The quick keys provide easy, one-touch
access to your most used functions.

02

Touch to open the full menu which is
separated into four sub-menus. Touch
each sub-menu’s vertical tab to view
further options.

Touch to access the Messaging options
menu. From here you can create a new
SMS or email, or view your message
folder. See page 26 for details.

Touch to bring up the touch dialling pad
to make a call. Input the number as you
would using a normal key pad and touch
or press the
.
To initiate a video call with the number,
press
after inputting the number.
See page 18 for details.

Touch to open your address book.
Alphabetical tabs run vertically along
the left side of the screen so you can
easily ﬁnd the contact you’re looking
for. You can also create new contacts
and edit existing ones. See page 23
for details.

03
04
05
06
07
08

Advice to the customer
In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as
depicted in the ﬁgure below.

0

X
Your standby screen

please do not cover the antenna area with your hand during a call and using a bluetooth
connection. It may degrade speech quality.
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Your standby screen
The status bar

Ch
sta
To
pro
ap
tou

The status bar indicates, using various icons,
things like signal strength, new messages
and battery life as well as telling you whether
your Bluetooth or GPRS is active.
Below is a table which explains the meaning
of icons you’re likely to see in the status bar.
Icon

Description

Icon

Description

Multitasking

Normal proﬁle in use

Applications running

Outdoor proﬁle in use

Network signal strength
(number of bars will vary)

Silent proﬁle in use

No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Your standby screen

Message inbox is full
Message sending failed
An alarm is set
Vibrate proﬁle in use
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Headset proﬁle in use
Calls are diverted
GPRS available
EDGE in use
Roaming
Flight mode is selected
Bluetooth is active
HSDPA available
3G available
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Changing your proﬁle from the
status bar
Touch the icon that represents your current
proﬁle setting in the status bar. Select
a proﬁle type, for example Silent, and
touch OK to save and close.
Using the Multitasking function
Touch
to open the Multitasking menu.
From here you can view all the applications
you have running and access them with
one touch.
From any application, touch
and select
Home screen to return to the standby screen
without exiting or closing the application.

The shortcut menu
The shortcut menu provides nine further
menu options. To open the shortcut menu:

01
02

1 Touch the standby screen once above the

quick keys.
2 When the shortcut arrows appear, slide

your ﬁnger horizontally across them in
either direction.
3 The shortcut menu will open. Touch any
of the nine options to open the application
or a further menu.
4 To close the shortcut menu, slide your
ﬁnger across the shortcut arrows again,
in either direction.

03
04
05
06
07
08

When you have an application running in the
background (e.g. a game or the FM radio),
will appear in the status bar.

Your standby screen
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Calls
Making a call or video call

Making a call from your contacts

to open the keypad.
1 Touch
2 Key in the number using the keypad.

1 From the standby screen touch

To delete a digit press the C hard key.
3 Touch
or
hard key to initiate
the call. Touch
to make a video call.
4 To end the call press the
hard key.

2 Select the alphabetical tab corresponding

TIP! To enter + for making an international
call, touch
twice.
TIP! Press the lock/unlock button to lock the
touchscreen to prevent cal ls being made
by mistake.
TIP! To bring up the keypad during a call,
touch .

In

to open the address book.
to the ﬁrst letter of the contact you’d like
to call. So, for ‘Home’, select E-H.
3 From the list, touch the contact you’d like
to call and select the number to use if you
have more than one saved.
4 Touch Call.
TIP! You can search your contacts from the
call screen. Touch
and choose Search
by Number. Scroll through your contacts
or enter the ﬁrst few digits of a number to
limit the list.

Answering and rejecting a call
When your phone rings press the
key to answer the call.

hard

Press the
hard key to mute the ringing.
This is great if you’ve forgotten to change
your proﬁle to Silent for a meeting.
Press the
hard key a second time to
reject the incoming call.
The basics
18 LG KU990 | User Guide

T
c
ﬁ
i

In-call options
Mute - Touch
to turn off the microphone
so the person you are talking to cannot
hear you.

g

Speaker - Touch
speaker phone.

e
u

Hold - Touch
to put a caller on hold.
Touch Resume to continue your conversation.
to open a numerical
Keypad - Touch
keypad for navigating menus with numbered
options. For example when dialling call centres
or other automated telephone services.
Options - Choose from a list of further in-call
options, including Go to contacts and Go to
messages so you can check your messages
and add contacts during a call. You can also
end the call from here by touching End call.

d

g.

to turn on the

TIP! To scroll through a list of options or your list of
contacts, touch the last item visible and slide your
ﬁnger up the screen. The list will move up so more
items are visible.

01
02
03
04
05
06
07
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Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call turn the
jog wheel clockwise to increase the volume
or anti-clockwise to decrease the volume.

The basics
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Calls
Speed dialling
You can assign a frequently-called contact
to a speed dial number.
1 Touch
and select Contacts.
2 Touch Speed dials.
3 Your Voicemail is already set to speed dial

1. You cannot change this. Touch any other
number to assign it a speed dial contact.
4 Your address book will open. Select the
contact you’d like to assign to that number
by touching their phone number once.
from
To call a speed dial number, touch
the standby screen then press and hold the
assigned number until the contact appears
on screen. The call will initiate automatically,
.
there’s no need to press

and select

Add new call.
2 Dial the number or search your contacts
3
4

The basics

5
6

(see Making a call on page 18 for details).
Press
to connect the call.
Both calls will be displayed on the call
screen. Your initial call will be locked and
the caller put on hold.
Touch Swap to change between the calls.
To end one or both calls press
and
select End followed by All or Active.
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Note: You will be charged for each call you
make.

Turning off DTMF
DTMF allows you to use numerical commands
to navigate menus within automated messages.
DTMF is switched on as default.
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To turn it off during a call (to make a note of
a number for example) touch
and select
DTMF off.

T
d

Viewing your call logs

Us

Making a second call
1 During your initial call, touch

TIP! You can combine your calls by selecting
then Join Call. Check that your network
provider supports conference calling.

TIP! To scroll through a list of option, touch the last
item visible and slide your ﬁnger up the screen. The
list will move up so more items are visible.

1
2

Touch
and select Call logs.
Choose to view:

3

All calls - View the complete list of all your
dialled, received and missed calls.
Dialled calls - View the list of all the
numbers you have called.
Received calls - View the list of all the
numbers that have called you.

4
5
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Missed calls - View the list of all the calls
you have missed.
Call charges - View the charges applied to
your dialled numbers (this service is network
dependant, some operators are unable to
support this) and the call duration of all your
calls; received and dialled.
Data volume - View the amount in kilobytes
of all your received and sent data.
TIP! From any call log touch
delete all the recorded items.

f

and Clear to

TIP! Touch any single call log entry to view the
date, time and duration of the call.

Using call divert
1 Touch
2
3

Note: Charges are incurred for diverting
calls. Please contact your network provider
for details.

Using call barring
1 Touch

, select
and choose
Call settings.
2 Touch Call barring and choose Video
calls and/or Voice calls.
3 Choose any or all of the six options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring password.
Please check with your network operator
for this service.

01
02
03
04
05
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TIP! Select Fixed dial number to turn on
and compile a list of numbers which can
be called from your phone. You’ll need your
PIN2 code from your operator. Only numbers
included in the ﬁxed dial list can be called
from your phone.

The basics

4
5

, select
and choose
Call settings.
Touch Call divert and choose Voice calls
and/or Video calls.
Choose whether to divert all calls, when
the line is busy, when there is no answer
or when you are not reachable.
Input the number you’d like to divert to.
Touch Divert to activate.

TIP! To turn off all call diverts, choose
Deactivate all from the Call divert menu.
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Calls

C

Changing the common call setting

Changing your video call setting

Se

1 Touch

1 Touch

Th

, select
and choose
Call setting.
2 Touch Common setting. From here you
can amend the settings for:
Call reject - Select On or Off and choose
to reject all calls, of those from speciﬁc
groups, contacts or from unregistered
numbers (those not in your contacts).
Send my number - Choose whether
your number will be displayed when you
call someone.
Auto redial - Choose On or Off.
Answer mode - Choose whether to
answer the phone using the Send key or
any key.
Minute minder - Select On to hear a tone
every minute during a call.
BT answer mode - Select Hands-free
to be able to answer a call using
a Bluetooth headset or select Handset
to press a key on the handset to answer
a call when using a Bluetooth headset.
Save new number - Choose Yes or No.
The basics

TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more
items are visible.
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, select
and choose
Call settings.
2 Touch Video call setting.
3 Choose the settings of your video calling.
Determine whether to Use private
picture and select one, switch on the
Mirror (so you can see yourself on screen)
and select an Image size.

Fr
1
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Contacts
Searching for a contact

TIP! To scroll through your list of contacts,
touch the last item visible and slide your
ﬁnger up the screen. The list will move up so
more items are visible.

There are two ways to search for a contact:

n)

From the standby screen
1 From the standby screen touch
to
open the address book.
2 Select the alphabetical tab corresponding
to the ﬁrst letter of the contact you’d like
to view. So, for ‘Home’ select E-H.
TIP! You can search by group by touching
and selecting Search by group. This will
bring up a list of all your groups.

02
03

Adding a new contact
1 From the standby screen touch
2
3
4

From the main menu
1 Select Contacts.
2 Touch
and enter the ﬁrst few letters of

5

the contact you’d like to ﬁnd using the
keypad. Or select
to switch to address
book view and select the tab corresponding
to the ﬁrst letter of the name.
3 Your address book will bring up a list of
the contacts corresponding to the letters
you’ve entered.

6
7

8

9

and
select Contacts.
Select Add new.
Choose whether to save the contact to
your Handset or USIM.
Enter the ﬁrst and last name of your new
contact. You do not have to enter both,
but you must enter one or the other.
Enter up to ﬁve different numbers and
assign a type for each. Choose from
Mobile, Home, Ofﬁce, Pager, Fax, VT
and General. Touch OK.
Add up to two email addresses.
Assign the contact to a group. Choose
from No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.
You can also add a Homepage, Home
address, Company name, Job title,
Company address and a Memo.
Touch Save to save the contact.
TIP! You can create customised groups for
your contacts, see Creating a group on
page 24.

04
05
06
07
08

The basics

TIP! You can switch between the keypad
search screen and the alphabetical address
book screen by touching the
or
icon
in the top right corner of the screen.

01
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Contacts
Contact options

Add new contact - You can add new
entry.
Mark/Unmark - You can select one or
more contacts for multiple deletion.
Search by group - You can search the
entry by group.

There are many things you can do when
viewing a contact. Here’s how to access and
use the options menu:
1 Open the contact you’d like to use. See

The basics

Searching for a contact on page 23.
2 Press
to open the list of options.
From here you can:
Edit - Change any of the contact’s details.
Send message - Send a message to the
contact. If the contact has an email
address, select whether you’d like to send
an email or SMS/MMS. See page 26 for
details on how to send messages.
Send business card - Send the
contact’s details to another person as
a business card. Choose to send as
a Text message, Multimedia message,
Email or via Bluetooth.
Make a voice call - Call the contact.
Make a video call - Video call the contact.
Save to USIM/Handset - Choose to move
or copy to the USIM card or handset
(depending on where you originally saved
the contact).
Delete - Delete the contact. Touch Yes
if you are sure.
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Creating a group
1 From the standby screen touch
2
3
4
5

and

select Contacts.
Select Groups and touch .
Select Add new group.
Enter a name for your new group.
Touch Save.

Note: If you delete a group, the contacts
which were assigned to that group will not be
lost. They will remain in your address book.
TIP! You can edit an existing group by
highlighting it and touching . Choose to
Add menber to the group from your contacts,
assign a Group ringtone, Rename the group or
Delete a group.

1
2
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Changing your contact settings
You can adapt your contact settings so
that your address book works in the way
you prefer.
TIP! To scroll through a list of options, touch
the last item visible and slide your ﬁnger up
the screen. The list will move up so more items
are visible.
1 From the standby screen touch

01
02
03
04
05
06
07
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Viewing information
1 From the standby screen touch

and
select Contacts.
2 Select Infomation.
3 From here you can view your Service dial
numbers, your Own number, your
Memory info. (how much memory space
you’ve got left) and My business card.
TIP! If you’ve yet to add a business card
for yourself, select Add and enter all your
details as you would for any contact.
Touch Save to ﬁnish.

The basics

and
select Contacts.
2 Select Settings. From here you can adjust
the following settings:
Display data - Choose whether to view
contacts saved to both your Handset
& USIM, Handset only or USIM only.
You can also select to show the ﬁrst name
or last name of a contact ﬁrst.
Synchronise contacts - Connect to
your server to synchronise your contacts.
See Synchronising your contacts on
page 73.
Copy - Copy your contacts from your USIM
to your handset or from your handset to
your USIM. Choose to do this one at a time,
or all at once. If you select one at a time,
you’ll need to select each contact to copy
one by one.

Move - This works in the same way as
Copy, but the contact will only be saved
to the location you’ve moved it to, e.g.
if you move a contact from the USIM to
the handset it will be deleted from the
USIM memory.
Backup contacts - See Backing up and
restoring your phone’s information
on page 72.
Restore contacts - See Backing up and
restoring your phone’s information
on page 72.
Clear contacts - Delete all your contacts.
Touch Yes if you are sure you want to wipe
your address book.
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Messaging

Entering text

T9

Your KU990 combines SMS, MMS and email
into one intuitive and easy to use menu.

There are four ways to enter text:
T9 predictive, Abc manual, Keyboard and
Handwriting recognition.

In

There are two ways to enter the messaging
centre:
1 Touch
from the standby screen.
2 Touch
from the standby screen,
then Messaging.

Sending a message
1 Touch
2

3
4
5

then choose Create
new message.
Choose Message to send an SMS or
MMS. Or to send an email, choose Email.
See page 29 for details.
A new SMS will open.
Touch
then Insert, to add an
, or
image, video, sound or symbol.
Touch Send. Enter the phone number or
touch Contacts to open your contacts list.
You can add multiple contacts.
WARNING: You will be charged per 160
character text message for each person that
you send the message to.

The basics

WARNING: If an image, video or sound is
added to an SMS it will be automatically convert
to an MMS and you will be charged accordingly.
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To switch between text entry methods touch
the corresponding icon at the top of the
screen.
Handwriting recognition - Choose
one from Keyboard, Handwriting-Screen
and Handwriting-Box.
T9 predictive text - Touch to turn on
T9 predictive text then select T9 abc, T9
Abc, T9 ABC or 123.
Abc manual - Choose Abc, ABC or 123
To use the keyboard, touch
and select
keyboard from the drop down menu.
to scroll through the different
Use
keyboard types in each text entry mode
(for example, capitals or lowercase).
To enter a space touch 0.
To change between upper, lower and title
case press
.
To delete a character use the C hard key
below the screen.
To enter a symbol touch

.
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T9 predictive
In T9 mode you will see

Keyboard
.

T9 mode uses a built-in dictionary to
recognise words you’re writing based on
the key sequences you touch. Simply touch
the number key associated with the letter
you want to enter, and the dictionary will
recognise the word once all the letters are
entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
6, 3 to write ‘telephone’.
If the word you want doesn’t appear, touch
or Spell. If you touch Spell you can
then enter the word using Abc manual mode
and your word or name will be added
to the dictionary.

Abc manual
In Abc mode you will see

.

In Abc mode you must touch the key
repeatedly to enter a letter. For example,
to write ‘hello’, touch 4 twice, 3 twice, 5 three
times, 5 three times again, then 6 three times.

In Keyboard mode the screen ﬂips to
landscape and a full qwerty keyboard
appears on screen.

01

Simply touch each letter to write your
message and press:

03

to switch to upper case
to add a space
TIP! Keyboard mode predicts and shows what
you will type in next. These words are predicted
based on the sentences you have typed in so
far. If you do not wish to use the suggested
words, keep typing in new words. If you wish to
use the suggested words, press the space bar
to conﬁrm them.

02

04
05
06
07
08

Handwriting recognition
In Handwriting mode you simply write on
screen and your KU990 will convert your
handwriting into your message. Select
Screen or Box depending on your
preferred view.

The basics

WARNING: You may ﬁnd it easier to use a
stylus in this mode, please remember to press
lightly to protect your screen from damage.
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Messaging
Setting up your email
You can stay in touch on the move using
email on your KU990. It’s quick and simple
to set up a POP3 or IMAP4 email account.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1
2
3
4

The basics

Touch
then select Settings.
Touch Email then Email accounts.
Open
and touch Edit.
You can now choose how your
account works:
Title - Enter a name for this account.
My name - Enter your name.
Username - Enter the account’s username.
Password - Enter the account’s password.
Email address - Enter the account’s
email address.
Reply email address - Enter the ‘reply
to’ email address.
Outgoing mail server - Enter the
account’s details.
Incoming mail server - Enter the
account’s details.
Maximum receive size - Choose the size
limit of your emails, the maximum is 1MB.
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Mailbox type - Enter the mailbox type,
POP3 or IMAP4.
Save to server - Choose whether to
save your emails to the server. For IMAP4
accounts copies are always saved.
Save sent mail into - Choose where
to save your IMAP4 emails. For POP3
accounts copies are always saved on
the phone.
Access point - Choose your Internet
access point. Press
to use a preset
access point.
Auto retrieve - Choose whether to fetch
your new emails automatically.
Advanced settings - Choose whether
to use the advanced settings.
SMTP port number - Normally, this will
be 25.
Incoming server port - Normally, this
is 110 for POP3 accounts and 143 for
IMAP4 accounts.
SMTP authentication - Choose the
security settings for the outgoing
mail server
SMTP username - Enter the SMTP
username.
SMTP password - Enter the SMTP
password.
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APOP secure login - Choose to activate
APOP secure login for a POP3 account.
IMAP4 accounts are always set to off.
Now your account is set up, it will appear in
the list of accounts in your Email folder.

Retrieving your email
You can automatically or manually check
your account for new email. See ‘Change
your email settings’ to check automatically.
To check manually:
1 Touch
then Email.
2 Touch the account you want to use

Sending an email using your
new account
1 Touch

then chose Create
new message.
2 Choose Email and a new email will open.
3 Use the tabs and
to enter the recipients
address and write your message. Use the
Files tab to attach images, videos, sounds
or other ﬁle types.
4 Touch Send and your email will be sent.
TIP! You can email Word, Excel, PowerPoint
and PDF documents to your KU990 so you
can review them on the move.
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then .
3 Choose Retrieve and your KU990 will
connect to your email account and retrieve
your new messages.

The basics
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Messaging
Changing your email settings
You can adapt your email settings so that it
works in the way you prefer.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1 Touch
then open Settings.
2 Touch Email then Email accounts and

The basics

then you can adapt the following settings:
Allow reply email - Choose to allow the
sending of ‘read conﬁrmation’ messages.
Request reply email - Choose whether
to request ‘read conﬁrmation’ messages.
Retrieve interval - Choose how often your
KU990 checks for new email messages.
Include message in Fwd. & Reply
- Choose to include the original message
or not.
Include attachment - Choose to include
the original attachment.
Auto Retrieval in Roaming - Choose to
auto retrieve your messages when abroad,
or stop auto retrieval.
New Email noti. Info - Choose whether
to be alerted to new emails.
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Signature - Create an email signature and
switch this feature on.
Priority - Choose the priority level of your
email messages.
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Message folders
You’ll recognise the folder structure used
on your KU990, it’s fairly self-explanatory.
Inbox - All the messsages you receive are
placed into your inbox. From here you can
reply, forward and more, see below for details.
Drafts - If you don’t have time to ﬁnish
writing a message, you can save what you’ve
done so far here.
Outbox - This is a temporary storage folder
while messages are being sent.
Sent items - All the messages you send
are placed into your Sent items folder.

1
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Managing your messages
You can use your Inbox to manage your
messages.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1 Touch
2 Touch

ls.

ve

01

If you see the message No space for USIM
message you should delete some messages
from your inbox.

02

If you see the message No space for
messages you can delete either messages
or saved ﬁles to create space.

04

03

05
06
07
08

The basics

then Inbox.
and then choose to:
Reply to - Send a reply to the selected
message.
Forward - Send the selected message
on to another person.
Make voice call - Call the person who
sent you the message.
Make video call - Make a video call to
the person who sent you the message.
Delete - Delete the message.
Create new message - Open a new,
blank message or email.
Copy - Save a copy of the message
to your phone.
Move - Move the message to your phone.
Filter - View your message by type. This
will group SMS separately from MMS.
Mark/Unmark - Mark your messages
for multiple deletion.

Message information - See additional
information for the message, for example,
the time it was sent.
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Using templates

Changing your text message settings

Create templates for the SMS and MMS
messages you send most frequently. You’ll
ﬁnd some templates already on your phone,
you can edit these if you wish.

Your KU990 message settings are pre-deﬁned
so that you can send messages immediately.
If you’d like to change the settings, see below
for more information.

1 Touch
then choose Templates.
2 Choose Text templates or Multimedia

templates. You can then touch
to
Add new, Edit, Delete or Delete all
templates.

Using emoticons
Liven up your messages using emoticons.
You’ll ﬁnd some commonly used emoticons
already on your phone.
1 Touch
2 Touch

then choose Emoticons.
to Add new, Edit, Delete or
Delete all emoticons.

The basics
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TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.

Touch
then choose Settings then
Text message. You can make changes to:
Text message centre - Enter the details
for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
conﬁrmation that your message was delivered.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Message types - Convert your text into
Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how your
characters are encoded, this impacts the size
of your message and therefore data charges.
Send long text as - Choose to send as
Multiple SMS or as an MMS.
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Changing your multimedia
message settings
Your KU990 message settings are pre-deﬁned
so that you can send messages immediately.
If you’d like to change the settings, see below
for more information.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.

Touch
then choose Settings then
Multimedia message. You can make
changes to:

Changing your other settings
Touch

then choose Settings then:

Videomail - Option(LSK) is not present in
phone but Add(CSK) for adding Videomail
service or contact your network operator for
more information on the service they provide.
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Voicemail - Option(LSK) is not present in
phone but Add(CSK) for adding Voicemail
service or contact your network operator for
more information on the service they provide.
Service message - Choose to receive or
block service messages. You can also set
your message security by creating trusted
and untrusted lists of senders.
Info service - Choose your reception status,
language and other settings.
The basics

Retrieval mode - Choose Home or
Roaming network. If you then choose
Manual you will receive only notiﬁcations of
MMS and you can then decide whether to
download them in full.
Delivery report - Choose to allow and/or
request a delivery report.
Read reply - Choose to allow and/or send
a read reply.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Slide duration - Choose how long your
slides appear on screen.

Creation mode - Choose your message mode.
Delivery time - Deliver your message at
a speciﬁc time.
Multi msg. centre - Enter the details for
your message centre.
Note: See page 30 for details on how to
change your email settings.
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Camera
Taking a quick photo

After you’ve taken your photo

1 Move the camera mode switch to
.
2 Press the capture button. The camera’s

Your captured photo will appear on screen.
The name of the image runs along the bottom
of the screen together with four icons down
the right side.

viewﬁnder will appear on screen.
3 Holding the phone horizontally, point

4

5
6
7

the lens towards the subject of
the photo.
Slightly press the capture button,
a focus box will appear in the centre of
the viewﬁnder screen.
Position the phone so you can see the
subject of your photo in the focus box.
When the focus box turns green, the
camera has focused on your subject.
Press the capture button fully.

Ge

Touch to take another photo straightaway.
Your current photo will be saved.
Touch to delete the photo you have
just taken and conﬁrm by touching Yes.
The viewﬁnder will reappear.
Touch to set the photo you have just
taken as your wallpaper.

Get creative
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Touch to send the photo as an MMS,
Email or via Bluetooth. You can also blog this.
See page 26 for Sending a message, page
82 for Sending and receiving your ﬁles
using Bluetooth.
TIP! Move the camera mode switch to
to
open the photo gallery. See page 41, Viewing
your saved photos, for details.
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Getting to know the viewﬁnder

om

Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom
out. Alternatively you can use the jog wheel around
the lens.

01

Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings on
page 39 for details.

03

Camera mode - Camera mode is selected.

02

04
05

Flash status
Macro on/off

06

Flash - See Using the ﬂash on page 36.

07

Quick settings

08

Contrast - See Adjusting the contrast on page 37.
Shot type - See Choosing a shot type on page 37.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Saving to handset memory/extendable memory
Image quality
Image size

s.
e

ISO value

Get creative

TIP! You can close all the shortcut options for
a clearer viewﬁnder screen. Simply touch the
centre of the viewﬁnder once. To recall the
options touch the screen again.
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Camera
Using the ﬂash
The ﬂash is set to Auto as default, but there
are other options.
1 Select

from the top right corner of the
viewﬁnder to enter the ﬂash sub-menu.

2 There are three ﬂash options:

Get creative

Auto - Your camera will assess the
lighting needed to take a good picture
and use the ﬂash as necessary.
Red-eye reduction - The camera will
ﬂash twice in order to reduce red eye.
Always off - The camera will never
ﬂash. This is useful if you want to save
battery power.
3 Touch the ﬂash option you’d like to use.
4 When you’ve made your selection the ﬂash
menu will automatically close, ready for
you to take your picture.
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5 The ﬂash icon in the viewﬁnder will change

according to your new ﬂash mode.
Note: Whenever you exit the camera,
the ﬂash setting will revert to the default
off mode. You’ll need to switch the ﬂash
back on if you still need it when you reopen
the camera.
TIP! In camera mode the unlock/lock button
functions as an Image Stabilizer mechanism.
The Image Stabilizer compensates for small
movements the camera makes when you’re
shooting a picture. This is useful when you’re
taking photos without the ﬂash, as the exposure
is longer and therefore the camera will pick up
on small movements.

Ad

Co
an
wi
im
1
2

Ch
1
2

Using the quick settings
1 Touch

to open the quick settings
options. These include various options for
taking photos at night (e.g. Night or
Party), for landscape or portrait
photography or to photograph moving
subjects (e.g. Sport mode). Select High
Sensitive for a more luminescent photo.
2 Touch the preset quick setting which best
suits the conditions.
3 Take your photo.
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Adjusting the contrast
Contrast deﬁnes the difference between light
and dark in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
1 Touch

.
2 Slide the contrast indicator along the bar,
towards
for a lower contrast, hazier
image or towards
for a higher
contrast, sharper image.

Frame shot - Choose from one of the
fun frames to transform your
friend into a pirate or just decorate
their surroundings.

01
02
03
04
05
06

Choosing a shot type

07

1 Touch

08

to open the available

Get creative

shot types.
2 Choose from the four options:
Normal shot -This is the default shot
type, the photo will be taken in the
normal way, as outlined in taking
a quick photo.
Continous shot - This enables you to
take nine shots automatically in very
quick succession. See Using
continuous shot mode on page 38
for details.
Panorama - This shot type is great for
taking a photo of a large group of
people or for capturing a panoramic
view. See Taking a panoramic shot
on page 38 for more details.
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Camera
Using continuous shot mode

Taking a panoramic shot

Us

Continuous shot mode is great for taking
photos of moving objects or at sporting events.

Capture life as it appears using panoramic
shot. The camera will let you take three
photo’s, all aligned, and combine them into
one image so that your wide angle view
becomes a panoramic photo.

Fro
the

1 Touch
2

3

4

5

to open the available shot
types and select Continuous.
Position the subject in the viewﬁnder and
press the capture button as you would to
take a normal photo.
The camera will take nine shots in quick
succession and display the ﬁrst with
nine thumbnails shown on the left side of
the screen.
You can save one of the nine shots.
Select the one you want to keep by
touching the thumbnail: once to view and
touch Save to save.
A tick will appear next to the image
thumbnail. Touch Save to exit.

Get creative
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1 Touch

to open the available shot
types and select Panorama.
2 Take the ﬁrst photo as normal. A ghosted
version of the right side of the image will
appear in the viewﬁnder.
3 When you take the second and third photo,
line the ghost of the previous image up
with the image in the viewﬁnder.
4 In the photo gallery, the photos will be
saved as three separate images and one
panoramic image.
Note: Due to the image size the panoramic
photo will appear slightly distorted in the
Gallery view. Touch it twice to view it properly.
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Using the advanced settings
From the viewﬁnder touch
to open all
the advanced settings options.

ISO - ISO determines the sensitivity of
the camera’s light sensor. The higher the ISO,
the more sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when the ﬂash can’t
be used. Choose an ISO value from Auto, ISO
100, ISO 200, ISO 400 or ISO 800.
Colour tone - Choose a colour tone to
apply to the photo you’re taking.
See Choosing a colour tone on page 40.

Image size - Change the size of the
photo to save on memory space or take a
picture preset to the correct size for contact.
See Changing the image size on page 40.
Image quality - Choose between
Super ﬁne, Fine and Normal. The ﬁner
the quality the sharper a photo will be but
the ﬁle size will increase as a result, which
means you’ll be able to store fewer photos
in your memory.

02
03
04
05
06
07
08

Zoom - Choose a zoom to apply to the
photo you’re taking.
Macro - Macro mode allows you to take
extreme close-ups. If you are trying to take
a close-up shot but the focus box remains
red, try turning the macro mode on.
Shutter sound - Select one of the three
shutter sounds.
Focus - Select the way of focus.
Switch camera - For self portraits,
switch to the LG KU990’s inner camera.
See Using the inner camera on page 41
for details.
Memory in use - Choose whether to
save your photos to the Handset memory or
to the External memory.

Get creative

White balance - The white balance
ensures that any white in your photos is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.

Self-timer - The self-timer allows you
to set a delay after the capture button is
pressed. Choose from 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. Great for that
group photo you want to be part of.

01
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Camera
Note: Always touch Save after selecting
a new setting to implement the changes
you’ve made.
TIP! When you exit the camera all your settings
will return to default, except image size and
image quality. Any non-default settings you
require will need to be reset, for example colour
tone and ISO. Check them before you shoot your
next photo.
TIP! The settings menu is superimposed over
the viewﬁnder, so when you change elements of
the image colour or quality you’ll be able to see
the image change in preview behind the settings
menu. Remember to touch Save before exiting
to apply any changes.

The more pixels, the larger the ﬁle size, which
in turn means they take up more of your
memory. If you want to ﬁt more pictures on to
your phone you can alter the pixel number to
make the ﬁle size smaller.
in the

Get creative

bottom left corner.
from the settings menu.

2 Select
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options (5M: 2592x1944,
3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480, 320x240) or
choose the preset:
Contacts - This sets up the camera
to take a photo the perfect size to be
added to a phone contact.
4 Select the size option you’d like to use and
touch Save to implement your changes.
The settings menu will automatically close,
ready for you to take your picture.
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Choosing a colour tone
1 From the viewﬁnder touch
2
3

Changing the image size

1 From the viewﬁnder touch

3 Select a pixel value from the six numerical

4
5

in the
bottom left corner.
Select
from the settings menu.
There are ﬁve colour tone options, Normal
(colour), Black & White, Negative, Sepia
or Emboss.
Touch the colour tone you’d like to use and
select Save.
When you’ve made your selection the
colour tone menu will automatically close,
ready for you to take your picture.

3

4

Vi
1

TIP! You can change a photo taken in colour
to black and white or sepia after it’s taken but
you cannot change a picture taken in black and
white or sepia back to colour.
2
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Using the inner camera
02

1 To switch to the inner camera touch

then select

03

.

2 After a few seconds you’ll see yourself in

the viewﬁnder. To capture the image press
the capture button as normal.
TIP! The inner camera has fewer settings as it
has no ﬂash or ISO. You can still alter the image
size, image quality, white balance and colour
tone by touching
in the same way as when
using the main camera.

04
3 Touch the photo you want to view once to

05

bring it to the front of the gallery.
4 Touch the photo a second time to open
it fully.

06

Viewing the details of a photo

07
08

1 Touch the photo to bring it to the front
3 After you’ve taken the photo you’ll be

al
ia

offered all the same options as are available
for an image taken with the main camera.
4 To return to the main camera touch
and then
.

nd

Viewing your saved photos

e,

01

Your LG KU990 has a 640x480 inner camera, not
just for video calling but for taking pictures too.

of the gallery screen.
icon in the bottom right
corner of the photo.
3 The photo will ﬂip over to reveal its name,
the date it was taken, its size (in kilobytes
and pixels) and the image type (e.g. jpeg).
2 Touch the

1 You can access your saved photo’s from

4 Touch

to close the details and view

Get creative

within the camera mode and from the
standby screen. From within the camera
you simply move the camera mode switch
to
, whilst from the standby screen
you should move the camera mode switch
to
and then press the capture button.
2 Your gallery will appear on screen.

the photo.
41

Video camera
Shooting a quick video
1 Move the camera mode switch to
2 Press the capture button. The video

After you’ve shot your video
.

camera’s viewﬁnder will appear on screen.
3 Holding the phone horizontally, point the

Ge

A still image representing your captured video
will appear on screen. The name of the image
runs along the bottom of the screen together
with three icons down the right side.

lens towards the subject of the video.
4 Press the capture button once to

start recording.
5 REC will appear at the top of the

viewﬁnder and a timer at the bottom
showing the length of your video.
6 To pause the video touch
and resume
by selecting
.
7 Touch
on screen or press the capture
button a second time to stop recording.

Touch to shoot another video straight
away. Your current video will be saved.
Touch to delete the video you have just
made and conﬁrm by touching Yes. The
viewﬁnder will reappear.
Touch to send the video as an MMS,
Email or via Bluetooth. See page 26 for
Sending messages, or page 82 for
Sending and receiving your ﬁles using
Bluetooth.

Get creative
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TIP! Move the camera mode switch to
to
open the gallery. See page 48, Viewing your
photos and videos, for details.
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Getting to know the viewﬁnder
01
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Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom
out. Alternatively you can use the jog wheel around
the lens.

02
03

Video mode - Video mode is selected.
Image size

04

Saving to handset memory/
External memory

05

120fps - Smaller image size with Quad Speed
Playback, capturing the action at an impressive 120
frames per second. Playback is at 15 frames per
second for the best view in the house. Great for
capturing high speed action.

06
07
08

Camera mode
Contrast - See Adjusting the contrast on page
44.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings on page
44 for details.

Get creative

TIP! You can close all the shortcut options for
a clearer viewﬁnder screen. Simply touch the
centre of the viewﬁnder once. To recall the
options touch the screen again.
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Video camera
Adjusting the contrast
Contrast deﬁnes the difference between light
and dark in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
1 Touch

.

2 Slide the contrast indicator along the

bar, towards
for a lower contrast,
hazier image, or towards
for a higher
contrast, sharper image.

Using the advanced settings
From the viewﬁnder touch
advanced settings options.

to open all the

Image quality - Choose between
Super ﬁne, Fine and Normal. The ﬁner the
quality the sharper a video will be, but the ﬁle
size will increase as a result, which means
you’ll be able to store fewer videos in the
phone’s memory.
Duration - Set a duration limit for your
video. Choose Normal or MMS to limit the
size to be able to send the video as an MMS.
TIP! If you choose MMS duration, try choosing a
lower image quality to enable you to shoot a
longer video.

Zoom - Choose a zoom to apply to the
photo you’re taking.
Mute - Choose Mute to record a video
without sound.

Get creative

Image size - Change the size of the
video to save on memory. See Changing the
video image size on page 45.
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White balance - The white balance
ensures that any white in your videos is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Colour tone - Choose a colour tone
to apply to the video you’re taking. See
Choosing a colour tone on page 46.
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Switch camera - Switch to your LG
KU990’s inner camera to record a video of
yourself. See Using the inner video
camera on page 46 for details.
Memory in use - Choose whether to
save your videos to the Handset memory or
to the External memory.
Note: Always touch Save after selecting
a new setting to implement the changes
you’ve made.
TIP! When you exit the video camera all your
settings will return to default, except image size
and image quality. Any non-default settings you
require will need to be reset, for example colour
tone and white balance. Check them before you
shoot your next video.
TIP! The settings menu is superimposed over
the viewﬁnder, so when you change elements of
the image colour or quality you’ll be able to see
the image change in preview behind the settings
menu. Remember to touch Save before exiting
to apply any changes.

Changing the video image size
The more pixels, the larger the ﬁle size,
which in turn means they take up more
memory. If you want to ﬁt more videos onto
your phone you can alter the pixel number
to make the ﬁle size smaller.
1 From the viewﬁnder touch

in the
bottom left corner.
2 Select
from the settings menu.
3 Select a pixel value from the six options:
640x384(W) - The highest quality
widescreen option.
400x240(W) - This is also
widescreen, but of a lower resolution.
640x480 - Standard sized VGA.
This option is of the highest resolution
but not widescreen.
320x240 - Smaller image size,
therefore smaller ﬁle size. Great for saving
on memory space.
176x144 - Smallest image size and
therefore smaller ﬁle size.
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Video camera
4 Select the size option you’d like to use and

touch Save to implement your changes.
The settings menu will automatically close,
ready for you to shoot your video.
Note: When you view your videos, playback
speed is 30 frames per second, with the
exception of 120 fps where playback is at
15 frames per second..
WARNING: The great editing software on
your LG KU990 is compatible with all video types
except 640X384 and 640x480. Don’t record in
this format if you plan to edit your video.
TIP! For video format conversion software, see
the CD which you received with your KU990.

Choosing a colour tone
1 From the viewﬁnder touch
2
3

4

Get creative

5

in the
bottom left corner.
Select
from the settings menu.
There are ﬁve colour tone options, Normal
(colour), Black & White, Negative, Sepia
or Emboss.
Touch the colour tone you’d like to use and
select Save.
When you’ve made your selection the
colour tone menu will automatically close,
ready for you to shoot your video.
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TIP! You can change a video shot in colour to
black and white or sepia after it’s taken, but you
cannot change a video shot in black and white or
sepia back to colour.

W
1
2

Using the inner video camera
Your LG KU990 has a 320x240 inner camera,
not just for video calling but for recording
videos too.
1 To switch to the inner camera touch

then select

.

2 After a few seconds you’ll see yourself in

the viewﬁnder. To start recording the image
press the capture button as normal, press
a second time to stop recording.
3 After you’ve shot the video you’ll be offered
all the same options as are available for a
video shot using the main camera.
4 To return to the main camera touch
and then
.
TIP! You can still alter the image size, image
quality, duration, mute, white balance, colour
tone and the memory by touching
in the
same way as when using the main camera.

3
4
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Watching your saved videos

Watching your videos on your TV

1 Move the camera mode switch to

Connect your KU990 to your TV using the TV
output cable. Open the video you’d like to
watch on TV, press and select
.

01

Note: The TV output cable is available for
purchase separately.

03

and press the capture button.
2 Your gallery will appear on screen.
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WARNING: All formats except 320x240
and 176x144 are compatible with watching on
TV.

02

04
05
06
07

3 Touch the video you want to view once

08

to bring it to the front of the gallery.
4 Touch the video a second time to open
it fully.
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Your photos and videos
Viewing your photos and videos
1 From the standby screen, move the

Using zoom when viewing a video
or photo

camera mode switch to
and press
the capture button.
2 Your gallery will appear on screen.

To zoom in press
repeatedly. To zoom out
press
. Use the thumbnail in the bottom
right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing
a video
To adjust the volume of the audio on a video
whilst it is playing, slide the marker up and
down the volume bar on the left side of the
screen. Alternatively, use the jog wheel
around the lens.
3 Touch the video or photo you want to view

once to bring it to the front of the gallery.
4 Touch it a second time to open it fully.
5 Videos will begin to play automatically.

To pause playback touch the screen to
bring up the options and select .
TIP! Change the way your photos and videos are
displayed in the gallery by touching Standard or
Random at the bottom of the screen.
TIP! To delete a photo or video, open it and
select . Touch Yes to conﬁrm.

Get creative
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Capturing an image from a video
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1 Select the video you would like to capture

an image from.
to pause the video on the frame
you’d like to convert to an image and touch
the right side of the screen to open the
options menu.
From the options menu select
.
Select Save.
The image will appear on screen, with its
assigned image name.
Touch the image then
to return to
the gallery.
The image will be saved in the My stuff
folder and appear in the gallery. You need
to exit gallery and then re-open for this
to appear.

2 Touch

3
4
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Viewing the details of a video or photo
Videos and photos are grouped together in
the gallery. If you have trouble telling which
are photos and which are videos, check the
details. For example, videos may be AVI or
3GP ﬁle types and photos may be JPEG or
GIF ﬁle types.
1 Touch the video still or photo to bring it to

the front of the gallery screen.
icon in the bottom right
corner of the video still or photo.
3 The video still or photo will ﬂip over to
reveal its name, the date it was taken, its
size (in kilobytes and pixels) and whether
it’s an image or a video (e.g. AVI or JPEG).
2 Touch the

4 Touch

to close the details and view the
video still or photo.

Sending a photo or video from
the gallery
1 Touch a photo or video twice to open it.

If you select a video, press
starts to play.

when it

TIP! You can rename a photo or video in
My stuff. Select the photo or video, then touch
and choose Rename. Enter the new name
for your photo or video.
2 Touch the right side of the screen to open

01
02
03
04
05
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07
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the options menu.
and choose how you would
like to send the video or photo: Message,
Email, Bluetooth. You can also upload the
video or photo on YouTube.
4 The chosen messaging application will
open so you can send the video or photo.
3 Select

Note: The photo or video may need to be
resized before it can be sent by MMS. Some
videos may be too large to send by MMS at
all, in which case choose one of the other
sending options.

Get creative
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WARNING: Some functions would not
work properly if the multimedia ﬁle is not
recorded on the phone.
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Your photos and videos
Viewing your photos as a slide show
Slideshow mode will show all the photos in
your gallery one at a time as a slideshow.
Videos can not be viewed as a slideshow.
1 Touch the photo you would like to begin

the slideshow twice to open it.
2 Touch the right side of the screen to open
the options menu.
3 Select
.
4 The slideshow will begin.

/ Touch to pause the slideshow
on a particular photo. Touch again to
resume playback.

Setting a photo as wallpaper

Ed

Th
yo
live
1

1 Touch the photo you would like to set as

wallpaper twice to open it.

2

2 Touch the right side of the screen to open

the options menu.
3 Touch
.
4 The screen will switch to portrait mode.

Select the portion of the photo you would
like to set as wallpaper by moving the
green box on the thumbnail. This area will
appear in actual size on screen.
5 When you are happy with the section
touch Set.

3

Viewing your videos on a TV
There are ﬁve options within slideshow:
Touch to increase or decrease the
speed of the slideshow.
Touch here to view the photos in
a random order (i.e. not the chronological
order they appear in your gallery).
Get creative

Touch to skip to the next photo.
Touch to return to the last photo shown.
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See page 47 for more information.
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Editing your photos

1 Open the photo you’d like to edit and

Decorate your photo with stamps.
Choose from the different stamps available
and touch your photo wherever you’d like
them to be. To change the colour of a stamp
see
below.

touch to bring up the options.
2 Select
. The following screen will
be displayed.

Change the colour of a stamp, line or
some text. You must select the colour before
you draw, write or stamp the photo.

04

Select the thickness and draw over your
image to remove any stamps, lines or text.

06

There are loads of great things you can do to
your photos to change them, add to them or
liven them up a little.

Save the changes you have made to
the photos. Select to save the changes over
the Original ﬁle, or as a New ﬁle. If you
select New ﬁle enter a ﬁle name.

ll

3 Touch the icons to adapt your photo:

Crop your photo. Choose a square or
circular crop area and move your ﬁnger
across the screen to select the area.

See Adding text to a photo on
page 52.

02
03

05

07
08

Undo the last Effect or More edit you
made to the photo.
See Adding an effect to a photo
on page 52.
Touch to open further effect options
including Rotate and Mirror. There are also
more advanced editing options. See
Morphing a photo, Adding a colour
accent and Swapping the colours in
a photo on page 53.
Touch to return to the gallery.

Get creative

Draw something on your photo freehand.
Select the thickness of the line from the four
options. To change the colour of the line see
below (the colour icon will change to the
colour you have selected) below.

01
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Your photos and videos
Adding text to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Select Signature to add unframed

text or choose either of the speech bubble
shapes.
3 Enter your text using the keypad and
touch Done.
4 Move the text by touching it and sliding
it to the place you’d like it to be.

Adding an effect to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose to apply any of the six options to

the photo:
Soften - Move the marker along the bar to
soften the focus of the photo. Select Done
to save the changes or choose Cancel.
Sharpen - Move the marker along the
bar to sharpen the focus of the photo.
Select Done to save the changes or
choose Cancel.
Mosaic blur - Touch to apply a blurred
mosaic effect to the photo. Touch Undo
to return to the normal photo.

Frame - Add a frame to your photo.
You may be prompted to allow the image
size to be changed. To see the frame
types select Yes. The chosen frame will
be superimposed over your photo.
Resize - Touch here for size options.
Touch your desired size to change the size
of the photo.
Colour effect - Change the colour of
a photo to Black and white, Sepia,
Colour negative, RGB effect or
Contrast. If you select Contrast move
the marker along the bar to increase or
decrease the contrast.
3 To undo an effect simply touch Undo.
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TIP! You can add more than one effect to a
photo, except for a colour effect of which you
can only select one at a time.

4
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Morphing a photo

3 Select part of the photo. A traced line will

Morphing a photo is great for changing the
facial expressions of friends, or just for
distorting a photo for artistic effect.
1 From the editing screen touch
.
2 Choose Morphing and four crosses will

4
5

appear on the photo.
3 Move the crosses around the photo so they

are on the part you’d like to morph. For
example, if you are morphing a face, place
a cross on the outside corner of each eye
and one each side of the lips.

6

7

appear around everything in that area
which is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
Touch Done.
All colour will be removed from the photo,
apart from the section marked for colour
accenting.
Alter the intensity of the accenting by
sliding the marker up or down the intensity
bar.
Select Save to save the changes.

Swapping the colours in a photo

01
02
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04
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08

1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour swapping.
3 Select part of the photo. A traced line will

4 Select a face to represent how you’d like to

morph the photo.
5 Select Save to save the changes.

Adding a colour accent to a photo
.

7

Get creative

1 From the editing screen, touch
2 Choose Colour accent.

4
5
6

appear around everything in that area
which is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
Touch
and select a colour.
Press Done.
The part of the photo selected for colour
accenting will change to the selected
colour swapping.
Select Save to save the changes.
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Multimedia
You can store any multimedia ﬁles into your
phone’s memory so that you have easy
access to all of your pictures, sounds, videos
and games. You can also save your ﬁles to
a memory card. The advantage of using
a memory card is that you can free up space
on your phone’s memory.
To access the Multimedia menu, touch
then
. Touch My stuff to open a list of
folders storing all of your multimedia ﬁles.

My images
My images contains a list of pictures
including default images pre-loaded onto
your phone, images downloaded by you and
images taken on your phone’s camera.
Touch
to change the view from thumbnail
image to list.

My images option menus

Get creative

The options which are available to you in
My images depend on what type of image
you have selected. All of the options will be
available for pictures you have taken on the
phone’s camera, but only the Use as, Print,
Sort by and Memory manager options are
available for default images.
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TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.

5

Send - Send the image to a friend.
Use as - Set the image to appear at certain
times.
Mark/Unmark - Select multiple ﬁles.
Move - Move an image from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Copy - Copy an image from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Delete - Delete an image.
Rename - Rename an image.
Create new folder - Create a new folder
within the My images folder.
Slide show - Start a slide show.
Print - Print an image ﬁle via Bluetooth® or
PictBridge.
Sort by - Sort images into a speciﬁc order.
Memory manager - View the memory status.

Us

Sending a photo

Yo
an

1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then choose My images.
Select a photo and touch .
Touch Send and choose from Message,
Email or Bluetooth. You can also blog
this.

1
2
3
4

.

photo will be attached to the message and
you can write and send the message as
normal. If you choose Bluetooth, you will
be prompted to turn Bluetooth on and your
phone will search for a device to send the
picture to.

Organising your images
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Sort by.
Choose from Date, Type or Name.
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Note: As well as sorting your images by
category, you can also manually sort them
by using the Move option.

Deleting an image
Using an image
You can choose images to use as wallpapers
and screensavers or even to identify a caller.
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch .
Touch Use as and choose from:
Home screen - Set a wallpaper for the
standby screen.

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My images.
3 Select an image and touch
.
4 Touch Delete then Yes to conﬁrm.
TIP! To quickly delete any ﬁle in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.

Get creative

s.

Outgoing call - Set an image to appear
during outgoing calls.
Start-up - Set an image to appear when
you switch the phone on.
Shut down - Set an image to appear
when you switch the phone off.
Contacts image - Allocate an image to
a particular person in your contacts list so
that the picture shows when they call you.

5 If you choose Message or Email, your
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Multimedia
Moving or copying an image

Creating a slide show

Ch

You can move or copy an image between the
phone memory and the memory card. You
might want to do this to either free up some
space in one of the memory banks or to
safeguard your images from being lost.

If you want to look at all of the images on
your phone or scan through what you’ve
got, you can create a slide show to save
you from having to open and close each
individual image.

Yo
me
mu

1
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4

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Select an image and touch .
Select Move or Copy.

Marking and unmarking images
If you want to move, copy, send or delete
several images at once, you ﬁrst need to
identify them by marking them with a tick.
Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Mark/Unmark.
A box will appear to the left of each image.
Touch the image and a tick will appear
in the box marking it.
5 To unmark an image, touch the image
again so that the tick disappears from
the box.
6 Once you have marked all of the
appropriate boxes, press
and choose
one of the options.
1
2
3
4

Get creative
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1
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Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Slide show.
Use the and to skip through the
images or touch
to show your
images in a random order.
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Checking your memory status

My videos

You can check to see how much of your
memory space you have used and how
much you have left to use.

The My videos folder shows the list of
downloaded videos and videos you have
recorded on your phone.

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My images.

Watching a video

3 Touch
then Memory manager.
4 Choose Handset memory or

External memory.

1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My videos.
3 Select a video and touch Play.

01
02
03
04
05
06

Note: If you do not have a memory card
inserted, you will not be able to select
External memory.

07
08

My sounds
The My sounds folder contains the
Voice recordings and Default sounds.
From here you can manage, send or set
sounds as ringtones.

Using a sound
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My sounds.
3 Select Default sounds or

Voice recordings.

ringtone, Message tone, Start-up,
Shut down.

TIP! To quickly delete any ﬁle in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.

Get creative

4 Select a sound and touch Play to listen to it.
5 Touch
and select Use as.
6 Choose from Voice ringtone, Video
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Multimedia
Using options while video is paused
Touch
while in pause mode and
choose from:
Capture - Capture the frozen frame as
a picture.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type, Duration, Dimension, Protection and
Copyright details.
Send - Send the video in a Message, Email,
Bluetooth and Youtube.
Delete - Delete the video.
Use as - Use the video as a ringtone.
Video editor - Edit the video clip.

Editing a video clip
While your video is being played and is in
pause mode you can choose from a number
of options to edit the video clip.
TIP! You can not edit the video clip used as a
ringtone.
1 Select a video and touch Play.
2 Touch then
.
3 Touch Video editor and choose from:

Get creative

Trim - Cut the video down to only the part
you want.
Video merge - Merge the video with
another video clip.
Image merge - Merge the video with an
image from your Images folder.
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Text overlay - Add text to the video.
Image overlay - Add an image to the video.
Voice recording - Add sound to the video.
Audio dubbing - Dub one of voice
recordings or default sounds onto the
video. Original audio will be erased.
Time scaling - Specify divisions (scale) of
time.
Dimming Effect - Put the dimming effect.

Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose from Message,
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Email or Bluetooth. You can also blog this.
3 If you choose Message or Email, your

video clip will be attached to the message
and you can write and send the message
as normal. If you choose Bluetooth, you
will be prompted to turn Bluetooth on and
your phone will search for a device to send
the video to.

Using a video clip as a ringtone
1 Select a video and touch
.
2 Touch Use as and choose from Voice

ringtone or Video ringtone.

Using the video options menu
From the My videos folder, you can choose
from the following options:
Use as - Set a video as your ringtone.
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Send - Send a video to a friend.
Move - Move a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Copy - Copy a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Delete - Delete a video.
Rename - Rename a video.
Mark/Unmark - Select multiple ﬁles.
Create new folder - Create a new folder
within the My videos folder.
Sort by - Sort videos into a speciﬁc order.
Memory manager - View the memory status.

Playing a game
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then My games & apps.
3 Select a game and touch Launch.

d
nd
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My games and apps
You can download new games and
applications to your phone to help keep you
amused when you have time to spare.

Downloading a game
1 Touch
then
.
2 Touch Games & Apps then My games

& apps.
TIP! To quickly delete any ﬁle in My stuff, touch
it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.

Using the games options menu
From the My games & apps folder, the
following options are available:
Create new folder – Create a folder within
My games & apps.
Sort by - Sort the games and applications by
Date, Size or Name.
Memory manager - View the memory status.

Get creative
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Multimedia
Flash contents

Transferring a ﬁle to your phone

Ot

The Flash contents folder contains all of your
default and downloaded SWF ﬁles.

Viewing an SWF ﬁle

Bluetooth is probably the easiest way to
transfer a ﬁle from your computer to your
phone. You can also use LG PC Suite via
your sync cable, see page 72 for details.

1 Touch

To transfer using Bluetooth:
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then

.

2 Touch My stuff then Flash contents.
3 Select the ﬁle and touch View.

Using options viewing the SWF ﬁle
Touch
while in pause mode and
choose from:
Play/Pause - Pause or resume playback.
Send - Send the ﬁle via MMS, Email or
Bluetooth.
Go to list - Return to your list of SWF ﬁles.
Full screen view - View your SWF in full
screen mode (this only appears if you touch
without pausing).
Mute - Switch the sound off.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type and Protection of the ﬁle.

Documents
Get creative

From the Documents menu, you can view
all of your document ﬁles. From here you
can view Excel, Powerpoint, Word, Text and
pdf ﬁles.
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1 Make sure your phone and computer have

Bluetooth switched on and are visible to
one another.
2 Use your computer to send the ﬁle
via Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to
accept it on your phone by touching Yes.
4 The ﬁle should appear in your Documents
or Others folder.

Viewing a ﬁle
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then Documents.
3 Select a document and touch View.

To
1
2
3
4

ve

ts

Others

Muvee studio

The Others folder is used to store ﬁles which
are not pictures, sounds, videos, games or
applications. It is used in the same way as the
Documents folder. You may ﬁnd that when
you transfer ﬁles from your computer to your
phone that they appear in the Others folder
rather than the Documents folder. If this
happens you can move them.

The Muvee studio allows you to create an
image slide show combined with music.

01
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To Move a ﬁle from Others to Documents:

06

Touch
then
.
Touch My stuff then Others.
Select a ﬁle and touch
Touch Move, then touch Move again.

07

1
2
3
4
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Multimedia
Creating a movie
1 Touch
then
.
2 Touch Muvee studio.
3 Touch
to add an image. Touch the

images you want to include then select
Done.
4 Touch
to choose a Muvee style.
Select from:
Classic
Forever
Moody
Modern
Musical
5 Touch Play to see what you’ve created.
6 Touch
then Save Location to choose
where to save the movie.

Music
Your LG KU990 has built-in music player
so you can play all your favourite tracks.
To access the music player, touch
then
then Music. From here you can access
to number of folders:
Get creative

Recently played - View all of the songs you
have played recently.
All tracks - Contains all of the songs you
have on your phone.
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Playlists - Contains any playlists you
have created.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
Shufﬂe tracks - Listen to your music
in a random order.

Transferring music onto your phone
The easiest way to transfer music onto your
phone is via Bluetooth or your sync cable.
You can also use LG PC Suite, see page 72
for details. To transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have Bluetooth

switched on and are visible to one another.
2 Select the music ﬁle on the other device

and choose to send it via Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to

accept it on your phone by touching Yes.
4 The ﬁle should appear in Music >

All tracks.
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Playing a song

Creating a playlist

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then All tracks.
3 Select the song you want to play and

You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from the
All tracks folder.

01

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.

03

4
5
6
7

touch Play.
Touch to pause the song.
Touch
to skip to the next song.
Touch
to skip to the previous song.
Touch
to stop the music and return
to the Music menu.
TIP! To change the volume while listening to
music, touch .

3 Touch Add, enter the playlist name and

touch Save.
4 The All tracks folder will show. Touch all
of the songs that you would like to include
in your playlist; a tick will show next to
their name.
5 Touch Done.
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To play a playlist, select it and touch Play.
Note: To add a second playlist, touch
then Add new playlist.

er.
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Multimedia
Editing a playlist

Video playlists

From time to time, you may want to add new
songs or delete songs from a playlist. When
you want to do this, you can edit the playlist.

All of your videos are stored in the Video
playlists menu.

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Select the playlist.
4 Touch
and select:

Add new songs – To add more songs to
the playlist. Mark the ones you want and
touch Done.
Move up/down – Move the song up or
down the list to change the playing order.
Send – Send a song via Message, Email
or Bluetooth.
Remove from list – Remove a song from
the playlist. Touch Yes to conﬁrm.
Mark/Unmark – Select multiple ﬁles.
Use as – You can set the song as a effect
sound.

Deleting a playlist

Get creative

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch
then Delete or Delete

all to delete all of the playlists.
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1 Touch
then
.
2 Touch Video playlists, then All videos.

A list of all your video clips will appear.
3 Touch Play to watch a video.

You can manage your video clips by
creating playlists.
1 Touch
then
.
2 Touch Video playlists, then Playlists.
3 Touch Add, enter the playlist name and

touch Save.
4 All of your videos will show in a list.

Select the ones you want in the playlist;
a tick will appear next to their name.
5 Touch Done.

Voice recorder
Use your voice recorder to record voice
memos or other sounds.
1 Touch
then
.
2 Touch Voice recorder then

and choose from:
Duration – Set the recording duration.
Choose from MMS message size,
1 minute or No limit.

Re
1
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Quality – Select the sound quality.
Choose from Super Fine, Fine or
Normal.
Go to my sounds – Open the Voice
recordings folder in My sounds.

Recording a sound or voice
1
2
3
4
5

Touch
then
.
Touch Voice recorder.
Touch
to begin recording.
Touch to end recording.
Touch to listen to your recording.

Sending the voice recording
1 Once you have ﬁnished recording,

touch .
2 Touch Send and choose from Message,
Email or Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recording will be
added to the message and you can write
and send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on.
Note: After you have ﬁnished recording,
touch
and choose Send, Rename,
Delete, Use as (to use the recording as your
ringtone) or Go to my sounds.
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Using the radio
Your LG KU990 has an FM radio feature so
you can tune into your favourite stations to
listen to on the move.
Note: You will need to insert your headphones
in order to listen to the radio. Insert them into
the headphone socket (this is the same
socket that you plug your charger into).
Get creative
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Multimedia
Searching for stations

Editing the channels

Li

You can tune radio stations into your phone
by searching for them either manually or
automatically. They will then be saved to
speciﬁc channel numbers so you don’t
have to keep re-tuning. You can save up
to 12 channels in your phone.

You may want to move the stations to another
channel so that the ones you listen to most
frequently are easier to access.

1
2

To auto tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then
.
3 Touch Auto scan then Yes. The stations
found will automatically be allocated to
a channel number in your phone.
To manually tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then
.
3 Touch Manual tuning and enter the
station frequency.
4 Touch OK, then Save.
5 Select the channel number you want to
save the station to and touch OK.
Note: You can also manually tune into
a station by using and displayed next
to the radio frequency.
Get creative
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1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then

.

3 Touch Edit channel and select the

channel you want to change.
4 Either select a station from one of the

other channels, or manually tune the
channel into the frequency you want.
5 Touch Save.

Resetting channels
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch FM radio then .
Touch Edit channel then .
Choose Reset to reset the current channel
or choose Reset all to reset all of the
channels. Each channel will return to the
starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

er

1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then touch the channel

number of the station you would like to
listen to.
TIP! To improve the radio reception, extend
the headset cord, which functions as the
radio antenna.
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Organiser
Adding an event to your calendar
1 From the standby screen select

2
3
4

5
6

7

8

,
then touch
and choose Organiser.
Select Calendar.
Select the date you would like to add
an event to.
Touch then Add new event.
Select whether you would like to add an
Appointment, Anniversary or Birthday
and touch OK.
Check the date and enter time you would
like your event to begin.
For appointments and anniversaries enter
the time and date your event ﬁnishes in the
lower two time and date boxes.
If you would like to add a subject or a note
to your event, touch Subject or Name and
type in your note, followed by OK.
Select Save and your event will be saved
in the calendar. A square cursor will mark
the day that any events have been saved
to and a bell will ring at the start time of
your event, so that you can stay organised.

Get organised
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TIP! You can set a holiday period in your calendar.
Touch each day you are on holiday one at time,
then touch and select Holiday. Each day will
be shaded red. When you come to set an alarm,
you can choose to exclude days set as holiday.

Changing your default calendar
view
, then
touch
and choose Organiser. Select
Settings.
2 Touch Calendar and choose either Month
view or Week view.
3 Press OK to conﬁrm your choice.
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1 From the standby screen select

Sh
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Adding an item to your to do list

Using date ﬁnder

1 From the standby screen select

Date ﬁnder is a handy tool to help you
calculate what the date will be after a certain
amount of days has passed. For example,
60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.
This is great for keeping tabs on deadlines.

, then

touch
and choose Organiser.
2 Select To do and touch Add.
3 Set the date for the to do item, add notes
and select a priority level: High, Medium
or Low.
4 Save your to do list item by selecting Save.
TIP! You can edit a item by selecting it, and
touching . Now select Edit.
Conﬁrm your amends by selecting Save.

th

Sharing a to do item

1 From the standby screen select
2
3
4
5

, then
touch
and choose Organiser.
Select Date ﬁnder.
In the From tab set your required date.
In the After tab set the number of days.
The Target date will be shown below.
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1 From the standby screen select

, then
and choose Organiser. Select To do.
2 Select the to do item you would like to
share, then touch .
3 Select Send. You can choose to share your
to do item by Text message, Multimedia
msg., Email or Bluetooth.
TIP! You can back up and synchronise your
calendar with your computer. See PC Sync
on page 72.
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Organiser
Setting your alarm
1 From the standby screen select
2
3
4

5

6

7

8

Adding a memo
, then

and choose Alarms.
Select and touch Add new.
Set the time you would like the alarm
to sound and touch Set.
Choose whether you would like your
alarm to sound Once, Daily, Sun - Thu,
Sun - Fri or Fri - Sat.
Press OK.
Select to select a sound for your alarm.
To listen to sounds touch the sound,
followed by Play. After you have made
your selection, touch Select.
Add a memo for the alarm. Touch OK
when you have ﬁnished typing the memo.
When the alarm sounds the memo will
be displayed.
Finally you can set the snooze interval at
5, 10, 20, 30 minutes, 1hour or off. Press
OK to conﬁrm your choice.
Once you have set your alarm, touch Save.

Note: You can set up to 5 alarms.
Get organised
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1 From the standby screen select

Ad
, then

touch
and choose Memo.
2 If there are no existing memos, select
Add or if you have already added some
memos, select followed by Add new.
3 Type your memo, followed by Save.
4 Your memo will appear on screen next time
you open the Memo application.
TIP! You can edit an existing memo. Select
the one you want to edit and touch Edit.

Using your calculator
1 From the standby screen select
2
3
4
5

, then
touch
and choose Tools.
Select Calculator.
Touch the numeric keys to input numbers.
For simple calculations, touch the function
you require (+, –, *, /), followed by =.
For more complex calculations, touch
and choose from +/-, sin, cos, tan, log,
ln, exp, sqrt, deg or rad.
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Adding a city to your world clock

Converting a unit

1 From the standby screen select

1 From the standby screen select

, then

touch
and choose Tools.
2 Select World clock.
3 Touch the
icon, followed by Add city.
Start typing the name of the city you
require and it will show at the top of the
screen. Alternately touch Map, and select
your chosen city from the map.
4 Touch Select to conﬁrm your choice.
TIP! If you are abroad you can change your
time zone from World Clock by touching ,
followed by Change time zone. Choose your
required time zone as above, and touch Select.
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5

, then
touch
and choose Tools.
Select Converter.
Choose whether you would like to convert
Currency, Surface, Length, Weight,
Temperature, Volume or Velocity.
You can now select the unit, and enter
the value you would like to convert from,
followed by the unit you would like to
convert to.
The corresponding value will appear on the
screen.
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PC Sync
You can synchronise your PC with your phone
to make sure all your important details and
dates match, but also as a backup to put your
mind at ease.

Installing LG PC Suite on
your computer
1 From the standby screen select
2
3
4

5
6
7

, then
and choose Phone settings.
touch
Select Connectivity, then USB
connection mode.
Select Data Service and touch OK.
Insert the supplied CD into your PC. LG PC
Suite Installer will appear on your screen.
Click on LG PC Suite Installer.
Select the language you would like the
installer to run in and click OK.
Follow the instructions on screen to
complete the LG PC Suite Installer wizard.
Once installation is complete, the LG PC
Suite icon will appear on your desktop.

Get organised
72 LG KU990 | User Guide

Connecting your phone and PC

Vi

1 Connect the USB cable to your phone

1

and your PC.
2 Double click on the LG PC Suite Icon
on your desktop.
3 Click on Connection Wizard, then USB.
4 Click on Next, then Next again, then Finish.
Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your
phone’s information
1 Connect your phone to your PC as

outlined above.
2 Click on the Backup icon, and select

Backup or Restore.
3 Mark the contents you would like to back

up or restore. Select the location you would
like to backup information to, or restore
information from. Click OK.
4 Your information will be backed up.
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Viewing your phone ﬁles on your PC

Synchronising your contacts

1 Connect your phone to your PC as

1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Contacts icon.
3 Select Transfer, then Import from

01

mobile handset. Your PC will now import
and display all contacts saved to your
USIM card and handset.
4 Click on File and select Save. You can
now select where you would like to save
your contacts to.

03

outlined above.
2 Click on the Contents icon.
3 All of the documents, ﬂash contents,
images, sounds and videos you have saved
onto your phone will be displayed on the
screen in the LG Phone folder.
TIP! Viewing the contents of your phone on
your PC helps you to arrange ﬁles, organise
documents and remove contents you no
longer need.

Note: To backup contacts saved to your
USIM card, click on the SIM card folder on
the left side of your PC screen. Select Edit
at the top of the screen, then Select all.
Right-click your contacts and select Copy
to contact. Now click on the Handset
folder on the left of your screen and all your
numbers will be displayed.
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PC Sync
Synchronising your messages
1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All of your PC and phone messages will

be displayed in folders on your screen.
4 Use the tool bar at the top of your screen
to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass
storage device
You phone can only be used as a mass
storage device if you have a memory
card inserted.
1 Disconnect your phone from your PC.
2 From the standby screen select
3
4
5

6

, then
touch
and choose Phone settings.
Select Connectivity, then USB
connection mode.
Select Mass storage and touch OK.
Connect your phone to your PC. Your
phone will read: Connecting as Mass
Storage… followed by Connected
as Mass Storage Mode. Do not
disconnect during transfer.
All of your phone ﬁles will automatically
be stored onto your PC hard drive.

Note: Your phone must be unplugged from
your PC to initiate Mass Storage.
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Note: Mass storage backs up content saved
on your memory card only, not your handset
memory. To transfer the content of your
handset memory (e.g. contacts) you’ll need
to synchronise using PC Sync.
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DivX Converter
Install the DivX converter which is supplied on
the same CD as the PC Sync software.
Once installed select DivX from the Program
Files on your PC, then DivX converter followed
by Converter.
This will open the Converter application.
Use the arrows in the application to change
the conversion format to Mobile. If you do a
right click on the application box and select
Preferences, you can change the location of
where the converted ﬁles are saved.
Once you are ready to convert your ﬁles,
simply drag and drop the ﬁles into the
application, for initial analysis. Following this,
you will need to select Convert for the process
to begin. When the process is ﬁnished a
Conversion complete pop up will be displayed.
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The converted ﬁle can now be transferred
to your phone, using the Mass Storage
functionality (see page 74 for details) or
Upload via contents using the PC Sync
software (see page 72 for details).
Get organised
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The web
With browser at the tip of your ﬁngers, you
can get the up to date news and weather
forecast as well as information on sports
or trafﬁc whenever you need it. In addition,
browser allows you to download the latest
music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web
1 From the standby screen select

, then
touch
and choose Browser.
2 To access the browser homepage directly,
select Home. Alternately select Enter
address and type in your desired URL,
followed by Connect.

Note: An additional cost is incurred when
connecting to this service and downloading
content. Check your data charges with your
network provider.

Adding and accessing
your bookmarks
For easy and fast access to your favourite
websites, you can add bookmarks and save
web pages.
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The web
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1 From the standby screen select
2

, then
touch
and choose Browser.
Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the screen.
To add a new bookmark, select and
touch Add new. Enter a name for your
bookmark followed by the URL.
Touch Save. Your Bookmark will now
appear in the list of bookmarks.
To access the bookmark simply scroll to
the required bookmark and touch Open.
You will be connected to your bookmark.
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Saving a page

Viewing your browser history

1 Access your required webpage as

1 From the standby screen select

described above.
2 Touch
and select Save this page.
3 Enter a name for the webpage so you can
easily recognise it.
4 Touch Save.
TIP! This menu will also allow you to edit
titles of saved pages, protect or unprotect the
screen memo, and delete saved pages.

n

, then
touch
and choose Browser. Select
History.
2 A list of web page titles you have accessed
recently will be displayed. To access one
of these pages, simply select the required
page and touch Connect.

Changing the web browser settings
, then
and choose Browser. Select
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1 From the standby screen select

Accessing a saved page
1 From the standby screen select

touch
and choose Browser.
2 Select Saved pages.
3 Select the required page and touch
followed by Open.

, then

,

touch
Settings.
2 You can choose to edit Proﬁles,
Character encoding, Cache, Cookies,
Java script, security, or to reset all
settings, select Reset Settings.
3 Once you have changed your settings,
select OK.
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The web
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The web
Using your phone as a modem
Your KU990 can double as a modem for your
PC, giving you email and internet access even
when you can’t connect using wires. You can
use either the USB cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite installed
on your PC.
2 Connect your KU990 and your PC using
the USB cable and launch the
LG PC Suite software.
3 Click Communication on your PC. Then
click Settings and select Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem and
select OK. It will now appear on screen.
5 Click Connect and your PC will connect
through your KU990.
Note: For more information on synchronising
using the LG PC Suite see page 72.

The web
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Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On and

Visible for both your PC and KU990.
2 Pair your PC and KU990 so that a

passcode is required for connection.
3 Use the Connection wizard on your

4
5
6

7

LG PC Suite to create an active
Bluetooth connection.
Click Communication on your PC.
Then click Setting.
Click Modem.
Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It will now
appear on screen.
Click Connect and your PC will connect
through your KU990.

Note: For more information on Bluetooth
see page 82.
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Settings
Within this folder you can adapt your settings
to make your KU990 personal to you.
Note: For information on call settings see
page 22.

Changing your screen settings
1 Touch
then choose
.
2 Touch Screen settings and then

choose from:
Main screen theme - Choose the theme
for your standby screen or outgoing call.
Clock and Calendar - Choose what is
visible on your standby screen.
Brightness - Adjust the screen’s brightness.
Backlight - Choose how long the
backlight remains on for.
Note: The longer the backlight is on for,
the more battery power is used and you
may need to charge your phone more often.
Handset theme - Quickly change the
whole look of your screen.
Font - Adjust the font colour.
3 Touch Save to save your settings.

Settings
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Personalising your proﬁles

Ch

You can quickly change your proﬁle on the
standby screen. Simply touch the currently
active proﬁle icon in the top right corner.
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Using the settings menu you can personalise
each proﬁle setting.
1 Press

and then choose

T
l
s
v

.

2 Touch Proﬁles and then choose the proﬁle

you want to edit. You cannot edit the Silent
and Vibrate only proﬁles.
3 Touch
and choose Edit.
4 You can then change all of the sounds and
alert options available in the list, including
your Ring tone and Volume, Message
alerts, Screen sound settings and more.
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Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting your KU990
works so that it works in a way which suits
you best.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1 Touch
then choose
.
2 Touch Phone settings then choose from

01

Changing your connectivity settings

03

Your connectivity settings have already been
set up by your network operator, so you can
enjoy your new phone from the off. If you
want to change any settings, use this menu.
then
. Touch Phone settings
Touch
and select Connectivity.
Network settings - Your KU990 connects
automatically to your preferred network.
To change these settings use this menu.
Access point - Your network operator has
already saved this information. You can add
new access points using this menu.
USB connection mode - Choose Data
service and synchronise your KU990 using
the LG PC Suite software to copy ﬁles from
your phone. See page 72 for more
information on synchronisation.
Synch service - See page 72 for more
information on synchronisation.
TV out - Choose PAL or NTSC for connecting
your KU990 to a TV.
Note: The TV output cable is available for
purchase separately.
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Settings

the list below.
Date and time - Adjust your date and
time settings or choose to auto update the
time when you travel or for daylight saving.
Power save - Choose to switch the factory
set power saving settings On or Off.
Languages - Change the language
of your KU990’s display.
Security - Adjust your security settings,
including PIN codes, handset lock, auto key
lock and changing codes.
Connectivity - See Changing your
connectivity settings on the next page
for more information.
Memory manager - See Using memory
manager on page 82 for more information
Touchpad calibration - Reset your
screen for ease of use.

Reset settings - Reset all the settings to
their factory deﬁnitions.
Handset information - View the technical
information for your KU990.
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Settings
Using memory manager

Using ﬂight mode

To

Your KU990 has three memories available:
the phone, the USIM Card and an external
memory card (you may need to purchase
the memory card separately).

Turn on ﬂight mode by selecting
, then
. Touch Flight mode and select On.
Flight mode will not allow you to make calls,
connect to the Internet, send messages or
use Bluetooth.

1

You can use memory manager to determine
how each memory is used and see how much
space is available.
followed by
. Select Phone
Touch
settings then Memory Manager.
Handset common memory - View the
memory available on your KU990 for Pictures,
Sounds, Videos, FlashContents, MMS, Email,
Java, Documents and others.
Handset reserved memory - View the
memory available on your handset for SMS,
Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call
history, Bookmarks and Miscellaneous items.
USIM memory - View the memory available
on your USIM Card.
External memory - View the memory available
on your external memory card (you may need
to purchase the memory card separately).
Primary storage settings - Choose the
location you prefer items to be saved to.
Settings

TIP! See page 12 for information on inserting a
memory card.
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Sending and receiving your ﬁles
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and receive
ﬁles as no wires are needed and connection
is quick and easy. You can also connect to a
Bluetooth headset to make and receive calls.
To send a ﬁle:
1 Open the ﬁle you want to send, typically
this will be a photo, video or music ﬁle.
2 Touch
and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 Touch Yes to turn Bluetooth on.
4 Your KU990 will automatically search for
other Bluetooth enabled devices within
range.
5 Choose the device you want to send the
ﬁle to and touch Select.
6 Your ﬁle will be sent.
TIP! Keep an eye on the progress bar to
make sure your ﬁle is sent.
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To receive a ﬁle:
1 To receive ﬁles your Bluetooth must be

both On and Visible. See change your
Bluetooth settings below for more
information.
2 A message will prompt you to accept the
ﬁle from the sender. Touch Yes to receive
the ﬁle.
3 You will see where the ﬁle has been saved
and you can choose to View the ﬁle or
Use as wallpaper. Files will usually be
saved to the relevant folder in My Stuff.
Changing your bluebooth settings:
1 Touch
and choose Settings.
2 Choose Bluetooth then Settings.

By pairing your KU990 and another device,
you can set up a passcode protected
connection. This means your pairing is more
secure.
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
You can change your visibility in the
Settings menu.
2 Touch Paired Devices then New.
3 Your KU990 will search for devices.
When the search is completed Refresh
and Add will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with
and enter the passcode then touch OK.
5 Your phone will then connect to the other
device, on which you should enter the
same passcode.
6 You passcode protected Bluetooth
connection is now ready.
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Settings

Make your changes to:
My device visibility - Choose to be
Visible or Hidden.
My device name - Enter a name for your
KU990.
Supported services - Choose how to use
Bluetooth in association with different
services. See Using your phone as
a modem on page 78 or Using
a Bluetooth headset on page 84.
My address - Change your Bluetooth
address.

Pairing with another Bluetooth device

83

Settings
Using a Bluetooth headset
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
2 Follow the instructions that came with your

headset to place your headset in pairing
mode and pair your devices.
3 Touch Yes to Connect now. Your KU990
will automatically switch to Headset proﬁle.
TIP! See page 22 for details on BT answer
mode so that you can control how you
answer calls when your Bluetooth headset is
connected.

Settings
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Accessories
These accessories were supplied with KU990.

Charger

Data cable and CD
Connect and
synchronise your
KU990 and PC.

Battery
User Guide
Learn more about
your KU990.

Stylus and
carry strap

Stereo headset
Accessories
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Note
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different
regions; please check with our regional
service company or agent for further inquires.
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this guide
is approved for use on the GSM 900, DCS
1800, PCS1900 and W-CDMA network.

General

A number of features included in this guide
are called Network Services. These are
special services that you arrange through
your wireless service provider. Before you
can take advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them through
your service provider and obtain instructions
for their use from your service provider.

Network service
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Product name : KU990
System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging), +45°C (charging)
Min : -10°C

g)

Guidelines for safe and efﬁcient Use

G

Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed information is given
in this manual.

•

• Emergency calls may not be available

•

WARNING
• Mobile Phones must be switched off at all

•

times in an aircraft.
• Do not hold the phone in your hand

while driving.
• Do not use your phone near petrol stations,

fuel depots, chemical plants or blasting
operations.
• For your safety, use ONLY speciﬁed
ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands
while it is being charged. It may cause an
electric shock or seriously damage your
phone.
• Keep the phone in a safe place out of small
children’s reach. It includes small parts
which if detached

CAUTION
• Switch off the phone in any area where

Guidelines

required by special regulations. For
example, do not use your phone in
hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.
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•
•

under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone
for emergency calls.
Only use ORIGINAL accessories to avoid
damage to your phone.
All radio transmitters carry risks of
interference with electronics in close
proximity. Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
Batteries should be disposed of in
accordance with relevant legislation.
Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy

•

•

•

Radio wave exposure and Speciﬁc Absorption
Rate (SAR) information
This mobile phone model KU990 has been
designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This
requirement is based on scientiﬁc guidelines
that include safety margins designed to
assure this safety of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure guidelines

employ a unit of measurement known as
the Speciﬁc Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardized
method with the phone transmitting at its
highest certiﬁed power level in all used
frequency bands.
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• While there may be differences between
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Product care and maintenance
WARNING!
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying
to the phone, and may be dangerous.

• Do not disassemble this unit. Take it to a

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

qualiﬁed service technician when repair
work is required.
Keep away from electrical appliances such
as TVs, radios, and personal computers.
The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
The coating of the phone may be damaged
if covered with wrap or vinyl wrapper.
Use dry cloth to clean the exterior of the
unit. (Do not use solvent such as benzene,
thinner or alcohol.)
Do not subject this unit to excessive smoke
or dust.
Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
Do not tap the screen with a sharp object;
otherwise, it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or
moisture.
Use the accessories like an earphone
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
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the SAR levels of various LG phone
models, they are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by the
international Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP), which is
2W/kg averaged over ten (10) gram of
tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.826 W/kg (10g).
• SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted the
SAR limit recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
which is 0.631 W/kg averaged over one (1)
gram of tissue.
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G

Efﬁcient phone operation

Ch

Electronics devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near

medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over
pacemakers, i.e. in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the areas when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making

Guidelines

or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic
systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
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• When your vehicle is equipped with an

air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can fail
or cause serious injury due to improper
performance.

Blasting area
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Potentially explosive atmospheres
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• Do not use the phone at a refueling point.

Ba

Do not use the phone where blasting is in
progress. Observe restrictions,and follow any
regulations or rules.

Don’t use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store ﬂammable gas,
liquid, or explosives in the compartment of
your vehicle which contains your mobile
phone and accessories.

In aircraft
Wireless devices can cause interference
in aircraft.

•

•

•

• Turn off your mobile phone before boarding

any aircraft.

•

• Do not use it on the ground without crew

permission.

•

Guidelines for safe and efﬁcient Use
Children
Keep the phone in a safe place out of small
children’s reach. It includes small parts which
if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls
y

.

Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone
for emergency calls. Check with your local
service provider.

• Recharge the battery if it has not been

used for a long time to maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct

•

•
•

Battery information and care
• You do not need to completely discharge

of

•

•

ng
•

•
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•

the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory
effect thatcould compromise the battery’s
performance.
Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximize the
battery life.
Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.
Keep the metal contacts of the battery
pack clean.
Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance. The
battery pack maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.

sunlight or use it in high humidity, such as
the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.
There is risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to
the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.
Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions.
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