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možnosti vašega operaterja.

KU990 Navodila za uporabo

SLOVENŠČINA

Čestitamo vam ob nakupu naprednega
kompaktnega telefona LG KU990, ki je
namenjen delu z najnovejšimi digitalnimi
mobilnimi tehnologijami.

Odstranitev vaše stare naprave
1 Simbol prekrižanega koša za smeti pomeni, da je treba pri odstranitvi
naprave ravnati v skladu z evropsko direktivo 2002/96/EC.
2 Vse električne in elektronske izdelke je treba odvreči ločeno od
komunalnih odpadkov, v za to namenjenih zbiralnih mestih.
3 Pravilna odstranitev vaše stare naprave bo pripomogla k preprečevanju
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi.
4 Za podrobnejše informacije o odstranitvi stare naprave se obrnite
na trgovino, kjer ste napravo kupili, ali podjetje, ki se ukvarja z
odstranjevanjem električnih naprav.
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Spoznajte vaš telefon

D
Izbira načina fotoaparata

Polnilec, kabel, vmesnik za slušalke
NAMIG: Pred povezovanjem USB-kabla počakajte,
da se telefon prižge in prijavi v omrežje.

Tipka za Odklep/
Zaklep (stabilizacija
slike pri fotoaparatu)

Leča kamere
Tipka za končanje in
vklop/izklop
Konča ali zavrne klic.
Vklopi/izklopi telefon.
Ob enkratnem pritisku se
telefon vrne na zaslon v
stanju mirovanja.
Tipka Počisti
Z vsakim pritiskom pobriše
en vnos.
Tipka za klicanje
Pokliče telefonsko številko
in sprejema dohodne klice.

Kako začeti

OPOZORILO: Polaganje težjih predmetov na
telefon ali sedenje na telefonu, medtem ko je ta
spravljen v žepu, lahko poškoduje zaslon LCD in njegovo
funkcionalnost občutljivosti na dotik.
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Gumb za zajem

Deli telefona
ta

01
02

NAMIG: Nivo glasnosti lahko nastavljate med
poslušanjem glasbe, igranjem iger ali med samim
klicem.

03

OPOZORILO: Bližina magneta lahko
povzroči nepravilno delovajne koleščka.

05

04

06
07
08
Pokrov baterije
Baterija
Mikrofon

Ležišče kartice SIM
Gumb za zajem
Reža za pomnilniško kartico
Tipka za Odklep/ Zaklep
Senzor svetlobe (stabilizacija slike pri fotoaparatu)
Bliskavica
Leča fotoaparata
Izbira načina fotoaparata

Kako začeti

m

Drsni kolešček
Služi za povečavo/pomanjšavo motivov, ko
je fotoaparat v načinu fotoaparat ali kamera.
Premikanje po menijih.

9

Vstavitev kartice SIM in baterije

1 Odstranite pokrovček baterije
Pritisnite in držite gumb za sprostitev
pokrovčka na vrhu telefona in dvignite
pokrovček baterije.

2 Odstranite baterijo
Z uporabo pokrovčka baterije le-to
zataknite za rob in jo previdno dvignite iz
njenega ležišča.

V

3

OPOZORILO: Za odstranjevanje baterije ne
uporabljajte nohtov.
OPOZORILO: Baterije ne odstranjujte,
medtem ko je telefon vklopljen, saj lahko
poškodujete telefon.

4
Kako začeti
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Vstavitev kartice SIM in baterije
01
02
03
04
3 Vstavite kartico SIM
Potisnite kartico SIM v njeno ležišče.
Prepričajte se, da so kovinski kontakti na
kartici obrnjeni navzdol. Za odstranitev
kartice SIM jo nežno povlecite v nasprotni
smeri.

05
06
07
08

Kako začeti

4 Vstavitev baterije
Najprej vstavite zgornji del baterije v zgornji
rob njenega ležišča. Prepričajte se, da
kontakti baterije dobro nalegajo na kontakte
v telefonu. Konec baterije pritisnite navzdol
dokler se ne zaskoči v svojem ležišču.

5 Polnjenje telefona
Ob strani telefona KU990 odstranite zaščito
vmesnika za polnjenje ter nanj priklopite
polnilec. Polnilec vključite v električno
omrežje. Telefon KU990 polnite vse dokler
se na zaslonu ne izpiše sporočilo, da je
telefon popolnoma napolnjen.
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Pomnilniška kartica

S

Vstavljanje pomnilniške kartice

1 Iz menija v stanju pripravljenosti izberite

Pomnilnik vašega telefona lahko razširite z
uporabo pomnilniške kartice. LG KU990 podpira
pomnilniške kartice do kapacitete 2 GB.

, zatem pritisnite
in izberite možnost
Nastavitve telefona.
2 Izberite Urejanje pomnilnika ter zatem
Zunanji pomnilnik.
3 Pritisnite Formatiraj in potrdite svojo izbiro.
4 Vnesite geslo, če je le-to nastavljeno, in
vaša kartica bo formatirana ter pripravljena
za uporabo.

NAMIG: Pomnilniška kartica je opcijski
pripomoček.
1 Odstranite pokrovček baterije in baterijo.
2 Vstavite pomnilniško kartico.

Potisnite pomnilniško kartico v režo dokler
se ne zaskoči v svojem ležišču.
Prepričajte se, da so kovinski kontakti na
kartici obrnjeni navzdol.

NAMIG: Za spremembo privzete lokacije
shranjevanja podatkov odprite Upravljalca
pomnilnika iz menija Nastavitve telefona ter
izberite možnost Nastavitve primarne lokacije.

Pomnite: Če se na vaši kartici že nahajajo
datoteke, bodo le-te razvrščene v ustrezne
mape. Npr. video datoteke bodo shranjene v
mapi Moji videi.

Prenos kontaktov
Za prenos kontaktov iz kartice SIM v telefon
storite naslednje:
1 V stanju pripravljenosti izberite možnost
3 Vstavite baterijo in njen pokrovček.

Kontakti.

Kako začeti

Formatiranje pomnilniške kartice

2 Pritisnite Nastavitve in nato Kopiraj.
3 Izberite možnost Telefon na SIM in

Če je vaša pomnilniška kartica že formatirana,
lahko pričnete z uporabo. V kolikor temu ni
tako, jo morate najprej formatirati.

4 Izberite možnost Vse skupaj ali
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pritisnite OK.

Posamično ter potrdite izbiro z OK.

Seznam menijev

ost

01
02
03

o.

04

na

05
Klicanje

Kontakti

Seznam
klicev

Sporočila

Igre &
Aplikacije

WWW

Muvee
studio

06
Alarmi

Zaslon

Proﬁl

07
08

Mobilna
TV

Kamera

FM radio

Glasba

Bloger

Moje
datoteke

Organizator Orodia

Beležka

Diktafon

Nastavitve Nastavitve
klicev
telefona

Na letalu

Bluetooth

Special

Kako začeti

* Ta storitev je odvisna od operaterja. Prosimo,
obrnite se na vašega ponudnika storitev.
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Stanje pripravljenosti
Ko vaš KU990 ni v uporabi, se bo vrnil v
stanje pripravljenosti. Na tem zaslonu lahko
dostopate do vseh možnosti menijev, opravite
hiter klic in si ogledate stanje telefona ter
številne druge možnosti.

Vrstica stanja

Večopravilnost

Hit
na

Zaslon, občutljiv na dotik
Zaslon v stanju pripravljenosti je odlična
priložnost za spoznanje delovanja zaslona,
občutljivega na dotik.
Za želeno izbiro se natančno dotaknite njene
ikone. Telefon KU990 bo malce zavibriral ob
prepoznavi dotika.
Za pregled seznamov se postavite na zadnjo
vidno možnost in s prstom podrsajte po
zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil
navzgor in vam prikazal dodatne možnosti.

Dostop do bližnjic

• Zaslona ne pritiskajte premočno, saj je zelo

občutljiv in zazna že nežen dotik.
• Uporabite konice prstov za izbiro možnosti,

Stanje pripravljenosti

pri tem pa pazite, da ne bi pomotoma
izbrali katere izmed možnosti okoli želene
ikone.
• Ko se osvetlitev zaslona izklopi, za dostop
do stanja pripravljenosti pritisnite gumb za
Odklep/Zaklep telefona, ki se nahaja na
desni strani telefona.
• Telefona ne pokrivajte, saj na dotik občutljiv
zaslon ne deluje, če ga prekrijete.
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Hi

▲ Meni bližnjic

Hitre tipke

Hitre tipke
01

Hitre tipke ponujajo enostaven dostop do
najpogosteje uporabljanih funkcij telefona.
Pritisnite za odpiranje polnega menija, ki
je razdeljen na štiri podmenije. Za ogled
dodatnih možnosti podmenijev pritisnite
njihov jeziček.
Pritisnite za prikaz menija za opravljanje
klicev. Vnesite številko s pomočjo
tipkovnice ter pritisnite
ali
.
Za opravljanje video klica pritisnite
po vnosu številke. Podrobnosti najdete na
strani 18.

02
Pritisnite za dostop do menija sporočil.
Tukaj lahko napištete novo sporočilo
SMS ali e-pošto ter si ogledate mapo s
sporočili. Podrobnosti najdete na strani
26.
Pritisnite za dostop do imenika. Na levi
strani zaslona so jezički urejeni v
abecednem vrstnem redu, zato boste
hitro našli kontakt, ki ga iščete. Ustvarite
lahko nove kontakte ali uredite
obstoječe. Podrobnosti najdete na strani
23.

03
04
05
06
07
08

Nasvet uporabniku
Za kar najboljši sprejem antene LG priporoča, da telefon držite tako kot kaže spodnja slika.

X

Prosimo vas, da antenskega predela med klicem ali uporabo Bluetooth povezave ne
prekrivate z roko, saj lahko povzroči nižjo kakovost prenosa zvoka.

Stanje pripravljenosti

0
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Stanje pripravljenosti
Vrstica stanja

Sp
Vv
pre
Izb
Ak

Vrstica stanja z uporabo različnih ikon
sporoča stanje signala, število novih sporočil,
stanje baterije, aktivnost Bluetooth ali GPRS
povezave...
V spodnji tabeli najdete razlage ikon, ki se
lahko pojavijo v vrstici stanja.
Ikona

Ikona

Opis

Opis

V uporabi je običajen proﬁl

Večopravilnost

V uporabi je proﬁl
zunanjega okolja

Zagnani programi
Moč signala omrežja
(number of bars will vary)

Iz
zas

V uporabi je tihi proﬁl
V uporabi je proﬁl Slušalke

Ni omrežnega signala

Vsi klici so preusmerjeni

Preostala kapaciteta baterije

GPRS je na voljo

Baterija je prazna

EDGE je v uporabi

Novo tekstovno sporočilo

Gostovanje

Stanje pripravljenosti

Novo glasovno sporočilo

WAP je v uporabi

Mapa s sporočili je polna

Izbran je način V letalu

Pošiljanje sporočila ni uspelo

Bluetooth je aktiven

Alarm je nastavljen

HSDPA je na voljo

V uporabi je proﬁl vibriranja

3G je na voljo
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Spreminjanje proﬁla iz vrstice stanja
V vrstici stanja se dotaknite ikone, ki
predstavlja vaše trenutne nastavitve proﬁla.
Izberite vrsto proﬁla, npr. Tiho, in pritisnite
Aktiviraj za potrditev in shranitev sprememb.
Uporaba funkcije Večopravilnost
Pritisnite
za dostop do menija
Večopravilnost. Tukaj si lahko ogledate vse
programe, ki trenutno tečejo na mobilniku, in
dostopate do njih le z enim pritiskom.
Iz katerega koli programa se lahko vrnete na
zaslon v stanju pripravljenosti s pritiskom na
.
Ko nek program teče v ozadju (npr. igra ali FM
radio), se bo znak
pojavil v vrstici stanja.

Meni bližnjic
Meni bližnjic ponuja devet dodatnih menijev.
Za odprtje menija bližnjic:
1 Pritisnite na zaslon v stanju pripravljenosti

nad hitrimi tipkami.
2 Ko se pojavijo puščice, ki označujejo

bližnjice, s prstom vodoravno podrgnite po
njih v levo ali desno.
3 Odprl se bo meni bližnjic. Pritisnite eno
izmed devetih možnosti za izbiro programa
ali dodatnega menija.
4 Za zaprtje menija bližnjic ponovno
podrgnite po puščicah, ki označujejo
bližnjice.

01
02
03
04
05
06
07
08

Stanje pripravljenosti
17

Klici
Opravljanje klica ali video klica
1 Pritisnite
za prikaz številčnice.
2 Vnesite številko s pomočjo številčnice. Za

izbris posamezne številke pritisnite tipko C.
3 Pritisnite
ali tipko
za začetek
klica. Pritisnite
za opravljanje video
klica.
4 Za končanje klica pritisnite tipko
.
NAMIG! Za vnos znaka + pri mednarodnih
klicih dvakrat pritisnite
.
NAMIG! Pritisnite gumb za odklep/zaklep
telefona. S tem boste zaklenili zaslon in
preprečili, da bi klic opravili po pomoti.
NAMIG! Za prikaz številčnice med klicem
pritisnite .

Opravljanje klica s seznama
kontaktov

M

1 V stanju pripravljenosti pritisnite

za
odprtje imenika.
2 Izberite ustrezno črko, ki ustreza prvi črki
vnosa kontakta, katerega želite poklicati.
Tako bi za klicanje kontakta ‘Home’,
izberite E-H.
3 Iz seznama izberite kontakt, ki ga želite
poklicati ter številko (če jih imate
shranjenih več).
4 Pritisnite Kliči.
NAMIG! Svoje kontakte lahko poiščete tudi na
zaslonu, povezanem s klicanjem. Pritisnite
in izberite možnost Poišči kontakte. Poiščite
med kontakti ali pa vnesite prvih nekaj številk
da zožate izbiro.

Sprejemanje in zavračanje klica
Ko telefon zazvoni, pritisnite tipko
sprejem klica.

za

za izklop zvonenja. To je
Pritisnite tipko
priročna rešitev takrat, ko ste pozabili
prestaviti proﬁl na Tiho, denimo na sestankih.
Osnove
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Pritisnite tipko
dohodnega klica.

dvakrat za zavrnitev

N
z
z
i

e

e

h.

Možnosti med klicem
Nemo - Pritisnite
za izklop mikrofona.
Oseba, s katero se pogovarjate, vas ne bo
slišala.

01

Zvočnik - Pritisnite
telefona.

03

za vklop zvočnika

Zadrži - Pritisnite Zadrži , če želite dati klic na
čakanje. Pritinite Povrni za nadaljevanje
pogovora.
Številčnica - Pritisnite
za prikaz
numerične tipkovnice za navigacijo po menijih.
Primer: klicanje klicnega centra ali uporaba
drugih avtomatiziranih telefonskih storitev.
Zadrži

NAMIG! Za pregled možnosti se postavite na
zadnjo vidno možnost in s prstom podrsajte po
zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil navzgor
in vam prikazal dodatne možnosti.

02

04
05
06
07
08

Možnosti - Izbirate iz seznama dodatnih
možnosti med klicem, denimo Pojdi v
imenik in Pojdi v sporočila, s katerima
lahko preverite vaša sporočila ali dodate
kontakt med samim klicem. Prav tako lahko
končate klic s pritiskom na možnost Zaključi
klic.

Prilagoditev glasnosti klica

Osnove

Za prilagoditev glasnosti med klicem zavrtite
drsni kolešček v smeri urinega kazalca. S tem
boste povišali glasnost. Z vrtenjem drsnega
koleščka v nasprotni smeri pa boste znižali
glasnost.
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Klici
Hitro klicanje
Pogosto klicanim kontaktom lahko določite t.
i. hitre številke.
1 Pritisnite
in izberite Kontakti.
2 Pritisnite Hitro klicanje.
3 Vaš glasovni predal je že nastavljen na

številki 1. Tega ne morete spremeniti.
Pritisnite katero koli drugo številko in jo
dodajte med hitre številke kontakta.
4 Odprl se bo imenik. Izberite kontakt,
kateremu želite določiti izbrano številko, s
pritiskom na njegovo telefonsko številko.
Za klicanje hitre številke v stanju
pripravljenosti pritisnite in držite izbrano
številko dokler se na zaslonu ne pojavi ime
kontakta. Klic bo vzpostavljen samodejno, zato
.
ni potreben pritisk na

Opravljanje drugega klica
1 Med prvim klicem pritisnite
2

3
4

Osnove

5

in izberite
možnost Dodaj nov klic.
Vtipkajte številko ali jo izberite iz seznama
kontaktov (glej Opravljanje klica na strani
18 za podrobnosti).
Pritisnite
za vzpostavitev klica.
Oba klica bosta prikazana na zaslonu. Vaš
prvi klic bo zaklenjen, sogovornik pa bo
dan na čakanje.
Pritisnite Zamenjaj za premik med klicema.
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6 Za končanje enega ali obeh klicev pritisnite

in izberite možnost Konec zatem pa še
Vsi klici ali Aktivni klic.
NAMIG! Klice lahko združite z izbiro
in
pritiskom Združi klice. Prej preverite ali vaš
operater omogoča možnost konferenčnih klicev.

Pomnite: Plačati boste morali vsak opravljen
klic.

Izklop DTMF
DTMF vam omogoča uporabo numeričnih
ukazov za navigacijo po menijih znotraj
avtomatiziranih sporočil. Privzeto je funkcija
DTMF vklopljena.
Za izklop te funkcije med klicem (npr. želite
napraviti zapisek) pritisnite
in izberite
DTMF izklop.

Ogled seznamov klicev
NAMIG! Za pregled možnosti se postavite na
zadnjo vidno možnost in s prstom podrsajte po
zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil navzgor
in vam prikazal dodatne možnosti.

Pritisnite
in izberite Seznam klicev.
Ogledate si lahko:
Vsi klici - Ogled seznama vseh odhodnih,
dohodnih in zgrešenih klicev.
Klicane številke - Ogled seznama vseh
odhodnih klicev.
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Sprejeti klici - Ogled seznama vseh
dohodnih klicev.
Zgrešeni klici - Ogled seznama vseh
zgrešenih klicev.
Stroški klicev - Ogled stroškov, povezanih s
klicanimi številkami (ta storitev je odvisna od
omrežja in je nekateri operaterji ne ponujajo),
in trajanja vseh klicev; dohodnih in odhodnih.
Količina podatkov - Ogled količine prejetih
in poslanih podatkov (v kilobajtih).
NAMIG! Iz katerega koli seznama pritisnite
in
možnost Izbriši za izbris shranjenih vnosov.
NAMIG! Pritisnite posamezen vnos za ogled
datuma, časa in trajanja klica.

Uporaba preusmeritve klicev
1 Pritisnite
2
3

4

NAMIG! Za izklop preusmeritve klicev izberite
možnost deaktiviraj vse v meniju Preusmeritev
klicev.

Uporaba preprečevanja klicev
1 Pritisnite

, izberite
ter izberite
možnost Nastavitve klicev.
2 Pritisnite Zapora klicev in izberite
možnost Video klici in/ali Glasovni klici.
3 Izberite eno ali več možnosti:
Vsi odhodni
Mednarodni odhodni
Mednarodni odh. z izjemo v domačo
državo
Vsi dohodni
Dohodni ko v tujini
4 Vnesite geslo za zapore. Preverite ali vaš
operater ponuja storitev preprečevanja
klicev.
NAMIG! izberite možnost Fiksne klicane
številke za vklop in pripravo seznama
številk, ki jih bo moč klicati z vašega telefona.
Potrebovali boste vašo PIN2-kodo (dobite jo
pri operaterju). Z vašega telefona bo moč
klicati le na številke, ki se bodo nahajale na
seznamu ﬁksnih klicanih številk.

01
02
03
04
05
06
07
08

Osnove

5

, izberite
ter izberite
možnost Nastavitve klicev.
Pritisnite Preusmeri in izberite možnost
Video klici in/ali Glasovni klici.
Izberite ali želite klice preusmeriti ko je
linija zasedena, ko ni odgovora ali ko ste
nedosegljivi.
Vnesite številko, na katero želite
preusmeriti klice.
Pritisnite Aktiviraj za aktivacijo
preusmeritve.

Pomnite: Storitev preusmeritve klicev je
plačljiva. Za podrobnosti se obrnite na
vašega operaterja.
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Klici
Spreminjanje običajnih klicnih
nastavitev
1 Pritisnite

, izberite
ter izberite
možnost Nastavitve klicev.
2 Pritisnite Skupne nastavitve. Tukaj lahko
nastavite naslednje nastavitve:
Zavrni klic - Izberite Vklop ali Izklop
in eno izmed možnosti: ali boste zavrnili
vse klice, klice določenih skupin ali tiste iz
neznanih številk (številk, ki jih ni v imeniku).
Pošlji mojo številko - Izberite ali želite,
da se vaša številka prikaže klicatelju, ki ga
kličete.
Avtomatsko ponovno klicanje - Izberite
Vklop ali Izklop možnosti.
Način odgovora - Izberite ali želite, da
klic sprejmete s tipko Pošlji ali z vsako
tipko.
Minutni opomnik - Ob možnosti Vklop
boste slišali med pogovorov vsako polno
minuto slišali pisk.

Osnove
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Im
BT način odgovora - Izberite proﬁl
Prostoročno, da boste na klic odgovorili
s pomočjo Bluetooth slušalke. Enako, torej
sprejem klica s pritiskom na gumb na
slušalki, dosežete s pritiskom na možnost
Slušalka.
NAMIG! Za pregled možnosti se postavite na
zadnjo vidno možnost in s prstom podrsajte po
zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil
navzgor in vam prikazal dodatne možnosti.

Is

Ob
Iz
1
2

Nast.video klica
1 Pritisnite

, izberite
ter izberite
možnost Nastavitve klicev.
2 Pritisnite Video klic.
3 Izberite nastavitve vašega video klica.
Določite ali želite uporabiti sliko z Izberi
zasebno sliko, vklopiti Ogledalo (in se videti
na zaslonu) in izberite Velikost slike.

Iz
1
2

3

ej

t

eti

Imenik
Iskanje

NAMIG! Za pregled možnosti se postavite na
zadnjo vidno možnost in s prstom podrsajte
po zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil
navzgor in vam prikazal dodatne možnosti.

Obstajata dva načina kako poiskati kontakt:
Iz zaslona v stanju pripravljenosti
1 V stanju pripravljenosti pritisnite
za
odprtje imenika.
2 Izberite črko zavihka, ki ustreza prvi črki
vnešenega kontakta, ki bi si ga radi
ogledali. Npr, za ‘Home’ izberite E-H.
NAMIG! Če želite iskati po skupini, se dotaknite
in izberite Iskanje po skupini. Prikazal se
bo seznam vseh vaših skupin.

Dodajanje novega kontakta
1 V stanju pripravljenosti pritisnite
2
3
4

Iz glavnega menija

1 Izberite Kontakti.
2 Pritisnite
in s pomočjo tipkovnice

vnesite prvo črko kontakta, ki bi si ga radi
ogledali. Ali pa izberite
za preklop na
imenik, kjer izberite črko zavihka, ki ustreza
prvi črki vnešenega kontakta, ki bi si ga radi
ogledali.
3 Imenik bo prikazal seznam kontaktov, ki
ustrezajo izbrani(m) črki(am), ki ste jo/jih
vnesli.

6
7

8

9

NAMIG! Kreirate lahko prilagojene skupine
za svoje kontakte. Oglejte si temo Kreiranje
skupine na strani 24.

02
03
04
05
06
07
08

Osnove

NAMIG! Med abecedno tipkovnico in imenikom
lahko med iskanjem preklopite s pritiskom na
ikono
,
ki se nahaja v zgornjem
desnem kotu zaslona.

5

in
izberite možnost Kontakti.
izberite Dodaj novo.
Izberite ali želite kontakt shraniti v Telefon
ali Kartico SIM.
Vnesite ime in priimek novega kontakta. Ni
potrebno, da vnesete oba, vsekakor pa
morate vnesti vsaj enega od njiju.
Vnesite do pet različnih številk in vsaki
dodelite različno oznako. Izbirate lahko
med Mobilna, Domača, Pisarna,
Pozivnik, Faks, VT in Splošna. Pritisnite
V redu.
Dodajte do dva e-poštna naslova.
Določite kontakt skupini. Izbirate lahko med
možnostmi Ni skupine, Družina,
Prijatelji, Sodelavci, Šola ali VIP.
Dodate lahko tudi spletno stran, Domači
naslov, Ime podjetja, Zaposlitev,
Služneni naslov in Beležka.
Pritisnite Shrani za shranitev kontakta.

01

23

Imenik
Možnosti kontaktov

Shrani na kartico SIM/v telefon Izberite premik ali kopiranje kontakta na
kartico SIM ali v telefon (odvisno od tega,
kje imate prvotno shranjen kontakt).
Izbriši - Izbriše kontakt. Pritisnite Da, če
ste prepričani v izbris.
Dodaj nov kontakt - Dodate lahko nov
vnos med kontakte.
Označi/odznači - Izberete lahko enega ali
več kontaktov za izbris.
Iskanje po skupinah - Vnose lahko
poiščete po skupinah.

Ob ogledu kontakta so vam na voljo številne
možnosti. Do teh možnosti dostopate prek
menija na sledeči način:
1 Odprite kontakt, ki ga želite uporabiti.

Oglejte si poglavje Iskanje kontakta na
strani 23.
2 Pritisnite
za prikaz seznama možnosti.
Tukaj lahko izberete naslednje možnosti:
Uredi - Spremenite posamezne dele
kontakta.
Pošlji sporočilo - Pošlje sporočilo
kontaktu. Če ima kontakt vnešen e-poštni
naslov, lahko izbirate med pošiljanjem epošte ali SMS/MMS sporočila. Oglejte si
stran 26 za podrobnosti o pošiljanju
sporočil.
Pošlji vizitko - Pošlje podatke o kontaktu
drugi osebi kot viziko. Vizitko lahko pošljete
v obliki SMS, Multimedijskega
sporočila, E-pošte ali prek Bluetooth
povezave.
Opravi glasovni klic - Pokliče kontakt.
Opravi video klic - Vzpostavi video klic s
kontaktom.
Osnove
24 LG KU990 | Navodila za uporabo

Kreiranje skupine
1 stanju pripravljenosti pritisnite
2
3
4
5

in
izberite možnost Kontakti.
Izberite možnost Skupine in pritisnite
Izberite Dodaj novo skupino.
Vnesite ime nove skupine.
Pritisnite Shrani.

.

Pomnite: Če izbrišete skupino, se kontakti, ki
so pripadali tej skupini ohranijo v imeniku.
NAMIG! Obstoječo skupino lahko urejate. To storite
tako, da jo označite in pritisnete . Izbirate lahko
možnosti Dodaj člana skupini, določi melodijo
skupine, preimenuj skupino ali izbriši skupino.

Sp
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2

Spreminjanje nastavitev kontakta
Nastavitve vaših kontaktov lahko priredite
lastnemu okusu in željam.
NAMIG! Za pregled možnosti se postavite na
zadnjo vidno možnost in s prstom podrsajte
po zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil
navzgor in vam prikazal dodatne možnosti.

ali

.

ki

1 V stanju pripravljenosti pritisnite

Ogled informacij
1 V stanju pripravljenosti pritisnite

01
02
03
04
05

in

izberite možnost Imenik.
2 Izberite možnost Infomacije.
3 Tukaj si lahko ogledate Servisne številke,
vašo Lastno številko, vaše Info. o
pomnilniku (koliko prostega prostora
imate še na voljo) in Mojo vizitko.

06
07
08

NAMIG! Če še niste dodali svoje vizitke,
izberite možnost Dodaj in vnesite vse vaše
podatke – tako kot za vsak drug kontakt.
Pritisnite Shrani za dokončanje.

Osnove

in
izberite možnost Imenik.
2 Izberite možnost Nastavitve kontaktov.
Tukaj lahko izberete naslednje možnosti:
Prikaži podatke - Izberite ali želite prikaz
kontaktov, shranjenih v Telefonu in
kartici SIM ali le Na kartici SIM.
Izberete lahko prikaz imena ali priimka
kontakta.
Kopiraj - Kopira vaše kontakte iz kartice
SIM v telefon ali obratno. Kopirate lahko
posamezni kontakt ali pa vse naenkrat. Če
izberete možnost kopiranja posameznega
kontakta, boste morali izbrati vsak kontakt
posebej in potrditi njegovo kopiranje.
Premakni - Ta funkcija deluje podobno kot
Kopiraj, le s to razliko, da je v tem primeru
kontakt shranjen (premaknjen) le na ciljni
lokaciji. Če ste torej premaknili kontakt iz
kartice SIM v telefon, je torej izbrisan iz
kartice SIM.

Varnostno kopiranje kontaktov Oglejte si poglavje Varnostno kopiranje
in obnavljanje podatkov telefona na
strani 78.
Povrni kontakte - Oglejte si poglavje
Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov telefona na strani 78.
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Sporočila
Sporočila

Vnos teksta

Sl

Vaš LG KU990 združuje SMS, MMS in
e-poštna sporočila v intuitivnem meniju,
enostavnem za uporabo.

Obstajajo štiri možnosti za vnos teksta:
slovar T9, ročni vnos Abc, tipkovnica in
prepoznavanje Shrani.

Vn

Obstajata dva načina za dostop do
sporočilnega centra:
1 V stanju pripravljenosti pritisnite
2 V stanju pripravljenosti pritisnite
izberite možnost Sporočila.

Za preklop med posameznimi načini vnosa
teksta pritisnite ustrezno ikono na vrhu
zaslona.

.
in

Pošiljanje sporočila
1 Pritisnite

sporočilo.

in izberite Ustvari novo

2 Izberite možnost Sporočilo za kreiranje

SMS ali MMS sporočila. Za pošiljanje esporočila izberite možnost E-pošta. Za
podrobnosti si oglejte stran 29.
3 Odprl se bo nov SMS.
4 Pritisnite
zatem Vstavi, za
, ali
dodajanje slike, videa, zvoka ali simbola.
5 Pritisnite Pošlji. Vnesite telefonsko številko
ali pritisnite Imenik za prikaz seznama
kontaktov. Dodate lahko več kontaktov.
OPOZORILO: Tekstovno sporočilo lahko
obsega 160 znakov. Plačali boste vsako
sporočilo, ki ga pošljete posameznemu kontaktu.

Osnove

OPOZORILO: Če SMS-sporočilu
dodate sliko, video ali zvok, bo samodejno
pretvorjeno v sporočilo MMS, kot tako pa bo
tudi zaračunano.
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Prepoznavanje pisave - Izberite
možnost Ročna pisava-zaslon ali Ročna
pisava-okvir
Slovar T9 - Pritisnite to ikono za vklop
slovarja T9 in izberite enega izmed načinov T9
abc, T9 Abc ali 123.
Ročni vnos Abc - Izbirajte med Abc,
ABC ali 123
Za uporabo tikovnice pritisnite
in izberite
možnost tipkovnica iz padajočega menija.
za premikanje med
Uporabite
posameznimi vrstami tipkovnic za vnos teksta
(npr velika, mala začetnica).
Za vnos presledka pritisnite 0.
Za spremembo med veliko in malo začetnico
ter tiskanimi črkami pritisnite
Za izbris posameznega znaka pritisnite tipko
C pod zaslonom.
Za vnos simbola pritisnite

.

Slo
pre
Pre
us
bo
Pr
8,

Če
ali
be
be

Ro

Vn

Vr
tip
Pr
dv
in

Slovar T9
V načinu Slovar T9 boste videli oznako

Tipkovnica
.

Slovar T9 uporablja vgrajen slovar, ki
prepoznava besede na podlagi vaših vnosov.
Preprosto pritisnite numerično tipko, ki
ustreza črki, katero želite vpisati in slovar
bo začel ugibati besedo, ki jo želite vpisati.
Primer: za napis besede ‘telephone’ vtipkajte
8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3.

p
T9

Če se želena beseda ne pojavi, pritisnite
ali Črkuj. Če pritisnete Črkuj, lahko vnesete
besedo tako kot pri ročnem vnosu Abc in vaša
beseda bo dodana v slovar.

Ročni vnos Abc
te

ta

o

01

Preprosto se dotaknite posamezne črke in
napišite želeno sporočilo. Prtisnite:

03

za preklop na velike tiskane črke
za dodajanje presledka
NAMIG! Način tipkovnica predvideva in
prikazuje besedo, ki jo boste vnesli. Predvidene
besede telefon črpa iz stavkov, ki ste jih do
tega trenutka že vnesli. Če ne želite uporabljati
predlaganih besed, nadaljujte s tipkanjem novih
besed. Če želite uporabiti predlagano besedo,
pritisnite presledek.

V načinu ročni vnos Abc boste videli oznako
.

Prepoznavanje pisave

V ročnem načinu Abc morate posamezno
tipko pritisniti večkrat za vnos želene črke.
Primer: za napis besede ‘hello’ pritisnite 4
dvakrat, 3 dvakrat, 5 trikrat, 5 ponovno trikrat
in še 6 trikrat.

V načinu prepoznavanja pisave preprosto
pišete po zaslonu vašega KU990 in telefon
bo vašo pisavo pretvoril v sporočilo. Izberite
možnost Zaslon ali okvir, odvisno od želenega
pogleda.
OPOZORILO: Pri tem načinu vnosa
besedila vam bo morebiti bolj v pomoč pisalo.
Prosimo vas, da z njim po zaslonu pritiskate
rahlo in ga tako zavarujete pred morebitnimi
poškodbami.

02

04
05
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07
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V načinu tipkovnica se zaslon zasukne v ležeč
položaj in na njem se pojavi polna qwerty
tipkovnica.
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Sporočila
Nastavitev e-pošte
Na vašem LG KU990 lahko berete in pošiljate
elektronska sporočila. Nastavitev e-poštnega
računa POP3 ali IMAP4 je hitra in enostavna.
NAMIG! Za pregled možnosti se postavite na
zadnjo vidno možnost in s prstom podrsajte po
zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil
navzgor in vam prikazal dodatne možnosti.
1 Pritisnite

Osnove

in izberite možnost
Nastavitve.
2 Pritisnite E-pošta in zatem še E-poštni
računi.
3 Odprite
in pritisnite Dodaj nov.
4 Nastavite lahko naslednje možnosti računa:
Naslov - Vnesite ime računa.
Moje ime - Vnesite svoje ime.
Uporabniško ime - Vnesite uporabniško
ime računa.
Geslo - Vnesite geslo računa.
E-poštni naslov - Vnesite e-poštni naslov
računa.
E-poštni naslov za odgovor - Vnesite
e-poštni naslov za odgovor.
Strežnik za odhodno pošto - Vnesite
podatke o strežniku.
Strežnik za dohodno pošto - Vnesite
podatke o strežniku.
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Max velikost prejema - Nastavite
omejitev velikosti e-sporočila, največja
možna je 1MB.
Vrsta nabiralnika - Vnesite vrsto
nabiralnika - POP3 ali IMAP4.
Shrani na strežnik - Izberite ali želite
vaša sporočila shraniti na strežnik. Za
IMAP4 račune se kopije sporočil vedno
shranijo na strežnik.
Shrani podatke o poslani pošti
- Izberite ali želite vaša IMAP4 sporočila
shraniti. Za POP3 račune se kopije sporočil
vedno shranijo v telefon.
Dostopna točka - Izberite vašo dostopno
točko za dostop do interneta. Pritisnite
za uporabo prednastavljene dostopne
točke.
Avtomatski sprejem - Izberite to možnost,
če želite samodejno prejemati novo e-pošto.
Napredne nastavitve - Izberite to
možnost, če želite uporabljati napredne
nastavitve.
Številka vrat SMTP-ja - Običajno so na
številki 25.
Številka vrat dohodnega strežnika
- Običajno so na številki 110 za POP3
račune in 143 za IMAP4 račune.
SMTP preverjanje - Izberite varnostne
nastavitve za strežnik z odhajajočo pošto.
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SMTP uporab. Ime - Vnesite uporabniško
ime za SMTP strežnik.
SMTP geslo - Vnesite geslo za SMTP
strežnik.
APOP varna prijava - Izberite aktivacijo
APOP varne prijave za POP3 račun. IMAP4
računi so vedno izključeni.
Sedaj ko je vaš račun nastavljen, se bo pojavil
na seznamu računov v mapi E-pošta.

Sprejemanje e-pošte
Novo e-pošto lahko preverjate ročno ali
samodejno. Oglejte si razdelek ‘Spreminjanje
nastavitev e-pošte’ za nastavitev
samodejnega preverjanja.

Pošiljanje e-pošte z novega računa
in izberite Ustvari novo
sporočilo.
2 Izberite E-pošta in odprlo se bo novo
sporočilo.
3 Uporabite ustrezna polja in
za vnos
prejemnikovega naslova in napišite
vsebino sporočila. Za dodajanje slik, video
posnetkov, zvokov ali drugih datotek
uporabite zavihek Datoteke.
4 Pritisnite Pošlji in vaše e-sporočilo bo
poslano.
1 Pritisnite

NAMIG! Vaš KU990 zna odpreti Word, Excel,
PowerPoint in PDF dokumente, tako da si jih
lahko ogledate tudi ko ste mobilni.
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Za ročno preverjanje:
1 Pritisnite
in zatem še E-pošta.
2 Pritisnite na ime računa, ki ga želite

uporabiti in zatem še na

.

3 Izberite Sprejmi in vaš KU990 se bo

povezal na e-poštni račun in sprejel nova
sporočila.

Osnove
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Sporočila
Spreminjanje nastavitev e-pošte
Nastavitve e-pošte lahko prilagodite lastnim
željam in potrebam.
NAMIG! Za pregled možnosti se postavite na
zadnjo vidno možnost in s prstom podrsajte po
zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil
navzgor in vam prikazal dodatne možnosti.
1 Pritisnite
in zatem Nastavitve.
2 Pritisnite Elektronska pošta ter

Osnove

Vodafone pošta Sedaj lahko prilagodite
naslednje nastavitve:
Vodafone pošta - Dostop do Vodafone pošta.
(Pomnite: Ta storitev ni na voljo v vseh
državah. Za dodatne informacije se obrnite
na vašega operaterja.)
E-poštni računi - Kreirate ali nastavite
lahko e-poštni račun z vpisom podatkov
o e-poštnem strežniku ter uporabniškem
računu. Obstoječi e-poštni račun lahko
urejate s pritiskom nanj. Izberete lahko
e-poštni račun, ki bo uporabljen za
pošiljanje e-pošte z izbiro .
Dovoli odgovor z E-pošto - Izberite to
možnost, če želite omogočiti pošiljanje
potrditvenega sporočila o prejeti pošti.
Zahtevaj odgovor z E-pošto - Izberite
to možnost, če želite zahtevati pošiljanje
potrditvenega sporočila o prejeti pošti.
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Vključi originalno sporočilo - Izberite ali
želite vključiti originalno sporočilo v odgovor
ali ne.
Uvrsti sporočilo v posreduj in odg.
- Izberite to možnost, če želite vključiti
originalno sporočilo v posredovano
sporočilo ali odgovor.
Vključi priponko - Izberite to možnost, če
želite vključiti originalne priponke.
Avtom.vračanje med gost. - Nastavite
ali želite samodejno prejemati e-pošto tudi
med gostovanjem v tujem omrežju ali ne.
Obvestilo o novi e-pošti - Izberite ali
želite biti na prejem novega e-sporočila
opomnjeni.
Podpis - Izdelajte si podpis, ki bo dodan
vsakemu e-sporočilu, če boste vklopili to
možnost.
Prioriteta - Nastavite prioritetni nivo vaših
e-sporočil.
Prioriteta poslane e-pošte - Izberete
lahko nivo prioritete poslanih e-sporočil.

Mape s sporočili
Strukturo map na vašem KU990 boste hitro
osvojili, saj je zelo jasna in pregledna.
Prejeto - Vsa prejeta sporočila so shranjena v
mapi Prejeto. Tukaj lahko nanje odgovorite, jih
posredujete naprej itd.
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Delo s sporočili
V mapi Prejeto lahko upravljate z vašimi
sporočili.
NAMIG! Za pregled možnosti se postavite na
zadnjo vidno možnost in s prstom podrsajte po
zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil
navzgor in vam prikazal dodatne možnosti.

in zatem Prejeto.
in izberite:
Odgovori - Pošlje odgovor na izbrano
sporočilo.
Posreduj - Pošlje izbrano sporočilo drugi
osebi.
Opravi glasovni klic - Pokliče osebo, ki
vam je poslala sporočilo.
Opravi video klic - Opravite video klic z
osebo, ki vam je poslala sporočilo.
Izbriši - Izbriše sporočilo.

1 Pritisnite
2 Pritisnite

Ustvari novo sporočilo - Odpre novo
prazno sporočilo ali e-pošto.
Kopiraj - Shrani kopijo sporočila v vaš
telefon.
Premakni - Premakne sporočilo v vaš
telefon.
Filtriraj - Prikaže sporočila glede na vrsto.
Ta funkcija bo ločila sporočila v skupine
– SMS ločeno od MMS.
Označi/Odznači - Označi več sporočil za
izbris.
Informacije o sporočilu - Prikaz
dodatnih informacij o sporočilu, npr. kdaj je
bilo poslano.
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Če opazite sporočilo Ni prostora na kartici
SIM, morate izbrisati nekaj sporočil iz mape
Prejeto.
Če opazite sporočilo Ni prostora za
sporočila, morate izbrisati nekaj sporočil ali
datotek s telefona.

Osnove

av
ih

Osnutki - Če nimate dovolj časa, da bi
dokončali pisanje sporočila, ga lahko shranite
v trenutni obliki in dokončate kasneje. Taka
sporočila so shranjena v mapi Osnutki.
Odpošlji - To ja mapa, ki začasno hrani
sporočila, ki čakajo na pošiljanje naslovnikom.
Poslano - Vsa sporočila, ki jih pošljete, se
shranijo v mapi Poslano.
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Sporočila
Uporaba predlog
Ustvarite predloge za SMS in MMS sporočila,
ki jih najpogosteje pošiljate. Nekatere
predloge se že nahajajo v vašem telefonu,
zato lahko tudi uredite le-te.
1 Pritisnite
in izberite Predloge.
2 Izberite Tekstovne predloge ali MMS

predloge. Nato pritisnite
za naslednje
možnosti predlog: Dodaj nov, Uredi,
Izbriši ali Izbriši vse.

Uporaba emotikonov
Poživite vaša sporočila z uporabo emotikonov.
V vašem telefonu je že shranjenih nekaj
najpogosteje uporabljanih emotikonov.
1 Pritisnite
in izberite Emotikoni.
2 Nato pritisnite
za naslednje možnosti

emotikonov: Dodaj nov, Uredi, Izbriši ali
Izbriši vse..

Spreminjanje nastavitev tekstovnih
sporočil
Telefon KU990 ima že prednastavljene
nastavitve sistema sporočil zato lahko že takoj
pošiljate sporočila. Če želite spremeniti te
nastavitve, ravnajte po spodnjih korakih.
Osnove
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NAMIG! Za pregled možnosti se postavite na
zadnjo vidno možnost in s prstom podrsajte po
zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil
navzgor in vam prikazal dodatne možnosti.

Pritisnite
in izberite možnost Nastavitve
ter zatem Tekstovna sporočila. Spremenite
lahko:
SMS center - Vnesite podatke o vašem
sporočilnem centru.
Poročilo o prejemu - Izberite to možnost, če
želite prejeti obvestilo s strani prejemnika o
uspešnem prejemu vašega sporočila.
Čas veljavnosti - Izberite časovni termin, v
katerem bo sporočilo shranjeno v sporočilnem
centru.
Vrste sporočil - Spremenite vaše tekstovno
sporočilo v Glasovno, Faks, X.400 ali
E-pošto.
Kodiranje znakov - Izberite kodno tabelo
za prikaz znakov. To vpliva na velikost vašega
sporočila in posledično tudi na stroške.
Pošlji dolg tekst kot - Izberite ali želite
poslati daljša sporočila kot Več SMS sporočil
ali kot MMS.
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Spreminjanje nastavitev
multimedijskih sporočil
Telefon KU990 ima že prednastavljene
nastavitve sistema sporočil zato lahko že takoj
pošiljate sporočila. Če želite spremeniti te
nastavitve, ravnajte po spodnjih korakih.
NAMIG! Za pregled možnosti se postavite na
zadnjo vidno možnost in s prstom podrsajte po
zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil
navzgor in vam prikazal dodatne možnosti.

Pritisnite
in izberite možnost Nastavitve
ter zatem MMS sporočilo. Spremenite lahko:

Spreminjanje drugih nastavitev
Pritisnite
ter zatem:

in izberite možnost Nastavitve

Glasovna pošta - Pritisnite
za dodajanje
nove storitve glasovne pošte oziroma se
obrnite na vašega operaterja za podrobnosti o
storitvah, ki jih ponuja.
Sporočila storitev - Izberite ali želite
prejemati ali zavračati sporočila o storitvah.
Ustvarite lahko tudi sezname pošiljateljev,
katerih sporočila bi želeli prejemati in
sezname pošiljateljev, katerih sporočila bi
želeli blokirati.
Informacijske storitve - Izberite prikaz
stanja sprejema, jezik in druge nastavitve.
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Osnove

Način prejemanja - Izbirate lahko med
Domačim omrežjem ali Gostovanjem. Če
izberete Ročno nastavitev, boste prejeli
le obvestilo o prejemu sporočila MMS in se
boste lahko odločili ali ga želite prenesti v
celoti.
Poročilo o prejemu - Izberite to možnost, če
želite prejeti obvestilo s strani prejemnika o
uspešnem prejemu vašega sporočila.
Preberi odgovor - Izberite to možnost, če
želite dovoliti in/ali poslati odgovor o branju
sporočila.
Prioriteta - Izberite nivo prioritete vaših sporočil
MMS.

Čas veljavnosti - Izberite časovni termin, v
katerem bo sporočilo shranjeno v sporočilnem
centru.
Trajanje diapozitiva - Izberite kako dolgo
bodo vaši posnetki prikazani na zaslonu.
Način ustvarjanja - Izberite način kreiranja
sporočil.
Čas prejema - Izberite to možnost, če
želite, da bo sporočilo dostavljeno ob točno
določenem času.
MMS center - Vnesite podatke o vašem
MMS-centru.
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Sporočila
Mobilna TV

Bloger

Ujemite najnovejše epizode priljubljenih
nadaljevank in nanizank na telefonu. Mobilna
TV vam nudi dostop do priljubljenih kanalov,
na katerih lahko spremljate drame, komedije,
prenose športnih dogodkov, risanke, glasbene
oddaje, novice v živo in veliko drugih vsebin.
Storitev Vodafone Mobilna TV vsebuje TVkanale, ki oddajajo v živo, kot tudi kanale,
posebej prilagojene mobilni TV. Programi, ki
oddajajo v živo, so tudi ustrezno označeni.

Pošljite fotograﬁje na vaš blog.

Osnove
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1 Kot običajno zajemite fotograﬁjo in nato

pritisnite [sporočilo].
2 Pritisnite OK, če sprejemate splošne

pogoje.
3 Vnesite naslov in opis vaše fotograﬁje ter

pritisnite OK.
4 Izberite

Pojdi na URL – za objavo fotograﬁje na
vašem blogu.
Dodaj med priljubljene – shrani URLnaslov vašega sporočila.
Pošlji sporočilo – pošlje SMS, MMS ali
e-pošto z izbranim URL-naslovom.
Objavite lahko tudi že prej posnete fotograﬁje.
1 Pritisnite [glavni meni] in izberite
[multimedija].
2 Odprite Moje datoteke ter Slike in odprite
fotograﬁjo, ki jo želite objaviti.
3 Pritisnite
in izberite Pošlji ter Dodaj v
blog.
4 Ponovite zgoraj opisana koraka pod
točkama 3 in 4.
5 Po zaključeni objavi boste prejeli sporočilo
SMS z URL-naslovom in geslom.
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Fotoaparat
Hitro fotograﬁranje
1 Premaknite gumb fotoaparata v položaj

.
2 Pritisnite gumb za zajem. Na zaslonu se bo
3
4
5
6
7

prikazal meni fotoaparata.
Držite telefon vodoravno in lečo usmerite
proti objektu, ki ga fotograﬁrate.
Nežno pritisnite gumb za zajem, v sredini
zaslona se bo prikazal okvir za ostrenje.
Premaknite telefon tako, da boste vaš
objekt videli v okvirju za ostrenje.
Ko se okvir za ostrenje obarva zeleno, je
fotoaprat izostril objekt.
Polno pritisnite gumb za zajem.

Po fotograﬁranju
Zajeta fotograﬁja se bo pojavila na zaslonu.
Ime slike se prikazuje na spodnjem delu
zaslona, ob desnem robu zaslona pa se
prikažejo štiri ikone.

Postanite kreativni
36 LG KU990 | Navodila za uporabo

Pritisnite to ikono za takojšenj zajem nove
fotograﬁje. Vaša trenutna fotograﬁja bo
shranjena.

Sp

Pritisnite to ikono za izbris fotograﬁje, ki
ste jo pravkar zajeli. Izbiro potrdite z Da.
Prikazal se bo meni fotoaparata.
Pritisnite to ikono, če želite pravkar
zajeto fotograﬁjo nastaviti kot ozadje.
Pritisnite to ikono, če želite pravkar
zajeto fotograﬁjo poslati kot MMS, po e-pošti
ali preko Bluetooth povezave. Oglejte si stran
26 za Pošiljanje sporočil, stran 88 za
Pošiljanje in sprejemanje datotek preko
Bluetooth povezave.
NAMIG! Premaknite gumb fotoaparata v položaj
za ogled galerije slik. Za podrobnosti si
oglejte stran 43 in poglavje Ogled shranjenih
fotograﬁj.
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Spoznajte meni fotoaparata
Zoom - Pritisnite
za povečavo ali
za
pomanjšavo objekta fotograﬁranja. Uporabite lahko
tudi drsni kolešček, ki se nahaja okoli leče.

i

Nastavitve - Pritisk na to ikono odpre meni z
nastavitvami. Za podrobnosti si oglejte stran 41 in
poglavje Uporaba naprednih nastavitev.
Fotoaparat - Izbran je način fotoaparat.
Stanje bliskavice
Vklop/Izklop makro načina
Bliskavica - Oglejte si poglavje Uporaba bliskavice
na strani 38.

ti
n

Hitre nastavive
Kontrast - Oglejte si poglavje Nastavitev kontrasta
na strani 39.
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Vrsta posnetka - Oglejte si poglavje Izbira vrste
posnetka na strani 39.
Nazaj - Pritisk na to ikono vas bo vrnil na zaslon v
stanju pripravljenosti.
Shranjevanje v pomnilnik telefona/zunanji
pomnilnik
Kakovost slike
Velikost slike

NAMIG! Če želite preglednejši meni fotoaparata,
lahko zaprete vse bližnjice. Enostavno enkrat
pritisnite v sredino okna. Za priklic dodatnih
možnosti ponovno pritisnite v sredino zaslona.

Postanite kreativni

Vrednost ISO
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Fotoaparat
Uporaba bliskavice
Bliskavica je privzeto izključena, toda na voljo
so vam številne možnosti.
1 Za vstop v podmeni bliskavice izberite

iz zgornjega desnega roba menija
fotoaparata.

2 Na voljo imate tri možnosti:

Postanite kreativni

Avtomatsko - Fotoaparat bo sam
ocenil količino svetlobe, potrebno za
uspešno fotograﬁjo, in po potrebi
uporabil bliskavico.
Odprava efekta rdečih oči Fotoaparat bo blisknil dvakrat s čimer
bo odstranil morebitne rdeče oči
subjekta(ov).
Vedno izključeno - Fotoaparat ne bo
nikoli blisknil. Ta nastavitev je uporabna,
če želite varčevati z baterijo.
3 Izberite možnost bliskavice, ki jo želite
uporabiti.
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4 Ko ste izbrali eno izmed možnosti, se bo

meni bliskavice samodejno zaprl in aparat
bo pripravljen za zajem fotograﬁje.
5 Ikona bliskavice v meniju fotoaparata se bo
spremenila ustrezno z novimi nastavitvami
bliskavice.
Pomnite: Kadarkoli boste prenehali z
uporabo fotoaparata, se bodo nastavitve
bliskavice povrnile v privzet, torej izključen
način. Če boste želeli naslednjič zopet
uporabiti bliskavico, jo boste morali najprej
aktivirati v meniju.
NAMIG! V načinu fotoaparat lahko uporabite
gumb za odklep/zaklep kot funkcijo stabliziranja
slike. Stabilizator slike popravlja manjše premike
fotoaparata, ki nastanejo med slikanjem. To
je še posebej uporabno takrat, ko slikate brez
bliskavice, saj je zaslonka odprta dlje časa in
zato lahko aparat ujame tudi manjše premike.

Uporaba hitrih nastavitev
1 Pritisnite

za odprtje menija hitrih
nastavitev. Ta vključuje več možnosti za
fotograﬁranje v temi (t. j. Nočni način ali
Zabava), za fotograﬁranje pokrajine ali
portreta oziroma za fotograﬁranje
premikajočih se objektov (Športni način).
Izberite možnost Visoka občutljivost za bolj
svetlo fotograﬁjo.
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pogojem fotograﬁranja.
3 Zajemite fotograﬁjo.

Nastavitev kontrasta
Kontrast predstavlja razmerje med svetlimi in
temnimi deli slike. Nizkokontrastna slika bo
meglena, visokokontrastna pa preveč ostra.
1 Pritisnite
.
2 Premaknite indikator kontrasta po lestvici,

proti
proti

za nižji kontrast, megleno sliko ali
za višji kontrast in ostrejšo sliko.

Izbira vrste posnetka
1 Pritisnite

Panorama - Ta vrsta posnetka je
primerna za fotograﬁranje večje skupine
ljudi ali panoramske posnetke. Oglejte si
poglavje Panoramski posnetek na
strani 40 za več podrobnosti.
Snemanje z okvirjem - Izbirate lahko
med štirimi zabavnimi okvirji, ki bodo
vašega prijatelja spremenili v pirata ali
pa zgolj polepšali okolico.
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za prikaz možnih vrst

posnetka.
2 Izberite eno izmed štirih možnosti:

Običajni posnetek - Gre za privzeto
izbiro – fotograﬁja bo posneta na
običajen način, kot je opisano v poglavju
o hitrem fotograﬁranju.
Neprekinjeno snemanje - Ta možnost
vam omogoča samodejni zajem devetih
zaporednih posnetkov v hitrem
zaporedju. Oglejte si poglavje Uporaba
nepretrganega načina na strani 40 za
več podrobnosti.

Postanite kreativni

olj

2 Izberite hitre nastavitve, ki najbolj ustrezajo
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Fotoaparat
Uporaba nepretrganega načina

Panoramski posnetek

Up

Nepretrgan način fotograﬁranja je še posebej
primeren za fotograﬁranje premikajočih se
objektov ali športnih dogodkov.

Zajemite trenutke kot se odvijajo pred vami z
uporabo panoramskega posnetka. Fotoaparat
vam bo omogočil zajem treh posnetkov, jih
poravnal in združil v enega samega, tako, da
si boste lahko ogledali širokokotno fotograﬁjo
– panoramsko fotograﬁjo.

Vm
me

1 Pritisnite
2

3

4

5

za prikaz vrst posnetka in
izberite možnost Neprekinjeno snemanje.
Premaknite telefon tako, da boste vaš
objekt videli v okvirju za ostrenje in
pritisnite gum za zajem.
Fotoaparat bo naredil devet hitrih
zaporednih posnetkov in prikazal prvega
izmed njih - na levi strani zaslona pa bodo
vidne manjše sličice ostalih.
Shranite lahko enega izmed devetih
posnetkov. Izberite posnetek, ki ga želite
shraniti s pritiskom na manjšo sličico:
enkrat za ogled posnetka in nato še Shrani
za njegovo shranitev.
Na posnetku se bosta prikazali možnosti za
shranitev ali zavrnitev posnetka. Pritisnite
Shrani za njegovo shranitev in izhod.

Postanite kreativni
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1 Pritisnite

za prikaz vrst posnetka in
izberite možnost Panorama.
2 Prvo fotograﬁjo zajemite kot običajno. Na
desnem delu zaslona se bo prikazala
zamegljena različica posnetka.
3 Pri zajemu drugega in tretjega posnetka letega na zaslonu poravnajte z zamegljenim
delom prejšnjega posnetka.
4 V galeriji slik bodo shranjeni trije ločeni
posnetki in en panoramski posnetek.
Pomnite: Zaradi svoje velikosti bo
panoramski posnetek v galeriji slik videti
nekoliko popačen. Za popoln ogled ga dvakrat
pritisnite.
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Uporaba naprednih nastavitev
V meniju fotoaparata pritisnite
menija naprednih nastavitev.

za odprtje

a
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ISO - Vrednost ISO določa občutljivost
svetlobnega tipala fotoaparata. Višja kot je
vrednost ISO, bolj občutljiv bo fotoaparat. To je
uporabno v temnejših okoljih, kjer ni mogoče
uporabiti bliskavice. Izbirate lahko med
naslednjimi vrednostmi ISO: Avtomatsko, ISO
100, ISO 200, ISO 400 ali ISO 800.
Barvni odtenek - Izberite barvo, ki jo želite
dodati fotograﬁji. Oglejte si poglavje Izbira
barvnega odtenka na strani 42 za več podrobnosti.

Velikost slike - Spremenite velikost
zajetih fotograﬁj, če želite prihraniti prostor v
pomnilniku ali zajeti sliko ustrezne velikosti
(npr za kontakt). Oglejte si poglavje
Spreminjanje velikosti slike na strani 42
za več podrobnosti.

Nivo beline - Nastavitev beline
zagotavlja realističnost posnetkov. Da bi vaš
fotoaparat pravilno nastavil belino, si oglejte
kakšni so svetlobni pogoji. Izberite med
naslednjimi možnostmi Avtomatsko, Žareče,
Sončno, Fluorescentno ali Oblačno.

02
03
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Povečava - Izberite to možnost, če bi
želeli da je povečava del fotograﬁje.
Makro - Način Makro vam omogoča
fotograﬁranje zelo približanih motivov. Če bi
radi fotograﬁrali objekt iz neposredne bližine
pa okvir za ostrenje ostaja rdeče obarvan,
uporabite način Makro za zajem fotograﬁje.
Zvok zaklopke - Izberite enega izmed
treh zvokov zaklopke.
Žarišče - Izberite način ostrenja.

Postanite kreativni

Kakovost slike - Izbirate lahko med
Zelo dobra, dobra in Običajna. Boljša kot
bo kakovost posnetka, ostrejši bo posnetek in
večja bo njegova velikost datoteke. Posledično
boste v pomnilnik lahko shranili manj
fotograﬁj.

Samosprožilec - Odštevalnik vam
omogoča nastavitev časovnega zamika po
pritisnjenem gumbu za zajem posnetka. Izbirate
lahko med možnostmi 3 sek, 5 sekund ali 10
sekund. Zelo primerna možnost, če bi bili tudi
sami radi del skupinske fotograﬁje.

01

Preklop fotoaparata - Za samoportret
preklopite na kamero na prednji strani
mobilnika LG KU990. Oglejte si poglavje
Uporaba manjšega fotoaparata na strani
43 za več podrobnosti.
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Fotoaparat
Pomnilnik v uporabi - Izbirate lahko
med shranjevanjem fotograﬁj v Zunaji
pomnilnik ali na Pomnilnk mobilnika.
Pomnite: Ob izbiri nove nastavitve vedno
pritisnite Shrani za sprejem sprememb, ki ste
jih naredili.
NAMIG! Ob izhodu iz fotoaparata se bodo vse
nastavitve razen velikosti in kakovosti slike vrnile
na privzete vrednosti. Vse neprivzete vrednosti
bodo zahtevale ponastavitev, denimo barvni
ton in vrednost ISO, zato jih preverite pred
naslednjim fotograﬁranjem.
NAMIG! Meni nastavitev je prikazan nad
menijem fotoaparata, zato boste morebitno
spremembo barve ali kakovosti slike že lahko
videli v ozadju na zaslonu. Zapomnite si, da
morate morebitne spremembe pred izhodom iz
menija vedno shraniti, če želite, da obveljajo.

Spreminjanje velikosti slike

Postanite kreativni

Več točk pomeni večjo velikost datoteke, ki
posledično zasede več prostora v pomnilniku.
Če želite v vaš telefon shraniti večje število
fotograﬁj, lahko zmanjšate njihovo velikost.
1 V meniju fotoaparata v levem spodnjem

kotu pritisnite
2 Izberite možnost

.
iz nastavitvenega

menija.
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3 Izberite eno izmed šestih ločljivosti (število

točk) (5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) ali izberite
prednastavljeno:
Imenik - Ta možnost nastavi fotoaparat
za zajem fotograﬁje v takšni velikosti, ki
ustreza podobi kontakta v imeniku.
4 Izberite ločljivost (velikost slike), ki vam
ustreza in pritisnite Shrani za uveljavitev
sprememb. Meni z nastavitvami se bo
samodejno zaprl, aparat pa bo pripravljen
za zajem fotograﬁje.
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Izbira barvnega odtenka
1 V meniju fotoaparata v levem spodnjem
2
3
4
5

kotu pritisnite .
Izberite možnost
iz nastavitvenega
menija.
Na voljo je pet barvnih tonov: Normalno,
Črno & Bela, Negativ, Sepia, Izbočeno.
Pritisnite barvni ton, ki ga želite uporabiti in
izberite Shrani.
Ko ste izbrali barvni ton, se bo meni z
nastavitvami samodejno zaprl, aparat pa
bo pripravljen za zajem fotograﬁje.

3

4

Og
1

NAMIG! Zajeto barvno fotograﬁjo lahko kasneje
spremenite v črno-belo ali pa ji dodate Sepia
efekt, obratna pot pa žal ni možna.
2
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Uporaba manjšega fotoaparata
01

Vaš LG KU990 ima na prednji strani vgrajen
fotoaparat ločljivosti 640x480 točk, ki ga
poleg video klicev uporabite tudi za
fotograﬁranje.

02
03

1 Za preklop na manjši fotoaparat pritisnite

in izberite možnost

04

.

2 Po nekaj sekundah se boste zagledali na

zaslonu v meniju fotoaparata. Za zajem
fotograﬁje pritisnite gumb za zajem.
NAMIG! Manjši aparat premore manj nastavitev,
saj nima bliskavice in senzorja za vrednost ISO.
Sliki lahko spreminjate velikost, kakovost, belino ter
ton barv, tako kot pri glavnem fotoaparatu
.
3 Po tem ko ste zajeli fotograﬁjo, so vam na

voljo vse možnosti kot pri fotograﬁranju z
drugim aparatom.
4 Za preklop na glavni fotoaparat pritisnite
in zatem še
.

3 Enkrat pritisnite na fotograﬁjo, ki si jo želite

05

ogledati, in prikazala se bo v ospredju.
4 Pritisnite na fotograﬁjo drugič za ogled v
polni velikosti.

06

Ogled podrobnosti fotograﬁje
1 Enkrat pritisnite na fotograﬁjo, ki si jo želite

07
08

ogledati, in prikazala se bo v ospredju.
ikono, ki se nahaja v desnem
spodnjem delu fotograﬁje.
3 Fotograﬁja se bo obrnila, razkrila svoje ime,
datum nastanka, velikost (v kilobajtih in
točkah) in vrsto posnetka (npr. jpeg).
2 Pritisnite

Ogled shranjenih fotograﬁj
1 Do shranjenih slik lahko dostopate iz

4 Pritisnite

za izklop podrobnosti in
vrnitev na ogled fotograﬁje.

Postanite kreativni

menija fotoaparata ali iz stanja
pripravljenosti. V meniju fotoaparata
preprosto premaknite gumb fotoaparata na
, medtem ko morate v stanju
pripravljenosti premakniti gumb
fotoaparata v položaj
in pritisniti
gumb za zajem.
2 Galerija slik se bo pojavila na zaslonu.

43

Video kamera
Snemanje hitrega videa

M

1 Premaknite gumb fotoaparat na položaj

.
2 Pritisnite gumb za zajem. Na zaslonu se bo

pojavil meni video kamere.
3 Telefon držite vodoravno in usmerite leče

proti objektu, ki ga želite posneti.
4 Enkrat pritisnite gumb za zajem za začetek

snemanja.
5 Oznaka REC se bo pojavila na vrhu menija,

na spodnjem delu pa se bo prikazal
podatek o času trajanja video posnetka.
6 Za začasno zaustavitev (pavza) video
posnetka pritisnite
, nadaljujete pa s
pritiskom na
.
7 Na zaslonu pritisnite
ali pa drugič
pritisnite gumb za zajem za konec
snemanja.

Ko ste posneli video

Postanite kreativni

Ko ste posneli video se bo na zaslonu pojavila
slika. Na spodnjem delu zaslona se bo izpisalo
ime posnetka, na desni strani pa bodo
prikazane tri ikone.
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Pritinite to ikono za takojšen zajem
novega video posnetka. Vaš trenutni video bo
shranjen.
Pritisnite to ikono za izbris videa, ki ste
ga pravkar zajeli. Izbiro potrdite z Da. Prikazal
se bo meni video kamere.
Pritisnite to ikono, če želite pravkar zajet
video poslati kot MMS, po e-pošti ali preko
Bluetooth povezave. Oglejte si stran 26 za
Pošiljanje sporočil, stran 88 za Pošiljanje
in sprejemanje datotek preko Bluetooth
povezave.
NAMIG! Premaknite gumb fotoaparata v položaj
za ogled galerije posnetkov. Za podrobnosti
si oglejte stran 50 in poglavje Ogled fotograﬁj
in video posnetkov.
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Meni video kamere
01
Zoom - Pritisnite
za povečavo ali
za
pomanjšavo objekta snemanja. Uporabite lahko tudi
drsni kolešček, ki se nahaja okoli leče.
Video način - Izbran je video način.

o

al

02
03

Velikost posnetka

04

Shranjevanje v pomnilnik telefona/zunanji
pomnilnik

05

120fps - Manjša velikost posnetka s štirikratno
hitrostjo predvajanja, zajemite akcijo z navdušujočimi
120 sličicami na sekundo. Predvajanje posnetka se
vrši s 15 sličicami na sekundo (za najboljši ogled).
Priporočljivo za zajemanje trenutkov s hitrim
dogajanjem.
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Način kamere

et

Kontrast - Oglejte si poglavje Nastavitev kontrasta
na strani 46.

e
h

Nazaj - Pritisk na to ikono vas bo vrnil na zaslon v
stanju pripravljenosti.
Nastavitve - Pritisk na to ikono odpre meni z
nastavitvami. Za podrobnosti si oglejte stran 46 in
poglavje Uporaba naprednih nastavitev.

Postanite kreativni

NAMIG! Če želite preglednejši meni video
kamere, lahko zaprete vse bližnjice. Enostavno
enkrat pritisnite v sredino okna. Za priklic
dodatnih možnosti ponovno pritisnite v sredino
zaslona.
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Video kamera
Nastavitev kontrasta
Kontrast predstavlja razmerje med svetlimi in
temnimi deli slike. Nizkokontrastna slika bo
meglena, visokokontrastna pa preveč ostra.
1 Pritisnite
.
2 Premaknite indikator kontrasta po lestvici,

proti
proti

za nižji kontrast, megleno sliko ali
za višji kontrast in ostrejšo sliko.

Uporaba naprednih nastavitev
V meniju video kamere pritisnite
za
odprtje menija naprednih nastavitev.

Kvaliteta slike - Izbirate lahko med
Zelo dobra, dobra in Običajna. Boljša kot
bo kakovost posnetka, ostrejši bo posnetek in
večja bo njegova velikost datoteke. Posledično
boste v pomnilnik lahko shranili manj video
posnetkov.
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Trajanje - Omejite trajanje video
posnetkov. Izberite med Običajno ali MMS za
omejitev velikosti video posnetka za pošiljanje
kot sporočilo MMS.
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NAMIG! Če izberete trajanje videa za dolžino
MMS sporočila, izberite manjšo kakovost video
posnetka, saj boste tako lahko posneli daljši
posnetek.

Povečava - Izberite to možnost, če bi
želeli da je povečava del video posnetka.
Utišaj - Izberite možnost Brez zvoka za
zajem videa brez zvoka.

Postanite kreativni

Velikost slike - Spremenite velikost
zajetih video posnetkov, če želite prihraniti
prostor v pomnilniku. Oglejte si poglavje
Spreminjanje velikosti posnetka na strani
47 za več podrobnosti.
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Nivo beline - Nastavitev beline zagotavlja
realističnost posnetkov. Da bi vaša video
kamera pravilno nastavila belino, si oglejte
kakšni so svetlobni pogoji. Izberite med
naslednjimi možnostmi Avtomatsko, Žareče,
Sončno, Fluorescentno ali Oblačno.
Barvni odtenek - Izberite barvo, ki jo
želite dodati video posnetku. Oglejte si
poglavje Izbira barvnega odtenka na strani
48 za več podrobnosti.
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Preklop kamere - Za posnetek
samega sebe preklopite na kamero na prednji
strani mobilnika LG KU990. Oglejte si poglavje
Uporaba manjše kamere na strani 48 za
več podrobnosti.
Pomnilnik v uporabi - Izbirate lahko
med shranjevanjem video posnetkov v
Pomnilnik telefona ali na Zunanji
pomnilnik.
Pomnite: Ob izbiri nove nastavitve vedno
pritisnite Shrani za sprejem sprememb, ki ste
jih naredili.

za
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NAMIG! Meni nastavitev je prikazan nad
menijem video kamere, zato boste morebitno
spremembo barve ali kakovosti slike že lahko
videli v ozadju na zaslonu. Zapomnite si, da
morate morebitne spremembe pred izhodom iz
menija vedno shraniti, če želite, da obveljajo.

Več točk pomeni večjo velikost datoteke, ki
posledično zasede več prostora v pomnilniku.
Če želite v vaš telefon shraniti večje število
video posnetkov, lahko zmanjšate njihovo
velikost.
1 V meniju video kamere v levem spodnjem

kotu pritisnite
.
2 Izberite možnost
iz nastavitvenega
menija.
3 Izberite eno izmed šestih ločljivosti:
640x384(W) - Širokokotni video
najvišje ločljivosti.
400x240(W) - Širokokotni video
srednje ločljivosti. widescreen, but of a
lower resolution.
640x480 - Standardna VGA
ločljivost. Predstavlja najvišjo ločljivost, ni
pa širokokotna.
320x240 - Manjša velikost posnetka,
ki tudi zasede manj prostora. Primerna za
shranjevanje v pomnilnik.
176x144 - Najmanjša velikost
posnetka, ki tudi zasede najmanj prostora.

01
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Postanite kreativni

e,

NAMIG! Ob izhodu iz video kamere se bodo vse
nastavitve razen velikosti in kakovosti slike vrnile
na privzete vrednosti. Vse neprivzete vrednosti
bodo zahtevale ponastavitev, denimo barvni
ton in nastavitev beline, zato jih preverite pred
naslednjim zajemanjem video posnetkov.

Spreminjanje velikosti posnetka
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Video kamera
4 Izberite ločljivost, ki vam ustreza in

pritisnite Shrani za uveljavitev sprememb.
Meni z nastavitvami se bo samodejno
zaprl, aparat pa bo pripravljen za zajem
videa.
Pomnite: Pri ogledu videa znaša hitrost
predvajanja 30 sličic na sekundo z izjemo
načina 120fps, kjer znaša hitrost predvajanja
15 sličic na sekundo.
OPOZORILO: Programska oprema za
urejanje video posnetkov, ki je nameščena na
vašem LG KU990 je združljiva z vsemi vrstami
videa, ne deluje zgolj z ločljivostmi 640X384
in 640x480. zato ne zajemajte videa v teh
ločljivostih, če ga nameravate urejati na telefonu.

4 Pritisnite barvni ton, ki ga želite uporabiti in

izberite Shrani.
5 Ko ste izbrali barvni ton, se bo meni z
nastavitvami samodejno zaprl, aparat pa
bo pripravljen za zajem videa.

Izbira barvnega tona
1 V meniju video kamere v levem spodnjem

kotu pritisnite

.

Postanite kreativni

2 Izberite možnost

iz nastavitvenega
menija.
3 Na voljo je pet barvnih tonov: Normalno,
Črno & Bela, Negativ, Sepia, Izbočeno.
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1

2

NAMIG! Zajet barvni posneteko lahko kasneje
spremenite v črno-bel ali pa mu dodate Sepia
efekt, obratna pot pa žal ni možna.

Uporaba manjše kamere
Vaš LG KU990 ima na prednji strani vgrajeno
kamero ločljivosti 320x240 točk, ki jo poleg
video klicev uporabite tudi za zajem video
posnetkov.
3

1 Za preklop na manjšo kamero pritisnite
NAMIG! Na cedeju, ki ste ga prejeli skupaj z
vašim KU990 najdete programsko opremo za
pretvorbo v različne video formate.

Og

in izberite možnost
.
2 Po nekaj sekundah se boste zagledali na
zaslonu v meniju kamere. Za zajem videa
pritisnite gumb za zajem. Za prenehanje
zajemanja ponovno pritisnite isti gumb.
3 Po tem ko ste zajeli video, so vam na voljo
vse možnosti kot pri snemanju z drugo
kamero.
4 Za preklop na glavno kamero pritisnite
in zatem še
.
NAMIG! Videu lahko spreminjate velikost,
kakovost, belino ter ton barv s pritiskom na
tako kot pri glavni kameri.
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Ogled shranjenih video posnetkov

Ogled videa na vašem TV

1 V meniju fotoaparata preprosto premaknite

Povežite vaš KU990 z vašim TV z uporabo
ustreznega TV-kabla. Odprite video, ki bi si ga
radi ogledali na TV, pritisnite in izberite
.

01

Pomnite: TV-kabel je potrebno dokupiti, saj
ni del standardne opreme telefona.

03

gumb fotoaparata na
in pritisnite
gumb za zajem.
2 Galerija video posnetkov se bo pojavila na
zaslonu.

OPOZORILO: Vsi formati razen ločljivosti
320x240 in 176x144 so združljivi s standardi za
ogled videa na TV.
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3 Enkrat pritisnite na video, ki si ga želite

ogledati, in prikazal se bo v ospredju.
4 Pritisnite na video drugič za ogled v polni

velikosti.

o
Postanite kreativni
49

Vaše fotograﬁje in videi
Ogled fotograﬁj in video posnetkov
1 V stanju pripravljenosti premaknite gumb

fotoaparat na
in pritisnite gumb za
zajem.
2 Galerija posnetkov se bo pojavila na zaslonu.

Uporaba povečave med ogledom
videa ali fotograﬁje
Za povečavo pritiskajte možnost
, za
pomanjšavo pa
. Za premik po fokusnem
območju uporabite manjšo sliko na dnu
zaslona.

Prilagoditev glasnosti med ogledom
videa
Za prilagoditev glasnosti med predvajanjem
video posnetka premaknite drsnik glasnosti, ki
se nahaja na levi strani zaslona, gor ali dol.
Uporabite lahko tudi drsni kolešček okoli leče.
3 Enkrat pritisnite na fotograﬁjo ali video, ki

si ga želite ogledati, in prikazal se bo v
ospredju.
4 Pritisnite na fotograﬁjo ali video drugič za
ogled v polni velikosti.
5 Videi se bodo začeli predvajati samodejno.
Za pavzo med predvajanjem pritisnite na
zaslon in med možnostmi, ki se pojavijo
izberite .
Postanite kreativni

NAMIG! Prikaz fotograﬁj in video posnetkov
v galeriji lahko spremenite. Na voljo imate
možnosti Običajno ali Naključno, ki se nahajata
na dnu zaslona.
NAMIG! Za izbris fotograﬁje ali video posnetka,
jo/ga odprite in izberite . Izbiro potrdite z Da.
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Zajem slike iz video posnetka
1 Izberite video iz katerega bi radi zajeli sliko.
2 Priitisnite za začasno zaustavitev video

3
4
5
6
7

posnetka na delu, ki bi ga radi pretvorili v
sliko in se dotaknite desne strani zaslon za
odprtje menija možnosti.
Iz menija možnosti izberite Zajemi.
Izberite Shrani.
Na zaslonu se bo pojavila slika z določenim
imenom.
Pritisnite na sliko in zatem še
za
vrnitev v galerijo.
Slika bo shranjena v mapi Moje stvari in se
bo pojavila v galeriji. Da se slika pojavi,
morate najprej zapustiti galerijo in jo
ponovno odpreti.

d
s

Og
po

Vid
ga
loč
Pr
AV
pre
1

2
3

OPOZORILO: Nekatere funkcije ne bodo
delovale pravilno, če multimedijska datoteka ni
shranjena v telefonu.

m

Ogled podrobnosti fotograﬁj in video
posnetkov

m

ki

e.

Videoi in fotograﬁje se nahajajo v skupni
galeriji. Če imate težave z njihovim
ločevanjem, si oglejte njihove podrobnosti.
Primer: video datoteke imajo tipične končnice
AVI ali 3GP, medtem ko boste fotograﬁje
prepoznali po končnicah datotek JPEG ali GIF.
1 Enkrat pritisnite na fotograﬁjo ali video, ki

ko.

v
za

m

za izklop podrobnosti in
vrnitev na ogled fotograﬁje ali videa.

Pošiljanje fotograﬁj ali videa iz
galerije
1 Dvakrat pritisnite na fotograﬁjo ali video

za odprtje le-te(ga). Če ste izbrali video,
ob začetku predvajanja pritisnite .
NAMIG! V mapi Moje datoteke lahko
preimenujete fotograﬁjo ali video. Izberite
fotograﬁjo ali video in pritisnite
ter izberite
možnost Preimenuj. Vnesite novo ime za vašo
fotograﬁjo ali video.
2 Dotaknite se desne strani zaslon za odprtje

01
02
03
04
05
06
07
08

menija možnosti.
in zatem izberite način za
pošiljanje fotograﬁje ali videa: Sporočilo,
E-pošta, Bluetooth, Bloger.
4 Odprla se bo izbrana aplikacija za
sporočanje in lahko boste poslali video ali
fotograﬁjo.
3 Pritisnite

Pomnite: Fotograﬁjo ali video bo morebiti
potrebno obdelati (spremeniti velikost) preden
jo/ga lahko pošljete kot MMS. Nekateri videi
so morebiti predolgi za pošiljanje kot MMS
sporočilo, zato takrat izberite drug način
pošiljanja.

Postanite kreativni

se

si jo/ga želite ogledati, in prikazal(a) se bo
v ospredju.
2 Pritisnite
ikono, ki se nahaja v desnem
spodnjem delu fotograﬁje.
3 Fotograﬁja ali video se bo obrnila, razkrila
svoje ime, datum nastanka, velikost (v
kilobajtih in točkah) in vrsto posnetka (npr.
AVI ali JPEG).

4 Pritisnite
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Vaše fotograﬁje in videi
Ogled fotograﬁj kot diapozitivov
Način diapozitivi bo prikazal vse fotograﬁje iz
galerije eno za drugo. Video posnetkov si ni
moč ogledati kot diapozitve.
1 Dvakrat pritisnite na fotograﬁjo, s katero bi

radi začeli diapozitive, da jo odprete.
2 Dotaknite se desne strani zaslon za odprtje
menija možnosti.
3 Izberite
.
4 Diapozitivi se prično.

Pritisnite to ikono za vrnitev na zadnjo
prikazano fotograﬁjo.
/ Pritisnite to ikono za zaustavitev
diapozitivov na trenutni fotograﬁji. S ponovnim
pritiskom nadaljujete ogled.

Nastavitev fotograﬁje za ozadje

Ur

Va
na
po
1
2

1 Dvakrat pritisnite na fotograﬁjo, katero bi

radi nastavili za ozadje, da jo odprete.
2 Dotaknite se desne strani zaslon za odprtje

menija možnosti.
3 Izberite
.
4 Zaslon bo preklopil v portretni način. S

Znotraj diapozitivov obstaja pet možnosti:
Pritisnite to ikono za povečanje ali
zmanjšanje hitrosti prikaza diapozitivov.

premikanjem zelenega okvirja izberite del
manjše fotograﬁje, ki bi ga radi nastavili za
ozadje. Ta del fotograﬁje se bo v ustrezni
velikosti pojavil na zaslonu.
5 Ko ste z izbiro zadovoljni, pritisnite
Nastavi.

Ogled video posnetkov na TV
Oglejte si stran 49 za več informacij.

3

ali
ob
izb

Postanite kreativni

Pritisnite to ikono za prikaz diapozitivov
v naključnem vrstnem redu (torej ne v
kronološkem vrstnem redu kot so urejeni v
galeriji).

Izb
Za
se

Pritisnite to ikono za preskok na naslednjo
fotograﬁjo.

og
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Urejanje fotograﬁj

m

Vaše fotograﬁje lahko spremenite na več
načinov, jim kaj dodate ali odvzamete, jih
poživite ....
1 Odprite fotograﬁjo, ki bi jo radi urejali in se

jo dotaknite za prikaz možnosti urejanja.
2 Izberite
. Pojavi se naslednji zaslon.

tje

l
za
3 Za urejanje fotograﬁje uporabite naslednje

ikone:
Obrezava fotograﬁje. Izberite kvadratno
ali okroglo območje fotograﬁje, ki bi ga radi
obrezali in premaknite prst po zaslonu za
izbiro območja.

Za Dodajanje teksta fotograﬁji si
oglejte stran 54.

01
02

Spremeni barvo žiga, črte ali piShrani.
Barvo morate izbrati pred pisanjem, risanje ali
dodajanjem žiga fotograﬁji.

03

Izbire debelino radirke in jo povlecite čez
dele napisa, črte ali žiga, ki ga želite
odstraniti.

05

Shrani spremembe, ki ste jih naredili na
fotograﬁji. Izbirate lahko med shranjevanjem
sprememb v Izvorno datoteko ali v Novo
datoteko. Če izberete možnost Nova
datoteka, vnesite ime datoteke.

07

04

06

08

Prekliče zadnji Učinek ali Več
učinkov, ki ste jih naredili na fotograﬁji.
Oglejte si poglavje Dodajanje učinkov
fotograﬁji na strani 54.
Odpre dodatne možnosti efektov kot sta
Zavrti in Ogledalo. Na voljo je več naprednih
možnosti urejanja. Oglejte si poglavja
Oblikovanje fotograﬁje, Dodajanje
barvnih odtenkov in Zamenjava barv na
fotograﬁji na strani 55.
Pritisnite za vrnitev v galerijo.

Postanite kreativni

Prostoročno narišite kaj na fotograﬁjo.
Izberite debelino črte, na voljo imate 4 možnosti.
Za spremembo barve črte uporabite
(ikona
se bo spremenila v barvo, ki ste jo izbrali).

Okrasite fotograﬁjo z žigi. Izberite med
različnimi žigi, ki so na voljo, ter se dotaknite
dela fotograﬁje, kamor želite namestiti žig. Za
spremembo žiga si oglejte možnost
.
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Dodajanje teksta fotograﬁji
1 V meniju urejanja pritisnite
.
2 Izberite možnost Podpis, če želite dodati

poljuben tekst ali pa izberite eno izmed
drugih možnosti dodajanja teksta v
okvirčkih različnih oblik.
3 Vnesite tekst s pomočjo tipkovnice in
pritisnite Zaključi.
4 S pritiskom na tekst lahko le-tega
prestavite/premaknete na želeno na
fotograﬁji.

Dodajanje učinkov fotograﬁji
1 V meniju urejanja pritisnite
.
2 Izberite katero izmed naslednjih šestih

Postanite kreativni

možnosti:
Omehčaj - Premaknite drsnik za
manjšanje ostrine fotograﬁje. Izberite
možnost Zaključi za shranitev sprememb
ali možnost Prekliči.
Izostri - Premaknite drsnik za večanje
ostrine fotograﬁje. Izberite možnost
Zaključi za shranitev sprememb ali
možnost Prekliči.
Mozaičaj - Izberite to možnost za vnos
učinka zameglitve v fotograﬁjo. Pritisnite
Razveljavi za vrnitev na običajno
fotograﬁjo.
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Okvir - Dodajte fotograﬁjo v okvir. Morebiti
boste pozvani k dovolitvi spremembe
velikosti fotograﬁje. Za ogled vrst okvirjev
izberite možnost Da. Izbran okvir bo dodan
fotograﬁji.
Povečaj - Tukaj spreminjate velikost
fotograﬁje. Izberite želeno velikost in
potrdite izbiro.
Barvni efekti - Spremenite barve
fotograﬁj v Črno-belo, Sepia, Barvni
negativ, RGB efekt ali Kontrast. Če
izberete možnost Kontrast, premaknite
drsnik za povišanje ali zmanjšanje
kontrasta fotograﬁje.
3 Za preklic posameznega efekta enostavno
pritisnite na možnost Razveljavi.

Ob

Ob
sp
um
fot
1
2
3

NAMIG! Fotograﬁji lahko dodate več kot en efekt.
To velja za vse efekte, razen za spremembe barv,
ki so enkratne.

4
5

iti

an

Oblikovanje fotograﬁje
Oblikovanje fotograﬁj je odlična priložnost za
spreminjanje obrazov subjektov, dodajanje
umetniških učinkov ali zgolj popačenje
fotograﬁj.

Dodajanje barvnega odtenka
fotograﬁji
1 V meniju urejanja pritisnite
.
2 Izberite možnost Poudarjena barva.
3 Izberite del fotograﬁje. Črtkana črta bo

1 V meniju urejanja pritisnite

.
2 Izberite možnost Preobrazba in na
fotograﬁji se bodo pojavili štirje križci.
3 Premaknite križce po fotograﬁji tako,
da bodo predstavljali del, ki ga želite
oblikovati. Primer: če želite oblikovati
obraz, postavite križce na zunanji strani oči
in ustnic.

o

4
5

6
7

označila vso okolico, ki je iste ali podobne
barve kot ste jo izbrali. Primer: lasje
subjekta ali njegov pulover.
Pritisnite Zaključi.
Vsa barva bo odstranjena s fotograﬁje
razen dela, označenaga z barvnim
odtenkom.
S premikanjem drsnika določite
intenzivnost odtenka.
Izberite Shrani za shranitev sprememb.

01
02
03
04
05
06
07
08

Zamenjava barv na fotograﬁji
1 V meniju urejanja pritisnite
.
2 Izberite možnost Zamenjava barve.
3 Izberite del fotograﬁje. Črtkana črta bo

4 Izberite eno izmed podob, ki ustreza vašim
4
5
6
7

Postanite kreativni

željam po oblikovanju fotograﬁje.
5 Izberite Shrani za shranitev sprememb.

označila vso okolico, ki je iste ali podobne
barve kot ste jo izbrali. Primer: lasje
subjekta ali njegov pulover.
Pritisnite
in izberite barvo.
Pritisnite Zaključi.
Del fotograﬁje, označen za zamenjavo
barve, se bo zamenjal v izbrano barvo.
Izberite Shrani za shranitev sprememb.
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Urejanje video posnetkov

Združevanje dveh video posnetkov

Možnosti urejanja posnetkov so na voljo za
vse ločljivosti razen za 640X384 in 640x480.
Ne snemajte posnetkov v teh formatih, če jih
želite urejati.

1 Odprite video, ki ga želite urejati, izberite

Krajšanje dolžine videa

2
3

1 Odprite video, ki ga želite urejati, izberite

in se dotaknite zaslona, da se vam
prikažejo možnosti.
2 Pritisnite
in izberite Krajšanje.
3 Pritisnite
in označite novo začetno in
končno točko. Uporabite ikoni
in
.

4

5

6

in se dotaknite zaslona, da se vam
prikažejo možnosti.
Pritisnite
in izberite Združevanje.
Odprla se bo mapa Moji videi. Izberite
posnetek, ki bi ga radi združili in pritisnite
Izberi.
Pritisnite možnost Efekt za izbiro
načina združitve video posnetkov: Brez,
Pojemajoč konec, Povečava, Elipsa,
Odkrivanje, Zakrivanje, Šahovnica ali
Razpustitev.
Pritisnite Shrani in izbiro potrdite z Da
za shranitev združenega video posnetka.
Izberite ali želite video shraniti v obstoječo
ali novo datoteko.
Ponovite te korake, če želite združiti več
video posnetkov.

Združevanje fotograﬁje z videom
1 Odprite video, ki ga želite urejati, izberite

Postanite kreativni

4 Pritisnite Predogled, da se prepričate ali

ste zadovoljni z novim posnetkom.
5 Pritisnite Shrani ali, kot možnost, pritisnite

za vrnitev v galerijo in preklic
sprememb.
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in se dotaknite zaslona, da se vam
prikažejo možnosti.
2 Pritisnite
in izberite Združevanje
slike.
3 Odprla se bo mapa Moje slike. Izberite
fotograﬁjo, ki bi jo radi združili z videom in
pritisnite Izberi.

4
5

6

7

Do
1

2
3
4
5

v

e

o

začetek ali konec video posnetka.

01

5 Pritisnite možnost Efekt za izbiro

načina združitve video posnetkov: Brez,
Pojemajoč konec, Povečava, Elipsa,
Odkrivanje, Zakrivanje, Šahovnica ali
Razpustitev.
6 Pritisnite Shrani in izbiro potrdite z Da
za shranitev združenega video posnetka.
Izberite ali želite video shraniti v obstoječo
ali novo datoteko.
7 Ponovite te korake, če želite združiti več
fotograﬁj.

Dodajanje teksta video posnetku
1 Odprite video, ki ga želite urejati, izberite

2
3
4
5

in se dotaknite zaslona, da se vam
prikažejo možnosti.
Pritisnite
in izberite Prekrivno
besedilo.
S pomočjo tipkovnice vnesite tekst in
pritisnite Zaključi.
Pritisnite
in z uporabo
označite
del posnetka, kjer želite da se tekst pojavi.
Dotaknite se dela zaslona, kjer želite da se
tekst pojavi.

02
03
04
6 Pritisnite

za označitev dela posnetka,
kjer želite da se tekst ne pojavi več.
7 Pritisnite Predogled, da se prepričate ali
ste zadovoljni z novim posnetkom.
8 Pritisnite Shrani in izbiro potrdite z Da za
shranitev predelanega video posnetka.
Izberite ali želite video shraniti v obstoječo
ali novo datoteko.
9 Ponovite te korake, če želite dodati več
tekstov.

05
06
07
08

Prekrivanje fotograﬁje
1 Odprite video, ki ga želite urejati, izberite

in se dotaknite zaslona, da se vam
prikažejo možnosti.
2 Pritisnite
in izberite Prekrivanje
slike.
3 Odprla se bo mapa Moje slike. Izberite
fotograﬁjo, ki bi jo radi nadrinili nad vaš
video posnetek in pritisnite Izberi.

Postanite kreativni

n

4 Dotaknite se fotograﬁje in jo postavite na
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4

4 Pritisnite

5

6
7
8

9

in z uporabo
ter označite del posnetka, kjer želite da se
fotograﬁja pojavi
.
Dotaknite se dela zaslona, kjer želite da
se fotograﬁja pojavi. Če je fotograﬁja
prevelika, bo zakrla celoten video in ne le
izbran del.
Pritisnite
za označitev dela posnetka,
kjer želite da se fotograﬁja ne pojavi več.
Pritisnite Predogled, da se prepričate ali
ste zadovoljni z novim posnetkom.
Pritisnite Shrani in izbiro potrdite z Da za
shranitev predelanega video posnetka.
Izberite ali želite video shraniti v obstoječo
ali novo datoteko.
Ponovite te korake, če želite dodati več
fotograﬁj.

Dodajanje zvočnega zapisa

5

6

5 Pritisnite

za prenehanje snemanja in

predvajanja.

1

6 Pritisnite Predogled, da se prepričate ali

ste zadovoljni z novim zvočnim posnetkom.
7 Pritisnite Shrani in izbiro potrdite z Da

za shranitev predelanega video posnetka.
Izberite ali želite video shraniti v obstoječo
ali novo datoteko.
8 Ponovite te korake, če želite dodati več
zvočnih zapisov.

Postanite kreativni

1 Odprite video, ki ga želite urejati, izberite

Dodajanje skladbe videu

in se dotaknite zaslona, da se vam
prikažejo možnosti.
2 Pritisnite
in izberite Glasovno snemanje.
3 Kakovost originalnega zvoka bo
spremenjena ob dodajanju zvočnega
zapisa, pritisnite Da za nadaljevanje.
4 Pritisnite
za ogled video posnetka. Ko
pridete do dela, kamor bi radi dodali vaš
zvočni zapis, pritisnite
.

1 Odprite video, ki ga želite urejati, izberite
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Sp

in se dotaknite zaslona, da se vam
prikažejo možnosti.
2 Pritisnite
in izberite Dodajanje
zvoka.
3 Odprla se bo mapa Moji zvoki. Izberite
skladbo, ki bi jo radi dodali vašemu video
posnetku in pritisnite Izberi.

2
3
4

Do
1

2
3
4

m.

.
o

4 Originalna avdio podlaga vašega videa bo

izbrisana. Pritisnite Da za nadaljevanje.
5 Če je skladba krajša od video posnetka,

01

izberite ali naj se predvaja Enkrat ali naj
se Ponavlja.
6 Izberite ali želite video shraniti v obstoječo
ali novo datoteko.

02

Spreminjanje hitrosti videa

05

1 Odprite video, ki ga želite urejati, izberite

in se dotaknite zaslona, da se vam
prikažejo možnosti.
2 Pritisnite
in izberite Hitrost
predvajanja.
3 Izberite eno izmed naslednjih hitrosti:
x4, x2, x1/4, x1/2.
4 Izberite ali želite video shraniti v obstoječo
ali novo datoteko.

03
04

06
07
08

Dodajanje zasenčitve
1 Odprite video, ki ga želite urejati, izberite

Postanite kreativni

in se dotaknite zaslona, da se vam
prikažejo možnosti.
2 Pritisnite
in izberite Učinek
zasenčitve.
3 Izberite ali želite video shraniti v obstoječo
ali novo datoteko.
4 Vaš video posnetek se bo sedaj začel z
razsvetljavo in končal z zasenčitvijo.
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Multimedija
V pomnilniku vašega telefona lahko shranite
katero koli multimedijsko datoteko. Tako imate
hiter dostop do vaših slik, zvokov, video
posnetkov ter iger. Vaše datoteke lahko
shranite tudi na pomnilniško kartico. Njena
glavna prednost je razbremenitev pomnilnika
telefona.
Za dostop do menija Multimedija menu
pritisnite
in zatem
. Pritisnite Moje
datoteke za prikaz seznama map z vašimi
multimedijskimi datotekami.

Moje slike
Moje slike vsebujejo seznam slik, skupaj s
slikami, ki so že naložene na vaš telefon,
prenesenimi slikami in slike, posnete z
digitalnim fotoaparatom vašega telefona.
Pritisnite
za spremembo načina ogleda
fotograﬁj (seznam, majhne sličice).

Možnosti v meniju Slike

Postanite kreativni

Možnosti, ki jih imate v mapi Slike, so
odvisne od posamezne slike, ki ste jo izbrali.
Vse možnosti so na voljo za slike, ki ste jih
posneli s fotoaparatom telefona, za privzete
slike pa so na voljo le naslednje možnosti
Uporabi kot, Izpiši, Uredi po in
Upravljalec pomnilnika.
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NAMIG! Za pregled možnosti se postavite na
zadnjo vidno možnost in s prstom podrsajte po
zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil
navzgor in vam prikazal dodatne možnosti.

Pošlji – Pošlje sliko prijatelju.
Uporabi kot – Nastavi pojavljanje slike ob
določenem času.
Izberi/Opusti – Izbere več slik.
Premakni – Premakne sliko s pomnilnika
telefona na pomnilniško kartico in obratno.
Kopiraj – Kopira sliko s pomnilnika telefona
na pomnilniško kartico in obratno.
Izbriši – Izbriše sliko.
Preimenuj – Preimenuje sliko.
Ustvari novo mapo – Ustvari novo mapo v
mapi Slike.
Diaprojekcija – Zažene diapozitive.
Izpiši – Natisne slikovno datoteko preko
tehnologij PictBridge ali Bluetooth®.
Uredi po – Razvrsti slike v določenem redu.
Urejanje pomnilnika – Ogled stanja
pomnilnika.

Pošiljanje slik
1 Pritisnite
in zatem
.
2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

Slike.

3 Izberite fotograﬁjo in pritisnite
.
4 Pritisnite Pošlji in izberite med možnostmi

Sporočilo, Elektronska pošta, Bluetooth,
Dodaj v blog, Galerija ali Razglednica.

5

Up

Sli
zas
1
2
3
4

5 Če ste izbrali možnost Sporočilo ali E-

pošta, bo vaša fotograﬁja pripeta sporočilu
lahko le-to napišete in odpošljete kot
običajno. Če ste izbrali možnost Bluetooth,
boste pozvani k vklopu Bluetooth
povezave, vaš telefon pa bo poiskal bližnjo
napravo, kateri bo poslal fotograﬁjo. Lahko
jo tudi pošljete Dodaj v blog ali Galerija.

a

Uporaba slik
Slike lahko uporabite za ozadje, ohranjevalnik
zaslona ali celo za identiﬁkacijo klicatelja.

Slike.
3 Izberite fotograﬁjo in pritisnite
.
4 Pritisnite Uporabi kot in izberite med
možnostmi:
Osnovni zaslon – Nastavi sliko kot ozadje
v stanju pripravljenosti.

02
03
04
05
06

1 Pritisnite
in zatem
.
2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

07
08

Pomnite: Poleg razvrščanja slik po
kategorijah, lahko le-te razvrstite tudi ročno z
uporabo možnosti Premakni.

Izbris slik
1 Pritisnite
in zatem
.
2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

Slike.

3 Izberite fotograﬁjo in pritisnite
.
4 Pritisnite Izbriši in svojo izbiro potrdite z Da.
NAMIG! Za hiter izbris datoteke v mapi Moje
stvari jo enkrat pritisnite, da se obarva in nato
pritisnite tipko c. Izbiro potrdite z Da.

Postanite kreativni

1 Pritisnite
in zatem
.
2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

01

Organiziranje slik
Slike.
3 Pritisnite
in zatem izberite možnost
Razvrsti.
4 Izberite med Datumom, Vrsto ali
Imenom slike.

.

,

Odhodni klic – Nastavi sliko, ki se
pojavlja med odhodnimi klici.
Vklop - Nastavi sliko, ki se pojavlja med
vklopom telefona.
Izklop - Nastavi sliko, ki se pojavlja med
izklopom telefona.
Slika kontakta – Nastavi sliko k posamezni
osebi s sezama vaših kontaktov. Ta slika bo
prikazana, ko vas bo dotični kontakt poklical.

61

Multimedija
Premikanje ali kopiranje slik

Izdelava diapozitivov

Pr

Sliko lahko premikate ali kopirate med
pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico.
To lahko storite z namenom sprostitve
pomnilnika ali pa zaščite datotek pred izgubo.

Če si želite ogledati vse slike na vašem
telefonu ali jih hitro preleteti, lahko izdelate
diapozitive in se izognete odpiranju
posameznih datotek.

Pre
im

1 Pritisnite

1 Pritisnite

in zatem

.

2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

Slike.
3 Izberite fotograﬁjo in pritisnite
.
4 Izberite možnost Premakni ali Kopiraj.

Označevanje in odznačevanje slik
Če želite naenkrat premakniti, kopirati, poslati
ali izbrisati večje število slik, jih morate najprej
označiti s pritiskom.
1 Pritisnite
in zatem
.
2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

Slike.

3 Nato pritisnite
Izberi/Opusti.
4 Poleg vsake slike se bo prikazalo okence.

Postanite kreativni

S pritiskom na sliko se bo v okencu
prikazala oznaka za izbrano sliko.
5 Za odznačenje slike ponovno pritisnite na
sliko, tako, da oznaka izgine iz okenca.
6 Ko ste označili vse želene slike, pritisnite
in izberite eno izmed možnosti.
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in zatem

1
2

.

2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

Slike.
3 Pritisnite
in zatem izberite možnost
Diaprojekcija.
4 Uporabite
in za premikanje po slikah
ali pritisnite
za prikaz slik v
naključnem zaporedju.

3
4

Po
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Preverjanje stanja pomnilnika
Preverite lahko koliko prostora v pomnilniku
imate zasedenega in koliko ga je še prostega.
1 Pritisnite
in zatem
.
2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

Slike.
3 Pritisnite
in zatem izberite možnost
Urejanje pomnilnika.
4 Izberite možnost Pomnilnik telefona ali
Zunanji pomnilnik.
Pomnite: Če nimate vstavljene pomnilniške
kartice, ne boste mogli izbrati možnosti
Zunanji pomnilnik.

6 Izberite med možnostmi Opozarjanje na

klic, Melodija zvonenja, Zvok
sporočila, Ob vklopu, Ob izklopu.

Video posnetki
Mapa Video posnetki prikazuje seznam
prenesenih video posnetkov in video posnetkov,
ki ste jih posneli z vašim telefonom.

Ogled videa
1 Pritisnite
in zatem
.
2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

Video posnetki.
3 Izberite video in pritisnite Predvajaj.

01
02
03
04
05
06
07
08

Zvoki
Mapa Zvoki vsebuje Privzete zvoke in
Zvočne posnetke. Na tem mestu lahko
urejate, pošiljate ali nastavljate zvoke za
melodije.

Uporaba zvokov

Zvoki.

3 Izberite možnost Privzeti zvoki ali Zvočni

posnetki.

4 Izberite zvok in pritisnite Predvajaj za

poslušanje zvoka.
in izberite možnost Uporabi
kot.

5 Pritisnite

NAMIG! Za hiter izbris datoteke v mapi Moje
stvari jo enkrat pritisnite, da se obarva in nato
pritisnite tipko c. Izbiro potrdite z Da.

Postanite kreativni

1 Pritisnite
in zatem
.
2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite
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Uporaba možnosti med video pavzo
Med
video pavzo lahko izbirate med
naslednjimi možnostmi:
Zajemi - Zamrznjen posnetek lahko shranite
kot sliko.
Info. o datoteki - Oglejte si ime, velikost,
datum, čas, vrsto, trajanje, dimenzije, zaščito
in pravice predvajanja posameznega posnetka.
Pošlji - Pošlje video v sporočilu ali preko
Bluetooth povezave.
Izbriši - Izbriše video posnetek.
Uporabi kot - Uporabi video kot zvonenje.
Urejevalnik videa - Uporabite ga za urejanje
video posnetka.

Urejanje videa
Med predvajanjem video posnetka in ob
vklopljeni pavzi lahko izbirate med večimi
možnostmi urejanja video posnetka.
NAMIG! Video posnetka, uporabljenega za
zvonenje, ne morete urejati.

Postanite kreativni

1 Izberite video in pritisnite Predvajaj.
2 Pritisnite in zatem še
.
3 Pritisnite Urejevalnik videa in izberite

med:
Krajšanje – Skrajšajte video po lastnih
željah.
Združevanje videa – Združite video
posnetek z drugim posnetkom.
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1 Izberite video in pritisnite
.
2 Pritisnite Pošlji in izberite med Sporočilo,

Ko
na
Izb
Pr
Izb
Us
ma
Ur
do
Ure

3 Če ste izbrali možnost Sporočilo ali

Pr

Združevanje slik – Združite video
posnetek s sliko iz mape Moje slike.
Prekrivno besedilo – Dodajte tekst videu.
Prekrivna slika – Dodajte sliko videu.
Za več podrobnosti si oglejte stran 56 in
poglavje Urejanje video posnetkov.

Pošiljanje videa
E-pošta, Bluetooth.

E-pošta, bo vaš video pripet sporočilu lahko
le-to napišete in odpošljete kot običajno. Če
ste izbrali možnost Bluetooth, boste
pozvani k vklopu Bluetooth povezave, vaš
telefon pa bo poiskal bližnjo napravo, kateri
bo poslal video posnetek. Lahko ga tudi
pošljete na live! Studio.

Uporaba videa za zvonenje
1 Izberite video in pritisnite
.
2 Pritisnite Uporabi kot in izberite med

Opozarjanje na klic ali Video zvonenje.

Uporaba menija video možnosti
Iz mape Moji videi lahko izberete naslednje
možnosti:
Uporabi kot – Nastavi video za zvonenje.
Pošlji – Pošlje video prijatelju.
Premakni – Premakne video s pomnilnika
telefona na pomnilniško kartico in obratno.
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NAMIG! Za hiter izbris datoteke v mapi Moje
stvari jo enkrat pritisnite, da se obarva in nato
pritisnite tipko c. Izbiro potrdite z Da.

01
02

Igranje igre

03

1 Pritisnite
in zatem
.
2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

04

Moje igre & aplikacije.
3 Izberite igro in pritisnite Zaženi.

Prenos glasbe

05
06
07

1 Pritisnite
in nato
.
2 Pritsnite Moje datoteke ter Zvoki in izberite

08

Prenos glasbe.
3 Povezali se boste na spletni portal, s katerega

lahko prenesete glasbene vsebine.

Igre in programi
Demo različice treh iger (Bejeweled, Block Breaker,
Kasparov Chess) so že prednameščene v vašem
telefonu. Polne različice teh iger lahko prenesete s
portala Vodafone live!. Prav tako lahko z
omenjenega portala prenesete druge nove igre.
Uporabljate lahko tudi storitev Google Maps, ki
je že prednameščena na vašem telefonu
(odvisno od operaterja). Najdete jo v meniju Igre
in programi > Programi.
S portala Vodafone live! lahko prenesete številne
druge mobilne spletne aplikacije (odvisno od
operaterja) z uporabo povezave Dolvleka programov.

Uporaba menija iger
V mapi Moje igre in programi so vam na voljo
naslednje možnosti:
Ustvari novo mapo – Ustvari novo mapo v
mapi Moje igre & aplikacije.

Postanite kreativni

e

Kopiraj – Kopira video s pomnilnika telefona
na pomnilniško kartico in obratno.
Izbriši – Izbriše video.
Preimenuj – Preimenuje video.
Izberi/Opusti – Izbere več video posnetkov.
Ustvari novo mapo – Ustvari novo mapo v
mapi Moji videi.
Uredi po – Razvrsti video posnetke v
določenem redu.
Urejanje pomnilnika – Ogled stanja pomnilnika.
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Uredi po – Razvrsti igre in programe po
Datumu, Velikosti ali Imenu.
Urejanje pomnilnika - Ogled stanja
pomnilnika.

Flash vsebine
Mapa Flash vsebine vsebuje vse privzete in
prenesene SWF datoteke.

Ogled SWF datoteke
1 Pritisnite
in zatem
.
2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

Dokumenti

Os

V meniju Dokumenti si lahko ogledate vse
datoteke z dokumenti. Tukaj si lahko ogledate
Excel, Powerpoint, Word, Text in pdf datoteke.

Ma
da
pro
ma
rač
to
to

Prenos datotek na telefon
Bluetooth povezava je verjetno najlažja pot za
prenos datoteke iz vašega računalnika na vaš
telefon. Uporabite lahko tudi LG Suite
programski paket in kabel, oglejte si stran 78
za podrobnosti.

Flash vsebine.
3 Izberite datoteko in pritisnite Pregled.

Za prenos preko Bluetooth povezave:

Uporaba možnosti SWF datotek

na telefonu in računalniku vklopljeni in da
se napravi vidita med seboj.
2 Uporabite računalnik za pošiljanje datoteke
preko Bluetooth povezave.
3 Ko bo datoteka poslana, jo boste morali
sprejeti na telefonu. Pritisnite Da.
4 Datoteka se bo pojavila v mapi Dokumenti
ali v mapi Ostalo.

Postanite kreativni

Med pavzo pritisnite
in izberite med
naslednjimi možnostmi:
Predvajaj/Pavza – Pavza ali nadaljevanje
predvajanja.
Pošlji – Pošlje datoteko kot sporočilo ali
preko Bluetooth povezave.
Pojdi na seznam – Se vrne na seznam SWF
datotek.
Cel zaslon – Oglejte si SWF vsebino v
celozaslonskem načinu (deluje le
brez
pavze).
Brez zvoka – Izklop zvoka.
Informacije – Ogled imena, velikosti,
datuma, časa, vrste in zaščite datoteke.
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Za
Do
1
2

1 Se prepričajte, da sta Bluetooth povezava

Ogled datoteke
1 Pritisnite
in zatem
.
2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

Dokumenti.

3 Izberite datoteko in pritisnite Pregled.

3
4
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e.

za
aš

8

a
a

ke

Ostalo

Filmski studio

Mapa Ostalo se uporablja za shranjevanje
datotek, ki niso slike, zvoki, videi, igre ali
programi. Uporabljena je na isti način kot
mapa Dokumenti. Pri prenosu datotek z
računalnika lahko nekatere datoteke zaidejo v
to mapo, namesto v mapo Dokumenti. Če se
to zgodi, jih preprosto premaknite.

Filmski studio vam omogoča kreiranje
diapozitivov z glasbo.

Za premik datoteke iz mape Ostalo v mapo
Dokumenti:
1 Pritisnite
in zatem
.
2 Pritisnite Moje datoteke in nato izberite

Ostalo.
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3 Izberite datoteko in pritisnite
4 Pritisnite Premakni in nato še enkrat

Premakni.

nti

Postanite kreativni
67
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Ustvarjanje ﬁlma
1 Pritisnite
in zatem .
2 Pritisnite Muvee studio.
3 Pritisnite
za dodajanje slike. Dotaknite

se slik, ki jih želite dodati in izberite
možnost Zaključi.
4 Pritisnite
za izbiro ﬁlmskega stila.
Izberite med:
Klasika [Največ 10 vnosov]
Večno [Največ 8 vnosov]
Čemeren [Največ 17 vnosov]
Sodobno [Največ 18 vnosov]
Muzikal [Največ 16 vnosov]
5 Pritisnite Predvajaj za ogled posnetka, ki
ste ga ustvarili.
6 Pritisnite
in izberite možnost Mesto
shranjevanja za izbiro mesta, kamor
želite shraniti posnetek.

Glasba

Postanite kreativni

Vaš LG KU990 ima vgrajen glasbeni
predvajalnik, s katerim lahko predvajate vaše
najljubše posnetke. Za dostop do glasbenega
predvajalnika pritisnite
in zatem
še
Glasba. Tukaj lahko dostopate do naslednjih
map:
Nazadnje predvajano – Oglejte si vse
skladbe, ki ste jih v kratkem predvajali.
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Vse skladbe – Vsebuje vse skladbe, ki jih
imate na vašem telefonu.
Seznam skladb – Vsebuje vse sezname, ki
ste jih ustvarili.
Izvajalci – Prebrskajte glasbene datoteke,
razvrščene po njihovih izvajalcih.
Albumi – Prebrskajte glasbene datoteke,
razvrščene po njihovih imenih albumov.
Zvrst – Prebrskajte glasbene datoteke,
razvrščene po njihovih zvrsteh.
Naključno predvajaj – Prisluhnite vašim
skladbam v naključnem vrstnem redu.

Pr

Prenos glasbe na telefon

7

Bluetooth povezava je verjetno najlažja pot za
prenos glasbe iz vašega računalnika na vaš
telefon. Uporabite lahko tudi LG Suite
programski paket in kabel, oglejte si stran 78
za podrobnosti. Za prenos preko Bluetooth
povezave:
1 Se prepričajte, da sta Bluetooth povezava

na telefonu in računalniku vklopljeni in da
se napravi vidita med seboj.
2 Uporabite računalnik za pošiljanje datoteke
preko Bluetooth povezave.
3 Ko bo datoteka poslana, jo boste morali
sprejeti na telefonu. Pritisnite Da.
4 Datoteka se bo pojavila v mapi Glasba >
Vse skladbe.

1
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1 Prtisnite
in zatem še
.
2 Izberite možnost Glasba, nato še Vse
3
4
5
6
7

skladbe.
Izberite skladbo, ki jo želite predvajati in
pritisnite Predvajaj.
Pritisnite za začasno zaustavitev
predvajanja (pavzo).
Pritisnite
za preskok na naslednjo
skladbo.
Pritisnite
za preskok na prejšnjo
skladbo.
Pritisnite
za zaustavitev predvajanja in
vrnitev v meni Glasba.

NAMIG! Za spreminjanje glasnosti med
predvajanjem glasbe pritisnite .

Uporaba možnosti med
predvajanjem glasbe
Pritisnite
in izberite med:
Minimiziraj – Zaslon glasbenega
predvajalnika bo izginil in lahko boste
uporabljali vse funkcije telefona kot običajno.
Vizualizacija – Izberite vizualne učinke.
Informacije – Oglejte si ime, velikost, datum,
čas, vrsto, trajanje, zaščito in avtorske pravice
skladbe.
Pošlji – Pošlje skladbo kot sporočilo ali preko
Bluetooth povezave.
Izbriši – Izbriše skladbo.
Uporabi kot – Uporabi skladbo kot zvonenje.

01
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Kreiranje seznama predvajanja
Kreirate lahko lasten seznam predvajanih
skladb, ki jih izberete iz mape Vse skladbe.
1 Prtisnite
in zatem še
.
2 Izberite možnost Glasba, nato še Seznam

skladb.

3 Pritisnite Dodaj, vnesite ime seznama in

pritisnite Shrani.

4 Odpre se mapa Vse skladbe. Pritisnite

skladbe, ki jih želite dodati na vaš
seznam; poleg izbranih skladb se bo
pokazala oznaka.
5 Pritisnite zaključi.

Postanite kreativni

ke

Predvajanje skladbe
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Za predvajanje seznama skladb, le-tega
izberite in pritisnite Predvajaj.
Pomnite: Za dodajanje drugega seznama
in izberite Dodaj nov seznam.
pritisnite

Urejanje seznama skladb
Občasno si boste morebiti zaželeli dodati ali
izbrisati skladbe z vašega seznama. Urejanje
seznama skladb je enostavno.
1 Prtisnite
in zatem še
.
2 Izberite možnost Glasba, nato še Seznam

skladb.
3 Izberite seznam skladb.
4 Pritisnite
in izberite:

Dodaj novo skladbo – Dodajanje skladb
na seznam. Označite skladbe, ki jih želite
dodati, in pritisnite Zaključi.
Gor/dol – Skladbo lahko premikate gor ali
dol po seznamu – s tem spremenite vrstni
red njenega predvajanja.
Pošlji – Pošlje skladbo kot sporočilo ali
preko Bluetooth povezave.
Postanite kreativni

Odstrani s seznama – Odstrani skladbo
s seznama. Pritisnite Da za potrditev izbire.
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Označi/Odznači – Izbere več skladb.

Sn

Uporabi kot – Uporabi skladbo kot zvočni
učinek.

1
2

Izbris seznama skladb
1 Prtisnite
in zatem še
.
2 Izberite možnost Glasba, nato še Seznam

skladb.

in nato še Izbriši ali Izbriši
vse za izbris vseh seznamov skladb.

3 Pritisnite

Diktafon
Uporabite Diktafon za snemanje glasovnih
opomnikov ali drugih zvokov.
1 Prtisnite
in zatem še .
2 Pritisnite Diktafon zatem še

Trajanje – Nastavite čas trajanja
posnetka. Izberite med možnostmi MMS
velikost, 1 minuta ali brez omejitev.
Kakovost – Izberite kakovost zvočnega
posnetka. Izberite med možnostmi Zelo
dobro, Dobro, Običajno.
Pojdi v Moji zvoki – Odpre zvočne
posnetke v mapi Moji zvoki.

3
4
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Snemalec zvoka
1 Prtisnite
in zatem še
2 Pritisnite Diktafon.
3 Pritisnite
4 Pritisnite
5 Pritisnite

Pošiljanje zvoka
.

za začetek snemanja.
za konec snemanja.
za poslušanje posnetka.

1 Ko ste zaključili s snemanjem, pritisnite
.
2 Pritisnite Pošlji in izberite med možnostmi

Sporočilo, E-pošta ali Bluetooth. Če ste
izbrali možnost Sporočilo ali E-pošta, bo
vaš zvok pripet sporočilu in lahko le-to
napišete in odpošljete kot običajno. Če ste
izbrali možnost Bluetooth, boste pozvani k
vklopu Bluetooth povezave, vaš telefon pa
bo poiskal bližnjo napravo, kateri bo poslal
zvok.

Pomnite: Ko ste zaključili s snemanjem,
pritisnite
in izberite eno izmed možnosti
Pošlji, Preimenuj, Izbriši, Uporabi kot (za
uporabo zvoka kot zvonenje) ali Pojdi v Moji
zvoki.
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Uporaba radia
Vaš LG KU990 ima vgrajen FM radio
sprejemnik za poslušanje radijskih postaj.

Postanite kreativni

Pomnite: Za poslušanje radijskih postaj boste
morali vstaviti vaše slušalke. Vstavite jih v
ustrezno režo (v tisto, kamor vstavljate
polnilec).
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Iskanje postaj

Urejanje kanalov

Po

Radijske postaje lahko poiščete ročno ali
samodejno. Shrnajene bodo pod posameznimi
številkami, zato jih ne bo potrebno iskati
vedno znova. V telefon lahko shranite do 12
radijskih postaj.

Če želite premakniti postajo na drug kanal,
sledite naslednjemu postopku.

1
2

Za samodejno iskanje:
1 Prtisnite
in zatem še
.
2 Prtisnite FM radio zatem še
.
3 Pritisnite Avtomatsko iskanje ter Da.

Radijske postaje bodo samodejno dodane v
telefon in označene s številkami.
Za ročno iskanje:
1 Prtisnite
in zatem še
.
2 Prtisnite FM radio zatem še
.
3 Pritisnite Ročno nastavljanje ter vnesite

frekvenco postaje.
4 Pritisnite V redu, nato pa še Shrani.
5 izberite številko kanala, kamor hočete

shraniti postajo in pritisnite V redu.

Postanite kreativni

Pomnite: Med ročnim iskanjem postaj lahko
uporabite in , ki se nahajata ob oznaki
frekvence radijske postaje.
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1 Prtisnite
in zatem še
.
2 Prtisnite FM radio zatem še
.
3 Pritisnite Uredi kanal in izberite kanal, ki

ga želite spremeniti.
4 Izberite postajo na katerem drugem kanalu

ali ročno poiščite frekvenco, ki jo želite
shraniti na ta kanal.
5 Pritisnite Shrani.

Ponastavitev kanalov
1
2
3
4

Prtisnite
in zatem še
.
Prtisnite FM radio zatem še .
Pritisnite Uredi kanal in izberite .
Izberite možnost Ponastavi za
ponastavitev trenutnega kanala ali
Ponastavi vse za ponastavitev vseh
kanalov. Frekvence vseh kanalov se bodo
vrnile na začetno frekvenco 87.5 MHz.

i

lu

Poslušanje radia
1 Prtisnite
in zatem še
.
2 Pritisnite FM radio in izberite številko

kanala postaje, ki bi jo radi poslušali.
NAMIG! Za izboljšanje sprejema radijskega
signala raztegnite žico slušalk, saj le-ta služi
kot radijska antena.
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Postanite kreativni
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Organizator
Dodajanje dogodkov v koledar
1 V stanju pripravljenosti izberite

2
3
4

5
6

7

8

,
in pritisnite
ter izberite možnost
Organizator. Izberite možnost Koledar.
Izberite datum, na katerega bi radi dodali
dogodek.
Pritisnite in zatem Dodaj nov
dogodek.
Izberite vrsto dogodka, ki bi ga dodali:
Sestanek, Obletnica ali Rojstni dan ter
potrdite z OK.
Preverite datum in vnesite čas pričetka
dogodka.
Za sestanke in obletnice vnesite čas
zaključka dogodka v spodnji polji za datum
in čas.
Če želite dogodku dodati zadevo ali
opomnik, pritisnite Zadeva ali Predmet in
vnesite vašo opombo, ki jo potrdite z OK.
Pritisnite Shrani in vaš dogodek bo
shranjen v koledar. Kvadratek bo označil
dneve, ki vsebujejo dogodke, telefon pa
vas bo tudi z zvonenjem opozoril na čas
začetka posameznega dogodka.

Organizator
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NAMIG! V koledarju lahko nastavite tudi obdobje,
ko ste na počitnicah. Pritisnite vsak dan, ko
ste na počitnicah, ter izberite Počitnice. Dnevi se
bodo obarvali rdeče. Pri nastavljanju alarma lahko
izločite dneve, ko ste na počitnicah.

Spreminjanje podobe koledarja
1 V stanju pripravljenosti izberite

in pritisnite
ter izberite možnost
Organizator. Izberite možnost Nastavitve
organizatorja.
2 Pritisnite Koledar in izberite Mesečni
pregled ali Tedenski pregled.
3 Pritisnite OK za potrditev vaše izbire.

Do
op
1

2
3

4

De
1

2

ve

Dodajanje vnosov na seznam
opravil

3 Izberite možnost Pošlji. Izberite med

možnostmi Tekstovno sporočilo,
Multimedijsko sporočilo, E-pošta ali
Bluetooth.

1 V stanju pripravljenosti izberite

in pritisnite
ter izberite možnost
Organizator.
2 Izberite možnost Opravila in pritisnite
Dodaj.
3 Nastavite datum opravila, dodajte opombe
in izberite prioritetni nivo: Visok, Srednji
ali Nizek.
4 Shranite vaš seznam opravil s pritiskom na
Shrani.
NAMIG! Vnos lahko enostavno uredite tako,
da ga izberete in pritisnete . Nato izberite
možnost Uredi. Vnesite spremembe in jih
shranite.

NAMIG! Koledar lahko sinhronizirate z vašim
računalnikom, izdelate lahko tudi varnostno
kopijo. Oglejte si poglavje PC Sinhronizacija
na strani 78.

in pritisnite
ter izberite možnost
Organizator. Izberite možnost Opravila.
2 Izberite opravilo, ki bi ga radi delili in
pritisnite .

02
03
04
05

Uporaba iskalca datumov
Iskalec datumov je priročno orodje, ki vam bo
pomagalo izračunati datum, ki bo nastopil po
določenem številu dni. Primer: 60 dni po
10.10.07 bo datum 09.12.2007. Gre za
odličen pripomoček pri sledenju rokov.

06
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08

1 V stanju pripravljenosti izberite

Deljenje opravil
1 V stanju pripravljenosti izberite

01

2
3
4
5

in pritisnite
ter izberite možnost
Organizator.
Izberite možnost Iskanje datuma.
V zavihku Od izberite želen datum.
V zavihku Čez nastavite število dni.
Ciljni datum bo prikazan spodaj.

Organizator
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Nastavljanje alarma

Dodajanje opomnika

Do

1 V stanju pripravljenosti izberite

1 V stanju pripravljenosti izberite

1

in pritisnite
ter izberite možnost
Alarmi.
2 Izberite
in pritisnite Dodaj nov.
3 Nastavite čas alarma in pritisnite Nastavi.
4 Izberite interval, v katerem naj alarm zvoni
Enkrat, Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sob,
Sob - Ned ali Razen ob praznikih.
Pritisnite V redu.
za izbiro zvoka alarma. Za
5 Pritisnite
poslušanje zvokov izberite posamezen zvok
in pritisnite Predvajaj. Ko ste izbrali zvok,
ga potrdite z Izberi.
6 Dodajte opomnik alarmu. Pritisnite V redu,
ko ste zaključili s pisanjem opomnika. Ob
zvonenju alarma se bo izpisal tudi
opomnik.
7 Nastavite lahko tudi interval dremanja na
5, 10, 20, 30 minut, 1 uro ali Izključen.
Pritisnite V redu za potrditev izbire.
8 Ko ste nastavili alarm, pritisnite Shrani.
Pomnite: Nastavite lahko do 5 alarmov.

, in
pritisnite
ter izberite možnost Beležka.
2 Če ni obstoječih opomnikov, izberite
možnost Dodaj ali, če so obstoječi
opomniki, možnost Dodaj nov.
3 Natipkajte vaš opomnik in pritisnite
Shrani.
4 Beležka se bo pojavil na zaslonu, ko boste
naslednjič odprli aplikacijo Beležka.
NAMIG! Obstoječ opomnik lahko uredite.
Izberite tistega, ki ga želite urediti in pritisnite
Uredi.

Uporaba kalkulatorja
1 V stanju pripravljenosti izberite

2
3
4
5
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in pritisnite
ter izberite možnost
Orodja.
Izberite možnost Kalkulator.
Pritiskajte numerične tipke za vnos številk.
Za preproste operacije se dotaknite želene
funkcije (+, –, *, /), kateri naj sledi =.
Za kompleksnejše kalkulacije pritisnite
in izberite med možnostmi (+/-) sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg ali rad.

2
3

4

a.

e

Dodajanje mesta svetovni uri

Pretvornik

1 V stanju pripravljenosti izberite

1 V stanju pripravljenosti izberite

in
pritisnite
ter izberite možnost Orodja.
2 Izberite možnost Časovni pas.
3 Pritisnite ikono
in nato še Dodaj
mesto. Vnesite ime mesta, ki se bo
izpisalo na vrhu zaslona. Lahko se
dotaknete tudi Zemljevida in izberete
mesto iz zemljevida.
4 Pritisnite Izberi za potrditev izbire.
NAMIG! Ko ste v tujini, spremenite vaš
časovni pas. Pritisnite
in nato še Spremeni
časovni pas. Izberite nov časovni pas ter
pritisnite Izberi.
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5

in
pritisnite
ter izberite možnost Orodja.
Izberite možnost Pretvornik.
Izberite, kaj želite pretvarjati: Valuta,
Površina, Dolžina, Masa, Temperatura,
Volumen ali Hitrost.
Izberite enoto ter vnesite vrednost, ki bi jo
radi pretvorili, nato pa se enoto, v katero bi
želeli vrednost pretvoriti.
Ustrezna nova vrednost se bo prikazala na
zaslonu.
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PC Sinhronizacija
Vaš računalnik lahko sinhronizirate z vašim
telefonom in tako omogočite, da se vaši
pomembni podatki in datumi ujemajo. Tudi
izdelava varnostne kopije koledarja na
računalniku je enostavna in pripomore k
mirnemu spancu.

Namestitev LG PC Suite na
računalniku
1 V stanju pripravljenosti izberite

2
3
4

5
6
7

in
izberite možnost Nastavitve
pritisnite
telefona.
Izberite možnost Povezljivost in nato
Vrsta USB povezave.
Izberite možnost Podatkovna storitev in
pritisnite V redu.
Vstavite priložen CD v računalnik. LG
PC Suite namestitev se bo pojavila na
zaslonu. Kliknite na LG PC Suite Installer.
Izberite jezik namestitvenega programa in
kliknite V redu.
Sledite navodilom na zaslonu za
dokončanje LG PC Suite Installer čarovnika.
Ko boste dokončali namestitev, se bo na
namizju pojavila ikona LG PC Suite.

Organizator
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Povezovanje telefona in
računalnika

Og
ra

1 Povežite USB-kabel s telefonom in

1

računalnikom.
2 Dvokliknite na LG PC Suite ikono na
namizju.
3 kliknite na Connection Wizard in nato
USB.
4 Kliknite na Next, zopet Next ter Finish.
Telefon in računalnik sta sedaj povezana.

Izdelava/Obnovitev varnostne
kopije podatkov telefona
1 Povežite telefon z računalnikom po

zgornjem postopku.
2 Kliknite na ikono Varnostna kopija in

izberite Varnostna kopija ali Obnova.

3 Označite vsebine, ki bi jih radi varnostno

kopirali ali obnovili. Izberite lokacijo, kamor
bi shranili informacije ozr. lokacijo, s katere
bi obnovili podatke. Kliknite V redu.
4 Vaši podatki bodo varnostno kopirani.

2
3

or
re

Ogled datotek telefona na
računalniku
1 Povežite telefon z računalnikom po

zgornjem postopku.
2 Kliknite na ikono Vsebine.
3 Vsi dokumenti, ﬂash vsebine, slike, zvoki
in videi, ki so shranjeni v vašem telefonu
bodo prikazani v mapi LG Phone.
NAMIG! Ogled vsebin vašega telefona na
računalniku vam pomaga pri urejanju datotek,
organiziranju dokumentov in odstranjevanju
vsebin, ki jih ne potrebujete več.

Sinhronizacija kontaktov
1 Povežite telefon z računalnikom.
2 Kliknite na ikono Kontakti.
3 Izberite Prenos zatem Uvozi iz

mobilnika. Vaš računalnik bo nato uvozil
in prikazal vse kontakte, shranjene na vaši
kartici SIM ali v telefonu.
4 Pritisnite datoteka in izberite Shrani.
Sedaj lahko izberete mesto, kamor želite
shraniti kontakte.
Pomnite: Za izdelavo varnostne kopije
kontaktov na kartici SIM kliknite na mapo
SIM card na levi strani zaslona. Izberite
Uredi na zgornjem delu zaslona ter izberite
možnost Izberi vse. Desno kliknite vaše
kontakte ter izberite možnost Kopiraj h
kontaktom. Sedaj kliknite na mapo Telefon
na levi strani zaslon in vaše številke bodo
prikazane.
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PC Sinhronizacija
Sinhronizacija sporočil
1
2
3
4

Povežite telefon z računalnikom.
Kliknite na ikono Sporočila.
Vsa sporočila bodo prikazna na zaslonu.
Uporabite orodno vrstico na vrhu zaslona
za urejanje sporočil.

Uporaba telefona kot zunanji
pomnilnik
Če imate vstavljeno pomnilniško kartico, lahko
vaš telefon uporabite tudi kot pomnilniški
medij.
1 Prekinite povezavo telefona z

računalnikom.
2 V stanju pripravljenosti izberite

Organizator

in pritisnite
ter izberite možnost
Nastavitve telefona.
3 Izberite možnost Povezljivost in nato Vrsta
USB povezave.
4 Izberite možnost Zunanji pomnilnik in
pritisnite V redu.
5 Povežite telefon z računalnikom. Na
telefonu se bo izpisalo: Povezujem kot
zunanji pomnilnik ... in zatem Povezan
kot zunanji pomnilnik. Med prenosom
ne prekinjajte povezave.
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6 Vse datoteke vašega telefona bodo

samodejno shranjene na trdi disk
računalnika.
Pomnite: Telefon morate najprej odklopiti
stran od računalnika za vklop možnosti
pomnilniški medij.
Pomnite: Možnost pomnilniški medij izdela
zgolj varnostno kopijo vaše pomnilniške
kartice in ne pomnilnika telefona. Za ta
postopek uporabite sinhronizacijo PC Sync.

Di

Na
ce

Po
pre

Od
pu
vm
do
pre

Ko
pre
za
Pre
za

Pre
za
po
na
Sy

DivX pretvornik
Namestite DivX pretvornik, ki je priložen na
cedeju s PC Sync programsko opremo.
Po namestitvi iz menija Programi izberite DivX
pretvornik ter zatem še Pretvornik.

01
02
03

Odprl se bo program Pretvornik. Uporabite
puščice v programu za pretvorbo formatov
v mobilni format. Desni klik vam bo prikazal
dodatne možnosti kot npr spremembo lokacije
pretvorjenih datotek ...

04

Ko ste pripravljeni na pretvorbo datotek, jih
preprosto povlecite in spustite v program
za začetno analizo. Nato kliknite na gumb
Pretvori za pričetek pretvorbe. Ko se proces
zaključi, se pojavi izskočno okno.

07
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08

Pretvorjena datoteka je sedaj pripravljena
za prenos na vaš telefon z uporabo funkcije
pomnilniški medij (za podrobnosti se obrnite
na stran 80) ali preko programske opreme PC
Sync (za podrobnosti se obrnite na stran 78).
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Splet
Na portalu Vodafone live! si lahko ogledate več
TV-kanalov. Igrate lahko najnovejše igre. Lahko
celo oddate svojo ponudbo in nakupujete na
spletni tržnici eBay. Na portalu YouTube najdete
veliko zanimivih video posnetkov. Lahko prenašate
glasbo. Spremljate športne dogodke. Vse to
s pomočjo spletnih strani, posebej prirejenih
mobilnikom, ki izgledajo odlično na vašem telefonu.
Vodafone live! je pravi naslov za prenos glasbe,
iger, video posnetkov in melodij na vaš telefon.

Dostop do spleta
1 V stanju pripravljenosti izberite

in pritisnite
ter izberite možnost WWW.
2 Za prikaz domače strani brskalnika izberite
možnost Domača stran. Sicer izberite
možnost Vnesite URL ter vtipkajte želeni
URL-naslov ter pritisnite Poveži.

Pomnite: Pri povezovanju v splet in
prenašanju vsebin boste deležni dodatnih
stroškov. Preverite podatkovne tarife pri
vašem operaterju.

Dodajanje in uporaba priljubljenih
strani
Za enostaven in hiter dostop do vaših
najljubših spletnih strani, le-te dodajte na
seznam in jih shranite.
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1 V stanju pripravljenosti izberite
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Sh

in pritisnite
ter izberite možnost
WWW.
Izberite možnost Priljubljene. Na zaslonu
se bo prikazal seznam priljubljenih strani.
Za dodajanje nove strani pritisnite
ter izberite Dodaj novo. Vnesite ime
priljubljene strani ter URL-naslov.
Pritisnite Shrani. Stran se bo pojavila na
seznamu priljubljenih.
Za dostop do priljubljene strani se
enostavno postavite na njen vnos in
pritisnite Odpri. Povezani boste na spletno
stran.

Od
1

2
3

u

Shranjevanje strani

Ogled zgodovine brskanja

1 Povežite se s spletno stranjo kot je opisano

1 V stanju pripravljenosti izberite

zgoraj.
2 Pritisnite
in izberite možnost Shrani to
stran.
3 Vnesite ime spletne strani tako da ga boste
lahko prepoznali.
4 Pritisnite Shrani.
NAMIG! Ta meni vam omogoča tudi
spreminjanje naslovov shranjenih strani, zaščito
vsebine ter izbris shranjenih strani.

,
in pritisnite
ter izberite možnost
www.
2 Prikazal se bo seznam strani, ki ste jih
nazadnje obiskali. Za dostop do katere
izmed strani se postavite na njen vnos in
pritisnite Odpri.

Spreminjanje nastavitev spletnega
brskalnika
1 V stanju pripravljenosti izberite

Odpiranje shranjene strani
1 V stanju pripravljenosti izberite

,
ter izberite možnost

in pritisnite
www.
2 Izberite možnost Shranjene strani.
3 Izberite želeno stran in pritisnite
ter
zatem Odpri.

,
in pritisnite
ter izberite možnost
www. Izberite možnost Nastavitve
brskalnika.
2 Tukaj lahko urejate Proﬁli, Tabela
znakov, Predpomnilnik, Piškotki, Java
skript, varnost, ali ponastavite nastavitve
z izbiro možnosti Ponastavi nastavitve.
3 Ko ste spremenili nastavitve, jih potrdite s
pritiskom na V redu.
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Uporaba telefona kot modem
Vaš KU990 se lahko obnaša kot modem
vašega računalnika in vam ponudi možnost
dostopa do e-pošte ter interneta tudi ko niste
povezani preko žic. Uporabite lahko kabel USB
ali Bluetooth povezavo.
Uporaba USB-kabla:
1 Prepričajte se, da imate nameščen
program LG PC Suite na vašem
računalniku.
2 Povežite vaš KU990 in računalnik preko
USB-kabla ter zaženite program LG PC
Suite.
3 Kliknite na Communication. Nato izberite
Nastavitve ter Modem.
4 Izberite LG Mobile USB Modem in potrdite
z OK. Prikazal se bo na zaslonu.
5 Kliknite Connect in računalnik se bo
povezal z vašim KU990.
Pomnite: Za več informacij o sinhronizaciji z
uporabo LG PC Suite si oglejte stran 78.

Splet
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Uporaba Bluetooth povezave:

1 Prepričajte se, da je Bluetooth Vklopljena

in Vidna na vašem računalniku in KU990.

2 Povežite računalnik s KU990 tako, da je za

povezavo uporabljeno geslo.
3 Uporabite Connection wizard v programu

4
5
6

7

LG PC Suite za kreiranje aktivne Bluetooth
povezave.
Kliknite na Communication. Nato izberite
Nastavitve ter Modem.
Kliknite Modem.
Izberite možnost Standard Modem over
Bluetooth link in kliknite OK. Prikazal se
bo na zaslonu.
Kliknite Connect in računalnik se bo
povezal z vašim KU990.

Pomnite: Za več informacij o Bluetooth
povezavi si oglejte stran 88.
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Nastavitve
Prilagoditev proﬁlov

Sp

Pomnite: Informacije o klicnih nastavitvah
najdete na strani 22.

V stanju pripravljenosti lahko hitro spremenite
vaše proﬁle. Enostavno pritisnite ikono proﬁli v
desnem zgornjem kotu zaslona.

Pr
tak

Spreminjanje nastavitev zaslona

Z uporabo menija nastavitev lahko prilagodite
posamezno nastavitev proﬁla.

V tej mapi lahko prilagodite nastavitve vašega
KU990 po vašem okusu.

1 Pritisnite
in zatem izberite
.
2 Pritisnite zaslon in nato izberite med:

Ozadje – Izberite temo za stanje
pripravljenosti ali odhodni klic.
Ura in koledar – Izberite stvari, ki ji želite
videti v stanju pripravljenosti.
Osvetlitev – Prilagoditev svetilnost
zaslona.
Osvetlitev ozadja – Izberite kako dolgo
bo vklopljena osvetlitev.

Pomnite: Dlje kot je vklopljena osvetlitev,
več energije baterije porabi, zato boste
morebiti morali pogosteje polniti telefon.
Tema telefona - Hitro spremenite izgled
vašega zaslona.
Pisava - Prilagodite barvo pisave.
3 Pritisnite Shrani za shranitev vaših
nastavitvev.
Nastavitve
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1 Pritisnite

in zatem izberite

N
z
z
n

.

2 Pritisnite Proﬁli in nato izberite proﬁl, ki ga

želite urediti. Proﬁla Tiho moč spremeniti.
3 Pritisnite
in izberite možnost Uredi.
4 Nato lahko spremenite vse zvoke in
možnosti opozoril, ki so na voljo v
seznamu, vključno z Glasovna melodija
in Video melodija, Opozorilo o
sporočilu, Ton ob dotiku zaslona in
drugimi.
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Spreminjanje nastavitev telefona
Prilagodite KU990 svojim potrebam in željam,
tako da vam bo kar najboljše služil.
NAMIG! Za pregled možnosti se postavite na
zadnjo vidno možnost in s prstom podrsajte po
zaslonu navzgor. Seznam se bo premaknil
navzgor in vam prikazal dodatne možnosti.
1 Pritisnite
in zatem izberite
.
2 Pritisnite Nastavitve telefona in izberite

Spreminjanje nastavitev
povezljivosti
Vaše nastavitev povezljivosti so že nastavljene
s strani vašega operaterja, zato lahko takoj
uporabite telefon za povezavo z internetom.
Če želite te nastavitve spremeniti, uporabite ta
meni.
Pritisnite
in zatem izberite
. Pritisnite
Nastavitve telefona in izberite možnost
Povezljivost.
Omrežne nastavitve – Vaš KU990 se
samodejno povezuje v znana omrežja.
Uporabite ta meni, če želite spremeniti te
nastavitve.
Dostopna točka – Vaš operater je že vnesel
te nastavitve. Z uporabo tega menija lahko
dodate nove dostopne točke.
Vrsta USB povezave – Izberite podatkovno
storitev in sinhronizirajte vaš KU990 ter z
uporabo programa LG PC Suite skopirajte
datoteke s telefona. Oglejte si stran 78 za več
informacij o sinhronizaciji.
Sinhronizacijska storitev – Oglejte si stran
78 za več informacij o sinhronizaciji.
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Nastavitve

možnosti iz spodnjega seznama.
Datum & Ura – Prilagodite nastavitve
datuma in časa ali izberite možnost
samodejnega prilagajanja časa, ko ste na
potovanju.
Varčevanje z energijo – Vklop ali Izklop
tovarniških nastavitev za varčevanje z
energijo.
Jeziki – Izberite jezik vašega KU990.
Varnost – Prilagodite varnostne nastavitve
kot so kode PIN, zaklep telefona in
samodejni zaklep tipk.
Povezljivost – Oglejte si poglavje
Spreminjanje nastavitev povezljivosti
v naslednjem stolpcu.
Urejanje pomnilnika – Oglejte si
poglavje Uporaba upravljalca
pomnilnika na strani 88 za več informacij
Umerjanje tipkovnice – Ponastavite vaš
zaslon.

Ponastavitev nastavitev – Ponastavite
vse nastavitve na njihove tovarniške
vrednosti.
Informacije o telefonu – Ogled tehničnih
podatkov vašega KU990.
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Nastavitve
Nastavitve pretakanja – Vaš operater je že
vnesel te nastavitve. Lahko pa jih tudi uredite.
VKLOP TV-ja – Izberite PAL ali NTSC za
povezavo vašega KU990 s TV-sprejemnikom.
Pomnite: Kabel za povezavo s TV je potrebno
kupiti ločeno.

Uporaba upravljalca pomnilnika
Vaš KU990 lahko uporablja tri vrste
pomnilnika: pomnilnik telefona, kartico SIM in
zunanji pomnilnik (pomnilniško kartico morate
kupiti ločeno).
Upravljalec pomnilnika vam prikazuje
zasedeno in prosto kapaciteto posameznega
pomnilnika.
Pritisnite
in zatem izberite
. Pritisnite
Nastavitve telefona in izberite možnost
Urejanje pomnilnika.
Uporabniški pomnilnik – Ogled
zasedenosti pomnilnika, ki je namenjen
slikam, zvokom, videom, ﬂash animacijam,
MMS, E-pošti, Java aplikacijam in drugim
datotekam.

Nastavitve

Rezerviran pomnilnik telefona – Ogled
zasedenosti pomnilnika, ki je namenjen SMS
sporočilom, kontaktom, koledarju, seznamu
opravil, opomnikom, alarmom, zgodovini klicev,
priljubljenim stranem in drugim vnosom.
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SIM spomin – Ogled zasedenosti pomnilnika
kartice SIM.
Zunanji pomnilnik – Ogled zasedenosti
pomnilnika pomnilniške kartice (pomnilniško
kartico morate kupiti ločeno).
Nastavitve primarnega pomnilnika –
Izberite primarno lokacijo za shranjevanje
podatkov.
NAMIG! Oglejte si stran 12 za informacije o
vstavljanju pomnilniške kartice.

Za
1

2
3
4
5
6

Uporaba NA letalu
Ko ste v letalu, vklopite ustrezen način s
in zatem
. Pritisnite NA
pritiskom na
letalu in izberite možnost Vklopi. V načinu V
letalu ne boste mogli opravljati klicev, se
povezati v internet, pošiljati sporočil ali
uporabljati Bluetooth povezave.

Pošiljanje in prejemanje datotek
preko Bluetooth povezave
Bluetooth povezava je odličen način za
pošiljanje in prejemanje datotek, saj za
povezavo ne uporablja kablov, vzpostavitev
povezave pa je hitra in enostavna. Povežete
lahko tudi Bluetooth slušalke za opravljanje in
sprejemanje klicev.

Za
1

2

3

ka

o

A
V

Spreminjanje Bluetooth nastavitev:
1 Pritisnite
in zatem izberite Nastavitve.
2 Izberite Bluetooth in nato Nastavitve.

2
3
4
5
6

običajno bo to fotograﬁja, video ali
glasbena datoteka.
Pritisnite in izberite možnost Pošlji.
Izberite možnost Bluetooth.
Pritisnite Da za vklop Bluetooth povezave.
Vaš KU990 bo samodejno poiskal druge
Bluetooth naprave v dosegu.
Izberite napravo, ki jih želite poslati
datoteko in pritisnite Izberi.
Datoteka bo poslana.
NAMIG! Oglejte si vrstico napredka in se
prepričajte, če je datoteka poslana.

Za prejem datoteke:
1 Za prejem datotek mora biti Bluetooth

povezava Vklopljena in Vidna. Oglejte si
spodnje nastavitve.
2 Sporočilo vas bo povprašalo o prejemanju
datoteke pošiljatelja. Pritisnite Da za
prejem datoteke.
3 Da bi videli, kam se je datoteka shranila,
izberite možnost Ogled datoteke ali
Uporabi kot ozadje. Datoteke se običajno
shranijo v mapo Moje stvari.

Spremenite lahko:
Vidnost moje naprave – Izberite možnost
Vidna ali Skrita.
Ime mojega tel – Vnesite ime vašega
KU990.
Podprte naprave – Izberite možnosti
uporabe Bluetooth v navezi z različnimi
storitvami. Oglejte si poglavje Uporaba
telefona kot modem na strani 84 ali
Uporaba Bluetooth slušalk na strani 90.
Moj naslov – Spremenite vaš Bluetooth
naslov.

01
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04
05
06
07
08

Povezava z drugo Bluetooth napravo
S povezavo vašega KU990 in druge naprave
lahko vzpostavite zaščiteno povezavo z
geslom. Takšna povezava je veliko bolj varna.
1 Preverite ali je Bluetooth povezava
Vklopljena in Vidna. Za spremembe se
odpravite v meni Nastavitve.
2 Pritisnite Povezane naprave in nato
Nova.
3 Vaš KU990 bo poiskal bližnje naprave. Ko
je iskanje končano, se bosta na zaslonu
pojavili možnosti Osveži in Dodaj.
4 Izberite napravo, ki jo želite povezati,
vnesite geslo in pritisnite V redu.

Nastavitve

in

Za pošiljanje datoteke:
1 Odprite datoteko, ki jo želite poslati,

89

Nastavitve
5 Vaš telefon se bo povezal z drugo napravo,

na kateri vnesite isto geslo.
6 Vaša z geslom zaščitena Bluetooth

povezava je sedaj vzpostavljena.

Uporaba Bluetooth slušalk
1 Preverite ali je Bluetooth povezava

Vklopljena in Vidna.
2 Sledite navodilom, ki ste jih prejeli skupaj s

slušalkami. Povežite slušalke s telefonom.
3 Pritisnite Poveži sedaj in potrdite z Da.

Vaš KU990 bo samodejno preklopil na proﬁ
Slušalke.
NAMIG! Oglejte si stran 22 za podrobnosti
sprejemanja klicev z BT slušalkami in
nastavite način sprejemanja klicev.

Nastavitve
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Nastavitve
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Pripomočki
Naslednji pripomočki so v paketu poleg
vašega KU990.
Podatkovni kabel
in CD
Polnilec

Baterija

Povežite in
sinhronizirajte vaš
KU990 z računalnikom.

Navodila za
uporabo
Vsebujejo vse
podrobnosti o vašem
KU990.

Pisalo in
nosilna vrvica
Zaščitni sloj
(LCD-prevleka)

Stereo slušalke
Pripomočki
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Pomnite
• Vedno uporabljajte originalne LG pripomočke.
• Druga oprema lahko izniči vašo garancijo.
• Pripomočki se lahko med državami razlikujejo.
Obrnite se na uvoznika
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08

Pripomočki
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Omrežne storitve

Tehnični podatki

Ta mobilni telefon deluje v omrežjih GSM 900,
DCS 1800, PCS1900 in W-CDMA.

Splošno

Veliko možnosti telefona podpira omrežne
storitve. Gre za posebne storitve, ki jih
omogoča vaš mobilni operater. Pred uporabo
teh storitev se posvetujte z operaterjem,
saj je nekatere potrebno vključiti (naročiti),
pri operaterju pa boste dobili tudi dodatna
navodila o njihovi uporabi.

Omrežne storitve
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Ime izdelka : KU990
Sistem : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Delovne temperature
Max : +55°C (delovna), +45°C (polnenje)
Min : -10°C

Vodič za varno in učinkovito uporabo
Prosimo, preberite ta preprost vodič.
Nespoštovanje naštetih priporočil je lahko
nevarno ali nezakonito. Dodatne informacije
najdete v teh navodilih.

OPOZORILO
• Mobilni telefoni morajo biti na letalih

izključeni.
• Med vožnjo ne držite telefona v rokah.
• Telefona ne uporabljajte v bližini bencinskih

servisov, skladišč goriva, kemičnih tovarn
in drugih vnetljivih lokacij.
• Zaradi vaše varnosti uporabljajte ZGOLJ

določene ORIGINALNE baterije in polnilce.
• Telefona med polnjenjem ne uporabljajte z

mokrimi rokami. Lahko pride do kratkega
stika, ki poškoduje vaš telefon.
• Telefon imejte na varnem, stran od dosega

otrok. Naprava vsebuje majhne delce, ki bi
ob odstranitvi lahko predstavljali grožnjo za
zadušitev.
• Telefona ne polnite v bližini vnetljivih snovi,

saj se med polnjenjem segreje in lahko
povzroči požar.
Priporočila
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PREVIDNO
• Izključite telefon na mestih, ki od vas

to zahtevajo. Primer: ne uporabljajte
telefona v bolnišnici, saj lahko zmoti
delovanje občutljive medicinske opreme.
• Klici v sili morebiti niso na voljo v vseh

omrežjih. Zato se nikoli ne zanašajte
zgolj na vaš mobilni telefon za
opravljanje klicev v sili.
• Uporabljajte zgolj ORIGINALNE

pripomočke, saj se boste tako izognili
morebitnim poškodbam telefona.
• Vsi radijski oddajniki lahko povzročijo

motnje v bližnjih elektronskih napravah.
Manjše motnje se lahko pojavijo na TVjih, radijih, računalnikih, ipd.
• Baterije morajo biti odstranjene v skladu

z veljavno zakonodajo.
• Ne demontirajte telefona ali baterije.
• V primeru zamenjave baterije z napačno

vrsto baterije obstaja nevarnost
eksplozije.
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Vodič za varno in učinkovito uporabo
Izpostavljanje energiji radijskih
frekvenc (SAR)
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Priporočila

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM
PRIPOROČILOM O IZPOSTAVLJANJU
RADIJSKIM VALOVOM
Vaša mobilna naprava je radijski sprejemnik
in oddajnik. Izdelana je v skladu s priporočili
in ne presega mejnih vrednosti radijskega
sevanja (RF), ki jih predpisujejo mednarodni
standardi (ICNIRP). Te omejitve obravnavajo
dovoljene vrednosti radijskega sevanja na
širšo populacijo. Priporočila so izdelale
neodvisne znanstvene organizacije na podlagi
znanstvenih študij. Priporočila vsebujejo veliko
varnostnih elementov, ki zagotavljajo varnost
vsem uporabnikom ne glede na njihovo
starost in zdravstveno stanje. Izpostavljenost
radijskim valovom se meri v absorpcijskih
stopnjah, znanih kot SAR (zgornja meja
znaša 2.0 W/kg*). Testi SAR so opravljeni
po standardiziranih metodah in jih telefon
opravlja pod najvišjo navedeno oddajno močjo
na vseh uporabljenih frekvencah. Telefon
med običajno uporabo dosega bistveno nižje
vrednosti kot ob polni obremenitvi. Bližje kot
ste bazni postaji, manjšo moč potrebuje za
povezavo in tako povzroča manjše radijsko
sevanje. Pred pričetkom prodaje mora telefon
izpolniti tudi zahteve evropske direktive
R&TTE. Najvišja SAR-vrednost tega telefona
ob uporabi na ušesu znaša 0.826 W/kg.

Ta naprava ustreza priporočilom za
izpostavljenost radijskim valovom, ko je
uporabljena v normalnem položaju na ušesu
ali pa vsaj 1,5 cm stran od telesa. Ko napravo
uporabljate v torbici, na zaponki ali podobnem
mestu, naj v bližini ne bo kovinskih izdelkov.
Za prenos podatkov ali sporočil ta naprava
potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem.
V nekaterih primerih bo prenos podatkov ali
sporočil zamaknjen, dokler ne bo na voljo
ustrezna povezava. Upoštevajte navodila o
varni uporabi naprave. Najvišja SAR-vrednost
tega telefona za uporabo ob telesu znaša
0.631 W/kg.
* Priporočena SAR meja mednarodne
organizacije ICNIRP za mobilne naprave
znaša v povprečju 2.0 vatov na kilogram
(W/kg), v povprečju merjeno na deset (10)
gramov tkiva. Priporočila vsebujejo veliko
varnostnih elementov, ki zagotavljajo varnost
vsem uporabnikom. Vrednosti SAR se lahko
razlikujejo med omrežji in državami. Za
dodatne informacije glede vrednosti SAR
obiščite spletno stran izdelka, ki se nahaja na
www.lgmobile.com.
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V

Vzdrževanje izdelka

Va

OPOZORILO!
Uporabljajte le baterije, polnilce in dodatno
opremo, ki je certiﬁcirana za uporabo s tem
modelom telefona. Uporaba druge opreme bo
izničila veljavnost garancije telefona, lahko pa
je tudi nevarna.
• Ne razstavljajte telefona. Če menite, da

je potrebno popravilo, ga odnesite na
pooblaščen servis.
• Uporabljajte ga stran od električnih naprav

kot so televizorji, radiji ali računalniki.
• Telefon naj ne bo v bližini virov toplote, kot

so radiatorji in kuhalniki.
• Nikoli ne položite telefona na mikrovalovno

pečico, saj to lahko povzroči eksplozijo
baterije.
• Telefona ne mečite po tleh.
• Telefona ne izpostavljajte mehanskim

vibracijam ali udarcem.
• Ohišje telefona se lahko poškoduje, če ga

pokrijete z ali ovijete v ostrejše predmete.
• Ne uporabljajte agresivnih kemikalij

Priporočila

(npr. Alkohol, benzen, razredčilo, itd.) ali
detergentov za čiščenje telefona. Obstaja
namreč nevarnost povzorčitve ognja.
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• Telefona ne izpostavljajte pretiranemu dimu

ali prahu.
• Telefona ne imejte v bližini kreditnih

in drugih magnetnih kartic, saj lahko
poškoduje zapis na magnetnih trakovih.
• Ne udarjajte po zaslonu z ostrimi predmeti,

saj lahko poškodujete telefon.
• Ne izpostavljajte telefona tekočinam ali

vlagi.
• Pripomočke, kot so slušalke, uporabljajte

previdno. Prepričajte se, da so kabli varno
shranjeni in se ne dotikajo antene.
• Odstranite podatkovni kabel pred vklopom

Pre
ou
se
•
•
•
•

•

naprave.

Učinkovita uporaba telefona

•

Elektronske naprave
Vsi mobilni telefoni so lahko izpostavljeni
motnjam, ki vplivajo na zmogljivosti.
• Mobilnega telefona brez izrecnega

dovoljenja ne uporabljajte v bližini
medicinske opreme. Izogibajte so postavitvi
telefona v bližino srčnih spodbujevalnikov
(npr. v žep srajce).
• Mobilni telefoni lahko zmotijo delovanje
slušnih aparatov.
• Manjše motnje lahko zmotijo televizorje,
radije, računalnike ipd.
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Vodič za varno in učinkovito uporabo
Varnost v prometu

Potencialno eksplozivna okolja

Preverite zakone in cestnoprometne predpise
o uporabi mobilnih telefonov na območju, kjer
se vozite.

• Telefona ne uporabljajte na bencinskih

• Telefona ne uporabljajte med vožnjo.

• V delu vozila, kjer se nahaja telefon in

• Posvetite se vožnji.
• Uporabite prostoročno napeljavo, če je ta na

voljo.
• Pred opravljanjem ali sprejemanjem klica se

ustavite poleg ceste in parkirajte, če vozne
razmere to zahtevajo.
• Energija radijskih valov lahko vpliva na

nekatere elektronske sisteme v vašem
vozilu, npr. avtoradio in varnostno opremo.
• Če je vaše vozilo opremljeno z zračno

vrečo, je ne ovirajte s postavitvijo prenosne
brezžične opreme. Nepravilna namestitev
lahko povzroči resne poškodbe. Če med
vožnjo poslušate glasbo, zagotovite, da je ta
na razumnem nivoju, tako da lahko slišite
zvoke iz okolja. To je še posebej pomembno
pri prečkanju cest.

Področje miniranja

njegovi pripomočki, ne prevažajte vnetljivih
plinov, tekočin ali eksploziva.

01
02
03
04

V letalu

05

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje
v letalu.

06

• Pred vstopom v letalo izklopite mobilni

07

telefon.
• Tudi na tleh telefona ne uporabljajte brez
dovoljenja posadke.

08

Otroci
Telefon imejte na varnem, stran od dosega
otrok. Naprava vsebuje majhne delce, ki bi
ob odstranitvi lahko predstavljali grožnjo za
zadušitev.

Klici v sili
Klici v sili morebiti niso na voljo v vseh
omrežjih. Zato se nikoli ne zanašajte zgolj
na vaš mobilni telefon za opravljanje klicev v
sili. Preverite možnosti pri svojem lokalnem
ponudniku.

Priporočila

Med miniranje ne uporabljajte telefona.
Poiščite priporočila in morebitne omejitve in
se držite navodil.

servisih. Ne uporabljajte ga v bližini goriv
ali kemikalij.
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Nega baterije in vzdrževanje

Pr

• Baterije pred ponovnim polnjenjem

Pre
na
zna
pre
kje

ni potrebno popolnoma izprazniti. Za
razliko od drugih baterij, baterija nima
spominskega učinka, zato ni nevarnosti za
slabše zmogljivosti.
• Uporabljajte le LG baterije in polnilce. LG

polnilci so izdelani za zagotavljanje kar
najdaljšega trajanja baterije.
• Ne razstavljajte ali povzročajte kratkega

stika baterije/i.
• Kovinske kontakte na bateriji ohranjajte čiste.
• Baterijo zamenjajte, ko le-ta ne nudi več

zadostnih zmogljivosti. Baterijo je moč
več stokrat napolniti, preden je potrebna
zamenjava.
• Dlje časa neuporabljeno baterijo ponovno

napolnite – s tem boste povečali njeno
uporabnost.
• Polnilca baterije ne izpostavljate

neposredni sončni svetlobi ali vlagi, denimo
uporaba v kopalnici.
• Baterije ne puščajte na vročih ali hladnih

mestih, saj ji to lahko zmanjša zmogljivosti.
Priporočila

• V primeru zamenjave z napačno vrsto

baterije lahko pride do eksplozije.
• Stare baterije odstranite v skladu z navodili

proizvajalca.
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Prepoznavanje pisave
Prepoznavanje rokopisa pretvarja poteze, ki jih
naredite s pisalom, v črke, številke ali druge
znake in jih prikaže kot besedilo. Funkcija
prepoznavanja rokopisa je aktivna samo tam,
kjer je mogoče vnašati besedilo.
Opomba: Z različnimi potezami lahko vnesete
večino črk. Oglejte si spodnje preglednice.
Velikost črk ni odvisna od sloga, ampak od
položaja na zaslonu.

I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Abeceda

S

Če izberete način za velike črke (ABC), se pri
pisanju vnašajo velike črke, tudi če vi pišete z
malimi črkami, in obratno.

U

Primer: V načinu za velike črke se vnese velika
črka “F”, tudi če napišete malo črko ‘f’.

W

Črka
A

Poteze

T
V
X
Y

B

Z

C

ß

D
E
F
G
H

Funkcije
Funkcija

Številke
Poteze

Številke se pišejo nad puščico.

Presledek

Številka
0

Vračalka

1

Poteze

2
3

Enter

4

Preklop
besedilnega
načina

5
6
7

Ločila
Oznaka
Pika
.
Pri
@

8
Poteze

Opomba: Potezo začnite na strani s piko.

9

Naglašene črke
Vnesite znak, kot je opisano zgoraj, in nato
vnesite naglas nad puščico. Druge takšne
znake, na primer ö in ü, lahko vnesete na
enak način.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the
cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide
along the cutout line. You can place
a scale on the cutoff line and cut as
illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Fold Quick Reference Guide along
the perforated line so that the cover
faces upwards as illustrated below.

Getting to know your phone

Camer
Taking

Inner camera lens
Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

KU990

Clear key
Deletes a character with each
press.

QUICK REFERENCE GUIDE

End/Power key
Ends or rejects a call. Turns the
phone on/off. Press once to
return to the standby screen.

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreingers.

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.

Calls
Charger, Cable, Handsfree
connector

In-call options

TIP : To connect the USB cable,
wait until the phone has powered
up and has registered to the
network.

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

Capture button

1 Move th
2 Press th
appear o
3 Holding
subject o
4 Slightly p
the cent
5 Position
in the fo
6 When th
on your
7 Press th

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

Mute - Touch
to turn off the
microphone so the person you are
talking to cannot hear you.
Speaker - Touch
to turn on the
speaker phone
Hold - Touch to put a caller on hold.
Touch Resume to continue your
conversation.
Keypad - Touch
to open a
numerical 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 incall 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.
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.

Your new L
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Camera

Video camera

Taking a quick photo

Shooting a quick video

1 Move the camera mode switch to
.
2 Press the capture button. The camera’s viewfi nder will
appear on screen.
3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the
subject of the photo.
4 Slightly press the capture button, a focus box will appear in
the centre of the viewfi nder screen.
5 Position the phone so you can see the subject of your photo
in the focus box.
6 When the focus box turns green, the camera has focused
on your subject.
7 Press the capture button fully.

1 Move the camera mode switch to

.

2 Press the capture button. The video camera’s viewfi nder
will appear on screen.
3 Holding the phone horizontally, point the 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 viewfi nder 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.
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Your new LG KU990 is designed to look great, perform to
the highest standard and operate all the latest mobile
communication technology. But it’s the truly innovative
special features that make this phone a real joy to own...
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Touchscreen
Your LG KU990 is great to look at, combining stylish
design and crystal sharp imaging. Bet you can’t wait to
get your hands on it! Luckily it’s cutting edge
touchscreen covers over two thirds of the front surface
area, a huge 2 .6 in x 1.6 in, for even more touchy-feely
action.

Music
Your LG KU990 is also an MP3 player. No need for an
extra device clogging up your pockets, all you need is
your mobile phone to provide the soundtrack to your
days.

Camera
This is no ordinary mobile phone camera. The LG KU990
beautifully conceals a huge 5 megapixel digital zoom
camera, closing the gap between your camera and
your camera phone.

Video
When a still image just won’t do, capture a moment on
video with your LG KU990’s built-in video camera. With
video capture at a rate of 1 2 0 frames per second, the
KU990 enables you to make smooth, professionallooking films with your mobile phone.

Edit
Once your photo’s taken, spend some time being
creative. Add a caption or speech bubble, sharpen
images, add a colour effect like black and white or
sepia. You can even morph someone’s face into a smile.

.
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GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode

Model:

Serijska št./ IMEI:

Garancija velja
24 mesecev od dneva prodaje
Prodajalec (datum, žig, podpis)

V primeru zamenjave proizvoda garancija velja do:

M
Garancijska izjava
Podjetje VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o. jamči, da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in
vzdrževali po navodilih za uporabo.
V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in
proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne
bo popravljen v tem roku, bomo na zahtevo kupca zamenjali z novim.
Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.
Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po
pošti na stroške naslovnika
preko pošte Slovenije. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.
Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.
Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje. Garancijo uveljavljajte pri pooblaščenem
serviserju oziroma prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.
V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske
poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme,
neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja. Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni
obrabi, če predpisi ne določajo drugače.
Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.
Za proizvod zagotavljamo servisiranje in nadomestne dele za dobo, ki je enaka
trikratnemu garancijskemu roku.

Pooblaščeni servis:

VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.
Obrtna cona Gojače
Gojače 6 f
5262 Črniče
Tel.: 05 366 49 11
Fax.: 05 366 49 10
El.pošta: servis@vamatrade.com
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