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Čestitamo vam na kupnji naprednog i
kompaktnog telefona KU990 tvrtke LG,
dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom
tehnologijom za mobilnu komunikaciju.
Uklanjanje starog aparata
1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je
proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim
otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne
posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom
uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Neki dijelovi ovog uputstva razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru
telefona ili o Vašem davatelju usluga.
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Osnovne informacije o telefonu
Punjač, kabel, priključak za handsfree
SAVJET: za povezivanje USB kabela pričekajte da se
telefon uključi i registrira na mreži.

Način rada kamere
Tipka za zaključavanje
/otključavanje
(tipka za stabilizaciju
slike u kameri)

Objektiv unutarnje
kamere
Tipka Kraj/
Napajanje
Prekida ili odbija poziv.
Uključuje i isključuje telefon.
Pritisnite jednom za
povratak na zaslon u stanju
mirovanja.
Tipka za brisanje
Brisanje znaka sa svakim
pritiskom.
Tipka za
pozivanje
Služi za upućivanje poziva
i odgovaranje na dolazne
pozove.
Postavljanje

UPOZORENJE: polaganje teškog objekta na telefon ili
sjedenje na njemu kad se nalazi u džepu može oštetiti LCD
zaslon telefona i funkcionalnost zaslona osjetljivog na dodir.
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Gumb Snimanje

Pogled na otvoreni telefon
Kotačić
Služi za povećavanje ili smanjivanje u načinu rada
za snimanje fotograﬁja ili videozapisa. Služi za
kretanje po izbornicima.
SAVJET: možete podešavati jačinu zvuka prilikom
uživanja u glazbi, igri ili tijekom poziva.
UPOZORENJE: blizak kontakt s magnetskim
objektom može uzrokovati smetnje u radu tipke kotača.

01
02
03
04
05
06
07
08

Poklopac baterije
Baterija
Mikrofon

Utor za SIM karticu
Gumb za snimanje
Postavljanje

Utor za memorijsku karticu
Tipka za zaključavanje/otključavanje
Svjetlosni senzor
(tipka za stabilizaciju slike u kameri)
Bljeskalica
Leće kamere
Način rada kamere
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Instaliranje SIM kartice i baterije

1 Uklonite poklopac baterije
Pritisnite i držite gumb za oslobađanje
baterije na vrhu telefona i podignite
poklopac baterije.

2 Izvadite bateriju
Držite gornji rub baterije i podignite je iz
odjeljka za bateriju pomoću poklopca.
UPOZORENJE: Prilikom uklanjanja baterije
nemojte koristiti nokte.
UPOZORENJE: nemojte uklanjati bateriju
kada je telefon uključen jer to može oštetiti
telefon.

Postavljanje
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Instaliranje SIM kartice i baterije
01
02
03
04

3 Umetnite SIM karticu
SIM karticu umetnite u držač SIM kartice.
Kontaktna površina zlatne boje na kartici
mora biti okrenuta prema dolje.
Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je
povucite u suprotnom smjeru.

05
06
07
08

Postavljanje

4 Umetnite bateriju
Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji
dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li
kontakti baterije u ravnini s kontaktima na
telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne
sjedne na svoje mjesto.

5 Punjenje telefona
Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani
telefona KU990 gurnite unatrag. Umetnite
punjač i uključite ga u utičnicu električnog
napajanja. KU990 se treba puniti dok
se na zaslonu ne pojavi poruka Potpuno
napunjena.
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Memorijska kartica
Instaliranje memorijske kartice

1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

Proširivanje dostupnog memorijskog prostora
telefona pomoću memorijske kartice. KU990
podržava memorijske kartice do 2 GB.

, zatim dodirnite
i odaberite
Postavke telefona.
2 Dodirnite Upravitelj memorije, a zatim
odaberite Vanjska memorija.
3 Dodirnite Formatiraj i potvrdite svoj izbor.
4 Unesite lozinku ako je postavljena i vaša će
se kartica formatirati i biti spremna za
korištenje.

SAVJET: memorijska kartica je neobavezna
dodatna oprema.
1 Uklonite bateriju i poklopac baterije

kao i ranije.
2 Umetnite memorijsku karticu.

Gurajte memorijsku karticu u utor
na vrhu dok ne sjedne na mjesto.
Kontaktna površina zlatne boje mora biti
okrenuta prema dolje.

SAVJET: Kako biste promijenili zadano
odredište spremanja, u izborniku Postavke
telefona otvorite Upravitelj memorije i
odaberite Postavke primarne memorije.

Napomena: ako na vašoj kartici postoje
sadržaji, oni će se automatski pohraniti u
odgovarajuću mapu, na primjer, videozapisi će
se pohraniti u mapu Moji videozapisi.

Prijenos kontakata
Prenošenje kontakata s SIM kartice na
telefon:
3 Vratite poklopac baterije kao i prije.

Formatiranje memorijske kartice
Postavljanje

Ako je vaša memorijska kartica već
formatirana, možete je početi koristiti. Ako
kartica nije formatirana, morat ćete je
formatirati.
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1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

, a zatim odaberite Kontakti.
2 Dodirnite Postavke, a zatim Kopiraj.
3 Odaberite S telefona na SIM i dodirnite U

redu.
4 Odaberite Sve ili Pojedinačno i

dodirnite U redu.

Karta izbornika
01
02
03
04
05
06
web'n'walk t-zones

Moji sadržaji Kamera

Alarm

Google

Zaslon

Organizator

Alati

Postavke
telefona

Proﬁl

07
08

Biranje

Imenik

Popis
poziva

Poruke

Muvee

Snimanje
glasa

Podsjetnik
Glazba Popis video
zapisa

Postavke
poziva

Bluetooth
Način
veza
rada u
zrakoplovu

FM radio
Igre i
aplikacije

Postavljanje
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Zaslon u stanju mirovanja
Kada se ne koristi, KU990 će se vratiti na
zaslon u stanju mirovanja. Ovdje možete
pristupati svim opcijama izbornika, uputiti brzi
poziv i pregledati status telefona, kao i
izvršavati mnoge druge akcije.

Statusna traka

Izvršavanje više zadataka

Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir
Početni zaslon je odlično mjesto za
upoznavanje sa zaslonom osjetljivim na dodir.
Kako biste odabrali stavku, precizno je
dodirnite. KU990 će lagano zavibrirati kad
prepozna da ste dodirnuli opciju.
Za kretanje na popisima dodirnite posljednju
vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema
gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit
će vidljivo više stavki.

Brze tipke

• Nema potrebe za prejakim pritiskanjem;

Zaslon u stanju mirovanja

zaslon osjetljiv na dodir je dovoljno osjetljiv
da može prepoznati lagan, ali čvrst dodir.
• Za dodirivanje potrebne opcije koristite
vršak prsta. Nemojte dodirivati tipke koje
se nalaze oko nje.
• Kada je osvjetljenje zaslona isključeno,
pritisnite tipku za otključavanje/
zaključavanje s desne strane
za vraćanje na početni zaslon.
• Nemojte prekrivati telefon navlakama ili
koricama jer zaslon osjetljiv na dodir neće
funkcionirati prekrijete li ga bilo kakvim
materijalom.
▲ Izbornik prečaca

10 LG KU990 | Korisnički priručnik

Brze tipke
01

Brze tipke omogućuju jednostavan pristup
funkcijama koje se najčešće koriste jednim
dodirom.
Dodirnite za otvaranje potpunog
izbornika, podijeljenog u četiri
podizbornika. Dodirnite svaku okomitu
karticu podizbornika za prikaz dodatnih
opcija.
Dodirnite za aktiviranje dodirne ploče za
pozive kako biste uputili poziv. Unesite
broj onako kako biste to učinili pomoću
uobičajene tipkovnice i dodirnite
ili
pritisnite
. Za pokretanje
videopoziva s brojem pritisnite
nakon unosa broja.

02
Dodirnite za pristupanje izborniku opcija
slanja i primanja poruka. Ovdje možete
stvoriti novu tekstualnu ili poruku epošte te pregledati mapu s porukama.
Dodirnite za otvaranje adresara. Kartice
sa slovima poredane su s lijeve strane
zaslona, pa možete jednostavno pronaći
željeni kontakt. Također, možete stvarati
nove kontakte i uređivati postojeće.

03
04
05
06
07
08

Savjet korisniku
Radi povećanja osjetljivosti antene, LG predlaže držanje telefona kako je prikazano na slici
u nastavku.

X

ne pokrivajte rukom područje antene tijekom poziva i korištenja Bluetooth veze. To može
smanjiti kvalitetu zvuka.

Zaslon u stanju mirovanja

0
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Zaslon u stanju mirovanja
Statusna traka
Pomoću različitih ikona statusna traka
prikazuje informacije poput onih o jačini
signala, novoj poruci i trajanju baterije, kao i o
tome je li aktivan Bluetooth ili GPRS.
U tablici u nastavku navedena su značenja
ikona koje se pojavljuju u statusnoj traci.
Ikona Opis

Ikona Opis

Izvršavanje više zadataka

Koristi se proﬁl Uobičajeno

Aktivne aplikacije

Koristi se proﬁl Na otvorenom

Jačina signala mreže (broj
crtica će biti različit)

Koristi se proﬁl Tiho

Nema signala mreže
Preostalo trajanje baterije
Baterija je prazna
Nova tekstualna poruka
Zaslon u stanju mirovanja

Nova glasovna poruka
Ulazni spremnik poruka je pun

Koristi se proﬁl Slušalica
Pozivi se preusmjeravaju
GPRS je dostupan
Koristi se EDGE
Roaming
Odabran je način rada u
zrakoplovu

Slanje poruke nije uspjelo

Bluetooth je aktivan

Alarm je postavljen

HSDPA je dostupan

Koristi se proﬁl Vibracija

3G je dostupan

12 LG KU990 | Korisnički priručnik

Pozivi
Upućivanje poziva ili videopoziva

Upućivanje poziva iz kontakata

za otvaranje tipkovnice.
1 Dodirnite
2 Unesite broj pomoću tipkovnice.

1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite

Za brisanje znamenke pritisnite tipku C.
3 Dodirnite tipku
ili
za uspostavu
za upućivanje
poziva. Dodirnite
videopoziva.
4 Za prekid poziva pritisnite tipku
.
SAVJET! Za unos znaka + prilikom
upućivanja međunarodnog poziva dva puta
.
pritisnite
SAVJET! Pritisnite gumb za zaključavanje/
otključavanje kako biste zaključali zaslon i
spriječili nehotično upućivanje poziva.
SAVJET! Za aktiviranje tipkovnice tijekom
poziva dodirnite .

kako biste otvorili adresar.
2 Odaberite karticu sa slovom koje odgovara
prvom slovu kontakta koji želite
nazvati. Dakle, za ‘Kućni’ odaberite I-L.
3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite
nazvati i odaberite broj koji će se koristiti
ako je spremljeno više brojeva.
4 Dodirnite Nazovi.
SAVJET! Kontakte možete pretraživati u
zaslonu poziva. Dodirnite
i odaberite
Pretraži kontakte. Možete se kretati među
kontaktima ili unijeti prvih nekoliko znamenki
broja za ograničavanje popisa.

01
02
03
04
05
06
07
08

Odgovaranje ili odbijanje poziva
Kada telefon zvoni, pritisnite tipku
biste odgovorili na poziv.

kako

Pritisnite tipku
kako biste isključili zvuk
zvona. To je praktično ako ste tijekom
sastanka zaboravili promijeniti svoj proﬁl u
Tiho.
Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite tipku
još jednom.
Osnove
13

Pozivi
Opcije tijekom poziva
Bez zvuka - dodirnite
za isključivanje
mikrofona kako vas osoba s kojom
razgovarate ne bi mogla čuti.
Zvučnik - dodirnite
zvučnika.

za uključivanje

Čekanje - dodirnite Zadrži za stavljanje
pozivatelja na čekanje. Dodirnite Nastavi za
nastavak razgovora.
Tipkovnica - dodirnite
kako biste otvorili
numeričku tipkovnicu za kretanje po
izbornicima s pobrojanim opcijama. Na primjer,
prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih
automatskih telefonskih usluga.
Zadrži

SAVJET! Za kretanje na popisu opcija ili popisu
kontakata dodirnite posljednju vidljivu stavku i
klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se
pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Osnove
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Opcije - odaberite opcije s popisa dodatnih
opcija tijekom poziva, uključujući Idi na
kontakte i Idi na poruke kako biste mogli
provjeravati poruke i dodavati kontakte
tijekom poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv
dodirom opcije Završi poziv.

Podešavanje glasnoće poziva
Za podešavanje jačine zvuka tijekom poziva
okrenite kotačić u smjeru kazaljke na satu za
pojačavanje ili u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu za smanjivanje jačine zvuka.

Brzo biranje

6 Za prekidanje jednog ili oba poziva

i odaberite Prekini, a nakon
pritisnite
toga Sve ili Aktivno.

Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti
broju za brzo biranje.

SAVJET! Svoje pozive možete spajati
odabirom
, a zatim Pridruži.
Provjerite podržava li vaš mrežni operater
konferencijske pozive.

1 Dodirnite
i odaberite Kontakti.
2 Dodirnite Brza biranja.
3 Govorna pošta je već postavljena kao broj

brzog biranja 1. To se ne može promijeniti.
Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu
dodijelili kontakt brzog biranja.
4 Otvorit će se adresar. Jednim dodirom
njegovog telefonskog broja odaberite
kontakt koji želite dodijeliti tom broju.
Za pozivanje broja brzog biranja dodirnite
na zaslonu u stanju mirovanja, a zatim
pritisnite i držite dodijeljeni broj dok se
kontakt ne pojavi na zaslonu. Poziv će se
uspostaviti automatski i ne trebate pritisnuti
.

Upućivanje drugog poziva
1 Tijekom početnog poziva dodirnite

i

odaberite Dodaj novi poziv.
2 Birajte broj ili pretražite svoje kontakte

02
03
04

Napomena: naplaćuje se svaki poziv koji
ste uspostavili.

05

Korištenje preusmjeravanja poziva

06

1 Dodirnite

07

2

08

3

4
5

, odaberite
i odaberite
Postavke poziva.
Dodirnite Preusmjeravanje poziva i
odaberite Videopozivi i/ili Glasovni
pozivi.
Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive
ili one koji stižu kada je linija zauzeta, kada
ne odgovarate ili kada niste dostupni.
Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.
Dodirnite Preusmjeri za aktiviranje.

Napomena: preusmjeravanje poziva se
naplaćuje. Pojedinosti zatražite od
mrežnog operatera.
SAVJET! Za isključivanje svih preusmjeravanja
poziva odaberite Deaktiviraj sve u izborniku
Preusmjeravanje poziva.

Osnove

(odjeljak Upućivanje poziva na stranici 18
sadrži pojedinosti).
3 Pritisnite
za spajanje poziva.
4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu
poziva. Početni poziv će biti zaključan, a
pozivatelj stavljen na čekanje.
5 Dodirnite Zamijeni za kretanje između
poziva.

01
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Kontakti
Traženje kontakta
Dva su načina traženja kontakta:
Na zaslonu u stanju mirovanja
1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite
kako biste otvorili adresar.
2 Odaberite karticu sa slovom koje odgovara
prvom slovu kontakta koji želite
pregledati. Dakle, za ‘Kućni’ odaberite I-L.
SAVJET! Možete pretraživati po grupama
dodirom
i odabirom opcije Traži po
grupi. Prikazat će se popis svih vaših grupa.

U glavnom izborniku
1 Odaberite Kontakti.
2 Odaberite
i unesite prvih nekoliko slova
kontakta koji želite pronaći pomoću
tipkovnice. Ili odaberite
za prelazak u
prikaz adresara i odabir kartice koja
odgovara prvom slovu imena.
3 U adresaru će se prikazati popis
kontakata koji odgovaraju unesenim
slovima.
SAVJET! Između zaslona pretraživanja
tipkovnicom i abecednog zaslona adresara
možete se kretati dodirivanjem ikone
ili
u gornjem desnom kutu zaslona.
SAVJET! Za kretanje po popisu opcija
dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite
prstom po zaslonu prema gore. Popis će
se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo
više stavki.

Osnove
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Poruke
Poruke

Unos teksta

Vaš KU990 objedinjuje SMS, MMS i e-poštu u
jednom intuitivnom izborniku jednostavnom za
korištenje.

Četiri su načina unosa teksta:
T9 prediktivni unos, Abc ručni unos,
Tipkovnica i Prepoznavanje rukopisa.

01

Dva su načina za unos centra za poruke:
1 Dodirnite
na zaslonu u stanju mirovanja.
2 Dodirnite
na zaslonu u stanju mirovanja,
a zatim Slanje i primanje poruka.

Za kretanje između načina unosa teksta
dodirnite odgovarajuću ikonu na vrhu zaslona.

03

Slanje poruke

T9 prediktivni unos teksta - dodirnite
za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta,
a zatim odaberite abc, ABC ili 123.

1 Dodirnite
2

3
4

5

, a zatim odaberite
Sastavi novu.
Odaberite Poruka za slanje SMS ili MMS
poruke. Za slanje poruke e-pošte odaberite
E-mail.
Otvorit će se nova tekstualna poruka.
ili , a zatim Umetni, za
Dodirnite
dodavanje slike, videozapisa, zvuka ili
simbola.
Dodirnite Pošalji. Unesite broj telefona ili
dodirnite Kontakti kako biste otvorili popis
kontakata. Možete dodati više kontakata.
UPOZORENJE: naplatit će se svaka
poruka od 160 znakova za svaku osobu
kojoj se poruka šalje.

Abc ručni unos - odaberite T9 abc,
T9 ABC ili 123 Za korištenje tipkovnice
dodirnite
i na padajućem izborniku
odaberite tipkovnica.

04
05
06
07
08

za kretanje između različitih
Koristite
vrsta tipkovnice u svakom načinu unosa
teksta (na primjer, velika ili mala slova).
Za unos razmaka dodirnite 0.
Za odabir između svih velikih slova, svih malih
slova i velikog prvog slova u riječi pritisnite
.
Za brisanje znaka koristite tipku C ispod
zaslona.
Za unos simbola dodirnite

.
Osnove

UPOZORENJE: dodajete li tekstualnoj
poruci sliku, video ili zvuk, ona će se
automatski pretvoriti u multimedijsku poruku i
kao takva će biti naplaćena.

Prepoznavanje rukopisa - odaberite
Rukopis-zaslon ili Rukopis-okvir

02
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Poruke
T9 prediktivni unos
U načinu rada T9 vidjet ćete

.

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za
prepoznavanje riječi koje pišete temeljem
nizova tipki koje dodirujete. Jednostavno
dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom
koje želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ
nakon unosa svih riječi. Na primjer, pritisnite
8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako biste napisali ‘telefon’.
Ne pojavljuje li se željena riječ, dodirnite
ili Piši. Dodirnete li Piši, nakon toga možete
unijeti riječ pomoću ručnog Abc unosa i vaša
riječ ili ime će se dodati u rječnik.

Abc ručni unos
U načinu rada Abc vidjet ćete

.

U načinu rada Abc morate više puta pritisnuti
tipku za unos slova. Na primjer, kako biste
napisali ‘hello’, dodirnite 4 dvaput, 3 dvaput,
5 tri puta, 5 još tri puta, a zatim 6 tri puta.

Tipkovnica
U načinu rada Tipkovnica zaslon se zakreće u
vodoravan položaj i na njemu se prikazuje
cjelovita qwerty tipkovnica.

Osnove

Jednostavno dodirnite svako slovo kako biste
napisali svoju poruku i pritisnite:
za prelazak na velika slova
za dodavanje razmaka
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SAVJET! Način rada tipkovnice predviđa i
prikazuje buduće upise. Te riječi predviđaju
se temeljem rečenica koje ste dosad upisivali.
Ne želite li koristiti predložene riječi, nastavite
upisivati nove riječi. Želite li koristiti predložene
riječi, pritisnite razmaknicu kako biste ih
potvrdili.

Prepoznavanje rukopisa
U načinu rada Rukopis jednostavno pišite po
zaslonu, a KU990 će vaš rukopis pretvoriti u
poruku. Odaberite Zaslon ili Okvir, ovisno o
željenom prikazu.
UPOZORENJE: u ovom načinu možda će
vam biti lakše koristite li štapić, ali pritišćite
lagano kako biste spriječili oštećivanje zaslona.

Postavljanje e-pošte
Ostanite povezani u pokretu pomoću svog
KU990. Brzo i jednostavno postavite POP3 ili
IMAP4 račun e-pošte.
SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite
posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po
zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti
prema gore i bit će vidljivo više stavki.

1 Dodirnite

Spr. posl. poštu u - odaberite gdje će se
spremati vaše IMAP4 poruke e-pošte. Kod
POP3 računa kopije se uvijek spremaju u
telefon.
Pristupna točka - odaberite svoju
točku pristupa Internetu. Pritisnite
za
korištenje unaprijed postavljene pristupne
točke.
Automatski dohvat - odaberite hoće li se
nove poruke e-pošte dohvaćati automatski.
Napredne postavke - odaberite hoćete li
koristiti napredne postavke.
Broj SMTP ulaza - ovaj broj je obično 25.
Dol. ulaz posluž. - obično je 110 za
POP3 račune i 143 za IMAP4 račune.
SMTP prov. autent. - odaberite
sigurnosne postavke za poslužitelj odlazne
pošte.
SMTP korisn. ime - unesite korisničko
ime za SMTP.
SMTP lozinka - unesite lozinku za SMTP.
APOP sigurna prij. - odaberite za
aktivaciju APOP sigurne prijave za POP3
račun. IMAP4 računi su uvijek postavljeni
na isključeno.
Vaš je račun sada postavljen i pojavit će se na
popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

01
02
03
04
05
06
07
08

Osnove

, a zatim odaberite
Postavke.
2 Dodirnite Email, a zatim Računi e-pošte.
3 Otvorite
i dodirnite Dodaj novo.
4 Sada možete odabrati kako će vaš
račun raditi:
Naslov - unesite naziv za ovaj račun.
Moje ime - unesite svoje ime.
Korisničko ime - unesite korisničko ime za
račun.
Šifra - unesite lozinku za račun.
Adresa e-pošte - unesite adresu e-pošte
za račun.
Email adresa za odg. - unesite adresu
e-pošte za ‘odgovor’.
Posluž. odl. poš. - unesite pojedinosti
računa.
Posluž. dol. poš. - unesite pojedinosti
poslužitelja.
Maks.vel.prim. - odaberite ograničenje
veličine poruka e-pošte, maksimalna
veličina je 1 MB.
Vrsta spremnika - unesite vrstu
sandučića, POP3 ili IMAP4.
Spr.na poslužitelj - odaberite hoće li se
poruke e-pošte spremati na poslužitelju.
Kod IMAP4 računa kopije se uvijek
spremaju.

19

T-Mobile usluge
SAVJET! Svim T-Mobile uslugama možete
pristupiti i pomoću izbornika prečaca. Za
povezivanje s ovom uslugom naplaćuje se
dodatna naknada. Provjerite naknade za prijenos
podataka svog davatelja usluga mobilne mreže.

6 Odaberite

i prikazat će se različite

opcije.
Kuća stranica vodi vas nazad do stranice za
dobrodošlicu.
Dodaj u zabilješke ako trenutno otvorenu
web-stranicu želite spremiti u zabilješke.

web'n'walk
Želite li postaviti ponudu na Ebay?
Dohvatiti informacije preko Google webstranice?

Pregled omiljenih zapisa za pregled
spremljenih zabilješki.

Uživajte u neograničenom pristupu Internetu ne
brinući se oko troškova. Gdje god se nalazili,
Internet možete pretraživati kao da se nalazite
za svojim računalom. Web-stranice uobičajene
veličine učitat će se u samo nekoliko sekundi.

Pošalji vezu kao poruku putem poruke ili
e-pošte.

1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

, zatim pritisnite web'n'walk.
2 Za aktivaciju prikaza u formatu pejzaža

pritisnite

.

3 Za prebacivanje na prikaz preko cijelog

zaslona odaberite

.

4 Za unos novog URL-a odaberite
5 Pritiskom na

.

Osnove

dobit ćete pregled
cijele web-stranice, što znači da željeni
dio stranice možete jednostavno pronaći
pomičući crveni kvadrat.
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Novi prozor otvara novi prozor preglednika.

Prethodne stranice pregled nedavno
otvorenih stranica.
Spremi ovu stranicu spremite trenutno
otvorenu stranicu. Unesite naziv webstranice kako biste je lako mogli prepoznati
i pritisnite U redu.
Pregled spremljenih stranica omogućuje
pregled spremljenih stranica. Odaberite
željenu stranicu i pritisnite Otvori.
Postavke ovdje možete prilagoditi
postavke svojih osobnih preferenci:
Opcija Način iscrtavanja omogućuje vam
promjenu načina na koji se web-stranica
prikazuje.
Pomoć
Izlaz

Odaberite želite li Mini-kartu prikazati kao
Sličica ili Pregled stranice. Ako odaberete
i aktivirate opciju Sličica, pregled cijele
web-stranice i web-stranice kojom navigirate
prikazuju se zajedno, što vam omogućuje
da se pomičući crveni kvadrat jednostavno
prebacite na onaj dio stranice koji želite
pregledati.
i aktivirate opciju Pregled
Ako odaberete
stranice, pregled cijele web-stranice dostupan
je u zasebnom prozoru.
Cache memorija i kolačići mogu se
deaktivirati, aktivirati i očistiti.
Javascript se može uključiti i isključiti.
Pomoću opcije Sigurnost pravila sigurnosti
prilagodite svojim osobnim potrebama.
Objašnjenja ikona možete pronaći u Pomoći.
Za zatvaranje preglednika pritisnite Izlaz.
7 Za povratak na prethodnu stranicu pritisnite
8 Za prebacivanje na sljedeću stranicu

pritisnite
9 Za ponovno učitavanje trenutno otvorene

web-stranice pritisnite

Mobilna televizija
Uz značajku Mobilna TV, više se ne morate
brinuti da ćete propustiti svoju omiljenu
emisiju.

01

Mobilna TV omogućuje vam praćenje
televizijskih prijenosa, serija i unaprijed
snimljenih programa.

03

i dodirnite
kako biste
Pritisnite
otvorili elektronski vodič za programe Mobilne
TV.

05

Odaberite program koji želite gledati. Prikazat
će se zaslon na kojem možete odabrati
propusnicu za 24 sata ili za 31 dan.

07

02

04

06

08

Odaberite željenu opciju i pritisnite “Prihvati”.
Napomena: Za povezivanje s ovom uslugom
naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite
naknade za prijenos podataka svog davatelja
usluga mobilne mreže.
Jukebox
Najnoviji hit možete preuzeti dok ste u pokretu.
Nakon što pjesmu kupite putem mobilnog
telefona, možete je bez dodatnih troškova
prebaciti na svoje računalo i snimiti je na CD.
Osnove

Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite, zatim
pritisnite Jukebox. Kroz značajku Jukebox
možete se kretati na isti način kao kroz
web'n'walk.
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T-Mobile usluge
Napomena: Za povezivanje s ovom uslugom
naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite
naknade za prijenos podataka svog davatelja
usluga mobilne mreže.
t-zone
t-zone su vaš portal za preuzimanje. Za
pristup t-zonama sa zaslona u stanju
mirovanja odaberite
i zatim dodirnite
t-zone.
1 Za izravan pristup početnoj stranici t-zona

pritisnite Početna stranica.
2 Za unos novog URL-a pritisnite Unesi

adresu.
3 Odaberite opciju Linkovi i na zaslonu će se

prikazati popis spremljenih linkova.
4 Ako želite otvoriti neku od spremljenih

stranica, odaberite Spremljene stranice.
5 Ranije otvorene stranice možete pregledati

pritiskom na Prethodne stranice.
6 Odaberite Postavke kako biste postavke t-

zona prilagodili svojim osobnim zahtjevima.

Osnove

Opcija Proﬁli omogućuje vam odabir
potrebnog proﬁla za mrežu koju koristite.
Pomoću opcije Šifriranje znakova možete
odabrati šifriranje znakova na web-stranici.
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Cache i Kolačići mogu se aktivirati,
deaktivirati i očistiti.
Javascript se može uključiti i isključiti.
Sigurnosna pravila možete pomoću opcije
Sigurnost prilagoditi svojim osobnim
potrebama, a postavke možete vratiti na
zadane vrijednosti pomoću opcije Poništi
postavke.

Dodatne usluge
Google Maps
Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite
zatim
i dodirnite “Google”.

4 Prikazat će se objavljen Blog zapis.

Dodirnite U redu.

,

5 Odaberite

Idi na URL - ako na svom blogu želite
objaviti sliku.

Za GoogleMaps dodirnite “Mape”
Napomena: Za pregled mapa potrebna je
internetska veza koja se dodatno naplaćuje.
YouTube
Ako se želite proslaviti, KU990 je jedan od
prvih telefona koji podržava YouTube. Gdje
god se nalazili, možete gledati video zapise na
YouTube i poslati vlastite zapise na YouTube.
Ne morate koristiti računalo.
Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite
zatim
i dodirnite “Google”.

,

02
03

Dodaj u zabilješke - za spremanje URL-a
ovog zapisa.

04

Pošalji poruku - za slanje URL-a putem
SMS ili MMS poruke, odnosno poruke
e-pošte.

05

Možete objaviti i video zapise koji su
spremljeni u mapi Moji video zapisi.

06
07
08

1 Označite video zapis koji želite objaviti na

YouTube portalu.

Za YouTube dodirnite “Youtube”

2 Dodirnite [option icon] i odaberite Pošalji.

Pregled YouTube sadržaja

3 Odaberite YouTube i pratite gore opisan

Dodirnite YouTube i automatski ćete se
povezati s početnom YouTube stranicom. Dalje
YouTube možete koristiti na isti način kao na
računalu.

01

korak 5.

Pošaljite video zapis na YouTube
1 Snimite video zapis na uobičajen način.
2 Dodirnite [poruka] i odaberite YouTube.

Osnove

3 Unesite korisničko ime i lozinku.
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Kamera
Brzo snimanje fotograﬁje

Nakon snimanja fotograﬁje

1 Prekidač načina rada kamere postavite na

Snimljena fotograﬁja će se pojaviti na zaslonu.
U dnu zaslona nalazi se naziv slike, a uz desni
rub nalaze se četiri ikone.

2
3

4

5
6

7

.
Pritisnite gumb za snimanje. Na zaslonu će
se pojaviti tražilo kamere
Telefon držite u vodoravnom položaju i
usmjerite objektiv prema subjektu
fotograﬁranja.
Lagano pritisnite gumb za snimanje
i u središtu zaslona tražila pojavit će se
okvir za fokusiranje.
Telefon smjestite tako da subjekt
fotograﬁranja bude u okviru za fokusiranje.
Kad okvir za fokusiranje postane zelene
boje, kamera je fokusirala subjekt
fotograﬁranja.
Pritisnite gumb za snimanje dokraja.

Dodirnite kako biste odmah snimili još
jednu fotograﬁju. Vaša trenutna fotograﬁja će
se spremiti.
Dodirnite za brisanje fotograﬁje koju ste
upravo snimili i potvrdite dodirom opcije Da.
Ponovo će se pojaviti tražilo.
Dodirnite kako biste fotograﬁju koju ste
upravo snimili postavili kao pozadinu.
Dodirnite za slanje fotograﬁje kao
multimedijske poruke, poruke e-pošte ili
putem Bluetooth veze.

Budite kreativni
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SAVJET! Prekidač načina rada kamere postavite
na
kako biste otvorili galeriju fotograﬁja.

Osnovne informacije o tražilu
Zumiranje - dodirnite
za povećavanje ili
za
smanjivanje. Možete koristiti i kotačić oko
objektiva.
Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje
izbornika postavki.

01
02
03
04

Način rada kamere - odabran je način rada
kamere.

05

Status bljeskalice
Makro uključen/isključen

06

Bljeskalica - pregledajte Korištenje bljeskalice.

07

Brze postavke

08

Kontrast - pregledajte Podešavanje kontrasta.
Vrsta snimke - pregledajte Odabir vrste snimke.
Natrag - dodirnite za povratak na zaslon u stanju
mirovanja.
Spremanje u memoriju telefona / proširivu
memoriju
Kvaliteta slike
Veličina slike

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca
kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno
jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno
aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Budite kreativni

ISO vrijednost
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Kamera
Korištenje naprednih postavki
U tražilu dodirnite
za otvaranje svih
opcija naprednih postavki.
Veličina slike

kamera će biti osjetljivija. To je korisno u
uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može
koristiti bljeskalica. Možete odabrati ISO
vrijednost Automatski, ISO 100, ISO 200,
ISO 400 ili ISO 800.
Nijansa boje - odaberite ton boje koji
će se primijeniti na fotograﬁju koju snimate.
Pregledajte Odabir tona boje.

Spremi

Veličina slike - promijenite veličinu
fotograﬁje za spremanje u memoriji ili snimite
fotograﬁju veličine unaprijed postavljene na
veličinu slike kontakta. Pregledajte Promjena
veličine slike.

Samookidač - automatski mjerač
vremena omogućuje postavljanje odgode
nakon pritiskanja gumba za snimanje.
Odaberite vrijeme od 3 sekunde, 5 sekundi
ili 10 sekundi. Odlično rješenje snimate li
zajedničku fotograﬁju na kojoj se i sami želite
nalaziti.
Zumiranje - Zumiranje odaberite kako
biste ga primijenili na fotograﬁju koju snimate.

Budite kreativni

Kvaliteta slike - odaberite između
Super ﬁno, Fino i Uobičajeno. Što je
kvaliteta veća, fotograﬁja će biti oštrija, ali
će porasti i veličina datoteke, što znači da
ćete moći pohraniti manje fotograﬁja
u memoriju.

Makronaredba - način rada Makro
omogućuje snimanje iznimno krupnih planova.
Pokušavate li snimiti
krupni plan, ali okvir za fokusiranje ostaje
crvene boje, pokušajte uključiti način rada
Makro.

Nivo bijele boje - usklađivanje bijele
boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova
na fotograﬁji. Kako bi kamera mogla pravilno
uskladiti bijelu boju, možda ćete morati
odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite
Automatsko, Blještavo, Sunčano,
Fluorescentno ili Oblačno.

Zvuk okidača - odaberite neki od
zvukova okidača.

ISO - ISO određuje osjetljivost svjetlosnog
senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća,
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Fokus - odaberite način fokusiranja.
Promjena kamere - za snimanje
autoportreta prijeđite na unutarnju kameru u
LG KU990. U odjeljku Korištenje unutarnje
kamere.

Memorija u upotrebi - odaberite želite
li fotograﬁje spremiti u Memorija telefona ili
na Vanjska memorija.
Napomena: uvijek dodirnite Spremi nakon
odabira nove postavke kako biste primijenili
izvršene promjene.
SAVJET! Kada napustite kameru, sve postavke
osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na
zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti
sve potrebne postavke koje nisu zadane, na
primjer ton boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja
sljedeće fotograﬁje.
SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila,
pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete
slike rezultat promjene možete vidjeti iza
izbornika postavki. Prije izlaska pritisnite Save
kako biste primijenili promjene.

3 Nakon snimanja fotograﬁje moći ćete

koristiti iste opcije kao i kod fotograﬁje
snimljene glavnom kamerom.
4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite
i zatim
.

Pregledavanje spremljenih
fotograﬁja
1 Spremljenim fotograﬁjama možete

pristupiti iz načina rada kamere i iz zaslona
u stanju mirovanja. U kameri jednostavno
pomaknite prekidač načina rada kamere
, a u zaslonu u stanju mirovanja
na
prekidač načina rada kamere morate
i zatim pritisnuti gumb
pomaknuti na
za snimanje.
2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
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Korištenje unutarnje kamere
Vaš LG KU990 ima unutarnju kameru
rezolucije 640x480 koja ne služi samo za
videopozive, nego i za snimanje fotograﬁja.
1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite

, a zatim odaberite

.

2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami

SAVJET! Unutarnja kamera ima manje postavki
budući da nema bljeskalicu ni ISO. Međutim,
veličinu slike, kvalitetu slike, usklađivanje bijele
,
boje i ton boje možete mijenjati dodirom na
na isti način kao i kod glavne kamere.

3 Jednom dodirnite fotograﬁju koju želite

pregledati kako biste je povećali u galeriji.
4 Dodirnite je još jednom kako biste je otvorili

u potpunosti.

Budite kreativni

sebe u tražilu. Za snimanje fotograﬁje
pritisnite gumb za snimanje kao i obično.
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Videokamera
Brzo snimanje videozapisa
1 Prekidač načina rada kamere postavite na
.
2 Pritisnite gumb za snimanje. Na zaslonu će

se pojaviti tražilo kamere.
3 Držite telefon u vodoravnom položaju i

usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
4 Pritisnite gumb za snimanje jednom kako

biste pokrenuli snimanje.
5 REC će se pojaviti na vrhu tražila, a na

njegovom dnu će se pojaviti mjerač
vremena koji pokazuje duljinu videozapisa.
6 Za pauziranje videozapisa dodirnite
,a
za ponovno pokretanje odaberite .
7 Dodirnite
na zaslonu ili još jednom
pritisnite gumb za snimanje kako biste
zaustavili snimanje.

Osnovne informacije o tražilu

Veličina slike
Spremanje na memoriju telefona /
vanjsku memoriju
120 fps - manja veličina slike uz Quad
Speed reprodukciju, snimanje akcije uz
impresivnih 120 okvira u sekundi. Brzina
reprodukcije je 15 okvira u sekundi radi
najbolje kvalitete prilikom gledanja kod kuće.
Sjajno za snimanje akcije pri velikim brzinama.
Način rada kamere
Kontrast - pregledajte Podešavanje
kontrasta.
Natrag - dodirnite za povratak na
zaslon u stanju mirovanja.
Postavke - dodirnite ovu ikonu za
otvaranje izbornika postavki. Pojedinosti
potražite u Korištenje naprednih postavki.
SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca
kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno
jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno
aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Pregledavanje videozapisa na televizoru

Budite kreativni

Zumiranje - dodirnite
za povećavanje ili
za smanjivanje. Možete koristiti i kotačić
oko objektiva.
Video način rada - odabran je video
način rada.
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Povežite svoj KU990 s televizorom pomoću
izlaznog kabela televizora. Otvorite videozapis
koji želite gledati na televizoru, pritisnite i
.
odaberite
Napomena: izlazni kabel televizora možete
kupiti zasebno.
UPOZORENJE: Svi formati osim 320 x 240 i
176 x 144 kompatibilni su za prikaz na televizoru.

Vaše fotograﬁje i videozapisi
Pregledavanje fotograﬁja i Slanje
fotograﬁje ili videozapisa iz galerije
1 Dva puta dodirnite fotograﬁju ili

videozapis kako biste ga otvorili.
Ako ste odabrali videozapis, odaberite
kada se započne reproducirati.
SAVJET! Fotograﬁju ili videozapis možete
preimenovati u mapi Moji sadržaji. Odaberite
i odaberite
fotograﬁju ili videozapis, dodirnite
Preimenuj. Unesite novi naziv za fotograﬁju ili
videozapis.
2 Dodirnite desnu stranu zaslona za

2 Dodirnite desnu stranu zaslona za

otvaranje izbornika opcija.
3 Odaberite
.
4 Prikaz slajdova će započeti.

Uređivanje fotograﬁja
Mnogo je sjajnih načina na koje možete
mijenjati svoje fotograﬁje, dodavati im
sadržaje ili im dodavati dojam životnosti.
1 Otvorite fotograﬁju koju želite uređivati i
dodirnite je za aktiviranje opcija.
2 Odaberite
. Prikazat će se sljedeći
zaslon.

otvaranje izbornika opcija.
3 Odaberite

i zatim odaberite način
slanja videozapisa ili fotograﬁje: Poruka,
Email, Bluetooth, YouTube.
4 Otvorit će se odabrana aplikacija za slanje
i primanje poruka kako biste mogli poslati
videozapis ili fotograﬁju.
Napomena: možda ćete morati smanjiti
fotograﬁju ili videozapis prije slanja u
multimedijskoj poruci. Neki videozapisi će i tada
biti preveliki za slanje u multimedijskoj poruci, u
tom slučaju odaberite neku drugu opciju slanja.

U načinu prikaza slajdova sve fotograﬁje u
galeriji prikazat će se istovremeno u obliku
prikaza slajdova. Videozapisi se ne mogu
pregledavati u obliku prikaza slajdova.
1 Dvaput dodirnite fotograﬁju kojom biste željeli
započeti prikaz slajdova kako biste je otvorili.
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3 Dodirnite ikone za prilagođavanje

fotograﬁje:
Obrezivanje fotograﬁje. Odaberite pravokutno
ili kružno područje izrezivanja i pomaknite prst po
zaslonu kako biste odabrali područje.
Prostoručno crtanje po fotograﬁji. Odaberite
jednu od četiri opcije debljine crte. Za promjenu boje
u nastavku (ikona boje će se
crte pregledajte
promijeniti u skladu s odabranom bojom).
Pregledajte Dodavanje teksta fotograﬁji.

Budite kreativni

Pregledavanje fotograﬁja u obliku
prikaza slajdova

01
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Vaše fotograﬁje i videozapisi
Ukrašavanje fotograﬁje pečatom. Odaberite
neki od različitih dostupnih pečata i dodirnite
mjesto na fotograﬁje na koje ga želite smjestiti. Za
u nastavku.
promjenu boje pečata pregledajte

3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite

Promjena boje pečata, crte ili teksta.
Prije crtanja, pisanja ili stavljanja pečata na
fotograﬁju morate odabrati boju.

Dodavanje efekta fotograﬁji

Odaberite debljinu i povucite preko slike
kako biste uklonili pečate, crte ili tekst.
Spremanje promjena koje ste načinili
na fotograﬁji. Odaberite želite li da se
promjene spreme kao Izvorna datoteka ili
kao Nova datoteka. Ako ste odabrali Nova
datoteka, unesite naziv datoteke.
Poništavanje posljednje akcije
uređivanja Efekt ili Više izvršene na fotograﬁji.
Pregledajte Dodavanje efekta
fotograﬁji.
Dodirnite za otvaranje dodatnih opcija
efekata, uključujući Rotiraj i Zrcalo. Postoje i
naprednije opcije uređivanja. Pregledajte
Mijenjanje oblika na fotograﬁji,
Dodavanje naglaska boje i Zamjena boja
na fotograﬁji.
Budite kreativni

Dodirnite za povratak na galeriju.

Dodavanje teksta fotograﬁji
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
.
2 Odaberite Potpis kako biste dodali tekst

bez okvira ili odaberite neki od oblika
za okvir govora.
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Gotovo.
4 Dodirnite tekst i premjestite ga

pomicanjem na željeno mjesto.

1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
.
2 Odaberite primjenu neke od šest opcija na

fotograﬁju:
Omekšaj - pomičite pokazivač uz traku za
zamagljivanje fokusa fotograﬁje. Odaberite
Gotovo za spremanje promjena ili odaberite
Odustani.
Izoštri - pomičite pokazivač uz traku za
izoštravanje fokusa fotograﬁje. Odaberite
Gotovo za spremanje promjena ili odaberite
Odustani.
Mozaik-zamagljivanje - dodirnite za primjenu
efekta mozaičnog zamagljivanja na fotograﬁju.
Dodirnite Poništi
za povratak na normalnu fotograﬁju.
Okvir - dodajte okvir svojoj fotograﬁji.
Uređaj će od vas možda zatražiti promjenu
veličine slike. Za pregled vrsta okvira odaberite
Da. Odabrani okvir će se prikazati iznad vaše
fotograﬁje.
Promijeni veličinu - dodirnite ovdje za
aktiviranje opcija promjena veličine. Za
promjenu veličine fotograﬁje dodirnite željenu
veličinu.
Efekt boje - promijenite boju fotograﬁje
u Crno-bijelo, Sepia, Negativ u boji,
Poboljšani RGB ili Kontrast. Odaberete li
Kontrast, pomičite pokazivač uz traku kako
biste povećali ili smanjili kontrast.

3 Za poništavanje efekta jednostavno

dodirnite Poništi.

Spajanje dva videozapisa
1 Otvorite videozapis koji želite uređivati,

SAVJET! Fotograﬁji možete dodati više efekata,
osim efekata boje, koje možete odabrati samo po
jednog istovremeno.

Uređivanje videozapisa
Značajke uređivanja dostupne su za sve
vrste videozapisa osim za 640 x 384 i 640 x
480. Namjeravate li uređivati svoj videozapis,
nemojte ga snimati u tim formatima.

Skraćivanje duljine videozapisa

2
3

4

5

1 Otvorite videozapis koji želite uređivati,

odaberite i dodirnite zaslon kako biste
aktivirali opcije.
2 Odaberite
i zatim odaberite Skrati.
3 Dodirnite
i označite novu točku početka
i
.
i završetka pomoću oznaka

6

odaberite i dodirnite zaslon kako biste
aktivirali opcije.
Odaberite
i zatim odaberite Spajanje
videozapisa.
Otvorit će se mapa Moji videozapisi.
Odaberite videozapis koji želite spojiti i
dodirnite Odaberi.
Dodirnite Efekt za odabir načina spajanja
videozapisa: Ništa, Nestajanje, Obrnuto
zumiranje, Ovalno, Otkrivanje,
Rebrenice, Šahovnica ili Razgradnja.
Pritisnite Spremi i nakon toga Da kako
biste spremili novi spojeni videozapis.
Odaberite spremanje preko izvorne
datoteke ili u obliku nove datoteke.
Ponovite ove korake za spajanje više
videozapisa.
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Spajanje fotograﬁje s videozapisom
1 Otvorite videozapis koji želite uređivati,

Spremi

4 Dodirnite Pregled kako biste ustanovili

jeste li zadovoljni novim duljinom.
5 Dodirnite Spremi ili dodirnite

kako biste se vratili u galeriju i poništili
promjene.

Budite kreativni

Pregled

odaberite i dodirnite zaslon za
aktiviranje opcija.
2 Odaberite
i zatim odaberite Spajanje
slike.
3 Otvorit će se mapa Moje slike.
Odaberite fotograﬁju koju želite spojiti
s videozapisom i dodirnite Odaberi.
4 Dodirnite i pomaknite fotograﬁju kako
biste je smjestili na početak ili na kraj
videozapisa.
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Vaše fotograﬁje i videozapisi
5 Dodirnite Efekt za odabir načina

spajanja fotograﬁje i videozapisa: Ništa,
Nestajanje, Obrnuto zumiranje, Ovalno,
Otkrivanje, Rebrenice, Šahovnica ili
Razgradnja.
6 Pritisnite Spremi i nakon toga Da.
Odaberite spremanje preko izvornih
datoteka ili u obliku novih datoteka.
7 Ponovite ove korake za spajanje više
fotograﬁja.

Dodavanje glasovnog zapisa
1 Otvorite videozapis koji želite uređivati,

odaberite i dodirnite zaslon za
aktiviranje opcija.
2 Odaberite
i zatim odaberite Glasovni
zapis.
3 Dodavanje glasovnog zapisa utjecat će na
kvalitetu izvornog zvuka, dodirnite Da za
nastavak.
4 Dodirnite
za pregled videozapisa. Kad
stignete do dijela u kojem želite dodati svoj
glas, pritisnite
.

5 Pritisnite

za zaustavljanje snimanja i
reprodukciju.
6 Dodirnite Pregled kako biste ustanovili
jeste li zadovoljni glasovnim zapisom.
7 Za spremanje dodirnite Spremi i zatim
Da. Odaberite spremanje preko izvorne
datoteke ili u obliku nove datoteke.
8 Ponavljajte ove korake kako biste
videozapisu dodali još glasovnih zapisa.

Dodavanje glazbene podloge
videozapisu
1 Otvorite videozapis koji želite uređivati,

2
3

4
5

Budite kreativni

6

Pregled

Spremi
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odaberite i dodirnite zaslon za
aktiviranje opcija.
Odaberite
i zatim odaberite Audio
sinkronizacija.
Otvorit će se mapa Moji zvukovi. Odaberite
pjesmu koju želite dodati videozapisu i
dodirnite Odaberi.
Izvorni zvuk videozapisa će se izbrisati.
Dodirnite Da za nastavak.
Ako je trajanje zvuka kraće od trajanja
videozapisa odaberite hoće li se zvuk
reproducirati Jednom ili odaberite
Ponovi.
Odaberite spremanje preko izvorne
datoteke ili u obliku nove datoteke.

Multimedija
U memoriju telefona možete pohraniti bilo
kakve multimedijske datoteke kako biste
mogli jednostavno pristupati svojim slikama,
zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje
datoteke možete spremati i na memorijsku
karticu. Prednost korištenja memorijske
kartice je u oslobađanju memorije telefona.
Za pristupanje izborniku Multimedija dodirnite
i zatim
. Dodirnite Moji sadržaji kako
biste otvorili popis mapa u kojima su
pohranjene vaše multimedijske datoteke.

Moje slike
Moje slike sadrži mapu Zadane slike i opciju
Više pozadina. U mapi Zadane slike nalazi se
popis slika koje su unaprijed učitane na vaš
telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje
su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.
za promjenu prikaza iz sličica u
Dodirnite
popis.
Za preuzimanje dodatnih pozadina s portala
za preuzimanje t-zone odaberite Više
pozadina.

fotograﬁja će se priložiti poruci i možete
nastaviti s pisanjem i slanjem poruke na
uobičajeni način. Odaberete li Bluetooth,
telefon će od vas zatražiti da uključite
Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj
na koji će poslati fotograﬁju.

1 Dodirnite
i zatim
.
2 Dodirnite Moji sadržaji i zatim odaberite

Moje slike.
.
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Korištenje slike

05

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao
pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za
identiﬁkaciju pozivatelja.
1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Moji sadržaji, a zatim Moje slike.
3 Odaberite sliku i dodirnite
.
4 Dodirnite Koristi kao i odaberite nešto od
sljedećeg:
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Organiziranje slika
1
2
3
4

Dodirnite
i zatim
.
Dodirnite Moji sadržaji, a zatim Moje slike.
Dodirnite
i zatim Poredaj po.
Odaberite Datum, Vrsta ili Ime.

Napomena: slike možete poredati prema
kategorijama, a možete ih poredati i ručno,
pomoću opcije Premjesti.

Stvaranje prikaza slajdova

Slanje fotograﬁje

3 Odaberite fotograﬁju i dodirnite

Email ili Bluetooth.
5 Odaberete li Poruka ili E-pošta,

Želite li pregledati sve slike u telefonu
ili provjeriti koje slike se u njemu nalaze,
možete stvoriti prikaz slajdova kako ne biste
morali pojedinačno otvarati i zatvarati svaku sliku.
1 Dodirnite

, a zatim

.

Budite kreativni

SAVJET! Za kretanje na popisu opcija dodirnite
posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po
zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti
prema gore i bit će vidljivo više stavki.

4 Dodirnite Pošalji i odaberite Poruka,
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Multimedija
2 Dodirnite Moji sadržaji, a zatim Moje

slike.
3 Dodirnite
, a zatim Prikaz slajdova.
4 Koristite
i za kretanje među slikama
za prikaz slika
ili dodirnite
nasumičnim redoslijedom.

Moji zvukovi
Mapa Moji zvukovi sadrži mape
Zadani zvukovi i Glasovni zapisi. Ovdje
možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih
postavljati kao zvukove zvona.

Korištenje zvuka
1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Moji sadržaji, a zatim Moji
3
4

5
6

zvukovi.
Odaberite značajku Zadani zvukovi, Glasovni
zapisi, Više melodija ili Jukebox.
Ako odaberete značajku Zadani zvukovi ili
Glasovni zapisi, odaberite zvuk i za
preslušavanje dodirnite Pokreni.
Dodirnite
i odaberite Koristi kao.
Odaberite Melodija glasovnih poziva,
Melodija videpoziva, Ton poruke.

Moji video zapisi
Budite kreativni

U mapi Moji video zapisi nalazi se popis video
zapisa koji su preuzeti s Interneta, video
zapisa koje ste snimili na telefonu i onih koji
se nalaze u mapi Više video zapisa. Ako
odaberete Više video zapisa, otvorit će se
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portal za preuzimanje video zapisa. Odaberite
video zapis koji želite pogledati.

Pregledavanje videozapisa
1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Moji sadržaji, a zatim Moji

videozapisi.
3 Odaberite videozapis i dodirnite

Reproduciraj.
SAVJET! Za brzo brisanje bilo koje datoteke
iz mape Moji sadržaji dodirnite je jednom kako
biste je označili pokazivačem, a zatim pritisnite
tipku c. Potvrdite dodirom opcije Da.

Uređivanje videozapisa
Tijekom reprodukcije videozapisa i za vrijeme
njegovog pauziranja za uređivanje videozapisa
možete koristiti više opcija.
SAVJET! Ne možete uređivati videozapis koji se
koristi kao melodija zvona.
1 Odaberite videozapis i dodirnite

Reproduciraj.
2 Dodirnite , a zatim
.
3 Dodirnite Program za uređivanje

videozapisa i odaberite nešto od sljedećeg:
Skrati - izrežite iz videozapisa samo onaj dio
koji želite.
Objedinjavanje video zapisa - spojite
videozapis s drugim videozapisom.
Objedinjavanje slika - spojite videozapis sa
slikom iz mape slika.

Prekrivanje teksta - dodajte tekst videozapisu.
Prekrivanje slike - dodajte sliku
videozapisu.

Slanje videozapisa
1 Odaberite videozapis i dodirnite
.
2 Dodirnite Pošalji i odaberite Poruka,

SAVJET! Za brzo brisanje bilo koje datoteke iz
mape Moji sadržaji dodirnite datoteku jednom kako
biste je označili pokazivačem, a zatim pritisnite
tipku c. Potvrdite dodirom opcije Da.

01
02

Igranje igre

03

E-mail, Bluetooth veza.
3 Odaberete li Poruka ili E-pošta,
videozapis će se priložiti poruci i možete
nastaviti s pisanjem i slanjem poruke na
uobičajeni način. Odaberete li Bluetooth,
telefon će od vas zatražiti da uključite
Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj
na koji će poslati videozapis.

1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Moji sadržaji, a zatim Moje

04

igre i aplikacije.
3 Odaberite igru i dodirnite Pokreni.

05

Korištenje videozapisa kao melodije zvona

Pregledavanje SWF datoteke

1 Odaberite videozapis i dodirnite
.
2 Dodirnite Koristi kao i odaberite Melodija

1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Moji sadržaji, a zatim Flash

glasovnih poziva ili Melodija videopoziva.

Moje igre i aplikacije
Na svoj telefon možete preuzeti nove igre i
aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

Preuzimanje igre
1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Igre i aplikacije, a zatim Moje

dodirnite Poveži.
4 Povezat ćete se s web-portalom na kojem
možete pronaći igru i preuzeti je.

U mapi Flash sadržaj nalaze se sve zadane i
preuzete SWF datoteke.

06
07
08

sadržaj.
3 Odaberite datoteku i pritisnite Prikaz.

Dokumenti
U izborniku Dokumenti možete pregledati
sve datoteke dokumenata. Ovdje možete
pregledati datoteke programa Excel,
PowerPoint i Word te tekstualne i pdf datoteke.

Prijenos datoteke u telefon
Bluetooth je vjerojatno najjednostavniji način
prijenosa datoteke iz računala u telefon.
Također, možete koristiti softver LG PC Suite
putem kabela za sinkronizaciju.

Budite kreativni

igre i aplikacije.
3 Odaberite Preuzimanje igara i

Flash sadržaj
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Multimedija
Pregledavanje datoteke

5 Dodirnite Reprodukcija za pregled

1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Moji sadržaji i zatim Dokumenti.
3 Odaberite dokument i dodirnite Prikaz.

6 Dodirnite

Ostalo
Mapa Ostalo koristi se za pohranjivanje datoteka
koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili
aplikacije. Koristi se na isti način kao i mapa
Dokumenti. Možda će se prilikom prijenosa s
računala na telefon datoteke smještati u mapu
Ostalo umjesto u mapu Dokumenti. Dogodi li
se to, možete ih premjestiti.
Premještanje datoteke iz mape Ostalo u mapu
Dokumenti:
1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Moji sadržaji i zatim Ostalo.
3 Odaberite datoteku i dodirnite
4 Dodirnite Premjesti, a zatim dodirnite
Premjesti još jednom.

Muvee studio
Muvee studio omogućuje stvaranje prikaza
slajdova slika u kombinaciji s glazbom.

Stvaranje ﬁlma
Budite kreativni

1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Muvee studio.
3 Dodirnite
kako biste dodali sliku.

Dodirnite slike koje želite uključiti, a zatim
odaberite Gotovo.
4 Dodirnite
za odabir Muvee stila.
Odaberite nešto od sljedećeg:
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sadržaja koji ste stvorili.
, a zatim Lokacija
spremanja kako biste odabrali mjesto na
koje ćete spremiti ﬁlm.

Glazba
Vaš LG KU990 ima ugrađeni player glazbe
na kojem možete reproducirati svoje omiljene
pjesme.
,
Za pristupanje playeru glazbe dodirnite
i zatim Glazba. Ovdje možete
zatim
pristupiti većem broju mapa:

Reprodukcija pjesme
1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Glazba, a zatim Sve pjesme.
3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i
4
5
6
7

dodirnite Reproduciraj.
Dodirnite za pauziranje reprodukcije pjesme.
Dodirnite
za prelazak na sljedeću pjesmu.
Dodirnite
za prelazak na prethodnu pjesmu.
Dodirnite
za zaustavljanje glazbe i
povratak na izbornik Glazba.
SAVJET! Za promjenu jačine zvuka tijekom
slušanja glazbe dodirnite .

Stvaranje popisa pjesama
Možete stvarati vlastite popise pjesama
odabirom pjesama iz mape Sve pjesme.
1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Glazba, a zatim Popisi
pjesama.

3 Dodirnite Dodaj, unesite naziv popisa

pjesama i dodirnite Spremi.
4 Prikazat će se mapa Sve pjesme.

Dodirnite sve pjesme koje želite uključiti u
popis pjesama; kraj njihovih naziva pojavit
će se kvačice.
5 Dodirnite Gotovo.
Kako biste reproducirali popis pjesama,
odaberite ga i dodirnite Reproduciraj.
Napomena: za dodavanje drugog popisa
i zatim Dodaj novi
pjesama dodirnite
popis pjesama.

Popisi videozapisa

Koristite snimač glasa za snimanje
glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.
1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Snimač glasa, a zatim
i odaberite nešto od sljedećeg:
Trajanje – postavite trajanje snimke.
Odaberite Veličina MMS poruke,
1 minute ili Neograničeno.
Kvaliteta – odaberite kvalitetu zvuka.
Odaberite Vrhunska, Dobra ili Standardna.
Idi u moje zvukove – otvorite mapu
Glasovni zapisi u mapi Moji zvukovi.

Snimanje zvuka ili glasa
1
2
3
4
5

Dodirnite
, a zatim
.
Dodirnite Snimač glasa.
Dodirnite
za pokretanje snimanja.
Dodirnite zaustavljanje snimanja.
Dodirnite za preslušavanje snimke.

01
02
03
04
05
06
07
08

Korištenje radija
Vaš LG KU990 sadrži FM radio pa svoje
omiljene stanice možete slušati i u pokretu.
Napomena: za slušanje radija morat ćete
umetnuti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za
slušalice (to je ista utičnica u koju se
priključuje punjač).

Budite kreativni

Svi vaši videozapisi pohranjeni su u izborniku
Popisi videozapisa.
1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Popisi videozapisa, a zatim Svi
videozapisi. Prikazat će se popis svih
vaših videozapisa.
3 Dodirnite Reproduciraj za pregled
videozapisa.
Svojim videozapisima možete upravljati
stvaranjem popisa pjesama.
1 Dodirnite
, a zatim
.
2 Dodirnite Popisi videozapisa, a zatim
Popisi pjesama.
3 Dodirnite Dodaj, unesite naziv popisa
pjesama i dodirnite Spremi.
4 Svi vaši videozapisi prikazat će se na
popisu. Odaberite one koje želite na
popisu; uz njihove nazive pojavit će se
kvačice.
5 Dodirnite Gotovo.

Snimanje glasa
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Organizator
Dodavanje događaja u kalendar

Korištenje traženja datuma

1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

, a zatim dodirnite
i odaberite
Organizator. Odaberite Kalendar.
2 Odaberite datum kojem želite dodati
događaj.
3 Dodirnite
i zatim Dodaj novi događaj.
Savjet! U kalendaru možete postaviti razdoblje
praznika. Dodirnite jednom svaki dan praznika
i zatim dodirnite i odaberite Praznik. Ti će
datumi biti označeni crvenom bojom. Prilikom
postavljanja alarma možete odabrati isključivanje
tog skupa datuma kao praznika.

2
3
4
5

, a zatim dodirnite
i odaberite
Organizator.
Odaberite Traženje datuma.
Na kartici Od postavite željeni datum.
Na kartici Nakon postavite broj dana.
Ispod će se prikazati Ciljni datum.

Postavljanje alarma
1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

, a zatim
2 Odaberite

i odaberite Alarm.
i dodirnite Dodaj novo.

Napomena: možete postaviti do 5 alarma.

Dodavanje stavke na popis
zadataka

Dodavanje podsjetnika

1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

, a zatim dodirnite
i odaberite
Organizator.
2 Odaberite Zadaci i dodirnite Dodaj.

, a zatim dodirnite
i odaberite
Podsjetnik.
2 Ne postoji li nijedan podsjetnik, odaberite
Dodaj, a ako ste već dodali podsjetnike
odaberite i nakon toga Dodaj novo.

Budite organizirani

Savjet! Kako biste uredili stavku, odaberite
je i dodirnite . Sada odaberite Uredi.
Potvrdite svoje izmjene odabirom opcije
Spremi.
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Savjet! Možete uređivati postojeći podsjetnik.
Odaberite podsjetnik koji želite i uređivati i
dodirnite Uredi.

Korištenje kalkulatora

Pretvaranje jedinica

1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

2
3
4
5

, a zatim dodirnite
i odaberite Alati.
Odaberite Kalkulator.
Dodirnite numeričke tipke za unos brojeva.
Za jednostavne izračune dodirnite potrebnu
funkciju (+, –, *, /) i nakon toga =.
Kod složenijih izračuna dodirnite i
odaberite sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg ili rad.

Dodavanje grada u sat s
vremenskim zonama
1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

, a zatim dodirnite
i odaberite Alati.
2 Odaberite Pretvarač jedinica.
3 Odaberite želite da vrijednost pretvaranje
bude Valuta, Površina, Duljina, Težina,
Temperatura, Glasnoća ili Brzina.
4 Sada možete odabrati jedinicu i unijeti
vrijednost koju želite pretvoriti, nakon toga
ćete unijeti jedinicu u koju želite pretvoriti
vrijednost.

01
02
03
04
05
06
07
08

, a zatim dodirnite
i odaberite Alati.
2 Odaberite Sat s vremenskim zonama.
3 Dodirnite ikonu , a nakon toga Dodaj
grad. Započnite s upisom naziva željenog
grada i on će se pojaviti na vrhu zaslona.
Također možete dodirnuti Karta i željeni
grad odabrati na karti.
4 Dodirnite Odaberi za potvrđivanje odabira.
Budite organizirani

Savjet! Nalazite li se u inozemstvu, na satu s
vremenskim zonama možete mijenjati
vremenske zone dodirom na i nakon toga
odabirom opcije Promijeni vremensku
zonu. Odaberite željenu vremensku zonu na
iznad opisani način i dodirnite Odaberi.
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PC Sync
Svoje računalo možete sinkronizirati s
telefonom kako bi se podudarale sve važne
pojedinosti i datumi, ali i radi sigurnosnog
kopiranja podataka.

Instaliranje softvera LG PC Suite na
računalo
1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

2
3
4

5
6
7

i odaberite
, zatim dodirnite
Postavke telefona.
Odaberite Povezivanje, a zatim Način
USB povezivanja.
Odaberite Podatkovna usluga i dodirnite
U redu.
Umetnite isporučeni CD medij u računalo.
Na zaslonu će se pojaviti program LG PC
Suite Installer. Pritisnite na LG PC Suite
Installer.
Odaberite željeni jezik izvođenja programa
za instaliranje i pritisnite U redu.
Za dovršenje čarobnjaka programa LG PC
Suite Installer slijedite upute na zaslonu.
Nakon dovršenja instalacije na radnoj
površini će se pojaviti ikona softvera LG PC
Suite.

Budite organizirani

Povezivanje telefona i računala
1 Priključite USB kabel na telefon

i računalo.
2 Dvostruko pritisnite ikonu softvera LG PC
Suite na radnoj površini.
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3 Pritisnite na Čarobnjak za povezivanje,

a zatim na USB.
4 Pritisnite na Sljedeće, zatim ponovo na

Sljedeće, a zatim na Završi. Telefon i
računalo su sada povezani.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje
informacija telefona
1 Povežite telefon i računalo na način

opisan iznad.
2 Pritisnite ikonu Sigurnosno kopiranje

i odaberite Sigurnosno kopiranje ili
Vraćanje.
3 Označite sadržaje za sigurnosno kopiranje
ili vraćanje. Odaberite lokaciju koja će biti
odredište sigurnosnog kopiranja ili početna
lokacija vraćanja informacija. Pritisnite U
redu.
4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

Pregled datoteka s telefona na
računalu
1 Povežite telefon i računalo na način

opisan iznad.
2 Pritisnite ikonu Sadržaj.
3 Svi dokumenti, ﬂash sadržaji, slike, zvukovi

i videozapisi spremljeni u telefonu prikazat
će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

Savjet! Pregledavanje sadržaja telefona
na računalu pomaže u uređivanju datoteka,
organiziranju dokumenata i uklanjanju
sadržaja koji vam više nisu potrebni.

Sinkroniziranje kontakata
1 Povežite telefon i računalo.
2 Pritisnite ikonu Kontakti.
3 Odaberite Prijenos i zatim Uvoz iz

mobilnog telefona. Računalo će uvesti i
prikazati sve kontakte spremljene na SIM
kartici i u telefonu.
4 Pritisnite na Datoteka i odaberite Spremi.
Sada možete odabrati mjesto spremanja
kontakata.

Sinkroniziranje poruka
1 Povežite telefon i računalo.
2 Pritisnite ikonu Poruke.

se u mapama na zaslonu.
4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka

koristite traku s alatima pri vrhu zaslona.

01
02

DivX pretvarač

03

Instalirajte DivX pretvarač koji se nalazi na
istom CD mediju kao i softver PC Sync.

04

Nakon instalacije, u mapi Programske
datoteke na računalu odaberite DivX, zatim
DivX pretvarač, a zatim Pretvarač.
Otvorit će se aplikacija pretvarača. Strelice
u aplikaciji koristite za promjenu formata
konverzije u Mobitel. Pritisnete li desnom
tipkom miša i odaberete Preference, možete
promijeniti lokaciju na kojoj će se spremiti
pretvorene datoteke.
Kada ste spremni za pretvaranje datoteka,
jednostavno vucite datoteke i spustite ih u
aplikaciju radi početne analize. Nakon toga
morat ćete kao proces odabrati Pretvori kako
biste započeli s postupkom. Nakon dovršenja
postupka prikazat će se skočna poruka
Pretvaranje dovršeno.
Pretvorena datoteka se sada može prenijeti
u telefon pomoću funkcionalnosti Masovno
spremanje ili Slanje sadržaja pomoću softvera
PC Sync.

05
06
07
08

Budite organizirani

Napomena: za sigurnosno kopiranje
kontakata spremljenih na SIM kartici
pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane
zaslona računala. Odaberite Uredi na vrhu
zaslona, a zatim Odaberi sve. Desnom
tipkom miša pritisnite kontakt i odaberite
Kopiraj u kontakt. Sada pritisnite mapu
Telefon s lijeve strane zaslona i prikazat će
se svi vaši brojevi.

3 Sve poruke računala i telefona prikazat će
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Internet
Pristupanje Internetu

Spremanje stranice

1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

1 Željenoj web-stranici pristupite na način

i odaberite web'n'walk.
2 Za izravno pristupanje početnoj stranici
preglednika odaberite Početna. Možete
i odabrati Unos adrese i upisati željenu
URL adresu te nakon toga odabrati Poveži.

Dodavanje i pristupanje
oznakama
Za jednostavan i brz pristup omiljenim webmjestima možete dodavati oznake i spremati
web-stranice.
1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

i odaberite web'n'walk.
2 Odaberite Oznake. Na zaslonu će se

prikazati popis vaših oznaka.
3 Za dodavanje nove oznake odaberite

i dodirnite Dodaj novo. Unesite naziv
oznake, a zatim URL.

opisan iznad.
i odaberite Spremi ovu
stranicu.
3 Unesite naziv za stranicu kako biste je
mogli lakše raspoznati.
4 Dodirnite Spremi.
2 Dodirnite

SAVJET! Ovaj izbornik omogućuje i
uređivanje naslova spremljenih stranica,
zaštitu ili uklanjanje zaštite podsjetnika na
zaslonu ili brisanje spremljenih stranica.

Pristupanje spremljenoj stranici
1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

i odaberite web'n'walk.
2 Odaberite Spremljene stranice.
3 Odaberite željenu stranicu i dodirnite

,a

nakon toga Otvori.

Pregled prethodnih akcija
preglednika
1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

i odaberite web'n'walk. Odaberite
Prethodno.
Internet
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Promjena postavki web-preglednika
1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite

i odaberite web'n'walk. Odaberite
Postavke.
2 Možete odabrati uređivanje proﬁla,
šifriranja znakova, cache memorije,
kolačića, Java skripte i zaštite, a
za ponovno postavljanje svih postavki
odaberite Ponovo postavi postavke.

Korištenje telefona kao modema
KU990 može preuzeti ulogu modema vašeg
računala, omogućujući pristup Internetu
čak i kada to ne možete učiniti pomoću
žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel
ili Bluetooth.
Korištenje USB kabela:
1 Na računalu mora biti instaliran softver LG
PC Suite.
2 Povežite KU990 i računalo pomoću USB
kabela i pokrenite softver
LG PC Suite.
3 Na računalu pritisnite Komunikacija.
Nakon toga pritisnite Postavke i odaberite
Modem.

4 Odaberite LG mobilni USB modem i

odaberite U redu. Modem će se prikazati
na zaslonu.
5 Pritisnite Poveži i računalo će se povezat
pomoću telefona KU990.
Korištenje Bluetooth veze:
1 Bluetooth mora biti Uključen i Vidljiv i na
računalu i na KU990.
2 Uskladite računalo i KU990 kako bi za
povezivanje bila potrebna lozinka.
3 Koristite Čarobnjak za povezivanje
softvera LG PC Suite za stvaranje aktivne
Bluetooth veze.
4 Na računalu pritisnite Komunikacija.
Zatim pritisnite Postavljanje.
5 Pritisnite Modem.
6 Odaberite Standardni modem preko
Bluetooth veze i pritisnite U redu.
Modem će se prikazati na zaslonu.
7 Pritisnite Poveži i računalo će se povezat
pomoću telefona KU990.

01
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03
04
05
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07
08
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Postavke
U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako
biste svoj KU990 prilagodili sebi.

Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi
svaku postavku proﬁla.

Promjena postavki zaslona

1 Pritisnite
i zatim odaberite
.
2 Dodirnite Proﬁli i zatim odaberite proﬁl koji

1 Dodirnite
, a zatim odaberite
2 Dodirnite Zaslon i zatim

.

i odaberite nešto od sljedećeg:
Vrijeme zaslona - odaberite temu za
zaslon u stanju mirovanja ili zaslon
odlaznog poziva.
Sat i kalendar - odaberite što će se
prikazivati na zaslonu u stanju mirovanja.
Osvjetljenje - podesite osvjetljenje zaslona.
Pozadinsko svjetlo - odaberite koliko
dugo će pozadinsko svjetlo ostati
uključeno.
Napomena: s duljinom trajanja
pozadinskog svjetla raste i potrošnja
baterije, pa ćete možda češće morati puniti
svoj telefon.
Tema telefona - brzo izmijenite
cjelokupan izgled zaslona.
Font - podesite boju fonta.

Prilagodba proﬁla
Postavke

Svoj proﬁl možete brzo izmijeniti na zaslonu u
stanju mirovanja. Jednostavno dodirnite ikonu
trenutno aktivnog proﬁla u gornjem desnom
kutu.
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želite uređivati. Proﬁli Tiho i Samo
vibracija se ne mogu uređivati.
3 Dodirnite
i odaberite Uredi.

Promjena postavki telefona
Uživajte u slobodi prilagodbe i KU990
prilagodite kako bi radio na način koji vam
najbolje odgovara.
SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite
posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po
zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti
prema gore i bit će vidljivo više stavki.
1 Dodirnite
, a zatim odaberite
.
2 Dodirnite Postavke telefona, a zatim

odaberite neku od postavki s popisa u
nastavku.
Datum i vrijeme - namjestite datum i
vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje
vremena kada ste na putu ili prilikom
promjene zimskog i ljetnog vremena.
Ušteda energije - odaberite za
postavljanje tvornički podešenih postavki
uštede energije na Uključeno ili
Isključeno.
Jezici - promijenite jezik zaslona svojeg
KU990.

Sigurnost - prilagodite postavke zaštite,
uključujući PIN šifre, zaključavanje telefona
i automatsko zaključavanje tipkovnice.
Povezivanje - više informacija potražite u
Promjena postavki povezivanja na
sljedećoj stranici.
Upravljanje memorijom - više
informacija potražite u Korištenje
upravitelja memorije.
Kalibracija vanjske tipkovnice - ponovo
postavite zaslon radi lakšeg korištenja.
Reset postavki - vratite sve postavke na
njihove tvorničke deﬁnicije.
Informacije o telefonu - pregledajte
tehničke informacije za svoj KU990.

Promjena postavki povezivanja
Postavke povezivanja već je postavio mrežni
operater, pa odmah možete početi uživati u
svom telefonu. Želite li promijeniti bilo koju
postavku, koristite ovaj izbornik.
, a zatim
. Dodirnite
Dodirnite
Postavke telefona i odaberite Povezivanje.

Korištenje upravitelja memorije
Vaš KU990 sadrži tri dostupne memorije:
telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku
karticu (memorijsku karticu ćete možda
trebati kupiti zasebno).

Korištenje načina rada u
zrakoplovu
Način rada u zrakoplovu uključite odabirom
. Dodirnite Način rada u
, a zatim
zrakoplovu i odaberite Isključeno. Način
rada u zrakoplovu ne dopušta upućivanje
poziva, povezivanje na Internet, slanje poruka
ni korištenje Bluetooth veze.

Slanje i primanje datoteka pomoću
Bluetooth veze
Bluetooth predstavlja odličan način slanja i
primanja datoteka jer ne zahtijeva korištenje
žica, a povezivanje je brzo i jednostavno.
Možete se povezati i s Bluetooth slušalicom
radi upućivanja i primanja poziva.
Slanje datoteke:
1 Otvorite datoteku koju želite poslati obično će to biti datoteka s fotograﬁjom,
videozapisom ili glazbom.
2 Dodirnite
i odaberite Pošalji.
Odaberite Bluetooth.
3 Dodirnite Da kako biste uključili Bluetooth.
4 KU990 će automatski potražiti uređaje
koji imaju uključen Bluetooth i nalaze se
u njegovom dometu.
5 Odaberite uređaj na koji želite poslati
datoteku i dodirnite Odaberi.
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Postavke

Upravitelj memorije možete koristiti za
određivanje količine zauzetog i dostupnog
prostora svake memorije.

, a zatim
. Odaberite
Dodirnite
Postavke telefona, a zatim Upravitelj
memorije.
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Postavke
6 Datoteka će se poslati.
Savjet! Pazite na traku napretka kako biste
bili sigurni da je datoteka poslana.

Primanje datoteke:
1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti
Uključen i Vidljiv. Više informacija o
promjeni postavki za Bluetooth nalazi se u
nastavku.
2 Pojavit će se poruka i zatražiti od vas
primanje datoteke od pošiljatelja. Dodirnite
Da za primanje datoteke.
3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i
moći ćete odabrati Prikaz datoteke ili
opciju Koristi kao pozadinu. Datoteke se
obično spremaju u odgovarajuću mapu u
mapi Moji sadržaji.
Promjena postavki za Bluetooth:
1 Dodirnite
i odaberite Postavke.
2 Odaberite Bluetooth i zatim Postavke.

Usklađivanje s drugim Bluetooth
uređajem

Postavke

Uskladite li KU990 s drugim uređajem,
možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. To
znači da će usklađivanje biti sigurnije.
1 Provjerite je li Bluetooth Uključen i Vidljiv.
Vidljivost možete promijeniti u izborniku
Postavke.
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2 Dodirnite Usklađeni uređaji i zatim

Novo.
3 KU990 će potražiti uređaje.

Nakon dovršenja pretraživanja, Osvježi i
Dodaj će se prikazati na zaslonu.
4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti
i unesite lozinku, a zatim dodirnite U redu.
5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim
uređajem, na kojem trebate unijeti istu
lozinku.
6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada
spremna.

Korištenje Bluetooth slušalice
1 Provjerite je li Bluetooth Uključen i Vidljiv.
2 Za postavljanje slušalice u način

usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite
upute koje ste dobili sa slušalicom.
3 Dodirnite Da kako biste se povezali
odmah. KU990 će automatski prijeći u
proﬁl Slušalica.

Dodatna oprema
Ova dodatna oprema je isporučena
uz KU990.

Podatkovni kabel i CD
Povežite i
sinkronizirajte svoj
KU990 s računalom.
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Punjač

04

Baterija

Korisnički priručnik

05

Naučite više o
svom KU990.

06
07
08

Olovka i
traka za nošenje

Napomena
• Uvijek koristite originalnu LG opremu.
• Ne pridržavanje toga može poništiti vaša prava
na garanci ju.
• Dodatna oprema se može razlikovati u
različitim regijama pa se za dodatne
informacije obratite našem regionalnom
servisu ili zastupniku.

Dodatna oprema

Stereo slušalice

Zaštitna folija
(LCD poklopac)
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Usluga mreže

Tehnički podaci

Mobilni telefon opisan u ovim uputama
odobren je za korištenje na mrežama GSM
900, DCS 1800, PCS1900 i W-CDMA.

Općenito

Neke značajke opisane u ovim uputama
nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o
posebnim uslugama čije korištenje ugovarate
sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli
koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na
njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute
za njihovo korištenje.

Usluga mreže
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Naziv proizvoda : KU990
Sustav : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Temperature okoline
Maks. : +55 °C (pražnjenje),
+45 °C (punjenje)
Min. : -10 °C

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Ako
se ne budete pridržavali ovih smjernica, to
može biti opasno ili nedopušteno. Dodatne
podrobne informacije navedene su u ovom
priručniku.

UPOZORENJE
• Mobilni telefoni moraju biti isključeni
•
•

•
•

•

tijekom boravka u zrakoplovu.
Nemojte držati telefon u ruci tijekom
upravljanja vozilom.
Nemojte koristiti telefon u blizini benzinskih
stanica, skladišta goriva, kemijskih pogona
ili operacija gdje postoji mogućnost
eksplozije.
Radi vlastite sigurnosti koristite SAMO
navedene ORIGINALNE baterije i punjače.
Ne uzimajte telefon mokrim rukama za
vrijeme punjenja. To može uzrokovati
strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan
dohvata male djece. Sadrži male dijelove
čije odvajanje.

UPOZORENJE
• Isključite telefon tamo gdje to nalažu

opremu kako biste izbjegli oštećivanje
telefona.
• Svi radioodašiljači uključuju rizik od smetnji
na elektroničkim uređajima koji se nalaze
u blizini. Manje smetnje mogu nastati kod
televizora, radija, računala itd.
• Baterije bi se trebale odlagati u skladu s
važećim propisima.
• Nemojte rasklapati telefon ni bateriju.

Izloženost energiji radiofrekventnog
zračenja
Izloženost radiovalovima i informacije o
speciﬁčnoj brzini apsorpcije (SAR)
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Mobilni telefon KU990 dizajniran je kako bi
zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve
prilikom izloženosti radiovalovima. Ti se
zahtjevi temelje na znanstvenim smjernicama
koje uključuju sigurnosna ograničenja
postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira
na životnu dob i zdravstveno stanje.
• Smjernice o izloženosti radiovalovima

koriste mjernu jedinicu poznatu kao
speciﬁčna brzina apsorpcije ili SAR.
Ispitivanja speciﬁčne brzine apsorpcije
provedena su standardnim metodama na
telefonu koji emitira najvećom dopuštenom
snagom na svim frekvencijama koje se
koriste.

Smjernice

posebne odredbe. Na primjer, nemojte
koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao
utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
• Neke mobilne mreže možda ne omogućuju
pozive u nuždi. Stoga se za pozive u nuždi
ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj
mobilni telefon.

• Koristite samo ORIGINALNU dodatnu
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• Iako mogu postojati razlike u SAR

razini između različitih modela telefona
tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi
zadovoljili važeće smjernice o izloženosti
radiovalovima.
• Ograničenje speciﬁčne brzine apsorpcije
koje preporučuje međunarodna Komisija
za zaštitu od neionizirajućeg zračenja
(Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na
prosječno deset (10) grama tjelesnog tkiva.
• Najveća vrijednost speciﬁčne brzine
apsorpcije za ovaj model telefona
izmjerena od strane DASY4 dok je telefon
prislonjen uz uho iznosi 0,826 W/kg (10 g).
• SAR informacije za stanovnike onih država/
regija koje su usvojile SAR ograničenje i
preporučuje ih Institut inženjera elektrike
i elektronike (Institute of Electrical and
Electronics Engineers, IEEE) iznosi 0,631
W/kg na prosječno jedan (1) gram
tjelesnog tkiva.

• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je

•
•
•
•
•
•

•
•

Njega i održavanje proizvoda

•

UPOZORENJE!

•
•

Smjernice

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu
opremu koji su odobreni za korištenje s ovim
modelom telefona. Korištenje bilo koje druge
vrste opreme može učiniti nevažećim svaku
dozvolu ili jamstvo koje se odnosi
na telefon i može biti opasno.
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potreban popravak, prepustite ga stručnom
servisnom osoblju.
Držite ga podalje od električnih uređaja
poput televizora, radija i osobnih računala.
Uređaj držite podalje od izvora topline
poput radijatora ili kuhala.
Nemojte ga ispuštati da padne.
Nemojte izlagati uređaj mehaničkim
vibracijama ili udarima.
Obloga telefona može se oštetiti uslijed
pokrivanja omotačem ili vinilom.
Za čišćenje vanjskih površina uređaja
koristite suhu krpu. (nemojte koristiti
otapala poput benzena, razrjeđivača ili
alkohola).
Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj
količini dima ili prašine.
Telefon nemojte držati pokraj kreditnih
kartica ili putnih karata jer bi mogao
utjecati na informacije na magnetskim
vrpcama.
Zaslon nemojte dodirivati oštrim objektom;
mogao bi oštetiti telefon.
Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
Oprezno koristite dodatnu opremu poput
slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez
potrebe.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Učinkovit rad telefona
Elektronički uređaji
Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti
smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.
• Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini

medicinske opreme bez dopuštenja.
Izbjegavajte smještanje telefona iznad
elektronskih stimulatora srca, npr. u džep
na grudima.
• Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje
kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod televizora,
radija, računala itd.

Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o upotrebi
mobilnog telefona na područjima u kojima
vozite.

jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom
ili prijenosnom bežičnom opremom.
Zračni jastuk mogao bi neispravno
funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

Područje eksplozija
Ne koristite telefon na područjima gdje postoji
mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i
slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivna okruženja
• Nemojte koristiti telefon na benzinskoj

stanici. Nemojte ga koristiti u blizini goriva
ili kemikalija.
• Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin,
tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u
kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna
oprema.
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U zrakoplovu
Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje
u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni

telefon.
• Nemojte ga koristiti u prizemljenom

zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Smjernice

Nemojte držati telefon u ruci tijekom vožnje.
Svu pozornost posvetite vožnji.
Ako možete, koristite hands-free komplet.
Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja
poziva ili odgovaranja na poziv ako to
zahtijevaju uvjeti vožnje.
• Radiofrekventna energija može utjecati na
neke sustave u vozilu, poput stereouređaja
i sigurnosne opreme.
•
•
•
•

• Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim
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Djeca
Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan
dohvata male djece. Telefon sadrži i male
dijelove koji pri odvajanju mogu predstavljati
opasnost od gušenja.

• Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne

•

Pozivi u nuždi
Neke mobilne mreže možda ne omogućuju
pozive u nuždi. Stoga se kod poziva u nuždi
ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj
mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od
lokalnog davatelja usluga.

•

•

Informacije o bateriji i održavanje
• Prije ponovnog punjenja baterija se ne

Smjernice

treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od
drugih sustava baterija, ne postoji efekt
memorije koji bi mogao negativno utjecati
na rad baterije.
• Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG.
Punjači tvrtke LG dizajnirani su tako da
produlje trajanje baterije do maksimuma.
• Bateriju nemojte ni rastavljati ni izlagati
kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih kontakata
baterije.
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•

•

•

zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom
baterija se može ponovo puniti više stotina
puta.
Kako biste maksimalno iskoristili bateriju,
napunite je ako se nije koristila duže
vrijeme.
Punjač baterije nemojte izlagati izravnom
sunčevom zračenju niti ga koristiti kod
visoke vlažnosti zraka, na primjer u
kupaonici.
Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili
hladnim mjestima jer to može smanjiti
njezinu učinkovitost.
Umetnete li neodgovarajuću zamjensku
bateriju, može doći do opasnosti od
eksplozije.
Iskorištene baterije odlažite sukladno
uputama proizvođača. Reciklirajte baterije
kad god je to moguće. Ne bacajte ih u
kućni otpad.
Iskorištene baterije odlažite sukladno
uputama proizvođača.

KU990 Felhasználói kézikönyv
Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a
legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs
technológiának megfelelően, az LG által
kifejlesztett KU990 mobiltelefon megvásárlásához.

Régi eszközök ártalmatlanítása
1 A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli,hogy a termék a
2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve
kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő
eszközök használatával.
3 Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges
egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4 Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy
lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató eltérő lehet a telefontól, a
telefonon használt szoftvertől és a szolgáltatótól függően.
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Általános tudnivalók
Kábelcsatlakozó / Akkumulátortöltõ
csatlakozó Kihangosító csatlakozó
TIPP: Mielőtt csatlakoztatja az USB kábelt várjon míg
a készülék bekapcsolódik és feljelentkezik a hálózatra.

Kamera mód
Lezárás/
Feloldás gombot
(Képstabilizátor gomb
kamera üzemmódban)

Belső kameralencse
Befejezés/ bekapcsoló
gomb
Befejezi vagy elutasítja a
hívásokat. Ki/be kapcsolja
a készüléket Nyomja meg
egyszer, hogy visszatérjen a
készenléti képernyőhöz.
Törlés gomb
Minden megnyomásakor
egy karakter törlődik.

Hívás gomb
Telefonszám hívása és
hívás fogadása.
Beállítás

Figyelmeztetés: Ha ráül a zsebében lévő
telefonra, vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor
károsodhat a telefon LCD érintőképernyője, és
lehetséges, hogy nem fog működni.
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Fényképezés
gomb

Nyitott nézet
Forgatható tárcsa
Közelít vagy távolít kamera vagy videokamera
használatakor. A menük között tallóz.
TIPP: Állíthatja a hangerőt zenehallgatás,
játék vagy telefonálás közben.
Figyelmeztetés: Mágneses tárgy
közelléte befolyásolhatja a tárcsa működését.

01
02
03
04
05
06
07

Akkumulátorfedelet
Akkumulátor

08

Mikrofon

SIM kártya foglalat
Fényképezés gomb

Beállítás

Fényérzékelő
Vaku
kameralencse
Kamera mód

Memória kártya foglalat
Lezárás/Feloldás gombot
(Képstabilizátor gomb kamera
üzemmódban)

5

A SIM és az akkumulátor behelyezése

1 Az akkumulátor eltávolítása.
Nyomja meg, és tartsa nyomva az
akkumulátor kioldógombját a telefon
tetején, majd emelje le az akkumulátor
fedelét.

2 Eltávolítás az akkumulátor
Nyomja meg az akkumulátor felső szélét és
emlje ki a helyéről a fedél segítségével.
Figyelmeztetés: Ne használja a
körmét mikor eltávolítja az akkumulátort.
Figyelmeztetés: Ne távolítsa el az
akkumulátort ha a készülék bekapcsolt
állapotban van, mert ez károsodást
okozhat a készülékben.

Beállítás
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A SIM és az akkumulátor behelyezése
01
02
03

3 Helyezze be a SIM kártyát.
Ügyeljen arra, hogy az USIM-kártyát
megfelelően helyezze be, és az azon levő
arany érintkező felület lefelé nézzen.

04
05
06
07
08

Beállítás

4 Helyezze be az akkumulátort.
Először az akkumulátor felső részét helyezze
be a helyére majd győződjön meg hogy
az érintkezők a megfelelő helyre kerültek.
Nyomja meg az akkumulátor alsó részét,
amíg a helyére nem pattan.

5 A telefon töltése
Csúsztassa vissza a töltő csatlakozójának
fedelét a KU990 oldalsó részén. Csúsztassa
be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati
aljzathoz. A KU990-et addig kell tölteni,
amíg meg nem jelenik a képernyőn a Töltés
befejezve üzenet.

7

Memóriakártya
A memóriakártya behelyezése
Bővítse telefonja memóriáját memóriakártya
használatával. A KU990 legfeljebb 2 GB-os
memóriakártya használatát támogatja.
TIPP: A memóriakártya opcionális tartozék.
TIPP: A készülék csak a MICRO SD
KÁRTYÁT támogatja.
1 A korábbiak szerint távolítsa el az

akkumulátort és az akkumulátorfedelet.

1 A készenléti képernyőn válassza a

,
opciót,
gombot, majd érintse meg a
és válassza a Telefonbeállítások opciót.
2 Érintse meg a Memóriakezelő opciót, majd
válassza a Külső memóriát.
3 Érintse meg a Formázás opciót, majd
hagyja jóvá választását.
4 Adja meg a jelszót, ha már beállított egyet,
és megtörténik a memóriakártya
formázása, mostantól használatra kész.

2 Illessze be a memóriakártyát. Csúsztassa a

memóriakártyát a telefon tetején található
nyílásba, amíg az a helyére nem kattan.
Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű
csatlakozók lefelé néznek.

TIPP: Az alapértelmezett mentési hely
megváltoztatásához nyissa meg a Telefonbeállítások
menüből a Memóriakezelő menüpontot, és válassza
ki az Elsődleges tárolás beállítását.

Megjegyzés: Ha a memóriakártyáján már
van tartalom, az automatikusan a megfelelő
mappába kerül, így pl. a videók a Saját videók
mappába.

Partnerek átvitele

3 Az előbbiek szerint helyezze vissza az

akkumulátorfedelet.
Beállítás

A memóriakártya formázása
Ha a memóriakártya már formázva van,
elkezdheti használni. Ha a memóriakártya
még nincs formázva, akkor ezt meg kell tenni.
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Partnerek átvitele az USIM-kártyáról a telefonra:
1 A készenléti képernyőn válassza a
,
opciót, majd érintse meg a gombot, és
válassza a Partnerek opciót.
2 Érintse meg a Beállítások gombot majd a
Másolást.
3 Válassza a Készülékről USIM-kártyára
opciót, majd érintse meg az OK gombot.
4 Válassza az Összes opciót, majd érintse
meg az OK gombot.

Menü térkép
01
02
03
04
05
web'n'walk t-zones

Saját
mappa

Kamera

Ébresztőóra Google

Kijelző

Proﬁl

06
07

Tárcsázás

Nevek

Muvee

Diktafon

Zene

Videólejátsz.

Hívásnaplók Üzenetek

Szervező Eszközök

Jegyzet

Telefonbeállítások Hívásbeállítások

Repülési
mód

08

Bluetooth

Játékok és FM-rádió
alkalm.

Beállítás
9

Készenléti képernyő
A KU990 minden alkalommal visszatér a kezdő
képernyőhöz, amikor nincs használatban. Innen
hozzáfér minden menüopcióhoz, indíthat
gyorshívást és megtekintheti telefonja állapotát
- ahogy sok minden mást is.

Állapotsáv

További feladatok

Érintőképernyő tippek

Készenléti képernyő

A kezdőképernyő arra is nagyszerű alkalmat
ad, hogy megszokja az érintőképernyő
használatát. Egy elem kiválasztásához érintse
meg pontosan az ikonját. A KU990 ﬁnom
rezgő jelzést ad, amikor észleli egy opció
megérintését. A lista görgetéséhez érintse meg
az utolsó látható elemet és csúsztassa az ujját
felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így
több elem válik láthatóvá.
• Nem szükséges erősen nyomni, az
érintőképernyő elég érzékeny ahhoz,
hogy egy ﬁnom, de határozott érintést is
érzékeljen.
• Használja az ujja hegyét a kívánt opció
megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen
hozzá a környező gombokhoz.
• Amikor a képernyő-világítás kikapcsol,
nyomja meg a Kiold/Lezár gombot a
telefon jobb oldalán, hogy visszaállítsa a
kezdőképernyőt.
• Ne tegye a telefont tokba és ne fedje le,
mivel az érintőképernyő nem működik, ha
bármilyen anyag borítja azt.
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Gyorsgombok

▲ Parancsikon nyilak

Gyorsgombok
01

A gyorsgombok egyszerű, egyérintéses
hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban
használt funkciókhoz.
Egy érintéssel nyissa meg a teljes
menüt, amely négy almenüre oszlik.
Érintse meg az almenükhöz tartozó
függőleges füleket, hogy lássa a további
opciókat.
Érintéssel hívja elő a tárcsázó gombokat,
hogy hívást indíthasson. Írja be a
számokat, ahogyan normál billentyűzeten
szokta, és érintse meg a
vagy
nyomja meg a
gombot. Videohívás
kezdeményezéséhez az adott számra,
nyomja meg a
gombot a szám
bevitele után.

02
Egy érintéssel hozzáférhet az Üzenet
opciók menühöz. Itt létrehozhat új SMS
vagy e-mail üzenetet, vagy
megtekintheti az üzenetek mappát.
Érintéssel nyissa meg a Címjegyzéket.A
képernyő bal oldalán függőlegesen fülek
jelennek meg az ABC betűivel, így
könnyen megtalálhatja a keresett
partnert.Létrehozhat új partnereket és a
már meglévőket szerkesztheti.

03
04
05
06
07
08

Tipp
A jobb vétel érdekében azt tanácsoljuk hogy a képen látható módon fogja a készüléket
használat közben.

Nem

Ne takarja el az antennát hívás vagy Bluetooth használata közben.

Készenléti képernyő

Igen

11

Készenléti képernyő
Állapotsáv
Az állapotsáv különböző ikonok használatával
jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az
akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat
arról, ha a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív.
Az alábbi táblázat tartalmazza az
állapotsávban előforduló ikonok jelentését.
Ikon
Ikon

Leírás
További feladatok
Futó alkalmazások
A hálózat jelerőssége
(a vonalkák száma változó)
Nincs hálózat jelzés
Akkumulátor töltöttsége
Az akkumulátor lemerült

Leírás
Normál proﬁl bekapcsolva
Utcai proﬁl bekapcsolva
Néma proﬁl bekapcsolva
Fejhallgató proﬁl
bekapcsolva
A hívásátirányítás aktív
GPRS elérhető

Készenléti képernyő

Új SMS

EDGE-szolgáltatás
használatban

Új hangüzenet

Barangolás

Üzenettároló megtelt

Repülési üzemmód
bekapcsolva

Üzenet küldése sikertelen
Ébresztés beállítva
Csak rezgés proﬁl
bekapcsolva
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Bluetooth aktív
HSDPA elérhető
3G elérhető

Hívások
Hanghívás vagy videohívás
kezdeményezése
gombot, hogy
megnyissa a billentyűzetet.
2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével.
Egy számjegy törléséhez nyomja meg a
C gombot.
3 Érintse meg a
vagy
gombnyomással kezdeményezhet hívást.
Érintse meg a
kezdeményezhet
videohívást.
4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a
gombot.
1 Érintse meg a

TIPP! Nemzetközi hívás
kezdeményezésekor a + jel beviteléhez érintse
gombot.
meg kétszer a
TIPP! Zárja le az érintőképernyőt a
Lezárás/Feloldás gomb megnyomásával, hogy
megelőzze a véletlen telefonhívások indítását.
TIPP! Hívás közben a billentyűzet
gombot.
előhívásához érintse meg a

Partner hívása
1 Érintse meg a

gombot a készenléti
képernyőn a címjegyzék megnyitásához.
2 Válassza ki azt a fület, amelyik ABC-rend
szerint tartalmazza a hívni kívánt partner
nevének kezdőbetűjét. Pl. válassza az E-H
fület, ha a partner neve „Horváth”.
3 Érintse meg a listán a hívni kívánt partner
nevét, és több elmentett szám esetén
válassza ki közülük a megfelelőt.
4 Érintse meg a Hívás gombot.

01
02
03
04
05
06
07

TIPP! Partnereit kikeresheti a hívás
válassza ki a
képernyőről. Érintéssel
Partnerek keresése gombot. Görgesse a
partnerek neveit, vagy írja be a telefonszám első
néhány számjegyét, hogy beszűkítse a listát.

08

Hívás fogadása és elutasítása
Amikor cseng a telefonja, a gomb
megnyomásával fogadhatja a hívást.
Nyomja meg a
némításához nyomja
meg a gombot. Ez nagyon hasznos akkor, ha
elfelejtette a proﬁlját Csendesre változtatni
egy tárgyaláson.
Alapok

Nyomja meg a
elutasításához nyomja
meg még egyszer a gombot.
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Hívások
Bejövő hívások

TIPP! Az opciók vagy partnerek listájának
görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet
és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn.A lista
felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

Némítás - Érintse meg a
gombot a
mikrofon némításához, így az a személy,
akivel beszélgetést folytat, nem hallja majd az
Ön hangját.
Kihangosítás - Érintse meg a
gombot a
kihangosítás bekapcsolásához.
Tartás - Érintse meg a
hogy a bejövő
hívást tartásba tegye. Érintse meg a Folytatás
gombot, hogy folytassa a beszélgetést.
Billentyűzet - Érintse meg a
gombot,
hogy megnyissa a billentyűzetet, amivel a
számozott opciókkal ellátott menük között
navigálhat. Pl. hívásközpontok vagy egyéb
automatikus telefonos szolgálatok hívásakor.
Opciók - Válasszon egyet a további bejövő
hívás opciók listájáról, mint pl. a Lépjen a
Partnerlistába vagy a Lépjen az üzenetekbe
opciót, így ellenőrizheti üzeneteit vagy új
partnert adhat hozzá hívás közben. Itt is
befejezheti a hívást a Hívás befejezése gomb
megérintésével.

A hívás hangerejének beállítása

Alapok
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A hangerő beállítása hívás közben: az
óramutató járásával megegyező irányban
forgatva a forgatható tárcsát növelheti a
hangerőt, ellentétesen irányban pedig
csökkentheti azt.

Gyorshívás

Második hívás kezdeményezése

Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási
számot rendelhet hozzá.

1 Az első hívás közben érintse meg a

1 Érintse meg a

gombot, és válassza a

Nevek.
2 Érintse meg a Gyorshívás.
3 A hangposta már be van állítva az 1-es

gyorstárcsázási számra. Ezen nem tud
változtatni. Érintéssel rendeljen hozzá egy
másik gyorstárcsázási számot a partnerhez.
4 Megnyílik a címjegyzék. Telefonszámának
egyszeri érintésével válassza ki a partnert,
akihez a gyorstárcsázási számot rendelni
szeretné.
Hívás kezdeményezése gyorstárcsázási
számra: érintse meg a
gombot a
készenléti képernyőn, majd nyomja meg és
tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot,
amíg az adott partner meg nem jelenik a
képernyőn. A hívás kezdeményezése
automatikusan indul, nem szükséges
megnyomni a
.

2
3
4

5
6

gombot, és válassza az Új hívás hozzáadás
opciót.
Tárcsázza a számot vagy keressen a
partnerek között.
Nyomja meg a
gombot, hogy
kapcsolja a hívást.
Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az
első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig
tartásban.
Érintse meg a Váltás gombot a hívások
közötti váltáshoz.
Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez
érintse meg a
gombot, és válassza a
Vége opciót, majd a Mind vagy Aktív
gombokat.

01
02
03
04
05
06
07
08

Megjegyzés: Minden Ön által
kezdeményezett hívás költségekbe kerül.
TIPP! A
gomb, majd Csatlakozás
opció választásával a hívásokat összekapcsolhatja.
Ellenőrizze, hogy szolgáltatója támogatja-e a
konferenciahívásokat.

Alapok
15

Hívások
Hívásátirányítás használata
1 Érintse meg a
2

3

4

5

gombot, válassza a
, majd a Hívás beállítások.
Érintse meg a Hívásátirányítás gombot,
majd válassza a Videó hívások és/vagy
Hanghívások opciót.
Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át
akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak
akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs
válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.
Ha az utóbbit választja, írja be azt a
telefonszámot, amelyre hívásait szeretné
átirányítani.
Az aktiváláshoz érintse meg az Átirányítás
gombot.

Megjegyzés: A hívásátirányítás
költségekkel jár. A részleteket illetően
lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.
TIPP! A hívásátirányítás kikapcsolásához válassza
az Összes deaktiválása gombot a Hívásátirányítás
menüben.

Alapok
16 LG KU990 | Felhasználói kézikönyv

Nevek
Partner keresése
Két úton kereshet partnereket:
A készenléti képernyőről
1 A készenléti képernyőn a
gomb
megérintésével nyissa meg a
Címjegyzéket.
2 Válassza ki azt a fület, amelyik ABC-rend
szerint tartalmazza a keresett partner
nevének kezdőbetűjét. Pl. válassza az E-H
fület, ha a partner neve „Horváth”.
TIPP! Csoportok szerint kereshet, ha érintéssel
Keresés csoport alapján opciót választja
a
ki. Megjelenik az összes csoport listája.

TIPP! Az partnerek listájának
görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet
és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista
felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

01
02
03
04
05
06
07
08

A főmenüből
1 Válassza ki a Partnerek opciót.
2 Érintse meg a
Keresés gombot, és a

billentyűzet segítségével írja be a keresett
partner nevének első néhány betűjét. Vagy
válassza a
gombot a címjegyzék
megnyitásához, és válassza ki azt a fület,
amelyik tartalmazza a név kezdőbetűjét.
3 A címjegyzék megjeleníti azon partnerek
listáját, akiknek a megadott betűkkel
kezdődik a neve.
Alapok

TIPP! Választhat a billentyűzettel történő keresés
és a címjegyzékben történő ABC szerinti keresés
közül, ha megérinti a
gombot vagy a
ikont a képernyő jobb felső sarkában.
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Üzenetek
Üzenetek
A KU990 az SMS, MMS és e-mail üzeneteket
egyetlen intuitív és könnyen használható
menüben egyesíti. Két úton érheti el az
üzenetközpontot:
1 Érintse meg a

gombot a készenléti
képernyőn.
2 Érintse meg a
gombot a készenléti
képernyőn, majd válassza a Üzenetküldés
opciót.

Üzenet küldése

Figyelmeztetés: Ha képet, videót vagy hangot
ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS
üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően
számolják fel a költségeket.

Szövegbevitel
A szövegbevitelnek négy módja van: T9
szövegbevitel, Abc kézi bevitel, Billentyűzet ill.
a Kézírás felismerése funkció használatával.
A szövegbeviteli mód kiválasztásához érintse
meg a megfelelő ikont a képernyő felső részén.

1 Érintse meg a

Kézírás felismerése - Billentyűzet ,
Kézírás képernyő vagy Kézírás mező.

2

T9 prediktív szövegbeviteli mód
- Érintéssel kapcsolja be a T9 prediktív
szövegbeviteli módot, majd válassza a abc,
ABC vagy 123 opciókat.

3
4

5

gombot, majd
válassza az Új írása opciót.
Válassza ki, hogy üzenetét SMS vagy MMS
üzenetként szeretné elküldeni. Vagy e-mail
küldéséhez válassza az E-mail opciót.
Az új SMS ablak megnyílik.
Érintse meg a
vagy ezután a
a
Beszúrás gombokat kép, videó, hang vagy
szimbólum hozzáadásához.
Érintse meg a Küldés gombot. Írja be a
telefonszámot, vagy érintse meg a Partnerek
gombot a partnerlista megnyitásához. Több
partnert is hozzáadhat.

Alapok

Figyelmeztetés: 160 karakteres szöveges
üzenetenként lesznek felszámolva a költségek
minden partner után, akinek elküldi az üzenetet.
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Abc kézi szövegbevitel - Válassza az
T9 abc, T9 ABC vagy 123 opciókat.
A billentyűzet használatához érintse meg
a
gombot, és a legördülő menüből
válassza ki a billentyűzetet.
A különböző billentyűzet típusok közötti
görgetésre használja a
tárcsát minden
szövegbeviteli módban (pl. nagybetűs vagy
kisbetűs írásnál). Szünet beviteléhez érintse
meg a 0 gombot.

A kisbetűs, a nagybetűs és a címszerű írásmód
közötti váltáshoz nyomja meg a
gombot.
A karakterek törléséhez használja a C gombot
a képernyő alatt.
Szimbólum beviteléhez érintse meg a
gombot.

T9 prediktív szövegbevitel
T9 módban megjelenik
ikon. A T9
mód beépített szótárt használ a beírt szavak
felismerésére a megérintett billentyű sorrend
alapján. Egyszerűen érintse meg a szám
billentyűt, amely megfelel a beírni kívánt
betűnek, és a szótár felismeri a szót, amikor
az összes betűt bevitte. Pl. nyomja meg
egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 számokat,
ha a ‘telefon’ szót szeretné bevinni. Ha a
beírni kívánt szó nem jelenik meg, érintse
meg a
vagy a Betűzés gombot. Ha a
Betűzés gombot választja, ezután beírhatja a
szót az Abc kézi bevitel mód használatával, és
a bevitt szó vagy név hozzáadódik a szótárhoz.

Abc kézi szövegbevitel

A Billentyűzet módban a képernyő fekvő
nézetre vált, és megjelenik rajta egy teljes
qwerty billentyűzet (mint a számítógép
billentyűzete). A betűk megérintésével
egyszerűen beviheti az üzenetet és
gombnyomással:

01

nagybetűre válthat
szünetet vihet be

05

TIPP! Billentyűzet mód feltételezi és
megmutatja hogy az eddig beírt üzenetei
alapján milyen szó fog következni az adott
üzenet írásakor. Ha szeretné a javasolt szót
használni nyomja meg a Szóköz gombot.

02
03
04

06
07
08

Kézírás felismerése
A Kézírás módban egyszerűen írhat a
képernyőn, és a KU990 kézírását az üzenetbe
konvertálja. Válassza a Képernyő vagy Mező
opciót a kívánt nézettől függően.
Figyelmeztetés: Ebben a módban a
magyar ékezetes betűk nem használhatóak. A
készülék nem ismeri fel őket!

E-mail beállítása
A KU990-nel menet közben is tarthatja a
kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül.
Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy
IMAP4 e-mail ﬁókot.

Alapok

Abc módban megjelenik a
ikon. Az
Abc módban többször kell egy billentyűt
megérintenie egy betű beviteléhez. Pl. a ‘szia’
szó beírásához, érintse meg a 7-es gombot
négyszer, a 9-est négyszer, a 4-est háromszor
és a 2-est egyszer.

Billentyűzet
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Üzenetek
TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse
meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az
ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul,
így több elem válik láthatóvá.
1 Érintse meg a

Alapok

gombot, majd válassza
a Beállítások opciót.
2 Érintse meg az Email, majd az Email ﬁókok
opciókat.
3 Nyissa meg a
menüt, majd érintse meg
az Új hozzáadása opciót.
4 Most kiválaszthatja e-mail ﬁókja
tulajdonságait:
Cím - Adjon meg a ﬁóknevet.
Saját név - Adja meg nevét.
Felhasználónév - Adja meg a ﬁók
felhasználónevét.
Jelszó - Adja meg a ﬁók jelszavát.
E-mail cím - Adja meg a ﬁók e-mail
címét.
E-mail válaszcím - Adjon meg válasz
email-címet.
Kimenő mail szerv. - Adja meg a ﬁók
adatait.
Bejövő mail szerv. - Adja meg a ﬁók
adatait.
Max. fogad. méret - Válasszon emailjeinek méretkorlátot, a maximum 1 MB.
Postaláda típusa - Válassza ki a
postaláda típusát a POP3 vagy IMAP4
lehetőségek közül.
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Ment kiszolgálóra - Kiválaszthatja, hogy
e-mailjei mentve legyenek-e a szerverre.
IMAP4 ﬁókok esetén a másolatok minden
esetben mentésre kerülnek.
Küldött levél ment - Válassza ki, hogy
IMAP4 típusú e-mailjei hova legyenek
mentve. POP3 ﬁókok esetén a másolatok
minden esetben a telefonra lesznek mentve.
Hozzáférési pont - Válassza ki Internet
hozzáférési pontját. Nyomja meg a
gombot, ha előre beállított elérési pontot
szeretne használni.
Automatikus fogadás - Kiválaszthatja új
e-mailjei automatikus lekérését.
Spec. beállítások - Használhat speciális
beállításokat.
SMTP-port száma - Általában ez 25.
Bejöv kiszolg.port - Általában ez 110
POP3 ﬁókoknál, és 143 IMAP4 ﬁókok
esetén.
SMTP hitelesítés - Válassza ki a kimenő
levelek kiszolgálója biztonsági beállításait.
SMTP felhaszn.név - Adja meg az SMTP
felhasználónevét.
SMTP jelszó - Adja meg az SMTP jelszavát.
APOP bizt. bejel. - Aktiválhatja az APOP
biztonsági bejelentkezést a POP3 ﬁókra. Az
IMAP4 ﬁókok mindig ki vannak kapcsolva.
Most ﬁókja be van állítva, meg fog jelenni a
ﬁókok listáján az E-mail mappában.

T-Mobile szolgáltatás
TIPP! Ezt a menüt a parancsikon használatával
is elérheti. A szolgáltatás használata
pénzbe kerülhet. Részletekről érdeklődjön a
szolgáltatónál.

Élvezze a korlátlan internet-hozzáférést
anélkül, hogy a költségek miatt kellene
aggódnia. Bárhol is legyen, ugyanolyan
kényelmesen böngészhet a világhálón, mint
számítógépén. Normál méretű weblapok
betöltése csak néhány másodpercet vesz
igénybe.
1 A készenléti képernyőn válassza a

opciót, majd érintse meg a web’n’walk
gombot.
2 A fekvő üzemmód bekapcsolásához érintse

gombot.

3 Teljes képernyős üzemmódba váltáshoz

válassza a

Hozzáadás a kedvencekhez az aktuális
weboldal mentése a kedvenc oldalak közé.
Könyvjelzők a tárolt kedvenc oldalak
megtekintése.

web'n'walk

meg a

Kezdőlap visszatérés az üdvözlő oldalra.

opciót.

4 Új URL-cím megadásához válassza a

pciót.
5 Ha a

opciót, különféle
lehetőségeket érhet el.

6 Ha kiválasztja a

02
03

Új ablak új böngészőablak megnyitása.

04

Hivatkozás küldése üzenet vagy e-mail
formájában.

05

Előzmények áttekintést ad a legutóbb
meglátogatott oldalakról.
Oldal mentése az aktuális oldal mentése.
Adjon könnyen felismerhető nevet a
honlapnak, majd érintse meg az OK gombot.

06
07
08

Mentett oldalak megtekintése lehetővé
teszi a mentett oldalak megtekintését.
Válassza ki a kívánt oldalt, és érintse meg a
Megnyitás gombot.
Beállítások itt érhető el a személyes
beállítások módosítása:
A Rendering mód segítségével
módosíthatja a weboldal megjelenítését.
Kiválaszthatja, hogy a Minitérképet Miniatűr
vagy Oldalnézet módban tekinti meg. Ha a
opciót választja, és aktiválja a Miniatűr
nézetet, a teljes weboldal áttekintése és az
éppen megtekintett oldal egy helyen jelenik
meg, így a piros négyzet mozgatásával

Alapok

opciót kiválasztja, áttekintheti
a teljes weboldalt, így a piros négyzet
mozgatásával azonnal az oldal
megtekinteni kívánt részére juthat.

01
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T-Mobile szolgáltatás
azonnal az oldal megtekinteni kívánt részére
juthat.
opciót választja, és aktiválja az
Ha a
Oldalnézet módot, a teljes weboldal külön
ablakban tekinthető át.
A gyorsítótár és a cookie-k ki- és
bekapcsolhatók, valamint törölhetők.
A javascript is be- és kikapcsolható. A
Biztonság menüvel egyéni igényei szerint
módosíthatja a biztonsági beállításokat.
A Súgó pedig rövid ismertetést tartalmaz az
ikonokról.
A böngészőből való kilépéshez nyomja meg a
Kilépés gombot.
7 Ha vissza kíván lépni az előző oldalra,

érintse meg a

gombot.

8 Ha a következő oldalra kíván lépni, érintse

meg

gombot.

9 Az aktuális weboldal ismételt betöltéséhez

érintse meg a

gombot.

Megjegyzés: A csatlakozás a szolgáltatáshoz
többletköltség felszámolásával jár. Az
adatátvitel költségeiről egyeztessen
szolgáltatójával.
Alapok

A Gyorsítótár és a Cookie-k be- vagy
kikapcsolhatók, valamint törölhetők.
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A Javascript is be- és kikapcsolható. A
Biztonság menüvel egyéni igényei szerint
módosíthatja a biztonsági beállításokat. Az
alapértelmezett beállítások a Gyári beállítások
visszaállítása opcióval állíthatók vissza.

További szolgáltatások
Google Maps
A készenléti képernyőn válassza a
opciót,
majd a
lehetőséget, és érintse meg a
„Google” gombot.
A GoogleMaps szolgáltatás eléréséhez érintse
meg a „Maps” gombot.
Megjegyzés: A térképek megtekintéséhez
csatlakoznia kell az internetre, ami költségekkel
jár.
Figyelmeztetés: Gépjármű vezetése közben
ne használja a térképet!
YouTube
Ha Önt még nem érte el a híre, a KU990 az
egyik első YouTube-kompatibilis mobiltelefon.
Ez nemcsak azt jelenti, hogy megtekintheti
a YouTube videókat, hanem azt is, hogy
bárhonnan küldhet is videókat a You Tube
videomegosztóra mobiltelefonját használva.
Nincs számítógép, nincs felhajtás.
A készenléti képernyőn válassza a
opciót, majd a
lehetőséget, és érintse
meg a „Google” gombot.
A YouTube megnyitása

01
02
03

Videó küldése a YouTube videomegosztóra

04

1 Készítsen videofelvételt úgy, mint máskor.

05

2 Érintse meg a [üzenet] feliratot, és válassza

ki a YouTube lehetőséget.

06

3 Adja meg felhasználónevét és jelszavát.

07

4 A Blog posta nyilvános üzenet fog

08

megjelenni. Érintse meg az OK gombot.
5 A következő lehetőségek közül választhat

Ugrás URL-re - saját blogjára küldhet
fényképet.
Hozzáadás a könyvjelzőkhöz - mentheti
a feltöltött tartalom URL-jét.
Üzenetküldés - az URL-t tartalmazó SMS,
MMS vagy e-mail küldése.
A Saját videók mappából is küldhet videót.
1 Jelölje ki azt a videót, amit el szeretne

küldeni a YouTube videomegosztóra.
2 Érintse meg az [option icon] feliratot, és

válassza a Küldés opciót.
3 Válassza a YouTube opciót, és kövesse a

fent látható 5. lépést.

Alapok

A YouTube opció megérintésével
automatikusan csatlakozik a YouTube
honlapjára. Itt ugyanúgy kezelheti a YouTube
videomegosztót, ahogyan számítógépén.

Figyelmeztetés: A YouTube szolgáltatás
elérése országonként változhat. A
szolgáltatás müködéséért, és az ott
megjelent tartalmakért az LG ill. a
T-Mobile felelősséget nem vállal.
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Kamera
Gyors fényképfelvétel készítése
1 Lépjen kamera üzemmódba, és kapcsoljon

át a

opcióra.

2 Nyomja meg a rögzítés gombot. A kamera
3
4

5
6
7

keresője megjelenik a képernyőn.
Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a
lencsét a fénykép tárgya felé.
Finoman megnyomva a rögzítés gombot a
kereső képernyő közepén megjelenő mező
segítségével állíthatja be az élességet.
Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép
tárgya az élességállító mezőbe kerüljön.
Amikor az élességállító mező zöld színűre
változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
Nyomja meg teljesen a rögzítés gombot.

A fénykép készítés után
Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn.
A képe neve a képernyő alján fut végig a jobb
alsó részen látható négy ikonnal együtt.

Kreativitás
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TÉrintse meg, hogy azonnal új fényképet
készíthessen.A jelenlegi fénykép mentésre
kerül.
Érintse meg, hogy törölje az elkészült
felvételt, és az Igen gomb megnyomásával
erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.
Érintse meg, ha az elkészült fényképet
háttérképnek szeretné beállítani.
Érintse meg, ha a fényképet MMS vagy
E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton
keresztül el szeretné küldeni.
TIPP! Lépjen kamera üzemmódba, majd
a fénykép galéria megnyitásához kapcsoljon a
opcióra.

A kereső megismerése
Zoom - A
vagy a

gomb megérintésével közelítheti,
gombbal távolíthatja a képet.

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások
menü megnyitásához. A részletekért lásd a Speciális
beállítások használata.

01
02
03

Kamera üzemmód - Kiválasztja a Kamera
üzemmódot.

04

Vaku állapot

05

Makró be/ki

06

Vaku - Lásd a Villanófény használata.

07

Gyors beállítások

08

Kontraszt - Lásd a Kontraszt beállítása.
Felvételtípus - Lásd a Felvételtípus választás.
Vissza - Megérintésével visszatér a készenléti
képernyőhöz.
Mentés a telefon memóriájába/ külső
memóriába
Képminőség
Képméret
ISO-érték

Kreativitás

TIPP! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy
tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen
érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét.
Az opciók visszahívásához újra érintse meg a
képernyőt.
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Kamera
Speciális beállítások használata
A keresőn érintse meg a
gombot az összes
speciális beállítás opció megnyitásához.

az ISO szám, annál érzékenyebb a kamera. Ez akkor
hasznos, amikor sötétben nem tudja a villanófényt
használni. Válasszon ISO értéket az Automatikus,
ISO 100, ISO 200, ISO 400 vagy ISO 800
lehetőségek közül.
Színtónus - Válasszon színtónust a
készítendő fényképhez. Lásd a Színtónus választás.

Képméret - Változtassa meg a képméretet,
hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy
készítsen megfelelő méretű előnézeti képet
partnerei számára.Lásd a Képméret módosítása.
Képminőség - Válasszon a Legjobb, Kiváló
és Normál lehetőségek közül. Minél jobb a
képminőség, annál élesebb a kép, de ezzel együtt
nő a kép mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb
kép fér a memóriába.

Kreativitás

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly
biztosítja, hogy a fehér szín valóságszerűen
jelenjen meg fényképein. Annak érdekében, hogy a
kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt,
szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.
Válasszon az Automatikus , Izzólámpa , Napos
, Fluoreszkáló vagy Borult .
ISO - Az ISO szám meghatározza a kamera
fényérzékelőjének érzékenységét. Minél magasabb

26 LG KU990 | Felhasználói kézikönyv

Önkioldó - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a
rögzítés gomb megnyomása után megfelelő
késéssel történjen az expozíció. Válasszon a 3, 5 ill.
10 másodperces késleltetés közül. Ideális, amikor
csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne
a képen.
Zoom - Válasszon nagyítást a készítendő
fényképhez.
Makró - A makró üzemmód lehetővé teszi
egészen közeli tárgyak fényképezését. Ha közeli
felvétel készítésekor az élességállító mező piros
marad, kapcsolja be a makró üzemmódot.
Kamerahang - Válasszon egyet a három
rekeszzár hang közül.
Fókusz - Válassza ki az élességállítás
módját.
Kameraváltás - Önarckép készítéséhez
váltson az LG KU990 belső kamerájára. A
részletekért lásd a Belső kamera használata.
Felhasznált memória - Válassza ki, hogy
fényképei a telefon memóriájába vagy Külső
memóriába legyenek mentve.

Megjegyzés: Mindig érintse meg a Mentés
gombot, miután új beállítást választott ki, hogy
megvalósítsa a változtatásokat.
TIPP! Amikor a kamera üzemmódból
kilép, minden beállítás az alapértelmezett
helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és
képminőséget. Minden nem alapértelmezett
beállítást, amire később szüksége lesz, pl. a
színtónust vagy ISO értéket, újra be kell állítania.
Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.
TIPP! A beállítások menü rá van
helyezve a keresőre, így a kép színének vagy
minőségének módosításakor a beállítások menü
mögött előnézetben láthatja a kép változását. Ne
felejtse el megérinteni a Mentés gombot, mielőtt
kilép, hogy a változtatásokat alkalmazza.

3 A fényképkészítés után a fő kamerával készített

fényképnél is elérhető opciókat ajánlja fel a
telefon.
4 A fő kamerára való visszakapcsoláshoz érintse
majd
meg a
gombot.

Az elmentett fényképek megtekintése
1 Az elmentett fényképekhez a kamera

üzemmódból, valamint a készenléti képernyőről
is hozzáférhet. Kamera üzemmódban
egyszerűen állítsa a kamera üzemmód
, opcióra, míg a készenléti
kapcsolóját
képernyőn a kamera üzemmód kapcsolójának
opcióra állítása után nyomja meg a
rögzítés gombot.
2 A galéria megjelenik a képernyőn.

01
02
03
04
05
06
07
08

A belső kamera használata
Az LG KU990 640x480-as felbontású belső
kamerával rendelkezik, amelyet nemcsak
videotelefonálásra, hanem fényképezésre is
használhat.
1 A belső kamerára kapcsoláshoz érintse meg a

gombot, majd válassza

opciót.

2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját

TIPP! A belső kamera használatakor
kevesebb beállítási lehetőség áll rendelkezésre
ill. a vaku nem elérhető.

3 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt

fényképet, ezzel a galéria elé helyezi azt.
4 Érintse meg még egyszer a képet, hogy teljesen

megnyissa.

Kreativitás

képét a keresőben. A kép rögzítéséhez nyomja
meg a rögzítés gombot, mint normál
üzemmódban.
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Videókamera
Gyors videó készítése
1 Lépjen kamera üzemmódba, és kapcsoljon át a
2
3
4
5

6
7

opcióra.
Nyomja meg a rögzítés gombot. A videokamera
keresője megjelenik a képernyőn.
Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lencsét
a videó tárgya felé.
A felvétel indításához nyomja meg egyszer a
rögzítés gombot.
A kereső felső részén megjelenik a REC felirat,
alsó részén pedig egy időmérő, amely a videó
hosszát mutatja.
Érintéssel szüneteltetheti a videót
,a
gombot.
folytatáshoz válassza
Érintse meg a
gombot a képernyőn, vagy
másodszor is nyomja meg a rögzítés gombot,
hogy befejezze a felvételt.

A kereső megismerése

Mentés a készülékmemóriába/
külső memóriába
120fps - Kisebb képméret Quad Speed
Playback (négyszeres lejátszási sebesség)
funkcióval, amely lenyűgöző 120 fps (képkocka per
másodperc) sebességgel rögzíti a cselekményt. A
lejátszás 15 fps sebességgel történik a lehető
legjobb látvány érdekében. Kiváló a nagyon gyors
cselekmény rögzítésére.
Kamera üzemmód
Kontraszt - Lásd a Kontraszt beállítása.
Vissza - Megérintésével visszatér a
készenléti képernyőhöz.
Beállítások - Érintse meg az ikont a
beállítások menü megnyitásához. A részletekért
lásd a Speciális beállítások használata.
TIPP! Bezárhat minden parancsikon opciót,
hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen
érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét.Az
opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

Videók megtekintése TV készüléken

Kreativitás

Zoom - A
gomb megérintésével közelítheti,
gombbal távolíthatja a képet. Ehelyett
vagy a
a lencse körül található forgatható tárcsát is
használhatja.
Videó mód - Kiválasztja a Videó módot.
Képméret
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Csatlakoztassa KU990-es készülékét a televízióhoz
TV kimeneti kábellel. Nyissa meg a TV készüléken
megtekinteni kívánt videót, nyomja meg a
opciót.
gombot, majd válassza a
Megjegyzés: A TV kimeneti kábel külön
megvásárolható.
Figyelmeztetés: A 320x240 és 176x144
felbontásokon kívül minden formátum alkalmas
TV készüléken történő megtekintésre.

Fényképek és videók
Fénykép vagy videó küldése a
galériából

diavetítés formájában. A videókat nem lehet
diavetítésként megjeleníteni.

1 A megnyitáshoz kétszer érintse meg a

1 Kétszeri érintéssel nyissa meg a fényképet,

fényképet vagy videót. Ha videót választ,
nyomja meg a gombot a lejátszáshoz.
TIPP! A Saját mappában átnevezheti
a fényképeket vagy videókat. Válassza ki a
fényképet vagy videót, majd érintse meg a
gombot és válassza az Átnevezés opciót. Adja
meg a fénykép vagy videó új nevét.
2 Érintse meg a képernyő jobb szélét, hogy

megnyissa a menüopciókat.
3 Válassza a
opciót, és a videó vagy
fénykép küldésének módját: Üzenet,
E-mail, Bluetooth.
4 A választásnak megfelelő alkalmazás
megnyílik, és lehetősége nyílik a videó vagy
fénykép elküldésére.

amelyikkel a diavetítést indítani szeretné.
2 Érintse meg a képernyő jobb szélét, hogy

megnyissa a menüopciókat.
3 Válassza a
opciót.
4 A diavetítés elkezdődik.

Fényképek szerkesztése
Fényképeivel rengeteg nagyszerű műveletet
végezhet, változtathat rajtuk, hozzáadhat, vagy
egy kicsit feldobhatja őket.
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt

01
02
03
04
05
06
07
08

fényképet, és érintéssel hozza elő az
opciókat.
2 Válassza a
opciót. A következő
képernyő jelenik meg.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a fényképet
vagy videót át kell méretezni, mielőtt MMS
formájában elküldhető lesz. Egyes videók túl
nagy méretűek lehetnek, hogy egyáltalán
elküldhetőek legyenek MMS formájában, ez
esetben válasszon más küldési módot.

A diavetítés mód egyesével megjeleníti a
galériában található összes fényképet

3 A következő ikonokkal módosíthatja a

fényképet:

Kreativitás

Fényképek megtekintése
diavetítésként
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Fényképek és videók
A kép körülvágása. Válasszon szögletes
vagy kerek kép körvonalat, és ujjával jelölje ki
a képernyőn a kívánt területet.
Rajzoljon szabad kézzel a fényképre.
Négyféle vonalvastagság közül választhat. A
vonal színének megváltoztatásához lásd a
jelet alább (a színt jelző ikon a választott színre
változik).
Lásd a Szöveg hozzáadása fényképhez.
Díszítse fényképeit pecsétnyomatokkal.
Válasszon a rendelkezésre álló bélyegzők
közül, és a kép érintésével bárhol elhelyezheti.
A pecsétnyomat színének megváltoztatásához
lásd a
jelet alább.
Változtassa meg a pecsétnyomat, vonal
vagy szöveg színét. Válassza ki a kívánt színt,
mielőtt a fényképre rajzol, ír vagy bélyegez.

Érintse meg, hogy további effektus
lehetőségeket nyisson meg, mint pl. Forgatás
és Tükrözés. További, bonyolultabb
szerkesztési lehetőségeket is választhat. Lásd
a Fénykép torzítása, Színárnyalat hozzáadása
fényképhez és a Színátváltás fényképen.
Érintse meg, hogy visszalépjen a
galériába.

Szöveg hozzáadása fényképhez
1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a

gombot.
2 Válassza az Aláírás opciót keret nélküli

szöveg hozzáadásához, vagy válasszon
egyet a szövegbuborék alakzatok közül.
3 A billentyűzet segítségével írja be a
szöveget, és érintse meg a Kész gombot.
4 Érintse meg, majd csúsztassa a szöveget a
kívánt helyre.

Válassza ki a megfelelő vastagságot,
hogy a képről eltüntesse a pecsétnyomatokat,
vonalakat vagy szöveget.

Effektus hozzáadása fényképhez

Mentse el a megváltoztatott fényképet.
Válassza ki, hogy a változtatásokkal az Eredeti
fájlt felülírja vagy Új fájlként menti. Ha Új
fájlként menti, adja meg a fájl nevét.

2 Válasszon a fényképen alkalmazható

Kreativitás

Visszavonja a legutóbbi Effektust vagy
További szerkesztést, amelyet a képpel végzett.
Lásd az Effektus hozzáadása
fényképhez.
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1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a

gombot.
hatféle opció közül:
Lágyítás - Mozgassa a mutatót a skálán
a fénykép élességének lágyításához.
Válassza a Kész opciót a változtatások
elmentéséhez, vagy válassza a Mégse
gombot.

TIPP! A színeffektus kivételével akár
több effektust is használhat.

Videók szerkesztése

01
02

WVGA és 640x480 felbontáson kívül minden
videotípus alkalmas szerkesztésre. Ne
használja ezeket a formátumokat a felvételkor,
ha később szerkeszteni szeretné a videót.

03

A videó hosszának vágása

06

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót,

07

válassza a gombot, és a képernyő
megérintésével hozza elő az opciókat.
2 Válassza a
gombot, majd a Vágás
opciót.
3 Érintse meg a
gombot, és jelölje ki az
új kezdő- és végpontot a
és
használatával.

4 Érintse meg az Előnézet opciót, hogy

meggyőződjön arról, hogy elégedett-e az új
vágással.

04
05

08

Kreativitás

Élesítés - Mozgassa a mutatót a skálán
a fénykép élesítéséhez. Válassza a Kész
opciót a változtatások elmentéséhez, vagy
válassza a Mégse gombot.
Homályos mozaik - Érintse meg, hogy
homályos mozaik hatást hozzon létre a
fényképen. Érintse meg a Visszavonás
gombot a normál fényképhez való
visszatéréshez.
Keret - Adjon képkeretet a fényképhez.
Lehetséges, hogy meg kell engednie a
képméret megváltoztatását. A képkeret
típusok megtekintéséhez válassza az Igen
gombot. A választott képkeret a fényképre
kerül.
Átméretezés - Érintse meg, hogy
előhívja a méret opciókat. Érintse meg
a kívánt méretet a fénykép méretének
megváltoztatásához.
Színeffektus - A kép színének
megváltoztatásához a következő
lehetőségek közül választhat: Fekete-fehér,
Szépia, Színes negatív, Megnövelt RGB
hatás vagy Kontraszt. Ha a Kontraszt opciót
választja, mozgassa a mutatót a skála
mentén a kontraszt növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
3 Egy változtatás visszavonásához
egyszerűen érintse meg a Visszavonás
gombot.
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Fényképek és videók
5 Érintse meg a Mentés gombot, vagy

3 Megnyílik a Saját képek mappa.

ehelyett a
gombot, hogy visszatérjen
a galériához elvetve a változtatásokat.

Két videó összefűzése

4

1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót,

2
3

4

5

6

válassza a gombot, és a képernyő
megérintésével hozza elő az opciókat.
Válassza a
gombot, majd a Videó
összefűzése opciót.
Megnyílik a Saját videók mappa. Válassza
ki az összefűzni kívánt videót, és érintse
meg a Kiválasztás gombot.
Érintse meg az Effektus opciót, a videók
összefűzési módjának kiválasztásához:
Egyik sem , Halvnyit , Psztnagy , Ovál .
Kitakar , Vak , Sakktábla vagy Elmos.
Nyomja meg a Mentés, majd Igen
gombokat az új, összefűzött videó
elmentéséhez. Válassza ki, hogy az Eredeti
fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
Több videó összefűzéséhez ismételje meg
ezeket a lépéseket.

Fénykép és videó összefűzése
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót,

Kreativitás

válassza a gombot, és a képernyő
megérintésével hozza elő az opciókat.
2 Válassza a
gombot, majd a Kép
hozzáfűzése opciót.
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5

6

7

Válassza ki a videóval összefűzni kívánt
képet, és érintse meg a Kiválasztás
gombot.
Érintse meg, majd csúsztassa a fényképet
a videó elejére vagy végére történő
fűzéshez.
Érintse meg az Effektus opciót, a
fénykép és videó összefűzési módjának
kiválasztásához: Nincs, Halványít, Pásztáz,
Ovál, Kitakar, Vak, Sakktábla vagy Elmos.
Nyomja meg a Mentés, majd Igen
gombokat. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt
felülírja vagy Új fájlként menti.
Több fénykép hozzáfűzéséhez ismételje
meg ezeket a lépéseket.

Hangfelvétel hozzáadása
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót,

válassza a gombot, és a képernyő
megérintésével hozza elő az opciókat.
2 Válassza a
gombot, majd a
Hangfelvétel opciót.
3 Az eredeti hangminőséget a hangfelvétel
hozzáadása befolyásolja, a folytatáshoz
érintse meg az Igen gombot.
4 A videó megtekintéséhez érintse meg a
gombot. Amikor ahhoz a részhez ér, ahová
hangfelvételét szánja, nyomja meg a
gombot.

4 A videó eredeti hangja törlődik. A

folytatáshoz érintse meg az Igen gombot.
5 Ha az audió rövidebb, mint a videó, akkor

a lejátszáshoz válasszon az Egyszeri és
Ismétlés opciók közül.
6 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja

vagy Új fájlként menti.
5 A

gomb megnyomásával leállítja a
hangfelvételt és a lejátszást.
6 Érintse meg az Előnézet opciót, hogy
meggyőződjön arról, hogy elégedett-e a
hangfelvétellel.
7 A mentéshez érintse meg a Mentés,
majd Igen gombokat. Válassza ki, hogy az
Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
8 Ezeket a lépéseket megismételve további
hangfelvételeket adhat a videóhoz.

01
02
03
04
05
06
07
08

Utólagos hang hozzáadása
videóhoz
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót,

Kreativitás

válassza a gombot, és a képernyő
megérintésével hozza elő az opciókat.
2 Válassza a
gombot, majd az Utólagos
hangfelvétel opciót.
3 Megnyílik a Saját hangok mappa. Válassza
ki azt a hangot, amit a videóhoz szeretne
adni, és érintse meg a Kiválasztás gombot.
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Multimédia
A telefon memóriájában bármilyen multimédia
fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz,
videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A
fájlokat memóriakártyára is mentheti. A
memóriakártya használatának előnye, hogy
általa a telefon memóriájában helyet
szabadíthat fel.
majd a
gombokat,
Érintse meg a
hogy hozzáférjen a Multimédia menühöz.
Érintse meg a Saját anyagok mappát, hogy
megnyissa az összes multimédia fájlt tároló
mappa listáját.

Saját képek
A Saját képek mappa az Új háttérképek és az
Alapértelmezett képek mappákat tartalmazza.
Az Alapértelmezett képek mappa tartalmaz
egy képlistát, amely magában foglalja a
telefonra előre feltöltött alapértelmezett
képeket, az Ön által letöltött és a telefon
kamerájával készített fényképeket.
gomb megérintésével a miniatűr
A
nézetről lista nézetre válthat.
Ha az Új háttérképek opciót választja, további
háttérképeket tölthet le a T-Mobile letöltési
portáljáról.
Kreativitás

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse
meg az utolsó látható elemet és csúsztassa az
ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul,
így több elem válik láthatóvá.
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Fénykép küldése
1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Saját mappát, majd válassza

a Saját képek opciót.
3 Válasszon egy képet, és érintse meg a

gombot.
4 Érintse meg a Küldés opciót, és válasszon

a küldési módok közül: Üzenet, E-mail vagy
Bluetooth.
5 Ha az Üzenet vagy E-mail opciót választja,
a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és
azt a szokásos módon írhatja meg és
küldheti el. Ha a Bluetooth opciót választja,
be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a
telefon keres egy eszközt, amelyre a képet
elküldheti.

Kép használata
Kiválaszthat képeket háttérképnek,
képernyőkímélőnek vagy hívó fél
azonosítására.
1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Saját mappát, majd válassza

a Saját képek opciót.
3 Válasszon egy képet, és érintse meg a

gombot.
4 Érintse meg a Használat másként opciót,

és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Képek rendezése

Hang használata

1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Saját anyagok mappát, majd

1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Saját mappát, majd válassza

válassza a Saját képek opciót.
3 Érintse meg a
meg a Rendezés opciót.
4 Válasszon a Dátum , Típus vagy Név.

3

Megjegyzés: Ahogyan kategorizálással
rendezi képeit, kézzel is megteheti azt az
Áthelyezés opció használatával.

4

Diavetítés létrehozása

5

a Saját hangok opciót.
Válassza az Alapértelmezett hangok,
Hangfelvételek opciót, More ringtones vagy
Jukebox.
Válasszon ki egy hangot, és érintse meg a
Lejátszás gombot, hogy meghallgassa.
Érintse meg a
gombot, és válassza a
Használat másként opciót.
Válasszon a Csengõhang ,
Videócsengõhang és Üzenethang.

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján
található összes képet, diavetítést hozhat
létre, hogy ne kelljen egyesével megnyitnia
majd bezárnia az egyes képeket.

6

1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Saját anyagok mappát, majd

A Saját videók mappában megjelenik a
letöltött videók és a telefonnal felvett videók
listája. Ha az Új videók mappát választja, a
videoletöltési portálra jut. Válassza ki a kívánt
videót.

válassza a Saját képek opciót.
gombot, majd a
Diavetítés opciót.
4 Használja a
és a gombokat, hogy
bizonyos képeket átugorjon, vagy a
gombot, hogy képeit véletlenszerű
sorrendben jelenítse meg.
3 Érintse meg a

01
02
03
04
05
06
07
08

Saját videók

Videó megtekintése
1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Saját mappát, majd válassza

a Saját videók opciót.
A Saját hangok mappa tartalmazza az
Alapértelmezett hangokat és a
Hangfelvételeket. Itt kezelhet, küldhet vagy
csengőhangnak állíthat be hangokat.

3 Válasszon ki egy vidót majd érintse meg a

Lejátszást
TIPP! Gyors törléshez a Saját mappában
lévő fájlt érintse meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli
azt, majd nyomja meg a C gombot. Az Igen gomb
megnyomásával erősítse meg a döntést.

Kreativitás

Saját hangok
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Multimédia
Videoklip szerkesztése
A videó lejátszásakor a szünet üzemmódban
számos videoklip szerkesztő opció közül
választhat.
TIPP! A csengőhangként beállított videót
nem szerkeszthető.
1 Válasszon egy videót, és érintse meg a

Lejátszás gombot.
2 Érintse meg a majd a
gombokat.
3 Érintse meg a Videoszerkesztő opciót, és
válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Vágás - A videó megvágása úgy, hogy
csak a kívánt rész maradjon.
Videó összefűzés - A videó összefűzése
egy másik videoklippel.
Kép összefűzés - A videó összefűzése
egy képpel a Saját képek mappából.
Szöveges átfedés - Szöveg hozzáadása
a videóhoz.
Képátfedés - Kép hozzáadása a videóhoz.

Videóklip küldése
1 Válasszon egy videót, és érintse meg a

gombot.
2 Érintse meg a Küldés opciót, és válasszon

Kreativitás

a küldési módok közül: Üzenet, E-mail vagy
Bluetooth.
3 Ha az Üzenet vagy E-mail opciót választja,
a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és
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azt a szokásos módon írhatja meg és
küldheti el. Ha a Bluetooth opciót választja,
be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és
a telefon keres egy eszközt, amelyre a
videót elküldheti.

Videóklip beállítása csengőhangként
1 Válasszon egy videót, és érintse meg a

gombot.
2 Érintse meg a Használat másként opciót,

és válassza a Beszéd csengőhang vagy
Videó csengőhang opciót.

Saját játékok és alkalmazások
Új játékokat és alkalmazásokat tölthet le
telefonjára, hogy szabad idejében
szórakoztassa magát.

Játékok letöltése
1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Játékok és alkalmazások,

majd a Saját játékok és alkalmazások
opciókat.
3 Válassza a További játékok opciót, és
érintse meg a Csatlakozás gombot.
4 Csatlakozik a web portálhoz, ahonnan
játékokat tölthet le.
TIPP! Gyors törléshez a Saját mappában
lévő fájlt érintse meg egyszer, ekkor a kurzor
kijelöli azt, majd nyomja meg a C gombot. Az Igen
gomb megnyomásával erősítse meg a döntést.

Játék lejátszása

Fájl megtekintése

1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Saját mappát, majd válassza

1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Saját mappa, majd

a Saját játékok és alkalmazások opciót.
3 Válasszon egy játékot, és érintse meg a
Indítás gombot.

3 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse

Flash tartalom

Egyebek

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden
alapértelmezett és letöltött SWF fájlt.

Az Egyéb mappa olyan fájlok tárolására
szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók,
játékok vagy alkalmazások. A Dokumentumok
mappához hasonlóan működik. Előfordulhat,
hogy fájlok átvitelekor számítógépéről
telefonjára, azok a Dokumentumok mappa
helyett az Egyéb mappában jelennek meg.
Ebben az esetben áthelyezheti azokat. Fájl
áthelyezése az Egyéb mappából a
Dokumentumok mappába:

SWF fájl megtekintése
1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Saját anyagok, majd Flash

tartalom mappát.
3 Válassza ki a fájlt, és érintse meg a Nézet
gombot.

Dokumentumok
A Dokumentumok menüből minden
dokumentum fájlt megtekinthet. Itt
megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word,
Text és pdf fájlokat.

Fájlátvitel a telefonra

meg a Nézet gombot.

02
03
04
05
06
07
08

1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Saját anyagok, majd

Egyéb mappát.
3 Válasszon egy fájlt, és érintse meg a

gombot.
4 Érintse meg az Áthelyezés, majd

Áthelyezés újra gombokat.

Muvee
A Muvee stúdió lehetővé teszi, hogy zenével
kombinált diavetítést hozzon létre képeiből.

Kreativitás

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről
telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb
módja. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja
a szinkronizáló kábelen keresztül.

Dokumentumok mappát.

01
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Multimédia
Film létrehozása
1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Muvee stúdió opciót.
3 Kép hozzáadásához érintse meg a

gombot. Érintse meg a használni kívánt
képeket, majd válassza a Kész gombot.
4 A
gomb érintésével válasszon Muvee
stílust.
5 A létrehozott ﬁlm megtekintéséhez érintse
meg a Lejátszás gombot.
6 Érintse meg a
gombot, majd a Mentés
helye opciót, hogy kiválassza, hova mentse
a ﬁlmet.

Zene
Az LG KU990 beépített zenelejátszóval
rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc
zeneszámát.
Érintse meg a
,a
, majd a Zene
gombokat, hogy hozzáférjen a
zenelejátszóhoz. Innen számos mappához
hozzáférhet:

Dal lejátszása
1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Zene, majd a Minden

szám.
Kreativitás

3 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és

érintse meg a Lejátszás gombot.
4 Érintse meg a gombot a dal
lejátszásának szüneteltetéséhez.
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5 Érintse meg a

gombot, hogy a
következő dalra ugorjon.
6 Érintse meg a
gombot, hogy az előző
dalra ugorjon.
7 Érintse meg a
gombot a zene
megállításához, és a Zene menübe való
visszatéréshez.
TIPP! Zenehallgatás közben a
gombbal állíthatja a hangerőt.

Lejátszási lista létrehozása
Saját lejátszási listát hozhat létre a Minden
szám mappából válogatott dalokból.
1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Zene, majd a Lejátszási

listák opciókat.
3 Érintse meg a Hozzáadás gombot, adja

meg a lejátszási lista nevét, és érintse meg
a Mentés gombot.
4 Megjelenik a Minden szám mappa.
Érintsen meg minden dalt, amelyet a
lejátszási listába szeretne helyezni, a
neveik mellett megjelenik egy pipa.
5 Érintse meg a Kész gombot.
Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki,
majd érintse meg a Lejátszás gombot.
Megjegyzés: Egy következő lejátszási lista
hozzáadásához érintse meg a
gombot,
majd az Új lejátszási lista hozzáadása opciót.

Videolejátszási listák

2 Ezután érintse meg a Hangrögzítő opciót

A Videolejátszási listák menü tartalmazza az
összes videót.
1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Videolejátszási listák, majd

az Összes videó opciót. Megjelenik az
összes videoklip listája.
3 A Lejátszás gomb megérintésével videót
játszhat le.
Lejátszási listák létrehozásával rendezheti
videoklipjeit.
1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Videolejátszási listák,

majd a Lejátszási listák opciót.
3 Érintse meg a Hozzáadás gombot, adja
meg a lejátszási lista nevét, és érintse meg
a Mentés gombot.
4 Megjelenik egy lista, amely az összes
videót tartalmazza. Válassza ki azokat,
amelyeket a lejátszási listába kíván
helyezni, ezek neve mellett egy pipa jelenik
meg.
5 Érintse meg a Kész gombot.

Hangrögzítő

1 Érintse meg a

majd a

gombokat.

Hangfelvétel készítése

01
02
03
04
05
06
07
08

1 Érintse meg a
majd a
gombokat.
2 Érintse meg a Hangrögzítő opciót.
3 Érintse meg a
gombot a rögzítés

indításához.
4 Érintse meg a

gombot a rögzítés
befejezéséhez.
5 Érintse meg a
gombot a felvétel
meghallgatásához.

A rádió használata
Az LG KU990 FM rádióval van felszerelve, így
bárhol ráhangolhat kedvenc állomásaira.
Megjegyzés: A rádióhallgatáshoz előbb
csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz.
Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozójába
(ez megegyezik a töltő csatlakozójával).

Kreativitás

Használja hangrögzítőjét, hogy
hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzítsen.

és válasszon az alábbi lehetőségek
közül:
Időtartam – Beállíthatja a rögzítés
időtartamát. Válasszon az MMS üzenet
méret, 1 perc vagy Nincs korlátozás opciók
közül.
Minőség – Válasszon hangminőséget.
Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy Normál
lehetőségek közül.
Ugrás a saját hangokhoz – Nyissa meg
a Saját hangok mappában a Hangfelvétel
készítése menüpontot.
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Szervező
Esemény hozzáadása a naptárban

A dátumkereső használata

1 A készenléti képernyőn válassza a

1 A készenléti képernyőn válassza a

,
opciót, majd érintse meg a
gombot
és válassza a Szervező opciót. Válassza a
Naptár opciót.
2 Válassza ki azt a napot, amelyhez
eseményt szeretne hozzáadni.
3 Érintse meg a
majd Új esemény
hozzáadása opciókat.

2
3
4
5

TIPP! A naptárban szabadsága idejét
is beállíthatja. Érintse meg a napokat, amikor
szabadságon van, majd érintéssel válassza ki a
Szabadság opciót. Ezek a napok pirossal
lesznek árnyékolva. Az ébresztés beállításakor
választhatja a szabadság napjainak kihagyását.

Elem hozzáadása a Tennivalólistához
1 A készenléti képernyőn válassza a

opciót, majd érintse meg a
gombot, és
válassza a Szervező opciót.
2 Válassza a Tennivaló opciót, és érintse meg
a Hozzáadás gombot.

Wees efﬁciënt

TIPP! Egy elem szerkesztéséhez jelölje ki azt,
és érintse meg a gombot. Most válassza a
Szerkesztés parancsot. Hagyja jóvá döntését a
Mentés gomb megérintésével.
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opciót, majd érintse meg a
gombot, és
válassza a Szervező opciót.
Válassza a Dátumkereső opciót.
A Kezdőnap fülben állítsa be a kívánt
dátumot.
Az Időtartam fülben állítsa be a napok
számát.
A lejárat napját a készülék kijelzi.

Az ébresztőóra beállítása
1 A készenléti képernyőn válassza a

opciót, majd érintse meg a
gombot és
válassza az Ébresztések opciót.
2 Válassza a
majd érintse meg az Új
hozzáadása opciót.
Megjegyzés: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat
be.

Emlékeztető hozzáadása
1 A készenléti képernyőn válassza a

opciót, majd érintse meg a
gombot,és
válassza az Emlékeztető opciót.
2 Ha még nincs emlékeztető beállítva,
válassza a Hozzáadás gombot, vagy ha
már vannak emlékeztetők a telefonjában,
válassza a majd az Új hozzáadása
gombot.

TIPP! Szerkeszthet már beállított emlékeztetőt.
Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt,
és érintse meg a Szerkesztés gombot.

A számológép használata
1 A készenléti képernyőn válassza a

2
3
4

5

opciót, majd érintse meg a
gombot, és
válassza az Eszközök opciót.
Válassza a Számológép opciót.
A szám billentyűk érintésével viheti be a
számokat.
Egyszerű műveletek végrehajtásához
érintse meg a kívánt funkciót(+, –, *, /),
majd a = jelet.
Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a
gombot, majd válasszon a sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg és rad
műveletek közül.

Város hozzáadása a világórához
1 A készenléti képernyőn válassza a

megerősítésére.

01

TIPP! Ha külföldön tartózkodik, a Világóra
menüben a gomb, majd az Időzóna
módosítása opció megérintésével
módosíthatja az időzónát. A fent leírtak szerint
válassza ki az időzónát, és érintse meg a
Kiválasztás gombot.

02
03
04
05

Átváltás
1 A készenléti képernyőn válassza a

,
gombot, és

opciót, majd érintse meg a
válassza az Eszközök opciót.
2 Válassza az Átváltás opciót.
3 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget:
Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg,
Hőmérséklet, Térfogat vagy Sebesség.
4 Most kiválaszthatja az eredeti
mértékegységet, és megadhatja az
átváltani kívánt értéket, majd a kívánt
mértékegységet.

06
07
08

Wees efﬁciënt

opciót, majd érintse meg a
gombot, és
válassza az Eszközök opciót.
2 Válassza ki a Világóra funkciót.
3 Érintse meg a
ikont, majd a Város
hozzáadása opciót. Kezdje el beírni a kívánt
város nevét, amely a képernyő felső részén
jelenik meg. Ehelyett a Térkép opciót is
megérintheti, és a választott várost a
térképről is kijelölheti.

4 Érintse meg a Kiválasztás gombot döntése
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PC szinkronizálás
Telefonját szinkronizálhatja számítógépével,
hogy meggyőződjön róla, hogy minden fontos
részlet és dátum egyezik, és ezzel együtt
biztonsági mentést is készít róluk.

Az LG PC Suite szoftver telepítése a
számítógépre
1 A készenléti képernyőn válassza a

2
3
4

5
6

7

gombot, és
opciót, majd érintse meg a
válassza az Telefonbeállítások opciót.
Válassza a Kapcsolódási mód opciót,
majd az USB kapcsolat módot.
Válassza az Adatszolgáltatás opciót, és
érintse meg az OK gombot.
A telefonjához mellékelt CD-t helyezze
be számítógépébe. Az LG PC Suite
szoftver telepítő programja megjelenik
a képernyőn. Kattintson az LG PC Suite
szoftver telepítő programjára.
Válassza ki a nyelvet a telepítő program
futtatásához, és kattintson az OK gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat az LG PC Suite szoftver
telepítése varázsló bezárásáig.
A telepítés befejezése után az LG PC Suite
ikon megjelenik az Asztalon.

Wees efﬁciënt

A telefon csatlakoztatása a
számítógéphez
1 Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a

számítógéphez.
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2 Kattintson duplán az Asztalon az LG PC

Suite ikonra.
3 Kattintson Kapcsolat Varázslóra, majd

az USB opcióra.
4 Kattintson a Tovább, majd ismét a Tovább,

végül a Befejezés gombra. Ekkor telefonja
össze van kapcsolva számítógépével.

A telefonon tárolt információk
biztonsági mentése a számítógépre,
és az információk visszaállítása
1 A fent részletezett módon csatlakoztassa

telefonját a számítógéphez.
2 Kattintson a Fájlok biztonsági mentése

ikonra, és válassza a Biztonsági mentés
vagy Visszaállítás opciót.
3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy
visszaállítani kívánt tartalmakat. Jelölje ki
azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a
fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan
információt szeretne visszaállítani.
Kattintson az OK gombra.
4 Az információ biztonsági mentésre kerül.

Telefon fájlok megtekintése
számítógépen
1 A fent részletezett módon csatlakoztassa

telefonját a számítógéphez.
2 Kattintson a Tartalom ikonra.
3 Minden telefonra mentett dokumentum,

ﬂash tartalom, kép, hang és videó
megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon
mappában.

TIPP! A telefon tartalmának
megtekintése számítógépén segít a
fájlok rendezésében, a dokumentumok
rendszerezésében és a szükségtelenné vált
tartalom eltávolításában.

Partnerek szinkronizálása
1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
2 Kattintson a Partnerek ikonra.
3 Válassza az Átvitel, majd Import mobil

készülékről opciókat. Számítógépe
most importálja, majd megjeleníti a telefon
készülékére és USIM-kártyájára mentett
összes partnerét.
4 Kattintson a fájlra, és válassza a Mentés
gombot. Most kiválaszthatja, partnerei hova
legyenek mentve.

Üzenetek szinkronizálása
1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
2 Kattintson az Üzenetek ikonra.

üzenet megjelenik a képernyőn mappákba
rendezve.
4 A képernyő felső részén lévő állapotsávot
használva szerkesztheti és átrendezheti
üzeneteit.

01

DivX átalakító

04

Telepítse a DivX converter programot, amelyet
a PC szinkronizáló szoftverrel azonos CD-n
talál.

05

A telepítés után a számítógép Programok
könyvtárából válassza a DivX-et, aztán a DivX
converter-t, majd a Converter-t.

02
03

06
07
08

Ezzel megnyitja a Converter alkalmazást.
A nyilakkal állítsa a konverzió formátumot
Mobil állásra. Ha jobb gombbal az alkalmazás
mezőre kattintva a Beállítások opciót
választja, megváltoztathatja a konvertált fájlok
mentésének helyét.
Ha készen áll a fájlok konvertálására,
egyszerűen húzza át, és ejtse a fájlt az
alkalmazásra a kezdeti elemzéshez. Ezután a
folyamat elindításához a Konvertálás opciót
kell választania. A folyamat végeztével a
Konverzió befejezve előugró ablak jelenik meg
a képernyőn.
Ezután a konvertált fájlt átviheti telefonjára a
Adattár funkciót használva, vagy a PC Sync
szoftver segítségével a Feltöltés funkciót
használva.

Wees efﬁciënt

Megjegyzés: A USIM-kártyára mentett
partnerek biztonsági mentéséhez kattintson
a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára.
Válassza a képernyő tetején lévő Szerkesztés
opción belül az Összes kijelölése
lehetőséget. Jobb gombbal kattintson
partnereire, és válassza ki a Másolás a
partnerek közé opciót. Most kattintson a
Készülék mappára a képernyő bal oldalán,
így megjelenik az összes szám.

3 A számítógépén és telefonján tárolt összes

43

Web
Web-hozzáférés
1 A készenléti képernyőn válassza a

,

gombot, és válassza a web'n'walk.
2 A Kezdőlap kiválasztásával közvetlenül

TIPP! E menü segítségével szerkesztheti
az elmentett oldalak nevét, az elmentett nézeteket
biztonsági védelemmel láthatja el, ill. feloldhatja a
védelmet, valamint törölheti az elmentett oldalakat.

hozzáférhet a böngésző honlaphoz.

Hozzáférés egy mentett oldalhoz

Könyvjelzők hozzáadása és
hozzáférés a könyvjelzőkhöz

1 A készenléti képernyőn válassza a

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a
könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve
gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat
hozzájuk.
1 A készenléti képernyőn válassza a

,

gombot, és válassza a web'n'walk.
2 Válassza a Könyvjelzők opciót.

Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők
listája.
3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza a
majd az Új hozzáadása opciót. Adja meg
a könyvjelző nevét és URL-jét.

Egy oldal mentése
1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt

weboldalt.
2 Érintse meg a

Web

gombot, és válassza az
Oldal mentése opciót.
3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen
felismerje.
4 Érintse meg a Mentés gombot.
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,
gombot, és válassza a web'n'walk.
2 Mentett oldalak kiválasztása.
3 Válassza ki a kívánt oldalt, és érintse meg
a , majd Megnyitás gombokat.

A böngészőelőzmények
megtekintése
1 A készenléti képernyőn válassza a

,

gombot, és válassza a web'n'walk.
Válassza az Előzmények opciót.

A webes böngésző beállításainak
módosítása
1 A készenléti képernyőn válassza a

,
gombot, és válassza a web'n'walk.
Válassza ki a Beállítások menüpontot.
2 Választhatja a következő
beállítások szerkesztését: Proﬁlok,
Karakterkódolás, Gyorsítótár, Cookiek, Java script, Biztonsági beállítások,
vagy az összes beállítás visszaállítását
a Gyári beállítások visszaállítása opció
kiválasztásával.

A telefon használata modemként
A KU990 egy számítógépes modem szerepét
is betöltheti, e-mail és internet hozzáférést
biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem
hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján
egyaránt használható.
USB-kábel használata:
1 Győződjön meg róla, hogy számítógépére
telepítette az LG PC Suite szoftvert.
2 Csatlakoztassa KU990-es készülékét
számítógépéhez USB-kábellel, és indítsa el
az LG PC Suite szoftvert.
3 Számítógépén kattintson a Kommunikáció
opcióra. Ezután kattintson a Beállításokra,
és válassza a Modem opciót.
4 Válassza ki az LG Mobile USB Modem-et,
majd az OK gombot. Most megjelenik a
képernyőn.
5 Kattintson a Csatlakozás gombra, és
számítógépe a KU990-es készülék
segítségével csatlakozni fog.

3 Használja az LG PC Suite szoftver

4

5
6

7

Kapcsolat varázslóját aktív Bluetooth
kapcsolat létrehozására.
Számítógépén kattintson a Kommunikáció
opcióra.
Ezután kattintson a Beállításra.
Kattintson a Modemre.
Válassza a Standard Modem Bluetooth
kapcsolattal opciót, és kattintson az OK
gombra. Most megjelenik a képernyőn.
Kattintson a Csatlakozás gombra, és
számítógépe a KU990-es készülék
segítségével csatlakozni fog.

01
02
03
04
05
06
07
08

Bluetooth használata:
1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth

Web

funkció mind számítógépén, mind a
KU990-es készülékén be van kapcsolva, és
érzékelik egymást.
2 Párosítsa számítógépét és KU990-es
készülékét Bluetooth jelszó megadásának
feltételével.
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Beállítások
A mappában lévő beállítások módosításával
KU990-es készülékét személyre szabhatja.

A kijelző beállításainak módosítása
1 Érintse meg a

gombot, majd válassza
opciót.
a
2 Érintse meg a Kijelző opciót, majd
válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Képernyőtéma - Témát választhat
készenléti képernyőjéhez vagy kimenő
hívásaihoz.
Óra és naptár - Kiválaszthatja, hogy mi
jelenjen meg a készenléti képernyőn.
Fényerő - A képernyő fényerejének
beállítása.
Háttérvilágítás - A háttérvilágítás
időtartamának kiválasztása.
Készülék téma - Egy pillanat alatt
teljesen megváltoztathatja a képernyő
megjelenését.
Betűtípus - Állítsa be a betűszínt.

Hangproﬁlok testreszabása
A készenléti képernyőn egyszerűen
megváltoztathatja proﬁlját. Egyszerűen érintse
meg az éppen aktív proﬁl ikont a jobb felső
sarokban.
Beállítások

A beállítások menü használatával valamennyi
proﬁl beállítását személyre szabhatja.
1 Nyomja meg a

a

gombot, majd válassza

opciót.
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2 Érintse meg a Hangproﬁlok opciót, majd

válassza ki a szerkeszteni kívánt proﬁlt. A
Csendes és Csak rezgés proﬁlok nem
szerkeszthetőek.
3 Érintse meg a
gombot, és válassza a
Szerkesztés opciót.

A telefon beállításainak módosítása
Élvezze a szabadságot, amellyel KU990-es
készüléke működését az Önnek
legmegfelelőbb módon alakíthatja.
TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse
meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az
ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így
több elem válik láthatóvá.
1 Érintse meg a

gombot, majd válassza
opciót.
a
2 Érintse meg a Telefonbeállítások opciót,
majd válasszon az alábbi lehetőségek
közül:
Dátum és Idő - Beállíthatja a dátumot és
időt vagy választhatja az idő beállításának
automatikus frissítését utazáskor vagy téli/
nyári időszámítás váltásakor.
Energiatakarékosság - Választhatja a
gyári energiatakarékos beállítások Be vagy
Ki kapcsolását.
Nyelvek - Megváltoztathatja a KU990
megjelenítendő nyelvét.
Biztonság - Módosíthatja a biztonsági
beállításokat, beleértve a PIN kódokat, a

készülékzárat és az automatikus
billentyűzárat.
Kapcsolat - A részletes leírást lásd a A
kapcsolódási mód beállításainak
módosítása résznél a következő oldalon.
Memóriakezelő - A részletes leírást lásd
a A memóriakezelő használata résznél.
Érintőpad kalibrálása - A könnyebb
használat érdekében a képernyőt állítsa
alaphelyzetbe.
Gyári beállítások visszaállítása - A
gyárilag meghatározott beállítások
visszaállítása.
Készülékadatok - A KU990 műszaki
adatainak megtekintése.

A memóriakezelő használatával
meghatározhatja az egyes memóriatípusok
használatát, és láthatja a szabad
memóriaterületek nagyságát.
Érintse meg a
majd a
gombokat
Válassza a Telefonbeállítások, majd
Memóriakezelő opciókat.

A repülési mód használata
A
majd a
opció választásával indítsa
a repülési módot. Érintse meg a Repülési mód
opciót, és válassza a Be gombot. A repülési
mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a
kapcsolódást az internethez, üzenet küldését
vagy Bluetooth használatát.

Fájlok küldése és fogadása
Bluetooth kapcsolaton keresztül

A hálózat üzemeltetője által meghatározott
Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy
új telefonját azonnal használatba vehesse.
Bármely beállítás módosítása az alábbi menü
használatával lehetséges.

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok
küldésére és fogadására, mert nincs szükség
kábelekre, és a kapcsolódás gyors és
egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy
fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

majd a
gombokat.
Érintse meg a
Érintse meg a Telefonbeállítások opciót, és
válassza a Kapcsolat lehetőséget.

Fájlküldés:
1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely
általában fénykép, videó vagy zene fájl.
2 Érintse meg a
gombot, és válassza a
Küldés opciót.
Válassza a Bluetooth opciót.
3 Az Igen gomb megérintésével kapcsolja be
a Bluetooth funkciót.

A memóriakezelő használata
A KU990-es készülék három memóriatípust
képes kezelni: készülék memória, USIM-kártya
és külső memóriakártya (a memóriakártyát
esetleg külön vásárolhatja meg).

02
03
04
05
06
07
08

Beállítások

A kapcsolódási mód beállításainak
módosítása

01
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Beállítások
4 A KU990 automatikusan keresi az elérhető

Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt
küldeni szeretné a Kiválasztás gomb
megérintésével.
6 A készülék továbbítja a fájlt.
TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön
meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Fájl fogadása:
1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a

Bluetooth Bekapcsolt és Látható állapotban
legyen. A részletes leírást lásd alább a
Bluetooth beállítások módosítása résznél.
2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl
fogadására. Érintse meg az Igen gombot a
fájl fogadásához.
3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre,
és választhat a Fájl megtekintése vagy
Alkalmazás háttérképként lehetőségek közül.
A fájlok általában a Saját anyagok mappán
belül a megfelelő almappába kerülnek
mentésre.
A Bluetooth beállítások módosítása:
1 Érintse meg a

gombot, és válassza a

Beállítások

Beállítások opciót.
2 Válassza a Bluetooth, majd Beállítások
opciókat.
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Párosítás másik Bluetooth eszközzel
A KU990 párosításakor egy másik eszközzel
jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre.
Ennek következtében a párosítás
biztonságosabb.
1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth
Bekapcsolt és Látható állapotban van.
A Beállítások menüben megváltoztathatja
láthatóságát.
2 Érintse meg a Párosított eszközök, majd az
Új opciókat.
3 A KU990 eszközöket fog keresni.
Amikor a keresés befejeződik, a Frissítés
és Hozzáadás opciók jelennek meg a
képernyőn.
4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja
meg a jelszót, majd érintse meg az OK
gombot.
5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz,
amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat
készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata
1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth

Bekapcsolt és Látható állapotban van.
2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását,

hogy párosítási módba állítsa azt, és
párosítsa a készülékeket.
3 Érintse meg az Igen gombot a
kapcsolódáshoz. A KU990 automatikusan a
Fejhallgató proﬁlra kapcsol.

Tartozékok
A KU990-es készülék tartozékai.

Töltő

Adatkábelkészlet
A KU990-es készülék
összekapcsolása
és szinkronizálása
számítógéppel.
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Akkumulátor

Felhasználói
kézikönyv
A KU990-es készülék
részletes ismertetése.
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Érintőceruza és hordszíj
Védőfólia
(LCD-borító)

Stereo-Fülhallgató

Tartozékok

Megjegyzés
• Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
• Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a
garanciát.
• A tartozékok eltérőek lehetnek a különböző
országokban; a további részletek
tekintetében egyeztessen a helyi
leányvállalattal, vagy ügynökséggel.
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Hálózati szolgáltatás

Műszaki adatok

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon
GSM 900, DCS 1800, PCS1900 és W-CDMA
hálózatban való használatra vonatkozó
jóváhagyással rendelkezik.

Általános

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati
szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások,
amelyeket a vezeték nélküli hálózati
szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt
bármilyen formában használná ezen hálózati
szolgáltatások bármelyikét, ﬁzessen elő arra
a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak
utasításait.

Hálózati szolgáltatás
50

Terméknév : KU990
Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Környezeti hőmérséklet
Max : +55°C (használat), +45°C (töltés)
Min : -10°C

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Olvassa el ezeket az egyszerű előírásokat. A
szabályok megszegése veszélyes és illegális
lehet. További részletes információt ebben a
kezelési útmutatóban talál.

• A vészhívások nem elérhetők minden

Figyelmeztetés

•

• GSM telefonját repülőgépen mindig

kapcsolja ki.
• Ne tartsa a telefont kezében vezetés
•

•

•

•

közben.
Ne használja a telefont benzinkút,
tüzelőanyag lerakat, vegyipari üzem és
robbantási terület közelében.
Saját biztonsága érdekében CSAK a
megadott EREDETI akkumulátort és töltőt
használja.
Ne használja a telefont nedves kézzel.
Elektromos áramütést okozhat, vagy
károsodhat a készülék.
Tartsa a telefont biztonságos helyen,
gyermekektől távol, ugyanis a telefonról
apró részegységek válhatnak le, amit a
kis gyermekek lenyelhetnek, vagy fulladás
veszélye léphet fel.

Figyelem
• Kapcsolja ki a telefont kórházakban,

Útmutató

egészségügyi elektronikai berendezések,
például szívritmus szabályzó vagy
hallókészülék közelében.
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•

•

•

hálózatban. Emiatt soha ne hagyatkozzon
kizárólag mobiltelefonra olyan
életfontosságú esetekben, mint például a
mentők értesítése.
Csak EREDETI tartozékokat használjon
telefonjához. Más tartozékok a készülék
meghibásodását okozhatják.
Minden rádióadó zavar veszélyét
hordozza magában a közeli elektronikus
berendezésekre nézve. Kisebb zavar
keletkezhet TV készülékekben, rádiókban,
számítógépekben, stb.
Az elhasználódott akkumulátort a
környezetvédelmi előírások betartása
mellett semmisítse meg.
Ne szerelje szét a telefont, vagy az
akkumulátort.

A rádió frekvenciás energia hatásai
A RÁDIÓHULLÁMOK HATÁSÁRA ÉS A
SPECIFIKUS ELNYELÉSI ARÁNYRA (SAR)
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A KU990-as mobiltelefon eleget tesz a
rádióhullámú energiasugárzással szemben
támasztott biztonsági követelménynek. Ez
a követelmény olyan tudományos alapokon
nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek
minden személy biztonságát - életkortól és
egészségi állapottól függetlenül - garantálják.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
• A rádióhullámok élettani hatásaival

•

•

•

•

kapcsolatos irányelvek a Speciﬁkus Elnyelési
Arány (SAR) néven ismert mérési módszert
veszik alapul. A teszt során a telefon minden
használatos frekvenciatartományban a
legmagasabb igazolt teljesítményszinten
sugároz.
Bár a különböző LG mobiltelefonok elnyelési
szintje eltérő lehet, valamennyit úgy tervezték,
hogy megfeleljen a rádióhullámokra
vonatkozó irányelveknek.
A Nemzetközi Nem-ionizáló
Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP) által
ajánlott elnyelési értékhatár 10 g szövetre
átlagosan 2 W/kg.
A DASY4 mérései alapján ennek a
telefonmodellnek a legmagasabb elnyelési
értéke a fülnél 0.826 W/kg (10g).
Az SAR adatokat a országos/regionális
IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineer) ajánlása alapján lettek
felhasználva. Ami átlagosan 0.631 W/kg
egy gramm szövetre.

• Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást

•

•
•
•
•
•

•
•

A termék kezelése és karbantartása
•

FIGYELMEZTETÉS!
•
•
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Útmutató

Csak olyan akkumulátorokat, töltőket és
kiegészítőket használjon, amelyeket a gyártó
az adott telefonmodellhez jóváhagyott!
Más típusok használata érvénytelenítheti a
készülékre vonatkozó garanciát, és veszélyes
lehet.

kizárólag szakképzett, hivatalos
szervizszemélyzetre bízza!
Tartsa távol telefonját az olyan elektromos
készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió
és a számítógép.
Ugyanígy a hőt sugárzó berendezésektől,
pl. radiátoroktól, gáztızhelyektől is.
Ne ejtse le.
Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy
ütésnek!
A telefon külső bevonatasérülhet, ha
papírba vagy nylonba csomagoljuk.
Száraz, tiszta ruhát használjon a külső
borítás tisztításáshoz. (Ne használjon
alkoholt, hígítót vagy benzint)
Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy
pornak!
Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz,
vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez
befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő
információt.
Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez
megrongálhatja a telefont.
Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy
nedvesség hatásának.
Az olyan tartozékokat mint a fülhallgató,
kezelje óvatosan. Feleslegesen ne érjen az
antennához.
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Hatékony telefonhasználat
Elektronikus eszközök
Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet
más készülékekkel, ami befolyásolja a
teljesítményt.
• Engedély nélkül ne használja

mobiltelefonját orvosi berendezések
közelében, és ne tegye pacemakere fölé,
pl. mellényzsebbe!
• Bizonyos hallókészülékekben a
mobiltelefonok zavart okozhatnak.
• A televíziókészülékekben, rádiókban,
számítógépekben stb. szintén felléphet
kise interferencia.

Közlekedésbiztonság
Ellenőrizze az adott térségben a vezetés
közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó
törvényeket, szabályokat!
• Vezetés közben ne használjon kézben tartott

mobiltelefont!
• Fordítsa teljes ﬁgyelmét a vezetésre!
• Ha lehetséges, használjon a kezeket

szabadon hagyó felszerelést!
Útmutató

• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják,

álljon félre autójával, mielőtt hívást
kezdeményezne, vagy fogadna!
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• A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű

bizonyos elektromos rendszereit,
például az autós sztereó- és biztonsági
berendezéseket.
• Ha jármıvében légzsák található,
vigyázzon, hogy a telepített vagy
hordozható vezeték nélküli berendezések
ne akadályozzák annak működését. A
légzsákok elégtelen működése súlyos
sérülést okozhat.

Robbantási terület
Ne használja a telefont aktív robbantási
területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és
kövesse az útmutatásokat!

Robbanásveszélyes terület
• Ne használja mobiltelefonját

benzinkutaknál, sem üzemanyag vagy
vegyi anyagok közelében!
• Ne szállítson, és ne tároljon éghető
gázokat, folyadékokat, vagy
robbanóanyagokat jármıvének abban a
részében, ahol mobiltelefonját és annak
tartozékait tárolja.

Légi utazás
A vezeték nélküli elektronikus berendezések
interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
• Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja

• Az akkumulátort ne szedje szét, és ne

ki mobiltelefonját!
• A személyzet engedélye nélkül a földön se
használja telefonját.

• Tartsa tisztán az akkumulátor fém

Gyermekek
Tartsa a telefont biztonságos, kis gyermekek
számára nem elérhető helyen. Apró
alkatrészeket tartalmaz, melyek leválhatnak,
és fulladást okozhatnak.

Vészhívások
A vészhívások nem minden hálózatban
állnak rendelkezésre. Soha ne támaszkodjon
csak mobiltelefonjára vészhívás esetén.
Egyeztessen a helyi hálózati szolgáltatóval.

Az akkumulátor használata és
karbantartása

okozzon benne rövidzárlatot.

•

•

•

•

•

• Feltöltés előtt nem szükséges teljesen
•

•
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Útmutató

lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs
memóriahatás, ami veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és töltőket
használjon! Az LG töltőket úgy tervezték,
hogy maximalizálják az akkumulátor
élettartamát.

érintkezőit.
Ha akkumulátora már nem nyújtja a
kívánt teljesítményt, cseréltesse ki! Az
akkumulátor a csere előtt több száz
alkalommal újratölthető.
A maximális használhatóság érdekében
hosszabb használaton kívüli időszak után
töltse fel újra az akkumulátort.
A töltőt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, és ne használja magas
páratartalmú helyen (pl. fürdőszobában)!
Ne hagyja az akkumulátort forró vagy
hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék
teljesítményét!
A készülék a mellékelt akkumulátortöltõvel
történõ feltöltése körülbelül 3 óra hosszat
tart, ha ezalatt a telefon mindvégig
készenléti állapotban van.
Az ennél rövidebb ideig tartó rendszertelen
töltések drasztikusan lecsökkentik az
akkumulátor élettartamát!
Az elhasználódott akkumulátort ne dobja a
háztartási szemét közé.
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