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Parabéns pela compra do avançado
e compacto telemóvel KU990i da LG,
concebido para funcionar com a mais
recente tecnologia de comunicações
móveis digitais.

Eliminação do seu equipamento antigo
1 Sempre que um produto mostrar este símbolo do contentor do lixo
com uma cruz, signiﬁca que este produto se encontra abrangido pela
Directiva Europeia 2002/96/EC.
2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados
separadamente, em relação ao circuito de resíduos municipais, através
de infra-estruturas de recolha selectiva, designadas pelas autoridades
estatais ou locais.
3 A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir
potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu
equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de
recolha de lixo ou a loja onde comprou o produto.
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Conhecer o seu telefone
Conector do carregador, cabo, mãos-livres

A
Modo de câmara

SUGESTÃO: Para ligar o cabo USB, aguarde até que
o telefone esteja ligado e registado na rede.
Tecla Bloquear/
Desbloquear

Objectiva da câmara
interna
Tecla Terminar/
Ligar e desligar
Desliga ou rejeita uma chamada.
Liga/desliga o telefone.
Prima uma vez para voltar
ao ecrã de espera.
Tecla de limpeza
Elimina um caracter de cada
vez que é premida.

Tecla de chamada
Marca um número de telefone
e atende as chamadas
recebidas.

ATENÇÃO: Colocar um objecto pesado sobre o
telefone ou sentar-se com o telefone no seu bolso pode
daniﬁcar as funções do LCD e do ecrã táctil do telefone.

8 LG KU990i | Manual do Utilizador

Botão Captar

Apresentação

ara

Tecla Jog
Amplia ou reduz em modo de câmara ou de vídeo.
Navega através dos menus.
SUGESTÃO: Permite ajustar o nível de volume durante
a audição de música, jogos e durante uma chamada.
ATENÇÃO: O contacto próximo com um
objecto magnético poderá provocar a avaria da
tecla.

Tampa da bateria
Bateria
Microfone

Compartimento para o cartão USIM
Botão Captar
Ranhura do cartão de memória
Sensor de
luminosidade

Tecla Bloquear/Desbloquear

Flash
Objectiva da câmara
Modo de câmara

9

Instalar o USIM e a bateria

In

3
1 Retirar a tampa da bateria
Prima continuamente o botão para soltar
a tampa da bateria no topo do telefone e
levante a tampa da bateria.

2 Retirar a bateria
Segure na mensagem superior da bateria
e levante a bateria do compartimento da
bateria, utilizando a tampa da bateria.
ATENÇÃO: Não utilize a unha para retirar a
bateria.
ATENÇÃO: Não retire a bateria enquanto
o telefone estiver ligado, pois pode daniﬁcar o
telefone.

4
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a

Instalar o USIM e a bateria

3 Instalar o cartão USIM
Deslize o cartão USIM para o respectivo
compartimento. Certiﬁque-se de que a
zona de contactos dourados no cartão está
voltada para baixo. Para retirar o cartão
USIM, retire-o com cuidado na direcção
contrária.

5 Carregar o seu telefone
Volte a colocar a tampa da tomada do
carregador, na lateral do seu KU990i, no
seu lugar. Introduza o carregador e ligue-o
à corrente. O seu KU990i necessita de ser
carregado até ser apresentada no ecrã a
mensagem Totalmente carregado.

4 Instalar a bateria
Introduza a parte superior da bateria
primeiro na extremidade superior do
compartimento da bateria. Certiﬁque-se
que os contactos da bateria estão alinhados
com os terminais do telefone. Prima a parte
de baixo da bateria para dentro, até que ela
encaixe no seu lugar.
11

Cartão de memória
Instalar um cartão de memória
Aumente a memória disponível no seu
telefone utilizando um cartão de memória. O
KU990i suporta cartões de memória até 2GB.
SUGESTÃO: O cartão de memória é um acessório
opcional.
1 Retire a bateria e a tampa do

compartimento da bateria, conforme
referido anteriormente.
2 Introduzir o cartão de memória.
Introduza o cartão de memória na ranhura
no topo, até estar encaixado.
Certiﬁque-se de que a zona de contactos
dourados está voltada para baixo.

M
1 No ecrã de espera, seleccione

, e de
e seleccione
seguida prima
telefone.
2 Toque em Gestor de memória e de
seguida seleccione Memória externa.
3 Prima Formatar e conﬁrme a sua opção.
4 Introduza a password, se aplicável, e o seu
cartão será formatado, ﬁcando pronto para
utilização.
SUGESTÃO: Para alterar o seu destino de
armazenamento predeﬁnido, abra o Gestor de
memória no menu de Deﬁnições do telefone
e seleccione Deﬁnições de armazenamento
primário.

Nota: Se o seu cartão de memória tiver
conteúdo, será automaticamente colocado na
pasta correcta, pelo que, por exemplo, os
vídeos serão colocados na pasta Os meus
vídeos.

Transferir os seus contactos
Para transferir os seus contactos do seu
USIM para o seu telefone:
3 Substitua a tampa da bateria, conforme

descrito anteriormente.

Formatar o cartão de memória
Se o seu cartão de memória já estiver
formatado, pode começar a utilizá-lo. Se o seu
cartão não estiver formatado, deverá fazê-lo.
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1 No ecrã de espera, seleccione

e
seleccione Contactos.
2 Prima Deﬁnições e de seguida Cópia.
3 Seleccione Telefone p/SIM e prima OK.
4 Seleccione Todos ou Um a um e prima
OK.

Mapa do menu

eu
ra

na

Marcar

Contactos

Registo de Mensagens
chamadas

Os meus
ﬁcheiros

Câmara

Internet

Google

Ecrã

Perﬁs

A Minha
Estúdio
de cinema Música

Agenda

Alarmes

Telefone

Chamadas

Notas

Utilitários

Modo de
voo

Bluetooth

Vídeo

Gravador
de voz

Rádio FM

Jogos e
Aplicações
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O seu ecrã em modo de espera
Sempre que o seu KU990i não estiver a ser
utilizado, voltará ao seu ecrã inicial. A partir
daqui, poderá aceder a todas as opções do
menu, fazer uma chamada breve e ver o estado
do seu telefone - entre muitas outras coisas.

Barra de estado

Multitarefas

As
fác
uti

Sugestões relativamente ao ecrã
táctil
O ecrã inicial também é um óptimo lugar para
se habituar ao ecrã táctil.
Para seleccionar um item, toque com
precisão no ícone. O seu KU990i irá vibrar
ligeiramente quando reconhecer que tocou
numa opção.
Para navegar nas listas, seleccione o último
item visível e deslize o seu dedo para cima no
ecrã. A lista irá mover para cima, tornando
mais itens visíveis.

Setas de atalho

• Não é necessário premir com força; o

ecrã táctil é suﬁcientemente sensível para
reconhecer um toque ligeiro, mas ﬁrme.
• Utilize a ponta do seu dedo para
seleccionar a opção que deseja. Certiﬁquese de que não toca em quaisquer outras
teclas à sua volta.
• Quando a luz do ecrã se desligar, prima a
tecla Desbloquear/Bloquear do lado direito
para repor o ecrã inicial.
• Não coloque o telefone numa bolsa, nem
o cubra com uma tampa, uma vez que
o ecrã táctil não funciona se coberto por
quaisquer materiais.
▲ Menu de atalhos
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Te

Teclas de atalho

Teclas de atalho
As teclas de atalho proporcionam um acesso
fácil, com um único toque, às funções mais
utilizadas.
Prima para abrir o menu completo,
dividido em quatro sub-menus. Toque
na barra vertical de cada um dos submenus para ver mais opções.

Toque para aceder ao menu de opções
de mensagens. A partir daqui, pode
criar uma nova SMS ou e-mail, ou ver a
sua pasta de mensagens.

Toque para abrir o teclado de marcação
táctil para fazer uma chamada. Introduza
o número como se utilizasse um teclado
numérico normal, e toque
ou prima
. Para iniciar uma chamada de
vídeo com o número, prima
depois
de introduzir o número.

Toque para abrir o seu livro de
endereços. Os separadores alfabéticos
são apresentados verticalmente, junto
ao lado esquerdo do ecrã, para que
possa procurar rapidamente o contacto
que procura. Também pode criar novos
contactos e editar os existentes.

Aviso aos clientes
Para permitir uma maior sensibilidade da antena, a LG sugere que segure no telefone
conforme apresentado na ﬁgura abaixo.

0

X

Não cubra a área da antena com a mão durante uma chamada, ou sempre que ﬁzer uma
ligação bluetooth. Poderá reduzir a qualidade da chamada.
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O seu ecrã em modo de espera
Barra de estado
A barra de estado indica, utilizando diversos
ícones, aspectos como a força do sinal,
mensagens novas e carga da bateria, para
além de indicar se o Bluetooth ou o GPRS
estão activos.
Ícone

Descrição

De seguida, apresentamos um quadro com
uma explicação do signiﬁcado dos ícones que
poderá ver na barra de estado.

Ícone

Descrição

Multitarefas

Perﬁl normal em utilização

Aplicações a serem
executadas

Perﬁl exterior em utilização

Força do sinal de rede (o
número de barras varia)
Sem sinal de rede
Carga de bateria disponível
Bateria descarregada
Nova mensagem de texto

Perﬁl silencioso em
utilização
Perﬁl de auriculares em
utilização
Chamadas desviadas
GPRS disponível

Nova mensagem de voz

EDGE em utilização

Caixa de mensagens
recebidas cheia

Roaming

Envio de mensagem falhou
Alarme deﬁnido
Perﬁl de vibração em
utilização
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Modo de voo seleccionado
Bluetooth activo
HSDPA disponível
3G disponível

Alt
ba
To
ac
de
ex
fec

Ut
To
Ap
qu
co

Ap
se
es

Qu
em
FM
es

ue

Alterar o seu perﬁl a partir da
barra de estado
Toque no ícone que representa as suas
actuais deﬁnições de perﬁl deﬁnidas na barra
de estado. Seleccione um tipo de perﬁl, por
exemplo S/Som, e toque OK para gravar e
fechar.
Utilizar a função Multitarefas
para abrir o menu Multitarefas.
Toque
A partir daqui poderá ver todas as aplicações
que estiver a executar e aceder às mesmas
com um simples toque.
e
A partir de qualquer aplicação, toque
seleccione Ecrã inicial para voltar ao ecrã de
espera sem fechar ou sair da aplicação.

Menu de atalho
O menu de atalho oferece mais nove opções
do menu. Para abrir o menu de atalho:
1 Toque no ecrã em modo de espera uma

vez por cima das teclas de atalho.
2 Quando as setas do atalho forem

apresentadas, deslize o dedo
horizontalmente através das mesmas
numa direcção.
3 Irá abrir o menu de atalhos. Toque
qualquer uma das nove opções para abrir
a aplicação ou um menu adicional.
4 Para fechar o menu de atalho, deslize o
dedo novamente através das setas de
atalho, em qualquer uma das direcções.

Quando tiver uma aplicação a ser executada
em fundo (por exemplo, um jogo ou um rádio
será apresentado na barra de
FM),
estado.
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Chamadas
Fazer uma chamada ou uma
chamada de vídeo

Fazer uma chamada a partir dos
seus contactos

para abrir o teclado.
1 Toque
2 Introduza o número utilizando o teclado.

1 No ecrã de espera, toque

Para eliminar um dígito, prima a tecla
física C.
3 Toque
ou a tecla física
para
para fazer
iniciar a chamada. Toque
uma chamada de vídeo.
4 Para desligar a chamada, prima a tecla
.
física
SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer
uma chamada internacional, toque
duas vezes.
SUGESTÃO! Prima o botão bloquear/
desbloquear para bloquear o ecrã táctil e
evitar a realização acidental de chamadas.
SUGESTÃO! Para activar o teclado durante
uma chamada, toque
.

para abrir o
livro de endereços.
2 Seleccione o separador alfabético
correspondente à primeira letra do
contacto que pretende marcar. Por
exemplo, para “Home” (casa), seleccione
E-H.
3 Na lista, toque no contacto que pretende
marcar e seleccione o número a utilizar se
tiver mais do que um marcado.
4 Toque Chamar.
SUGESTÃO! Poderá procurar os seus
contactos no ecrã de chamadas. Toque
e seleccione Procurar contactos.
Desloque-se nos seus contactos ou introduza
os primeiros dígitos de um número para
limitar a lista.

Atender e rejeitar uma chamada
Quando o seu telefone tocar, prima a tecla
física
para atender a chamada.
Prima a tecla física
para colocar o
toque em silencioso. Esta função é ideal
sempre que se tiver esquecido de alterar o
seu perﬁl para Silencioso.
Prima a tecla física
uma segunda vez
para rejeitar a chamada recebida.
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Opções durante a chamada
S/Som - Toque
para desligar o
microfone, para que a pessoa com quem está
a conversar não o ouça.

o

Altifalante - Toque
altifalante.

para ligar o

Reter - Toque Reter para colocar uma
chamada em espera. Toque Cont para
continuar a sua conversa.
para abrir o teclado
Teclado - Toque
numérico e navegar nos menus com opções
numéricas. Por exemplo, ao ligar para centros
de dados ou outros serviços telefónicos
automatizados.

se

Reter

SUGESTÃO! Para se deslocar numa lista de
opções ou através da sua lista de contactos, toque
no último item visível e deslize o seu dedo em
sentido ascendente, no ecrã. A lista irá mover para
cima, tornando mais itens visíveis.

Opções - Seleccione as suas opções numa
lista de opções de chamadas adicional,
incluindo Ir para contactos e Ir para
mensagens para poder veriﬁcar as suas
mensagens e adicionar contactos durante
uma chamada. Também pode desligar a sua
chamada a partir daqui, premindo Terminar
cham.

Ajustar o volume da chamada
Para ajustar o volume durante uma chamada,
rode o jog no sentido dos ponteiros do relógio
para aumentar o volume ou no sentido
contrário aos ponteiros do relógio para
diminuir o volume.
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Chamadas
Marcação rápida

4 Serão apresentadas as duas chamadas no

Pode atribuir a um contacto utilizado com
frequência um número de marcação rápida.
e seleccione Contactos.
1 Toque
2 Toque Marcações rápidas.
3 O seu Voice-mail já está conﬁgurado para
marcação rápida 1. Não é possível alterar
esta deﬁnição. Toque em qualquer um dos
outros números para lhe atribuir um
contacto de marcação rápida.
4 Irá abrir o seu livro de endereços.
Seleccione o contacto que gostaria de
atribuir a esse número, tocando uma vez
no seu número de telefone.
Para marcar um número da marcação rápida,
toque
no ecrã em modo de espera, e de
seguida prima continuamente o número
atribuído até que o contacto seja apresentado
no ecrã. A chamada irá ser iniciada
automaticamente, sem necessidade de
premir
.

Fazer uma segunda chamada
1 Durante a sua chamada inicial, toque

seleccione Adic. nova chamada.
2 Marque o número ou procura nos seus
contactos.
3 Prima
para estabelecer a chamada.
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e

ecrã de chamadas. A sua primeira
chamada será bloqueada e o chamador
colocado em espera.
5 Toque Trocar para alternar entre as
chamadas.
6 Para terminar uma ou as duas chamadas,
e seleccione Fim seguido de
prima
Todas ou Activa.
SUGESTÃO! Pode juntar as suas chamadas,
seleccionando
e de seguida Juntar.
Veriﬁque se o seu fornecedor de rede suporta
chamadas em conferência.

Nota: Irá ser-lhe cobrada cada uma das
chamadas que efectuar.

Desligar o DTMF
O DTMF permite-lhe utilizar comandos
numéricos para navegar nos menus com
mensagens automatizadas. O DTMF está
activado por defeito.

Toq
Pa
Td
as
nã
Ch
os
Ch
nú
Ch
tod
Cu
co
(es
alg
du
rec
Vo
kilo
en

S
c
t

Para o desligar durante uma chamada (para
tomar nota de um número, por exemplo)
e seleccione DTMF off.
toque

S
d
d

Ver o seu registo de chamadas
SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções,
seleccione o último item visível e deslize o seu
dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para
cima, tornando mais itens visíveis.
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e seleccione Registo de chamadas.
Toque
Para ver, seleccione:
Tds as cham. - Ver a lista completa de todas
as suas chamadas efectuadas, recebidas e
não atendidas.
Cham. efectuadas - Ver uma lista de todos
os números marcados.
Cham. recebidas - Ver a lista de todos os
números que lhe ligaram.
Cham. perdidas - Ver a lista completa de
todas as chamadas não atendidas.
Custo de chamadas - Ver os custos
correspondentes aos números marcados
(este serviço depende da rede, pelo que
alguns operadores não o suportam) e a
duração de todas as suas chamadas,
recebidas e efectuadas.
Volume de dados - Ver o volume, em
kilobytes, de todos os dados recebidos e
enviados.
SUGESTÃO! A partir de qualquer registo de
chamadas, toque
e Limpar para eliminar
todos os itens registados.
SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo
de chamadas para ver a data, hora e duração
da chamada.

Utilizar o desvio de chamadas
1 Toque

, seleccione
Chamadas.

e seleccione

2 Toque Desvio de cham. e seleccione

Cham. vídeo e/ou Cham. voz.
3 Seleccione se pretende desviar todas as

chamadas, se ocupado, se a chamada não
for atendida ou se estiver indisponível.
4 Introduza o número para o qual pretende
fazer o desvio.
5 Toque Desviar para activar.
Nota: O desvio de chamadas implica
custos. Contacte o seu operador de rede
para mais informações.
SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios
de chamadas, seleccione Desactivar tudo no
menu Desvio de cham..

Utilizar o barramento de chamadas
1 Toque

, seleccione
e seleccione
Chamadas.
2 Toque Barramento cham. e seleccione
Cham. vídeo e/ou Cham. voz.
3 Seleccione uma ou todas as seis opções:
Todas efectuadas
Cham. internacionais
Internac. excepto país origem
Todas recebidas
Receb. em roaming
4 Introduza a password de barramento
de chamadas. Veriﬁque junto do seu
fornecedor de serviços se este serviços
está disponível.
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Chamadas
SUGESTÃO! Seleccione Nº de marc.
ﬁxa para activar e compilar uma lista de
números que pode contactar a partir do seu
telefone.. Irá necessitar do código PIN2 do
seu operador. Só pode contactar, a partir do
seu telefone, os números incluídos na lista de
marcação ﬁxa.

Alterar as deﬁnições de chamadas
comuns
1 Toque

, seleccione
e seleccione
Chamadas.
2 Toque Def. comuns. A partir daqui, pode
alterar as deﬁnições de:
Rejeição de cham. - Seleccionar On ou
Off e optar por rejeitar todas as chamadas,
ou chamadas de grupos ou contactos
especíﬁcos, ou de números não registadas
(que não se encontram nos seus contactos).
Enviar meu Nº- - Seleccione se pretende
que o seu número seja apresentado
quando ligar a alguém.
Remarcação auto. - Seleccione On ou
Off.
Modo de atender - Seleccione se
pretende atender o telefone utilizando a
Tecla de envio ou Qualquer tecla.
Aviso de minuto - Seleccione On para
ouvir um sinal a cada minuto, durante a
chamada.
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C
Modo de atend. c/BT - Seleccione
Mãos-livres para poder atender uma
chamada utilizando um auricular Bluetooth
ou seleccione Telefone para premir
uma tecla no telefone para atender
uma chamada ao utilizar um auricular
Bluetooth.
Guardar Nº- - Nesta opção poderá
determinar se pretende gravar o número
de telefone sempre que terminar uma
chamada, caso este não esteja ainda
gravado na Lista de contactos.
SUGESTÃO! Para navegar numa lista de
opções, seleccione o último item visível e deslize
o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover
para cima para mostrar mais itens.

Alterar as deﬁnições da sua
chamada de vídeo
, seleccione
e seleccione
Chamadas.
2 Toque conﬁg. VÍdeo cham..
3 Seleccione as deﬁnições da sua chamada
de vídeo. Especiﬁque se pretende Utilizar
imagem privada e seleccione uma, ligue
o Espelho (para que possa ver-se no ecrã)
e seleccione um Tamanho da imagem.
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Contactos
Procurar um contacto

SUGESTÃO! Para navegar na sua lista de
contactos, seleccione o último item visível
e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A
lista irá mover para cima, tornando mais
itens visíveis.

Existem duas formas de procurar um
contacto:
A partir do ecrã de espera
1 No ecrã de espera, toque
para abrir o
livro de endereços.
2 Seleccione o separador alfabético
correspondente à primeira letra do
contacto que pretende ver. Por exemplo,
para “Home” (casa), seleccione E-H.
SUGESTÃO! Pode fazer uma pesquisa por
grupo, tocando
e seleccionando Procurar
por grupo. Irá activar uma lista de todos os
seus grupos.

A partir do menu principal

Adicionar um novo contacto
1 No ecrã de espera, toque
2
3
4

5

1 Seleccione Contactos.
2 Toque
e introduza as primeiras letras

do contacto que gostaria de pesquisar,
utilizando o teclado. Ou seleccione
para passar para vista de livro de endereços
e seleccione o separador correspondente à
primeira letra do nome.
3 O seu livro de endereços irá abrir uma lista
dos contactos correspondentes às letras
introduzidas.
SUGESTÃO! Pode alternar entre o ecrã de
pesquisa no teclado e o ecrã de endereços
alfabético, tocando o ícone
ou o ícone
no canto superior direito do ecrã.

6
7

8

9

e seleccione
Contactos.
Seleccione Adic. novo.
Seleccione se pretende gravar o contacto
no seu Telefone ou no SIM.
Introduza o primeiro e o último nome do seu
contacto. Não tem que introduzir os dois,
mas deve introduzir pelo menos um deles.
Introduza até cinco números diferentes e
atribua um tipo a cada um. Seleccione
entre Telefone, Casa, Escritório, Pager,
Fax, VT e Geral. Toque OK.
Adicione até dois endereços de e-mail.
Atribua o contacto a um grupo. Seleccione
entre Sem grupo, Família, Amigos,
Colegas, Escola ou VIP.
Também pode adicionar Página inicial,
Ender. casa, Nome empresa, Título,
Ender. empresa e uma Nota.
Toque OK para gravar o contacto.
SUGESTÃO! Pode criar grupos personalizados
para os seus contactos. Consulte Criar
um grupo.
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Contactos
Opções de contactos

Eliminar - Eliminar o contacto. Toque Sim
se tiver a certeza.
Novo contacto - Permite adicionar uma
nova entrada.
Marcar/Desmarcar - Permite seleccionar
um ou mais contactos para eliminar vários.
Procurar por grupo - Pode procurar a
entrada por grupo.

Pode executar diversos procedimentos ao ver
um contacto. Para aceder e utilizar o menu de
opções:
1 Abra o contacto que pretende utilizar.

Consulte Procurar um contacto.
para abrir uma lista de opções.
A partir daqui poderá:
Editar - Alterar qualquer um dos dados do
contacto.
Enviar Msg - Enviar uma mensagem para
um contacto. Se um contacto possuir um
endereço de e-mail, seleccione se
pretende enviar um e-mail ou SMS/MMS.
Enviar cartão de visita - Enviar os
dados do contacto para outra pessoa
como cartão de visita. Seleccionar para
enviar como SMS, MMS, E-mail ou
através de Bluetooth.
Fazer uma chamada de voz - Ligar para
o contacto.
Fazer uma chamada de vídeo - Fazer
uma chamada de vídeo para o contacto.
Gravar no USIM/Telemóvel - Seleccione
esta opção para mover ou copiar para o
cartão USIM ou para o telemóvel
(dependendo do local onde gravou
originalmente o contacto).

2 Prima
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Criar um grupo
e seleccione
Contactos.
Seleccione Grupos e toque .
Seleccione Novo grupo.
Introduza o nome do seu novo grupo.
Toque OK.

1 No ecrã de espera, toque

1

2
3
4
5

2

Nota: Se eliminar um grupo, os contactos
associados a esse grupo não se perderão.
Serão mantidos no seu livro de endereços.
SUGESTÃO! Pode editar um grupo existente
seleccionando-o e tocando . Seleccione para
Adicionar um membro ao grupo a partir dos seus
contactos, atribuir um toque ao Grupo, Alterar o
nome do grupo ou Eliminar um grupo.
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Alterar as deﬁnições dos seus
contactos
Pode adaptar as deﬁnições dos seus
contactos, de modo que o seu livro de
endereços funcione da forma que preferir.
SUGESTÃO! Para navegar numa lista de
opções, seleccione o último item visível e deslize
o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover
para cima, tornando mais itens visíveis.

e seleccione
Contactos.
2 Seleccione Deﬁnições. A partir daqui
pode ajustar as deﬁnições que se seguem:
Apresentar dados - Seleccione se
pretende ver os contactos gravados no seu
Telefone e cartão, Telefone apenas ou
apenas SIM.
Também pode seleccionar se pretende
mostrar o primeiro o nome ou o apelido de
um contacto.
Cópia - Copie os contactos do seu USIM
para o seu telefone ou do seu telefone
para o seu USIM. Seleccione se pretende
copiar um de cada vez, ou todos de uma
vez. Se seleccionar um de cada vez, será
necessário seleccionar cada um dos
contactos a copiar, um a um.
1 No ecrã de espera toque

Mover - Funciona da mesma forma que
Cópia, mas o contacto será gravado
apenas no local para onde o moveu, por
exemplo se mover um contacto do USIM
para o telefone, será eliminado da
memória do USIM.
Cópia de segurança dos contactos Consulte Fazer cópias de segurança e
restaurar as informações do seu
telefone.
Restaurar contactos - Consulte Fazer
cópias de segurança e restaurar as
informações do seu telefone.
Eliminar contactos - Elimine todos os
seus contactos. Toque Sim se tiver a
certeza que pretende limpar o seu livro de
endereços.

Ver informações
e seleccione
Contactos.
2 Seleccione Infomações.
3 Aqui poderá ver os seus N.ºs de serviço,
o seu Próprio N.º, as suas Info.
memória. (volume de espaço livre em
memória) e Cartão de visita.
1 No ecrã de espera toque

SUGESTÃO! Se ainda tiver que adicionar
um cartão de visita para si mesmo,
seleccione Adicionar e introduza todos os
seus dados, como faria com qualquer outro
contacto. Toque OK para terminar.
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Mensagens
Mensagens

Introdução de texto

In

O seu KU990i integra SMS, MMS e e-mail
num menu intuitivo e fácil de utilizar.

Existem quatro formas de introduzir texto:
T9 previsível, Abc manual, Teclado e
Reconhecimento de caligraﬁa.

No

Existem duas formas de entrar no centro de
mensagens:
1 Toque
no ecrã de espera.
2 Toque
no ecrã de espera, e de seguida
Mensagens.

Enviar uma mensagem
1 Toque
2

3
4

5

e de seguida seleccione
Criar mensagem.
Seleccione Mensagem para enviar uma
SMS ou MMS. Ou para enviar um e-mail,
seleccione Email.
Irá abrir uma nova SMS.
Toque , ou
e de seguida Inserir
para adicionar uma imagem, vídeo, som ou
símbolo.
Toque Enviar. Introduza o número de
telefone ou toque Contactos para abrir
a sua lista de contactos. Pode adicionar
diversos contactos.
ATENÇÃO: Irá ser-lhe cobrada uma
mensagem de texto de 160 caracteres por
cada pessoa a quem enviar a mensagem.
ATENÇÃO: Se adicionar uma imagem,
vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida
automaticamente em MMS e irá ser-lhe
cobrado o valor correspondente.

Para alternar entre métodos de introdução de
texto, toque no ícone correspondente no topo
do ecrã.
Reconhecimento de caligraﬁa
- Seleccione Ecrã-Caligraﬁa ou CaixaCaligraﬁa
Texto previsível T9 - Toque para
activar o texto previsível T9 e de seguida
seleccione T9 abc, T9 Abc, T9 ABC ou 123.
Abc manual - Seleccione Abc, ABC
ou 123
Para utilizar o teclado, toque
e de
seguida seleccione Teclado no menu
desenrolável.
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Utilize
para navegar entre os diferentes
tipos de teclado de cada modo de introdução
(por exemplo, maiúsculas ou minúsculas).
Para introduzir um espaço, toque 0.
Para alternar entre maiúsculas, minúsculas e
títulos, prima
.
Para eliminar um caracter, utilize a tecla física
C por debaixo do ecrã.
Para introduzir um símbolo, toque
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Introdução previsível T9

Teclado

No modo T9, irá ver

No modo de Teclado, o ecrã passa ao formato
horizontal, e é apresentado no ecrã um
teclado qwerty completo.

.

O modo T9 utiliza um dicionário integrado
para reconhecer as palavras que escreve,
com base nas sequências de teclas que
premir. Basta tocar na tecla numérica
associada à letra que pretende introduzir, e
o dicionário irá reconhecer a palavra assim
que forem introduzidas todas as letras. Por
exemplo, prima 8,3,5,3,3,6,6,3 para escrever
“telefone”.
Se a palavra que pretende não for
ou Ad.plvra. Se
apresentada, toque
tocar Ad.plvra, pode, depois, introduzir a
palavra utilizando o modo manual Abc, e a
sua palavra ou nome será adicionado
ao dicionário.

Manual Abc
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No modo Abc, irá ver

.

No modo Abc, deve tocar na tecla
repetidamente para introduzir uma letra. Por
exemplo, para escrever “olá”, toque 6 três
vezes, 5 três vezes e 2 cinco vezes.

Basta tocar em cada uma das letras para
escrever a sua mensagem e premir:
para passar para maiúsculas
para adicionar um espaço
SUGESTÃO! O modo de teclado prevê e mostra
aquilo que irá escrever de seguida. Estas
palavras são sugeridas com base em frases já
escritas. Se não pretender utilizar as palavras
sugeridas, continue a escrever palavras novas.
Se pretender utilizar as palavras sugeridas,
prima a barra de espaço para conﬁrmar.

Reconhecimento de caligraﬁa
No modo de reconhecimento de caligraﬁa,
basta escrever no ecrã e o seu KU990i
irá converter a sua a sua caligraﬁa na sua
mensagem. Seleccione Ecrã ou Caixa,
dependendo da sua vista preferida.
ATENÇÃO: Se considerar que é mais fácil
utilizar um estilete neste modo, não se esqueça
de premir levemente para evitar danos no seu
ecrã.
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Conﬁgurar o seu e-mail
Pode estar contactável mesmo em
mobilidade, utilizando o e-mail no seu
KU990i. É rápido e simples conﬁgurar uma
conta de e-mail POP3 ou IMAP4.
SUGESTÃO! Para navegar numa lista de
opções, seleccione o último item visível e
deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá
mover para cima, tornando mais itens visíveis.
1 Toque

e de seguida seleccione
Deﬁnições.
2 Toque E-mail e de seguida Contas de
e-mail.
3 Abra
e toque Adic. nova.
4 Pode seleccionar, agora, a forma como
a sua conta funciona:
Título - Introduza um nome para esta
conta.
Nome - Introduza o seu nome.
Nome de utilizador - Introduza o
username da sua conta.
Password - Introduza a password da
conta.
Endereço de E-mail - Introduza o
endereço de e-mail da conta.
E-mail de resposts - Introduza o
endereço de e-mail “responder para”.
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Serv. envio de E-mail - Introduza os
dados da conta.
Serv. recepção de E-mail - Introduza os
dados da conta.
Tam. máx. receber - Seleccione o limite
máximo dos seus e-mail; o máximo é de
1MB.
Tipo caixa correio - Introduza o tipo de
caixa de correio, POP3 ou IMAP4.
Guardar no serv. - Seleccione se
pretende gravar os seus e-mails no
servidor. No caso de contas IMAP4, as
cópias são sempre gravadas.
Guard. mail env em - Seleccione onde
pretende gravar os seus e-mails IMAP4.
No caso de contas POP3, as cópias são
sempre gravadas no telefone.
Ponto de acesso - Seleccione o seu
para
ponto de acesso à Internet. Prima
utilizar um ponto de acesso predeﬁnido.
Recuperação autom. - Seleccione
se pretende transferir os seus e-mails
automaticamente.
Deﬁnições avançadas - Seleccione se
pretende utilizar as deﬁnições avançadas.
Nº porto SMTP - Normalmente, é 25.
Porto serv. recep. - Normalmente, é 110
no caso de contas POP3, e 143 no caso
de contas IMAP4.
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Autenticação SMTP - Seleccione as
deﬁnições de segurança do servidor de
envio.
User ID do SMTP - Introduza o nome de
utilizador do SMTP.
Password SMTP - Introduza a password
SMTP.
Login seguro APOP - Seleccione para
activar o login seguro APOP de uma conta
POP3. As contas IMAP4 estão sempre
deﬁnidas como desligado.
Agora que a sua conta está conﬁgurada, será
apresentada na lista de contas na sua pasta
de E-mail.

Transferir o seu e-mail

ra

Enviar um e-mail utilizando a sua
nova conta
1 Toque

e de seguida seleccione Criar
mensagem.
2 Seleccione email e irá abrir um novo
e-mail.
3 Utilize os separadores e
para introduzir
o endereço dos destinatários e escrever
a sua mensagem. Utilize o separador
Ficheiros para anexar imagens, vídeos,
sons ou outros tipos de ﬁcheiro.
4 Toque Enviar e o seu e-mail será enviado.
SUGESTÃO! Poderá enviar por e-mail
documentos Word, Text, Excel, PowerPoint
e PDF para o seu KU990i, para que possa
aceder aos mesmos em mobilidade.

Pode veriﬁcar automatica ou manualmente se
tem e-mail novo na sua conta. Consulte
“Alterar as suas deﬁnições de e-mail” para
veriﬁcar automaticamente.
Para veriﬁcar manualmente:
1 Toque
e de seguida E-mail.
2 Toque na conta que pretende utilizar

s.

e, de seguida,

.

3 Seleccione Recup. e o seu KU990i irá

0

fazer a ligação à sua conta de e-mail e
transferir todas as novas mensagens.
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Alterar as suas deﬁnições de
e-mail
Pode adaptar as suas deﬁnições de e-mail,
de modo a funcionar da sua forma preferida.
SUGESTÃO! Para navegar numa lista de
opções, seleccione o último item visível e
deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá
mover para cima, tornando mais itens visíveis.
1 Toque
e de seguida abra Deﬁnições.
2 Toque E-mail e de seguida Contas de

e-mail, e de seguida pode adaptar as
deﬁnições que se seguem:
Permitir aviso recepção Email
- Seleccione esta opção para permitir o
envio de mensagens de “conﬁrmação de
leitura”.
Pedir aviso recepção Email - Seleccione
se pretende pedir mensagens de
“conﬁrmação de leitura”.
Intervalo recuperação - Seleccione a
frequência com que o seu KU990i veriﬁca
a existência de novas mensagens de
e-mail.
Incluir msg na respos. e reencam.
- Seleccione esta opção para incluir ou não
a mensagem original.
Incluir anexo - Seleccione esta opção
para incluir o anexo original.
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Descarregar auto em roaming
- Seleccione para descarregar as
suas mensagens automaticamente no
estrangeiro, ou para parar descarregar
auto.
Notif. novo Email - Seleccione se
pretende ser avisado quando receber
novos e-mails.
Assinatura - Crie uma assinatura de
e-mail e active esta função.
Prioridade - Seleccione o nível de
prioridade das suas mensagens de e-mail.

Pastas de mensagens
Irá compreender a estrutura de pastas
utilizada no seu KU990i; é bastante clara.
Recebidas - Todas as mensagens recebidas
são colocadas na sua pasta Msg recebidas.
A partir daqui, pode responder, reencaminhar,
etc. Consulte os detalhes de seguida.
Rascunhos - Se não tiver tempo de terminar
uma mensagem, pode gravar aquilo que já
tiver escrito.
A enviar - Esta é uma pasta de
armazenamento temporária enquanto as
mensagens estão a ser enviadas.
Enviadas - Todas as mensagens que enviar
são colocadas na sua pasta Enviadas.
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Gerir as suas mensagens
Pode utilizar a sua caixa de mensagens
recebidas para gerir as suas mensagens.
SUGESTÃO! Para navegar numa lista de
opções, seleccione o último item visível e
deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá
mover para cima, tornando mais itens visíveis.
1 Toque
2 Toque

e de seguida Recebidas.
e de seguida seleccione para:
Responder a - Envie uma resposta à
mensagem seleccionada.
Reencaminhar - Envie a mensagem
seleccionada para outra pessoa.
Realizar chamada de voz - Ligue à
pessoa que lhe enviou a mensagem.
vídeo Chamada - Faça uma chamada
de vídeo para a pessoa que lhe enviou a
mensagem.
Eliminar - Elimine a mensagem.
Criar mensagem - Abra uma mensagem
ou e-mail novo, em branco.
Cópia - Guarde uma cópia da mensagem
no seu telefone.
Mover - Mova a mensagem para o seu
telefone.

Filtro - Veja as suas mensagens por tipo.
Isto irá agrupar as SMS em separado das
MMS.
Marcar/Desmarcar - Marque as suas
mensagens para eliminar várias.
Info. Da Msg - Veja informações
adicionais da mensagem, como por
exemplo a hora de envio.
Se for apresentada a mensagem Sem
espaço para mensagem USIM deve
eliminar algumas mensagens da sua caixa de
mensagens recebidas.
Se for apresentada a mensagem Sem
espaço para mensagens pode eliminar as
mensagens ou os ﬁcheiros gravados para
libertar espaço.

r
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Mensagens
Utilizar modelos
Crie modelos das mensagens SMS e MMS
que envia mais frequentemente. Irá encontrar
alguns modelos que já se encontram no
seu telefone, pode editar estes modelos se
pretender.
1 Toque

e de seguida seleccione
Modelos.
2 Seleccione Modelos SMS ou Modelos
para
MMS. De seguida, pode tocar
Adic. novo, Editar, Eliminar ou Eliminar
todo os modelos.

Utilizar ícones emotivos
Anime as suas imagens utilizando ícones
emotivos. Poderá encontrar ícones emotivos
utilizados com frequência no seu telefone.
1 Toque

e de seguida seleccione Ícones
emotivos.
2 Toque
para Adic. novo, Editar,
Eliminar ou Eliminar todo os ícones
emotivos.
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Alterar as suas deﬁnições de
mensagens de texto

Al
M

As deﬁnições de mensagem do seu KU990i
estão predeﬁnidas para que possa enviar
mensagens imediatamente. Se pretender
alterar as deﬁnições, consulte as deﬁnições
abaixo para mais informações.
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SUGESTÃO! Para navegar numa lista de
opções, seleccione o último item visível e
deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá
mover para cima, tornando mais itens visíveis.

S
o
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m

e de seguida seleccione
Toque
Deﬁnições e de seguida SMS. Pode alterar:
Centro de Msg SMS - Introduza os dados
do seu centro de mensagens.
Relat. de entrega - Seleccione para receber
uma conﬁrmação de que a sua mensagem
foi entregue.
Período validade - Seleccione o período de
tempo durante o qual a sua mensagem ﬁca
armazenada no centro de mensagens.
Tipos de Mensagens - Converta o seu texto
em Voz, Fax, X.400 ou E-mail.
Codiﬁcação - Seleccione o modo de
codiﬁcação dos seus caracteres, que
inﬂuencia o tamanho da sua mensagem e,
por conseguinte, o custo da mesma.
Enviar SMS longas como - Seleccione
para enviar como Várias SMS ou como
uma MMS.
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Alterar as deﬁnições das suas
MMS
As deﬁnições de mensagem do seu KU990i
estão predeﬁnidas para que possa enviar
mensagens imediatamente. Se pretender
alterar as deﬁnições, consulte as deﬁnições
abaixo para mais informações.
SUGESTÃO! Para navegar numa lista de
opções, seleccione o último item visível e
deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá
mover para cima, tornando mais itens visíveis.

e de seguida seleccione
Toque
Deﬁnições e de seguida MMS. Pode alterar:
Modo recuperação - Seleccione Rede de
origem ou Rede em roaming. Se então
seleccionar Manual, irá receber apenas
notiﬁcações de MMS, podendo decidir se
pretende transferir as mesmas na íntegra.
Relat. de entrega - Seleccione para permitir
e/ou pedir um relatório de entrega.
Recibo de leitura - Seleccione para permitir
e/ou enviar um recibo de leitura.
Prioridade - Seleccione o nível de prioridade
das suas MMS.
Período validade - Seleccione o período de
tempo durante o qual a sua mensagem ﬁca
armazenada no centro de mensagens.

Duração do slide - Seleccione o
período durante o qual os seus slides são
apresentados no ecrã.
Modo de criação - Seleccione o modo da sua
mensagem.
Entrega - Entregue a sua mensagem a uma
hora especíﬁca.
Centro de Msg MMS - Introduza os dados
do seu centro de mensagens.

Alterar outras deﬁnições
Toque
, de seguida seleccione Deﬁnições
e de seguida:
para adicionar um
Voice-mail - Toque
novo serviço de Voicemail ou contacte o seu
operador de rede para mais informações
acerca do serviço prestado.
Msg de serviço - Seleccione para receber
ou bloquear mensagens de serviço.
Também pode deﬁnir a segurança das suas
mensagens, criando listas de remetentes
ﬁdedignas e não ﬁdedignas.
Difusão celular - Seleccione o seu estado
de recepção, o idioma e outras deﬁnições.
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Câmara
Tirar uma fotograﬁa rápida

Depois de tirar a sua fotograﬁa

1 Coloque o botão de modo da câmara em

A fotograﬁa que captou será apresentada no
ecrã. O nome da imagem é apresentado na
parte de baixo do ecrã, juntamente com
quatro ícones do lado direito.

.
2 Prima o botão captar. O ecrã da câmara

será apresentado no visor.

Co

3 Segurando no telefone horizontalmente,

4

5
6
7

direccione a objectiva para o motivo da
fotograﬁa.
Prima ligeiramente o botão captar;
será apresentada uma mira no centro
do ecrã da câmara.
Posicione o telefone de modo a ver o
motivo da sua fotograﬁa na mira.
Quando a mira estiver verde, a câmara
focou no motivo.
Prima completamente o botão captar.

Toque para tirar outra fotograﬁa
imediatamente. A sua fotograﬁa actual será
gravada.
Toque para eliminar a fotograﬁa que tirou
e conﬁrme, tocando Sim. Irá surgir
novamente o ecrã da câmara.
Toque para deﬁnir a fotograﬁa que
acabou de tirar como fundo.
Toque para enviar a fotograﬁa como
MMS, E-mail ou via Bluetooth. Consulte
Enviar mensagens, Enviar e receber os
seus ﬁcheiros utilizando o Bluetooth,
para mais informações.
SUGESTÃO! Rode o botão de modo da câmara
para
para abrir a galeria fotográﬁca.
Consulte Ver as suas fotograﬁas guardadas,
para mais informações.
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Conhecer o ecrã da câmara

o

Zoom - Toque
para ampliar ou
para
reduzir. Em alternativa, pode utilizar o jog com a
objectiva.
Deﬁnições - Toque este ícone para abrir o menu de
deﬁnições. Consulte Utilizar as deﬁnições
avançadas, para mais informações.
Modo de câmara - Seleccione o modo de câmara.
Estado do Flash
Macro ligada/desligada
Flash - Consulte Utilizar o ﬂash.
Deﬁnições rápidas
Contraste - Consulte Ajustar o contraste.
Tipo de disparo - Consulte Escolher um tipo de
disparo.

ou

Anterior - Toque aqui para voltar ao ecrã de espera.
Guardar na memória do Memória Telef./Memória
externa
Qualidade de imagem
Tamanho da imagem
Valor ISO
SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de
atalho para obter um ecrã da câmara mais
nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara
uma vez. Para abrir novamente o ecrã de
opções, prima outra vez no ecrã.
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Câmara
Utilizar o ﬂash
O ﬂash está desligado por defeito, mas
existem outras opções.
1 Seleccione

2

3
4

5

no canto superior direito
do ecrã da câmara para entrar no submenu do ﬂash.
Existem três opções de ﬂash:
Auto - A sua câmara irá fazer uma
avaliação da luminosidade necessária
para tirar uma boa fotograﬁa e utilizar o
ﬂash na medida do necessário.
Sempre desactivado - A câmara
nunca dispara o ﬂash. Esta função é útil
para economizar bateria.
Sempre ligado - A câmara activará
sempre o ﬂash.
Quando tirar uma fotograﬁa O ﬂash activa-se quando tirar uma
fotograﬁa.
Toque na opção do ﬂash que pretende
utilizar.
Depois de fazer a sua selecção, o menu do
ﬂash irá fechar automaticamente, e estará
pronto para tirar a sua fotograﬁa.
O ícone do ﬂash no ecrã da câmara irá
alterar de acordo com o seu novo modo de
ﬂash.
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Nota: Sempre que desligar a câmara,
as deﬁnições do ﬂash voltam ao modo
predeﬁnido desligado. Terá que ligar
novamente o ﬂash se precisar de o utilizar
quando abrir novamente a câmara.

Utilizar as deﬁnições rápidas
1 Toque

para abrir as opções de
deﬁnições rápidas. Estas incluem diversas
opções para tirar fotograﬁas à noite (e.g.,
Noite ou Festa), fotograﬁas na vertical ou
na horizontal ou para fotografar objectos
em movimento (e.g., modo Futebol).
Seleccione Alta sensibilidade para obter
uma fotograﬁa mais luminosa.
2 Toque nas deﬁnições rápidas predeﬁnidas
mais adequadas às suas condições.
3 Tire a sua fotograﬁa.

Ajustar o contraste
O contraste determina a diferença entre luz e
obscuridade numa imagem. Uma imagem
com um contraste reduzido ﬁcará enevoada,
enquanto uma imagem de elevado contraste
ﬁcará muito mais nítida.
1 Toque
.
2 Deslize o indicador de contraste na barra,

para um contraste mais reduzido
para
e uma imagem mais básica, ou para
para um contraste mais elevado e uma
imagem mais nítida.
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Seleccionar o tipo de disparo

Tirar uma fotograﬁa panorâmica

1 Toque

Capte a vida como ela é, tirando fotograﬁas
panorâmicas. A câmara permite-lhe tirar
fotograﬁas, todas elas alinhadas, e juntá-las
numa imagem para que a sua vista de grande
angular se transforme numa fotograﬁa
panorâmica.

para abrir os tipos de
disparo disponíveis.
2 Seleccione uma das quatro opções:
Disparo normal - É o tipo de disparo
predeﬁnido; a fotograﬁa será tirada
normalmente, conforme descrito em
tirar uma fotograﬁa rápida.
Panorama - Este tipo de disparo é
óptimo para tirar uma fotograﬁa de um
grande grupo de pessoas ou para
captar uma imagem panorâmica.
Consulte Tirar fotograﬁas
panorâmicas para mais informações.
Foto c/moldura - Seleccione uma das
divertidas molduras para transformar
o seu amigo num pirata, ou para
decorar simplesmente o seu ambiente.
Fotograﬁa com sorriso - Este tipo de
disparo é óptimo para fotografar
pessoas. Foque o motivo e prima a tecla
da câmara, em seguida a foto será
tirada automaticamente quando a
pessoa sorrir.
Disparo contínuo - Permite-lhe tirar
sete fotograﬁas automaticamente, em
sucessão rápida.

1 Toque

para abrir os tipos de disparo
disponíveis e seleccione Panorama.
2 Tire a primeira fotograﬁa normalmente.
Irá ver no ecrã da câmara uma versão
“fantasma” do lado direito da imagem.
3 Quando tirar a segunda e a terceira
fotograﬁas, alinhe o fantasma da imagem
anterior com a imagem no ecrã da câmara.
4 Na galeria fotográﬁca, as fotograﬁas serão
guardadas como três imagens separadas e
uma imagem panorâmica.
Nota: Devido ao tamanho da imagem, a
fotograﬁa panorâmica ﬁcará ligeiramente
distorcida na vista da Galeria. Toque duas
vezes para a ver adequadamente.
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Câmara
Utilizar as deﬁnições avançadas
No ecrã da câmara, toque
para abrir
todas as opções das deﬁnições avançadas.

Tons de cor - Seleccione um tom de cor
a aplicar à fotograﬁa que está a tirar. Consulte
Seleccionar tons de cor.

Tamanho da imagem - Altere o
tamanho da fotograﬁa para economizar
espaço na memória ou tirar uma fotograﬁa
com o tamanho predeﬁnido correcto para
adicionar a um contacto. Consulte Alterar o
tamanho da imagem.

Temporizar auto - O temporizador auto
permite-lhe deﬁnir um período de tempo após
o qual o botão captar é premido. Seleccione
entre 3 segundos, 5 segundos ou 10
segundos. Ideal para aquela fotograﬁa de
grupo onde também quer ﬁcar.

Qualidade da imagem - Seleccione
entre Muito boa, Boa e Normal. Quanto maior
for a qualidade, mais nítida será uma fotograﬁa,
mas, consequentemente, o tamanho irá
aumentar - o que signiﬁca que poderá guardar
menos fotograﬁas na sua memória.

Zoom - Seleccione o zoom a aplicar à
fotograﬁa que está a tirar.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos
garante que o branco nas suas fotograﬁas é
realista. Para que a sua câmara ajuste
correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter
que especiﬁcar as condições de luminosidade.
Seleccione entre Auto, Incandescente, Sol,
Fluorescente ou Nublado.
ISO - O ISO especiﬁca a sensibilidade do
sensor de luminosidade da câmara. Quando
mais elevado for o ISO, mais sensível estará a
câmara. Isto é útil em condições de luminosidade
mais reduzida, em que não seja possível utilizar o
ﬂash. Seleccione um valor de ISO entre Auto,
ISO 100, ISO 200, ISO 400 ou ISO 800.
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Macro - O modo de macro permite-lhe
tirar grandes planos realmente grandes. Se
estiver a tentar tirar uma fotograﬁa
em grande plano, mas a mira continuar a
vermelho, tente ligar o modo de macro.
Som obturador - Seleccione um dos
três sons de disparo do obturador.
Focagem - Seleccione entre Focagem
automática, Focagem manual e Detecção de
rostos.
Trocar de câmara - Para tirar autoretratos, troque para a câmara interna do LG
KU990i. Consulte Utilizar a câmara interna
para mais informações.
Memória em utilização - Seleccione
se pretende guardar as suas fotograﬁas na
Memória Telef. ou na Memória externa.
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Detecção de piscar de olhos - Seleccione
Activar/Desactivar.
Nota: Toque sempre OK. depois de
seleccionar uma nova conﬁguração para
implementar as alterações efectuadas.
SUGESTÃO! Quando sair da câmara, todas as
suas deﬁnições serão repostas de acordo com
os valores predeﬁnidos, excepto o tamanho e a
qualidade da imagem. Todas as conﬁgurações
que não sejam predeﬁnidas de que necessite
terão que ser repostas, por exemplo o tom de
cor e o ISO. Veriﬁque estas deﬁnições antes de
tirar a fotograﬁa seguinte.
SUGESTÃO! O menu de deﬁnições sobrepõe-se
ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre
que alterar os elementos da cor da imagem
ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as
alterações da imagem por detrás do menu de
deﬁnições. Não se esqueça de tocar OK. antes
de sair para gravar quaisquer alterações.

Alterar o tamanho da imagem
Quanto maior for o número de pixels, maior
será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa
mais memória. Se pretender acomodar mais
fotograﬁas no seu telefone, pode alterar o
número de pixels para tornar o tamanho do
ﬁcheiro mais pequeno.
1 No ecrã da câmara, toque

no canto
inferior esquerdo.
2 Seleccione
no menu de deﬁnições.
3 Seleccione um valor de pixels entre as seis
opções numéricas (5M: 2592x1944,
3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200,
1M: 1280x960, 640x480, 320x240) ou
seleccione a predeﬁnição:
Contactos - Deﬁne a câmara para tirar
uma fotograﬁa do tamanho ideal para
adicionar a um contacto telefónico.
4 Seleccione a opção de tamanho que
pretende utilizar e toque OK. para
implementar as suas alterações. O menu
irá fechar automaticamente, estando
pronto para tirar a sua fotograﬁa.
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Câmara
Seleccionar um tom de cor

Utilizar a câmara interna

Ve

1 No ecrã da câmara, toque

O seu LG KU990i possui uma câmara interna
de 640x480, não só para fazer chamadas de
vídeo, mas também para tirar fotograﬁas.

1

2
3

4
5

no canto

inferior esquerdo.
Seleccione
no menu de deﬁnições.
Existem cinco opções de tons de cor,
Normal (cores), Preto & branco,
Negativo, Sépia ou Relevo.
Toque o tom de cor que pretende utilizar e
seleccione OK.
Depois de fazer a sua selecção, o menu do
tom de cor irá fechar automaticamente,
e estará pronto para tirar a sua fotograﬁa.
SUGESTÃO! Pode tirar uma fotograﬁa a cores
para preto e branco ou sépia depois de a tirar,
mas não pode alterar uma fotograﬁa tirada a
preto e branco ou a sépia para cores.

1 Para mudar para a câmara interna, toque

e de seguida seleccione

.

2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no

ecrã da câmara. Para captar a imagem,
prima normalmente o botão de captação.

2

SUGESTÃO! A câmara interna possui menos
deﬁnições, uma vez que não tem ﬂash nem ISO.
Poderá, ainda, alterar o tamanho da imagem, a
qualidade da imagem, o equilíbrio de brancos
e os tons de cor tocando
do mesmo modo
que ao utilizar a câmara principal.
3 Depois de tirar a fotograﬁa, terá à sua

disposição as mesmas opções que estão
disponíveis para imagens captadas com a
câmara principal.
4 Para voltar à câmara principal, toque
e de seguida
.
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Ver as suas fotograﬁas guardadas

Ver os detalhes de uma fotograﬁa

1 Pode aceder às suas fotograﬁas guardadas

1 Toque na fotograﬁa para a trazer para a

a partir do modo de câmara e do ecrã de
espera. Na câmara, basta alterar o modo
, enquanto
da câmara para mudar para
no ecrã de espera deve mudar o modo de
e, de seguida, premir o
câmara para
botão captar.
2 A sua galeria será apresentada no ecrã.

frente do ecrã da galeria.
no canto inferior direito
da fotograﬁa.
3 A fotograﬁa irá rodar, mostrando o nome, a
data em que foi tirada, o tamanho (em
kilobytes e pixels) e o tipo de imagem (e.g.,
jpeg).
2 Toque no ícone

3 Toque uma vez na fotograﬁa que pretende

ver para a trazer para a frente da galeria.
4 Toque na foto uma segunda vez para a abrir

4 Toque

para fechar os detalhes e ver
a fotograﬁa.

na íntegra.
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Câmara de vídeo
Gravar um vídeo curto

Depois de gravar o seu vídeo

1 Coloque o botão de modo da câmara em

Será apresentada no ecrã uma imagem ﬁxa
em representação do vídeo gravado. O nome
da imagem é apresentado na parte de baixo
do ecrã, juntamente com três ícones do lado
direito.

.
2 Prima o botão captar. O ecrã da câmara de

vídeo será apresentado no visor.
3 Segurando no telefone horizontalmente,

4
5

6
7

direccione a objectiva para o motivo do
vídeo.
Prima o botão captar uma vez para
começar a gravar.
REC será apresentado no topo do ecrã da
câmara, e será apresentado, na parte de
baixo, um temporizador com a duração do
seu vídeo.
Para colocar o vídeo em pausa, toque
.
e continue seleccionando
Toque
no ecrã ou prima o botão de
captação uma segunda vez para parar a
gravação.

Toque para gravar imediatamente outro
vídeo. O seu vídeo actual será gravado.
Toque para eliminar o vídeo que gravou e
conﬁrme, tocando Sim. Irá surgir novamente
o ecrã da câmara.
Toque para enviar a fotograﬁa como
MMS, E-mail ou via Bluetooth. Consulte
Enviar mensagens, Enviar e receber os
seus ﬁcheiros utilizando o Bluetooth,
para mais informações.
SUGESTÃO! Rode o botão de modo da câmara
para
para abrir a galeria. Consulte Ver
as suas fotograﬁas e vídeos, para mais
informações.
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Conhecer o ecrã da câmara
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Zoom - Toque
para ampliar ou
para
reduzir. Em alternativa, pode utilizar o jog com a
objectiva.
Modo de vídeo - O modo de vídeo está seleccionado.
Tamanho da imagem
Gravar na memória do telefone/
memória externa
120fps - Tamanho de imagem mais pequeno com
Reprodução Quad Speed, captando a acção a uma
velocidade impressionante de 120 frames por
segundo. A reprodução é feita 15 frames por
segundo, para a melhor visualização no sector.
Óptimo para captar acção a alta velocidade.

o

Modo de câmara
Contraste - Consulte Ajustar o contraste.

ue
e

Anterior - Toque aqui para voltar ao ecrã de espera.
Deﬁnições - Toque este ícone para abrir o menu de
deﬁnições. Consulte Utilizar as deﬁnições
avançadas para mais informações.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de
atalho para obter um ecrã da câmara mais
nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara
uma vez. Para abrir novamente o ecrã de
opções, prima outra vez no ecrã.
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Câmara de vídeo
Ajustar o contraste
O contraste determina a diferença entre luz e
obscuridade numa imagem. Uma imagem
com um contraste reduzido ﬁcará enevoada,
enquanto uma imagem de elevado contraste
ﬁcará muito mais nítida.
1 Toque
.
2 Deslize o indicador de contraste na barra,

para um contraste mais reduzido
para
e uma imagem mais básica, ou para
para um contraste mais elevado e uma
imagem mais nítida.

Utilizar as deﬁnições avançadas
No ecrã da câmara, toque
para abrir
todas as opções de deﬁnições avançadas.
Flash - ligado/desligado
Tamanho da imagem - Altere o
tamanho do vídeo para economizar memória.
Consulte Alterar o tamanho da imagem
de vídeo.
Qualidade da imagem - Seleccione
entre Muito boa, Boa e Normal. Quanto
melhor for a qualidade, mais nítido será o
vídeo, embora o tamanho do ﬁcheiro
resultante seja maior - o que signiﬁca que
poderá guardar menos vídeos na memória do
seu telefone.
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Duração - Deﬁna um limite de duração
do seu vídeo. Seleccione Normal ou MMS
para limitar o tamanho, para poder enviar o
vídeo como MMS.
SUGESTÃO! Se seleccionar a duração MMS,
procure seleccionar uma qualidade de imagem
mais reduzida para lhe permitir gravar um vídeo
mais longo.

Zoom - Seleccione o zoom a aplicar à
fotograﬁa que está a tirar.
S/Som - Seleccione S/Som para gravar
um vídeo sem som.
Equi. brancos - O equilíbrio de brancos
garante que o branco nos seus vídeos é
realista. Para que a sua câmara ajuste
correctamente o equilíbrio de brancos, pode
ter que especiﬁcar as condições de
luminosidade. Seleccione entre Auto,
Incandescente, Sol, Fluorescente ou
Nublado.
Tons de cor - Seleccione um tom de
cor a aplicar ao vídeo que está a gravar.
Consulte Seleccionar tons de cor.
Trocar câmara - Troque para a câmara
interna do seu LG KU990i para gravar um
vídeo de você mesmo. Consulte Utilizar a
câmara de vídeo interna para mais
informações.
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Memória em utilização - Seleccione
se pretende guardar as suas fotograﬁas na
Memória Telef. ou na Memória externa.
Nota: Toque sempre OK. depois de
seleccionar uma nova conﬁguração para
implementar as alterações efectuadas.
SUGESTÃO! Quando sair da câmara de vídeo,
todas as suas deﬁnições serão repostas de
acordo com os valores predeﬁnidos, excepto
o tamanho e a qualidade da imagem. Todas
as conﬁgurações que não sejam predeﬁnidas
de que necessite terão que ser repostas, por
exemplo o tom de cor e o equilíbrio de brancos.
Veriﬁque estas deﬁnições antes de gravar o
vídeo seguinte.
SUGESTÃO! O menu de deﬁnições sobrepõe-se
ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre
que alterar os elementos da cor da imagem
ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as
alterações da imagem por detrás do menu de
deﬁnições. Não se esqueça de tocar OK. antes
de sair para gravar quaisquer alterações.

Alterar o tamanho de imagem do
vídeo
Quanto maior o número de pixels, maior o
tamanho do ﬁcheiro, o que, por sua vez,
signiﬁca que ocupa mais espaço em
memória. Se pretender gravar mais vídeos no
seu telefone, pode alterar o número de pixels
para reduzir o tamanho do ﬁcheiro.
1 No ecrã da câmara, toque

no canto
inferior esquerdo.
2 Seleccione
no menu de deﬁnições.
3 Seleccione um valor de pixels entre as seis
opções:
640x384(W) - A opção de grande
formato de qualidade mais elevada.
400x240(W) - Também é em grande
formato, mas com uma resolução mais
reduzida.
640x480 - VGA de tamanho
standard.
Esta é a opção de resolução mais elevada,
mas não de grande ecrã.
320x240 - Tamanho de imagem
mais reduzido, e, por conseguinte, um
tamanho de ﬁcheiro mais reduzido. Ideal
para economizar espaço em memória.
176x144 - Tamanho de imagem
mais reduzido, e, por conseguinte, um
tamanho de ﬁcheiro mais reduzido.
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Câmara de vídeo
4 Seleccione a opção de tamanho que

pretende utilizar e toque OK. para
implementar as suas alterações. O menu
irá fechar automaticamente, estando
pronto para gravar o seu vídeo.
Nota: Sempre que visualizar os seus vídeos,
a velocidade de reprodução é de 30 frames
por segundo, excepto em 120fps, cuja
reprodução é de 15 frames por segundo.
ATENÇÃO: O fantástico software de edição
do seu LG KU990i é compatível com todos os
tipos de vídeo, excepto 640X384 e 640x480.
Não grave neste formato se pretender editar o
seu vídeo.

Seleccionar um tom de cor
1 No ecrã da câmara, toque
2
3

4
5

no canto
inferior esquerdo.
Seleccione
no menu de deﬁnições.
Existem cinco opções de tons de cor,
Normal (cores), Preto & branco,
Negativo, Sépia ou Relevo.
Toque o tom de cor que pretende utilizar e
seleccione OK.
Depois de fazer a sua selecção, o menu do
tom de cor irá fechar automaticamente, e
estará pronto para tirar a sua fotograﬁa.
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SUGESTÃO! Pode alterar um vídeo gravado a
cores para preto e branco ou sépia depois de o
gravar, mas não pode alterar um vídeo gravado a
preto e branco ou a sépia para cores.

Ve
1
2

Utilizar a câmara de vídeo interna
O seu LG KU990i possui uma câmara interna
de 320x240, não só para fazer chamadas de
vídeo, mas também para gravar vídeos.
1 Para mudar para a câmara interna, toque

e de seguida seleccione

.

2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no

ecrã da câmara. Para começar a gravar
a imagem, prima o botão de captação
normalmente, prima uma segunda vez
para parar a gravação.
3 Depois de gravar o vídeo, terá à sua
disposição as mesmas opções que
estão disponíveis em gravação de vídeo
utilizando a câmara principal.
4 Para voltar à câmara principal, toque
e de seguida
.
SUGESTÃO! Poderá, ainda, alterar o tamanho
da imagem, a qualidade da imagem, o equilíbrio
de brancos e os tons de cor tocando
do
mesmo modo que ao utilizar a câmara principal.

3
4

a

Ver os seus vídeos gravados

Ver os seus vídeos na sua TV

1 Coloque o botão de modo da câmara em

Ligue o seu KU990i à sua TV utilizando o
cabo de saída de TV. Abra o vídeo que
gostaria de ver na TV, prima e seleccione
.

e prima o botão captar.
2 A sua galeria será apresentada no ecrã.

Nota: O cabo de saída de TV encontra-se
disponível para venda em separado.

na
e

ATENÇÃO: Todos os formatos são
compatíveis para ver em TV, excepto 320x240 e
176x144.

e

no
3 Toque uma vez no vídeo que pretende ver

para o trazer para a frente da galeria.
4 Toque no vídeo uma segunda vez para o

abrir na íntegra.
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As suas fotograﬁas e vídeos
Ver as suas fotograﬁas e vídeos
1 No ecrã de espera, coloque o interruptor

da câmara em
e prima o botão de
captação.
2 A sua galeria será apresentada no ecrã.

Utilizar o zoom para ver um vídeo
ou uma fotograﬁa
Para ampliar, prima repetidamente . Para
reduzir, prima . Utilize as miniaturas no
canto inferior direito para mover para a área
de focagem.

Ajustar o volume ao ver um vídeo

3 Toque uma vez no vídeo ou fotograﬁa que

pretende ver para o trazer para a frente da
galeria.
4 Toque no item uma segunda vez para o
abrir na íntegra.
5 Os vídeos começam a ser reproduzidos
automaticamente. Para colocar a
reprodução em pausa, toque no ecrã para
abrir as opções e seleccione .
SUGESTÃO! Altere a forma como as suas
fotograﬁas e vídeos são apresentados na galeria,
tocando PadrÃo ou Aleatório na parte inferior
do ecrã.
SUGESTÃO! Para eliminar uma fotograﬁa ou
um vídeo, abra-o e seleccione . Toque Sim
para conﬁrmar.
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Ve
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Para ajustar o volume de áudio num vídeo
durante a sua reprodução, desloque o
marcador para cima e para baixo na barra do
volume do lado esquerdo do ecrã. Em
alternativa, utilize o jog com a objectiva.

Os
co
dis
os
tip
po

Captar uma imagem a partir de um
vídeo

1

1 Seleccione o vídeo a partir do qual

pretende captar uma imagem.
para fazer uma pausa no frame
do vídeo para pretende converter em
imagem e toque no lado direito do ecrã
para abrir o menu de opções.
No menu de opções, seleccione
.
Seleccione OK.
A imagem será apresentada no ecrã, com
o nome de imagem que lhe foi atribuído.
Toque na imagem e de seguida
para
voltar à galeria.
A imagem será gravada na pasta Os meus
ﬁcheiros e irá ser apresentada na galeria.
É necessário sair da galeria e de seguida
abri-la novamente para que esta
seja apresentada.

2 Toque

3
4
5
6
7

2
3

a

a

do

m

m

a

us
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ATENÇÃO: Algumas das funções podem
não funcionar correctamente se o ﬁcheiro
multimédia não estiver gravado no telefone.

Ver os detalhes de um vídeo ou
fotograﬁa
Os vídeos e as fotograﬁas são agrupados em
conjunto na galeria. Se tiver problemas em
distinguir as fotograﬁas e os vídeos, veriﬁque
os detalhes. Por exemplo, os vídeos podem ser
tipos de ﬁcheiro AVI ou 3GP e as fotograﬁas
podem ser tipos de ﬁcheiros JPEG ou GIF.
1 Toque no vídeo ou na fotograﬁa para o

trazer para a frente na galeria.
no canto inferior direito
do vídeo ou da fotograﬁa.
3 O vídeo ou a fotograﬁa irão rodar,
mostrando o seu nome, a data em que
foi captado, o seu tamanho (em kilobytes
e em pixels) e se é uma imagem ou um
vídeo (e.g., AVI ou JPEG).

4 Toque

para fechar os detalhes e ver
uma imagem ﬁxa do vídeo ou a fotograﬁa.

Enviar uma fotograﬁa ou um vídeo
a partir da galeria
1 Toque duas vezes numa fotograﬁa ou

num vídeo para o abrir.
Se seleccionar um vídeo, prima
começar a ser reproduzido.

quando

SUGESTÃO! Pode alterar o nome de uma
fotograﬁa ou de um vídeo em Os meus
ﬁcheiros. Seleccione a fotograﬁa ou vídeo, e
de seguida toque
e seleccione Renomear.
Introduza o novo nome da sua fotograﬁa ou do
seu vídeo.

2 Toque no ícone

2 Toque no lado direito do ecrã para abrir o

menu de opções.
e escolha a forma como
pretende enviar o vídeo ou fotograﬁa:
Mensagem, Email, Bluetooth.
4 A aplicação de mensagens seleccionada
irá abrir, permitindo-lhe enviar o vídeo ou a
fotograﬁa.
3 Seleccione

Nota: Pode ser necessário redimensionar a
fotograﬁa ou o vídeo antes de os poder enviar
por MMS. Alguns vídeos podem ser
demasiado grandes para enviar por MMS,
pelo que deve seleccionar uma das outras
opções de envio.
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As suas fotograﬁas e vídeos
Ver as suas fotograﬁas como
apresentação

Toque para avançar para a fotograﬁa
seguinte.

O modo de apresentação irá mostrar todas
as fotograﬁas da sua galeria, uma de cada
vez, como apresentação. Os vídeos não
podem ser vistos como apresentação.

Toque para voltar à última fotograﬁa
apresentada.

1 Toque duas vezes na fotograﬁa cuja

apresentação pretende iniciar para a abrir.
2 Toque no lado direito do ecrã para abrir o
menu de opções.
3 Seleccione
.
4 A apresentação irá começar.

/ Toque para fazer uma pausa durante
a apresentação, numa fotograﬁa especíﬁca.
Toque novamente para retomar a reprodução.

Ed
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Deﬁnir uma fotograﬁa como fundo
1 Toque duas vezes na fotograﬁa que

pretende deﬁnir como fundo para a abrir.
2 Toque no lado direito do ecrã para abrir o

menu de opções.
3 Toque
.
4 O ecrã irá passar para o modo vertical.

A apresentação possui cinco opções:
Toque para aumentar ou diminuir a
velocidade da apresentação.
Toque aqui para ver as fotograﬁas por
ordem aleatória (i.e., não pela ordem
cronológica como aparecem na sua galeria).

Seleccione a parte da fotograﬁa que
pretende deﬁnir como fundo movendo a
caixa verde na miniatura. Esta área será
apresentada em tamanho real no ecrã.
5 Quando estiver satisfeito com a secção,
toque OK.

3
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Editar as suas fotograﬁas
Existem imensas coisas fantásticas que pode
fazer com as suas fotos para as alterar, para
lhes adicionar elementos ou para as animar.

e

1 Abra a fotograﬁa que pretende editar e

ão.

2 Seleccione

toque para chamar as opções.
. O ecrã que se segue
será apresentado.

Decore a sua fotograﬁa com carimbos.
Seleccione um dos diferentes carimbos
disponíveis e toque na sua fotograﬁa no local
onde pretende colocá-lo. Para alterar a cor de
abaixo.
um carimbo, consulte
Altere a cor de um carimbo, a linha ou
algum texto. Deve seleccionar a cor antes de
desenhar, escrever ou carimbar na fotograﬁa.

o

Seleccione a espessura e desenhe por
cima da sua imagem para remover quaisquer
carimbos, linhas ou texto.

o

Grave as alterações que pretende
fazer às fotograﬁas. Seleccione para gravar
as alterações ao Fich. original, ou como
Novo ﬁch. Se seleccionar Novo ﬁch.,
introduza um nome do ﬁcheiro.

3 Toque nos ícones para adaptar a sua

fotograﬁa:
Recorte a sua fotograﬁa. Seleccione uma
área rectangular ou circular de recorte e mova
o seu dedo no ecrã para seleccionar a área.
Desenhe algo na sua fotograﬁa.
Seleccione a espessura da linha, entre uma
das quatro opções. Para alterar a cor da linha,
abaixo (o ícone da cor irá alterar
consulte
de acordo com a cor seleccionada).
Consulte Adicionar texto a uma
fotograﬁa.

Anule o último Efeito ou Mais
edições efectuadas à fotograﬁa.
Consulte Adicionar um efeito a
uma fotograﬁa.
Toque para abrir mais efeitos de
opções, incluindo Rodar e Espelho. Também
existem mais opções de edição avançadas.
Camuﬂagem, Saturar cores, Troca de
cores, Rodar, Espelho.
Toque para voltar à galeria.
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As suas fotograﬁas e vídeos
Adicionar texto a uma fotograﬁa
1 No ecrã de edição, toque
.
2 Seleccione Assinatura para adicionar

texto sem moldura ou optar entre formas
de balões de fala.
3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e
toque OK.
4 Mova o texto, tocando-lhe e deslizando-o
para o local que pretende.

Adicionar um efeito a uma
fotograﬁa
1 No ecrã de edição, toque
.
2 Seleccione para aplicar uma das seis

opções à fotograﬁa:
Suavizar - Mova o marcador ao longo
da barra para suavizar a focagem da
fotograﬁa. Seleccione OK para gravar as
alterações ou seleccione Cancelar.
Mais def. - Mova o marcador ao longo da
barra para aumentar a deﬁnição de
focagem da fotograﬁa. Seleccione OK
para gravar as alterações ou seleccione
Cancelar.
Efeito mosaico - Toque para aplicar
um efeito de mosaico à fotograﬁa. Toque
Anular para voltar à fotograﬁa normal.

Moldura - Adicione uma moldura à sua
fotograﬁa. Poderá ser-lhe pedido para
permitir a alteração do tamanho da sua
imagem. Para ver os tipos de moldura,
seleccione Sim. A moldura seleccionada
será aplicada sobre a sua fotograﬁa.
Alterar tam. - Toque aqui para mais
opções acerca do tamanho. Toque no
tamanho que pretende para alterar o
tamanho da fotograﬁa.
Efeito de cores - Altere a cor de uma
fotograﬁa para Preto e branco, Sépia,
Cor negativa, Efeito RGB ou Contraste.
Se seleccionar Contraste, mova o
marcador ao longo da barra para aumentar
ou diminuir o contraste.
3 Para anular um efeito, basta tocar Anular.
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SUGESTÃO! Pode adicionar mais de um efeito
a uma fotograﬁa, excepto no caso de efeitos
a cores onde só pode seleccionar uma de
cada vez.
4

5

Ad
a
1
2
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Camuﬂar uma fotograﬁa

3 Seleccione uma parte da fotograﬁa.

Camuﬂar uma fotograﬁa é óptimo para alterar
as expressões faciais de amigos, ou apenas
para distorcer uma fotograﬁa para efeitos
artísticos.
1 No ecrã de edição, toque
.
2 Seleccione Camuﬂagem, e serão

4
5

apresentadas quatro cruzes na fotograﬁa.
3 Mude as cruzes de lugar na fotograﬁa,

e.

colocando-as nas partes que pretende
camuﬂar. Por exemplo, se pretender
camuﬂar uma cara, coloque uma cruz no
canto exterior de cada um dos olhos e um
de cada lado dos lábios.

tar

6

7

É apresentada uma linha em torno de todo
a área com a mesma cor ou com cores
semelhantes. Por exemplo, o cabelo ou a
camisola de uma pessoa.
Toque OK.
Todas as cores serão removidas da
fotograﬁa, excepto a secção marcada
para saturação de cores.
Altere a intensidade da saturação,
deslizando o marcador para cima ou para
baixo na barra de intensidade.
Seleccione OK. para gravar as alterações.

Trocar as cores de uma fotograﬁa
1 No ecrã de edição, toque
.
2 Seleccione Troca de cores.
3 Seleccione uma parte da fotograﬁa.

r.

4 Seleccione uma cara para representar

a forma como pretende camuﬂar a
fotograﬁa.
5 Seleccione OK. para gravar as alterações.

Adicionar saturação de cores
a uma fotograﬁa
1 No ecrã de edição, toque
2 Seleccione Saturar cores.

4
5
6

7

É apresentada uma linha em torno de todo
a área com a mesma cor ou com cores
semelhantes.
Por exemplo, o cabelo ou a camisola de
uma pessoa.
Toque
e seleccione uma cor.
Prima OK.
A parte da fotograﬁa seleccionada para
saturação de cores será alterada para a
troca de cores seleccionada.
Seleccione OK. para gravar as alterações.

.
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Editar os seus vídeos

Juntar dois vídeos

As funções de edição estão disponíveis em
todos os tipos de vídeo, excepto 640X384 e
640x480. Não grave nestes formatos se
pretender editar o seu vídeo.

1 Abra o vídeo que gostaria de editar,

Encurtar a duração do seu vídeo
1 Abra o vídeo que pretende editar,

seleccione e toque no ecrã para abrir
as opções.
2 Seleccione
e seleccione Cortar.
3 Toque
e marque os novos pontos de
e
.
início e de ﬁm, utilizando

2
3
4

5

6

seleccione e toque no ecrã para
abrir as opções.
Seleccione
e escolha Juntar vídeo.
A pasta Vídeos irá abrir. Escolha
o vídeo que pretende juntar e toque OK.
Toque Efeito para seleccionar como
pretende juntar os vídeos: Nenhum,
Desvanecer, Zoom pan, Oval,
Descobrir, Persiana, Tabuleiro de
damas ou Dissolver.
Prima OK. seguido de Sim gravar o novo
vídeo junto. Seleccione para gravar por
cima do ﬁcheiro original ou como novo
ﬁcheiro.
Repita estes passos para juntar mais
vídeos.

Juntar uma fotograﬁa e um vídeo

5

6

7

Ad
1

2
3
4
5

1 Abra o vídeo que gostaria de editar,
4 Toque Pré-Visual. para garantir que está

satisfeito com o novo corte.
5 Touque OK. ou, em alternativa, toque

para voltar à galeria e eliminar as
alterações.
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e toque no ecrã para abrir
seleccione
as opções.
2 Seleccione
e escolha Juntar imagem.
3 A pasta Imagens irá abrir.
Seleccione a fotograﬁa que gostaria de
juntar ao seu vídeo e toque OK.
4 Toque e deslize a fotograﬁa para a juntar
ao ﬁnal ou ao início do vídeo.

6

o.

5 Toque Efeito para seleccionar como

pretende juntar a fotograﬁa e o vídeo:
Nenhum, Desvanecer, Zoom pan, Oval,
Descobrir, Persiana, Tabuleiro de
damas ou Dissolver.
6 Prima OK. seguido de Sim. Seleccione
para gravar por cima do ﬁcheiro original ou
como novo ﬁcheiro.
7 Repita estes passos para juntar mais
fotograﬁas.

7 Toque Pré-Visual. para garantir que está

satisfeito com a sobreposição de texto.
8 Prima OK. seguido de Sim. Seleccione

para gravar por cima do ﬁcheiro original ou
como novo ﬁcheiro.
9 Repita estes passos para adicionar mais
texto.

Sobrepor uma foto
1 Abra o vídeo que gostaria de editar,

Adicionar texto a um vídeo
1 Abra o vídeo que gostaria de editar,

o
2
3
4
5

e toque no ecrã para abrir
seleccione
as opções.
Seleccione
e escolha Sobreposição
de texto.
Introduza o seu texto utilizando o teclado e
seleccione OK.
Toque
e assinale quando pretende que
.
o texto seja apresentado, utilizando
Toque na área do ecrã onde pretende que
o texto seja apresentado.

2
3

4

5

ir
6

m.
7
8

6 Toque

para assinalar onde pretende
que o texto desapareça.

9

e toque no ecrã para abrir
seleccione
as opções.
Seleccione
e escolha Sobreposição
de imagem.
A pasta Imagens irá abrir. Seleccione a
fotograﬁa que pretende sobrepor ao seu
vídeo e toque OK.
Toque
e marque quando pretende que
a fotograﬁa seja apresentada, utilizando
e
.
Toque na área do ecrã onde pretende
que a fotograﬁa seja apresentada. Se
a fotograﬁa for demasiado grande, irá
sobrepor-se a todo o ecrã, e não apenas à
área seleccionada.
Toque
para assinalar onde pretende
que a fotograﬁa desapareça.
Toque Pré-Visual. para garantir que está
satisfeito com a sobreposição de fotograﬁa.
Prima OK. seguido de Sim. Seleccione
para gravar por cima do ﬁcheiro original ou
como novo ﬁcheiro.
Repita estes passos para adicionar mais
fotograﬁas.
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Adicionar uma gravação de voz

Adicionar banda sonora a um vídeo

1 Abra o vídeo que gostaria de editar,

1 Abra o vídeo que gostaria de editar,

seleccione e toque no ecrã para abrir
as opções.
2 Seleccione
e escolha Gravação de
voz.
3 A qualidade do som original será afectada
ao adicionar uma gravação de voz, toque
Sim para continuar.
4 Toque
para ver o seu vídeo. Quando
chegar a parte sobre a qual pretende
gravar a sua voz, prima
.

2
3

4
5

6

seleccione e toque no ecrã para abrir
as opções.
Seleccione
e escolha Dobragem de
áudio.
A pasta Sons irá abrir. Seleccione a faixa
que pretende juntar ao seu vídeo e toque
OK.
O som original do seu vídeo será
eliminado. Toque Sim para continuar.
Se o som for mais curto do que o vídeo,
seleccione se pretende reproduzir Uma
vez ou Repetição.
Seleccione para gravar por cima do
ﬁcheiro original ou como um ﬁcheiro novo.

Alterar a velocidade do seu vídeo
1 Abra o vídeo que gostaria de editar,
5 Prima

para parar a gravação e iniciar a
reprodução.
6 Toque Pré-Visual. para garantir que está
satisfeito com a gravação de voz.
7 Toque OK. seguido de Sim para gravar.
Seleccione para gravar por cima do
ﬁcheiro original ou como um ﬁcheiro novo.
8 Repita estes passos para adicionar mais
gravações de voz ao vídeo.
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seleccione e toque no ecrã para abrir
as opções.
2 Seleccione
e escolha Escala
horária.
3 Seleccione uma das quatro opções de
velocidade: x4, x2, x1/4, x1/2.
4 Seleccione para gravar por cima do
ﬁcheiro original ou como um ﬁcheiro novo.

Ad
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Adicionar um efeito de reduzir
iluminação
1 Abra o vídeo que gostaria de editar,

seleccione e toque no ecrã para abrir
as opções.
2 Seleccione
e escolha Efeito reduzir
iluminação.
3 Seleccione para gravar por cima do
ﬁcheiro original ou como ﬁcheiro novo.
4 O seu vídeo irá começar a aparecer no
início e a desvanecer no ﬁnal.

o.

o.
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Pode guardar quaisquer ﬁcheiros multimédia
na memória do seu telefone, de modo a
poder ter um acesso fácil a todas as suas
fotograﬁas, sons, vídeos e jogos. Também
pode gravar os seus ﬁcheiros para um cartão
de memória. A vantagem de utilizar um cartão
de memória é que pode libertar espaço na
memória do seu telefone.
Para aceder ao menu Multimédia, toque
seguido de
. Toque Os meus ﬁcheiros
para abrir uma lista de pastas com todos os
seus ﬁcheiros multimédia.

As minhas imagens
Imagens contém uma lista de fotograﬁas,
incluindo imagens predeﬁnidas carregadas
previamente no seu telefone, imagens
transferidas por si e imagens tiradas com a
câmara do seu telefone.
Toque
para alterar a visualização de
imagem em miniatura para lista.

Menus de opções As minhas
imagens
As opções que estão à sua disposição em
Imagens dependem do tipo de imagem que
seleccionou. Todas as opções estarão
disponíveis em fotograﬁas tiradas com a
câmara do seu telefone, mas só as opções
Utilizar como, Imprimir, Ordenar por e
Gestor de memória é que estão disponíveis
em imagens predeﬁnidas.
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SUGESTÃO! Para navegar numa lista de
opções, seleccione o último item visível e
deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá
mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Enviar - Envie a imagem para um amigo.
Utilizar como - Deﬁna a imagem a aparecer
em determinadas alturas.
Marcar/Desmarcar - Seleccione diversos
ﬁcheiros.
Mover - Mova uma imagem da memória do
telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.
Cópia - Copie uma imagem da memória do
telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.
Eliminar - Elimine uma imagem.
Renomear - Altere o nome de uma imagem.
Criar pasta - Crie uma nova pasta na pasta
Imagens.
Ver em slides - Inicie uma nova apresentação.
Imprimir - Imprima um ﬁcheiro de imagem
através do PictBridge ou Bluetooth®.
Ordenar por - Agrupe as imagens por uma
ordem especíﬁca.
Gestor de memória - Consulte o estado da
memória.

5

Ut

Enviar uma fotograﬁa

Po
fun
pa

1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

1
2

seleccione Imagens.
3 Seleccione uma fotograﬁa e toque
.
4 Toque Enviar e seleccione entre Mensagem,

E-mail, Colocar no blog ou Bluetooth.

3
4

er

5 Se seleccionar Mensagem ou E-mail, a

sua fotograﬁa será anexada à mensagem
e pode escrever e enviar a mensagem
normalmente. Se seleccionar Bluetooth,
irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e
o seu telefone irá procurar um dispositivo
para o qual enviar uma fotograﬁa.

Imagem ao chamar - Deﬁna uma
imagem, que será apresentada durante as
chamadas efectuadas.
Iniciar - Deﬁna uma imagem para
aparecer quando ligar o telefone.
Desligar - Deﬁna uma imagem para
aparecer quando desligar o telefone.
Imagem dos contactos - Atribua uma
imagem a uma pessoa especíﬁca da sua
lista de contactos para que a fotograﬁa seja
apresentada quando a pessoa lhe ligar.

sa.

Organizar as suas imagens

sa.

1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Imagens.

m.
a

3 Toque
e de seguida Ordenar por.
4 Seleccione entre Data, Tipo ou Nome.

Nota: Para além de agrupar as suas imagens
por categoria, também pode agrupá-las
manualmente utilizando a opção Mover.

o.

a

a

m,

Utilizar uma imagem
Pode escolher imagens para utilizar como
fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo
para identiﬁcar quem lhe liga.
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Imagens.
3 Seleccione uma imagem e toque
.
4 Toque Utilizar como e seleccione entre:
Imagem de fundo - Deﬁna uma imagem
de fundo do ecrã em modo de espera.

Eliminar uma imagem
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Imagens.
3 Seleccione uma imagem e toque
.
4 Toque Eliminar e de seguida Sim para

conﬁrmar.
SUGESTÃO! Para eliminar rapidamente um
ﬁcheiro em Os meus ﬁcheiros , toque-lhe uma
vez para o destacar com o cursor e prima a tecla
física c. Conﬁrme tocando Sim.
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Mover ou copiar uma imagem

6 Quando marcar todas as caixas que

Pode mover ou copiar uma imagem entre a
memória do telefone e o cartão de memória.
Pode pretender fazê-lo para libertar algum
espaço num dos bancos de memória ou para
evitar perder as suas imagens.
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Imagens.
3 Seleccione uma imagem e toque
4 Seleccione Mover ou Cópia.

.

Marcar e desmarcar imagens
Se pretender mover, copiar, enviar ou eliminar
diversas imagens de uma só vez, necessita
primeiro de as identiﬁcar, assinalando-as com
um visto.
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Imagens.
3 Toque

e de seguida Marcar/
Desmarcar.
4 Será apresentada uma caixa à esquerda
de cada imagem. Toque na imagem, e será
apresentado um visto na caixa,
assinalando-a.
5 Para desmarcar uma imagem, toque
novamente na imagem para retirar o visto
da caixa.
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pretender, prima
opções.

e seleccione uma das

Criar uma apresentação
Se pretender ver todas as imagens no
seu telefone ou navegar entre as que
tem, pode criar uma apresentação para evitar
que tenha que abrir e fechar cada uma das
imagens individuais.
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Imagens.
3 Toque
e de seguida Ver em slides.
4 Utilize
e para fazer avançar as
para mostrar as
imagens, ou toque
suas imagens por ordem aleatória.
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Veriﬁcar o seu estado da memória
Pode veriﬁcar o espaço que tem utilizado na
memória e o espaço restante.
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Imagens.
3 Toque
e de seguida Gestor de
memória.
4 Seleccione Memória Telef. ou Memória
externa.
Nota: Se não tiver inserido um cartão de
memória, não poderá seleccionar Memória
externa.

6 Seleccione entre Toque cham. voz,

Toque cham. vídeo, Toque de
mensagem, Ao ligar, Ao desligar.

Vídeos
A pasta Vídeos mostra uma lista dos vídeos
transferidos e dos vídeos gravados no seu
telefone.

Ver um vídeo
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Vídeos.
3 Seleccione um vídeo e toque Reprd..

Os meus sons
A pasta Sons contém os Sons predeﬁnidos
e Gravação voz. A partir daqui, poderá gerir,
enviar ou deﬁnir os sons como toques.

Utilizar um som
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Sons.
3 Seleccione Sons predeﬁnidos ou

Gravação voz.
4 Seleccione um som e toque Reprd. para o

ouvir.
5 Toque

e seleccione Utilizar como.

SUGESTÃO! Para eliminar rapidamente um
ﬁcheiro em Os meus ﬁcheiros , toque-lhe uma
vez para o destacar com o cursor e prima a tecla
física c. Conﬁrme tocando Sim.
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Utilizar opções com um vídeo em
pausa
Toque
em modo de pausa e seleccione
entre:
Captar - Capte o frame estático como
fotograﬁa.
Info. Do ﬁcheiro - Ver o Nome, Tamanho,
Data, Hora, Tipo, Duração, Dimensões,
Protecção e detalhes de direitos de autor.
Enviar - Envie o vídeo por mensagem ou
Bluetooth.
Eliminar - Elimine o vídeo.
Utilizar como - Utilize o vídeo como toque.
Editor de vídeo - Edite o videoclipe.

Editar um videoclipe
Durante a reprodução do seu vídeo, depois de
o colocar em pausa, pode seleccionar entre
uma série de opções para editar o videoclipe.
SUGESTÃO! Não é possível editar o videoclipe
utilizado como toque.
1 Seleccione um vídeo e toque Reprd..
2 Toque e de seguida
.
3 Toque Editor de vídeo e seleccione entre:

Cortar - Cortar o vídeo, mantendo apenas
a parte que pretende.
Juntar vídeo - Juntar o vídeo a outro
videoclip.
Juntar imagem - Juntar o vídeo com
uma imagem da sua pasta Imagens.
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Sobreposição de texto - Adicionar texto
a um vídeo.
Sobreposição de imagem - Adicionar
uma imagem ao vídeo.
Consulte mais informações acerca de como
Editar os seus vídeos.

Enviar um videoclipe
1 Seleccione um vídeo e toque
.
2 Toque Enviar e seleccione entre

Mensagem, Email, YouTube ou
Bluetooth.
3 Se seleccionar Mensagem ou E-mail, a
sua fotograﬁa será anexada à mensagem
e pode escrever e enviar a mensagem
normalmente. Se seleccionar Bluetooth,
irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e
o seu telefone irá procurar um dispositivo
para o qual enviar um vídeo.

Utilizar um videoclipe como toque
1 Seleccione um vídeo e toque
.
2 Toque Utilizar como e seleccione entre

Toque cham. voz ou Toque chm. vídeo.

Utilizar o menu de opções de vídeo
Na pasta Vídeos, pode seleccionar entre as
opções que se seguem:
Utilizar como - Deﬁnir um vídeo como sinal
de toque.
Enviar - Enviar um vídeo a um amigo.
Mover - Mover um videoclipe da memória do
telefone para um cartão de memória, ou viceversa.
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Cópia - Copiar um videoclipe da memória do
telefone para um cartão de memória, ou viceversa.
Eliminar - Eliminar o vídeo.
Renomear - Alterar o nome d e um vídeo.
Marcar/Desmarcar - Seleccionar diversos
ﬁcheiros.
Criar pasta - Criar uma nova pasta na pasta
Vídeos.
Ordenar por - Agrupar os vídeos por uma
ordem especíﬁca.
Gestor de memória - Ver o estado da
memória.

Os meus jogos e aplicações
Permite transferir novos jogos e aplicações
para o seu telefone, permitindo-lhe manter-se
entretido nos seus tempos livres.

Jogar um jogo
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Jogos e Aplicações.
3 Seleccione um jogo e toque Iniciar.

Utilizar o menu de opções de jogos
Na pasta Jogos e Aplicações, estão
disponíveis as seguintes opções:
Criar pasta - Criar uma pasta em Jogos e
Aplicações.
Ordenar por - Agrupa os jogos e aplicações
por Data, Tamanho ou Nome.
Gestor de memória - Ver o estado da
memória.

Transferir um jogo
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Jogos e Aplicações.
3 Seleccione Jogos e de seguida Ligar.
4 Irá fazer a ligação ao portal web, a partir

de onde pode procurar um jogo para
download.
SUGESTÃO! Para eliminar rapidamente um
ﬁcheiro em Os meus ﬁcheiros , toque-lhe uma
vez para o destacar com o cursor e prima a tecla
física c. Conﬁrme tocando Sim.
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Conteúdo Flash

Documentos

Ou

A pasta de conteúdo Flash contém todos os
seus ﬁcheiros SWF predeﬁnidos e
transferidos.

No menu Documentos, pode ver todos os
seus ﬁcheiros de documentos. A partir daqui
pode ver ﬁcheiros Excel, Powerpoint, Word,
Texto e pdf.

Ap
ﬁc
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Ver um ﬁcheiro SWF
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Conteúdo Flash.
3 Seleccione o ﬁcheiro e toque Visualizar.

Utilizar opções ver o ﬁcheiro SWF
Toque
em modo de pausa e seleccione
entre:
Reproduzir/Pausa - Pausa ou continuar a
reprodução.
Enviar - Envie o ﬁcheiro por mensagem ou
Bluetooth.
Ir para Lista - Voltar à sua lista de ﬁcheiros
SWF.
Ver Ecrã completo - Ver o seu SWF em
modo de ecrã completo (apresentado apenas
sem fazer pausa).
se tocar
S/Som - Desligar o som.
Info. Do ﬁcheiro - Ver o Nome, Tamanho,
Data, Hora, Tipo e Protecção do ﬁcheiro.

Transferir um ﬁcheiro para o seu
telefone
O Bluetooth é, provavelmente, a forma mais
fácil de transferir um ﬁcheiro do seu
computador para o seu telefone. Também
pode utilizar o LG PC Suite através do seu
cabo de sincronização.
Para transferir utilizando o Bluetooth:
1 Certiﬁque de que o Bluetooth está ligado

no telefone e no computador, e visíveis.
2 Utilize o seu computador para enviar o

ﬁcheiro por Bluetooth.
3 Quando o ﬁcheiro for enviado, tem que o
aceitar no seu telefone tocando Sim.
4 O ﬁcheiro deve aparecer na sua pasta
Documentos ou Outros.

Ver um ﬁcheiro
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Documentos.
3 Seleccione um documento e toque

Visualizar.
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Outros

Estúdio de cinema

A pasta Outros utiliza-se para guardar outros
ﬁcheiros além de fotograﬁas, sons, vídeos,
jogos ou aplicações. Utiliza-se da mesma
forma que a pasta Documentos. Poderá
constatar que, quando transfere ﬁcheiros do
seu computador para o seu telefone, estes
aparecem na pasta Outros e não na pasta
Documentos. Se isso acontecer, poderá
movê-los.

O Estúdio de cinema permite-lhe criar uma
apresentação de imagens, juntamente com
música.

Para mover um ﬁcheiro de Outros para
Documentos:
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Os meus ﬁcheiros e de seguida

Outros.
3 Seleccione um ﬁcheiro e toque
.
4 Toque Mover, e de seguida toque Mover

novamente.
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Criar um ﬁlme
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Estúdio de cinema.
3 Toque
para adicionar uma imagem.

Toque nas imagens que pretende incluir e
de seguida seleccione OK.
4 Toque
para seleccionar o estilo de
Muvee.
Seleccione entre:
clássico
sempre
Moody
moderno
musical
5 Toque Reprd. para ver o ﬁlme que criou.
6 Toque
e de seguida Gravar local para
seleccionar onde pretende gravar o ﬁlme.

Listas de reprodução - Inclui todas as listas
de reprodução criadas.
Artistas - Fazer uma pesquisa na sua
colecção de música por artista.
Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua
colecção de música por álbum.
Géneros - Fazer uma pesquisa na sua
colecção de música por género.
Reprod. aleatória - Permite ouvir a sua
música por ordem aleatória.

Transferir música para o seu
telefone
A forma mais fácil de transferir música para o
seu telefone é via Bluetooth ou através do seu
cabo de sincronização.
Também pode utilizar o LG PC Suite.

A Minha Música

Para transferir utilizando o Bluetooth:

O seu LG KU990i possui um leitor de música
integrado para que possa reproduzir todas as
suas faixas preferidas.
Para aceder ao leitor de música, toque
e de seguida A Minha
seguido de
Música. A partir daqui, pode aceder a uma
série de pastas:

1 Certiﬁque-se de que o Bluetooth está

Reproduzido recentemente - Ver todas as
canções reproduzidas recentemente.
Todas as faixas - Inclui todas as músicas
existentes no seu telefone.
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ligado nos dois dispositivos, e que com a
visibilidade activa.
2 Seleccione o ﬁcheiro de música no outro
equipamento e escolha-o para o enviar por
Bluetooth.
3 Quando o ﬁcheiro for enviado, tem que o
aceitar no seu telefone tocando Sim.
4 O ﬁcheiro deve ser apresentado em
A Minha Música > Todas as faixas.
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Reproduzir uma música
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque A Minha Música, e de seguida
3
4
5
6
7

ao
eu

Todas as faixas.
Seleccione a música que pretende
reproduzir e toque Reprd..
Toque para colocar a música em pausa.
Toque
para avançar para a música
seguinte.
Toque
para avançar para a música
anterior.
Toque
para parar a música e voltar
ao menu A Minha Música.
SUGESTÃO! Para alterar o volume durante a
reprodução de música, toque .

Utilizar opções durante
a reprodução de música
Toque

e seleccione entre:

Minimizar - Fazer o ecrã do leitor de música
desaparecer, para poder continuar a utilizar o
seu telefone normalmente.
Visualização - Seleccione os efeitos visuais.
Info. do ﬁcheiro - Ver o Nome, Tamanho,
Data, Hora, Tipo, Duração, Protecção e
direitos de autor da música.
Enviar - Enviar a música por mensagem ou
Bluetooth.
Utilizar como - Utilizar a música como
um dos seus toques.

Criar uma lista de reprodução
Permite-lhe criar as suas próprias listas de
reprodução, seleccionando uma série de
músicas da pasta Todas as faixas.
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque A Minha Música, e de seguida

Listas de reprodução..
3 Toque Adicionar, e de seguida introduza o

or

nome da lista de reprodução e toque OK.
4 Será apresentada a pasta Todas as faixas.

Toque em todas as canções que gostaria
de incluir na sua lista de reprodução; será
apresentado um visto junto ao seu nome.
5 Toque OK.
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Para reproduzir uma lista de reprodução,
seleccione-a e toque Reprd..
Nota: Para adicionar uma segunda lista de
e de seguida Adic.
reprodução, toque
nova Lista de reprod..

Editar uma lista de reprodução
Ocasionalmente, pode pretender adicionar
canções novas ou eliminar canções de uma
lista de reprodução. Quando for o caso, pode
editar a lista de reprodução.
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque A Minha Música, e de seguida

Listas de reprodução..
3 Seleccione a lista de reprodução.
4 Toque
e seleccione:
Adicionar novas músicas – Para
adicionar mais músicas à lista de
reprodução. Marque aquelas que deseja e
toque Concluído.
Mover p/cima / p/baixo – Mover a
música para cima ou para baixo na lista,
para alterar a ordem de reprodução.
Enviar – Enviar uma música como
mensagem ou via Bluetooth.
Retirar da lista – Retirar uma música da lista
de reprodução. Toque Sim para conﬁrmar.
Marcar/Desmarcar - Seleccionar
diversos ﬁcheiros.
Utilizar como – Permite deﬁnir a música
como efeito sonoro.
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Eliminar uma lista de reprodução
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Música, e de seguida Listas de

1
2

reprodução..
e de seguida Eliminar ou
Eliminar tudo para eliminar todas as
listas de reprodução.

3 Toque

Listas de reprodução de vídeo
Todos os seus vídeos são guardados no menu
Listas rep. de vídeo.
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque vídeo, e de seguida Todos os

vídeos.
Será apresentada uma lista de todos os
seus videoclips.
3 Toque OK. para ver um vídeo.
Pode gerir os seus videoclipes criando listas
de reprodução.
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Listas rep. de vídeo, e de seguida

Listas de reprodução.
3 Toque Adicionar, e de seguida introduza o

nome da lista de reprodução e toque OK.
4 Todos os seus vídeos serão apresentados

numa lista. Seleccione aqueles que
pretende na lista de reprodução; será
apresentado um visto junto ao seu nome.
5 Toque Concluído.

Gravador de voz
Utilize o seu Gravador de voz para gravar
notas de voz ou outros sons.

Gr
1
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3
4
5

1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Gravador de voz e de seguida

e seleccione entre:
Duração – Deﬁnir a duração da gravação.
Seleccione Tamanho p/ MMS, 1 min. ou
Sem limite.
Qualidade – Seleccionar a qualidade de
som. Seleccione entre Muito boa, Boa ou
Normal.
Ir para sons – Abrir a pasta de gravação
de voz em Sons.

nu
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Gravar um som ou voz
1
2
3
4
5

Toque
e de seguida
.
Toque Gravador de voz.
Toque
para começar a gravar.
Toque para terminar a gravação.
Toque para ouvir a sua gravação.

Enviar a gravação de voz
1 Quando acabar de gravar, toque
2 Toque Enviar e seleccione entre

.

Mensagem, E-mail ou Bluetooth. Se
seleccionar Mensagem ou E-mail, irá
adicionar a gravação à sua mensagem, e
pode escrevê-la e enviá-la normalmente.
Se seleccionar Bluetooth, irá ser-lhe
pedido para ligar o Bluetooth.
Nota: Quando terminar a gravação, toque
e seleccione Enviar, Renomear, Eliminar,
Utilizar como (para utilizar a gravação como
toque) ou Ir para Sons.

Utilizar o rádio
O seu LG KU990i possui uma função de rádio
FM, para que possa sincronizar as suas
estações preferidas, para ouvir em viagem.
Nota: Deverá ligar os seus auscultadores
para poder ouvir rádio. Ligue-os ao conector
dos auscultadores (é o mesmo conector ao
qual liga o seu carregador).

.
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Procurar estações

Editar os canais

Ou

Pode sintonizar estações de rádio no seu
telefone, procurando-as manualmente ou
automaticamente. Então, serão gravadas em
números de canais especíﬁcos, para que não
tenha que voltar a sintonizá-las. Pode guardar
um máximo de 12 canais no seu telefone.

Pode pretender mover as estações para outro
canal, de modo a que aquelas que ouve mais
frequentemente sejam mais fáceis de aceder.

1
2

1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Rádio FM e de seguida

que pretende alterar.

Para sintonizar automaticamente:
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Rádio FM e de seguida
.
3 Toque Busca auto. e de seguida Sim. As

estações encontradas serão associadas
automaticamente a um número de um
canal no seu telefone.
Para sintonizar manualmente:
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Rádio FM e de seguida
.
3 Toque Sintonização manual e introduza

a frequência da estação.
4 Toque OK, e de seguida Guard..
5 Seleccione o número do canal onde

pretende guardar a estação, e toque OK.
Nota: Também pode sintonizar manualmente
uma estação, utilizando e apresentados
junto à frequência de rádio.

70 LG KU990i | Manual do Utilizador

.

3 Toque Editar canal e seleccione o canal
4 Seleccione uma estação de um dos outros

canais, ou sintonize manualmente o canal
na frequência que pretende.
5 Toque OK.

Repor os canais
1
2
3
4

Toque
e de seguida
.
Toque Rádio FM e de seguida .
Toque Editar canal e de seguida .
Seleccione Repor para reiniciar o canal
actual ou seleccione Repor todos para
reiniciar todos os canais. Todos os canais
voltam à frequência inicial de 87,5Mhz.

ro
is
er.

Ouvir rádio
1 Toque
e de seguida
.
2 Toque Rádio FM e de seguida toque

no número do canal da estação que
pretende ouvir.
SUGESTÃO! Para optimizar a recepção
de rádio, estique o cabo do auricular, que
funciona como antena de rádio.

os
al

s
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Agenda
Adicionar um evento ao seu
calendário
1 No ecrã de espera, seleccione

2
3
4

5
6

7

8

, de
e seleccione Agenda.
seguida toque
Seleccione Calendário.
Seleccione a data à qual pretende
adicionar um evento.
Toque e de seguida Novo evento.
Seleccione se pretende adicionar uma
Marcação, um Aniversário ou um
Aniversário, e toque OK.
Assinale a data e introduza a hora que
gostaria de marcar para início do evento.
No caso de marcações e aniversários,
introduza a hora de início e de ﬁm do
evento nas duas caixas inferiores de hora
e data.
Se pretender adicionar um assunto ou uma
nota, toque Assunto ou Nome e introduza
a sua nota, seguida de OK.
Seleccione OK. e o seu evento será
gravado no calendário. Um cursor
quadrado assinala o dia onde foram
gravados os eventos, e irá ouvir uma
campainha à hora de início do seu evento,
para que possa manter-se organizado.
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Sugestão! Pode deﬁnir um período de férias no
seu calendário. Toque todos os dias das suas
férias, um de cada vez, e de seguida toque
e seleccione Feriado. Todos os dias ﬁcarão
sombreados a vermelho. Quando vier a deﬁnir
um alarme, pode optar por excluir os dias
assinalados como feriados.

Alterar a sua vista de calendário
predeﬁnida
, de
e seleccione Agenda.
seguida toque
Seleccione Deﬁnições.
2 Toque em Calendário e seleccione entre
Vista mensal ou Vista semanal.
3 Prima OK para conﬁrmar a sua escolha.

Ad
ta
1
2
3

4

1 No ecrã de espera, seleccione

Pa
1

2
3

e

Adicionar um item à sua lista de
tarefas
1 No ecrã de espera, seleccione

, de
e seleccione Agenda.
seguida toque
2 Seleccione Tarefas e toque Adicionar.
3 Deﬁna a data da tarefa, adicione notas
e seleccione o nível de prioridade: Alta,
Média ou Baixa.
4 Guarde o item da sua lista de tarefas,
seleccionando OK.
Sugestão! Pode editar um item
seleccionando-o, e tocando . Agora
seleccione Editar. Conﬁrme as suas correcções
seleccionando Guard..

Utilizar o localizador de data
O Localizador de data é um utilitário prático
que o ajuda a calcular qual será a data depois
de decorrido um determinado número de
dias. Por exemplo, 60 dias a contar de
10.10.09 será 09.12.2009. Este utilitário é
óptimo para balizar prazos.
1 No ecrã de espera, seleccione
2
3
4
5

, de
e seleccione Agenda.
seguida toque
Seleccione Localizador de data.
No separador De, deﬁna a data pretendida.
No separador Após deﬁna o número de
dias.
A Data ﬁnal será apresentada abaixo.

Partilhar uma tarefa
1 No ecrã de espera, seleccione

, de seguida
e seleccione Agenda.
Seleccione Tarefas.
2 Seleccione a tarefa que pretende partilhar,
e de seguida toque .
3 Seleccione Enviar. Pode optar por
partilhar a sua tarefa por SMS, MMS,
E-mail ou Bluetooth.
Sugestão! Pode fazer cópias de segurança
e sincronizar o seu calendário com o seu
computador. Consulte PC Sync.
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Agenda
Conﬁgurar o seu alarme

Adicionar uma Nota

1 No ecrã de espera, seleccione

1 No ecrã de espera, seleccione

2
3
4

5

6

7

8

, de
e seleccione Alarmes.
seguida
Seleccione e toque Adic. nova.
Deﬁne a hora a que pretende que o alarme
toque e prima OK.
Seleccione se pretende que o seu alarme
toque Uma vez, Diariamente, 2ª-. - 6ª-.
2ª-. - Sáb., Sáb. - Dom ou Excepto
férias. Prima OK.
Seleccione para seleccionar o toque do
seu alarme. Para ouvir os sons, toque no
som, seguido de Reprd.. Depois de fazer a
sua selecção, toque OK.
Adicione uma nota correspondente ao
alarme. Toque OK quando acabar de
introduzir a nota. Quando o alarme tocar, a
nota será apresentada.
Finalmente, pode deﬁnir o intervalo de
repetição como 5, 10, 20, 30 minutos,
1hora ou Desligado. Prima OK para
conﬁrmar a sua escolha.
Quando deﬁnir o seu alarme, toque OK.

, de
e seleccione Notas.
seguida toque
2 Se não tiver quaisquer notas, seleccione
Adicionar, ou, se já tiver adicionado
algumas notas, seleccione seguido de
Adicionar nova.
3 Introduza a sua nota, seguida de OK.
4 A sua nota será apresentada no ecrã da
próxima vez que abrir a aplicação Notas.
Sugestão! Pode editar uma nota existente.
Seleccione aquela que pretende editar e
toque Editar.

Utilizar a sua calculadora
1 No ecrã de espera, seleccione
2
3
4

Nota: Pode deﬁnir até 5 alarmes.
5
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, de
e seleccione Utilitáriou.
seguida toque
Seleccione Calculadora.
Toque nas teclas numéricas para introduzir
números.
Para fazer cálculos simples, toque na
função de que necessita (+, –, *, /),
seguida de =.
Para fazer cálculos mais complexos, toque
e seleccione entre sin, cos, tan, log,
ln, exp, sqrt, deg ou rad.

Ad
re
1
2
3

4

.

Adicionar uma cidade ao seu
relógio mundial
, de
e seleccione Utilitáriou.
seguida toque
2 Seleccione Relógio mundial.
3 Toque no ícone , seguido de Adicionar
cidade. Comece por introduzir o nome da
cidade de que necessita, e esta será
apresentada no topo do ecrã. Em
alternativa, toque Mapa, e seleccione no
mapa a sua cidade de eleição.
4 Toque OK para conﬁrmar a sua escolha.

Converter uma unidade
1 No ecrã de espera, seleccione

1 No ecrã de espera, seleccione

Sugestão! Se estiver no estrangeiro, pode
alterar o fuso horário do Relógio mundial,
tocando , seguido de Alterar zona
horária. Seleccione o fuso horário que
pretende, conforme referido acima, e toque OK.

2
3

4

5

, de
e seleccione Utilitário.
seguida toque
Seleccione Conversor.
Seleccione se pretende converter Moeda,
Superfície, Comprimento, Peso,
Temperatura, Volume ou Velocidade.
De seguida, pode seleccionar a unidade e
introduzir o valor a partir do qual pretende
fazer a conversão, seguido da unidade
para a qual pretende fazer a conversão.
O valor correspondente será apresentado
no ecrã.

ou.

zir

ue
,
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PC Sync
Pode sincronizar o PC com o seu telefone,
para assegurar que todas as suas datas
e todos os seus dados importantes
correspondem, mas também como cópia de
segurança, para que possa ﬁcar descansado.

Ligar o seu telefone e o PC
1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao seu

PC.
2 Clique duas vezes no ícone LG PC Suite

no seu ambiente de trabalho.
3 Clique em Assistente de ligação, e de
seguida USB.
4 Clique em Próx., de seguida novamente
Próx., e depois Concluir. O seu telefone e o
seu PC ﬁcarão ligados.

Fazer cópias de segurança e repor
as informações do seu telefone
1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme

descrito acima.
2 Clique no ícone Cópia Segurança, e
seleccione Cópia Segurança ou Repor.
3 Assinale o conteúdo que pretende
incluir na cópia de segurança ou repor.
Seleccione o local para onde pretende
fazer a cópia de segurança das
informações, ou a partir do qual pretende
repor as informações. Clique OK.
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4 A cópia de segurança das suas

informações será realizada.

Ver os ﬁcheiros do seu telefone no
seu PC
1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme

descrito acima.
2 Clique no ícone Conteúdo.
3 Todos os seus documentos, conteúdo

ﬂash, imagens, sons e vídeos gravados no
seu telefone serão apresentados no ecrã,
na pasta Telefone LG.
Sugestão! Ver o conteúdo do seu telefone
no seu PC ajuda-o a organizar ﬁcheiros, a
organizar documentos e a retirar conteúdo de
que já não necessita.

No
se
cli
es
Ed
tu
no
pa
Te
do
nú

Si
1
2
3

Sincronizar os seus contactos
1 Ligue o seu telefone ao PC.
2 Clique no ícone Contactos.
3 Seleccione Transf, e de seguida Importar

do telefone móvel. O seu PC irá importar
e mostrar todos os contactos gravados no
seu cartão USIM e no seu telefone.
4 Clique em Ficheiro e seleccione OK.
De seguida pode seleccionar para onde
pretende gravar os seus contactos.

4

o

o
,

ar
ar
o

Nota: Para fazer cópias de segurança dos
seus contactos gravados no cartão USIM,
clique na pasta do cartão SIM do lado
esquerdo do ecrã, no seu PC. Seleccione
Editar no topo do ecrã, e de seguida Selec.
tudo. Clique com o botão direito do rato
nos seus contactos e seleccione Cópia
para contacto. De seguida clique na pasta
Telefone que se encontra do lado esquerdo
do seu ecrã, e serão apresentados todos os
números.

Utilizar o seu telefone como
dispositivo de armazenamento de
massa
O seu telefone só pode ser utilizado como
dispositivo de armazenamento de massa se
inserir um cartão de memória.
1 Desligue o telefone do seu PC.
2 No ecrã de espera, seleccione
3
4

Sincronizar as suas mensagens

5

1 Ligue o seu telefone ao PC.
2 Clique no ícone Mensagens.
3 Todas as mensagens do PC e do seu

telefone serão apresentadas em pastas no
seu ecrã.
4 Utilize a barra de ferramentas no topo
do ecrã para editar e reorganizar as
mensagens.

6

, de
seguida prima
e seleccione Telefone.
Seleccione Conectividade, e de seguida
Modo de ligação USB.
Seleccione Armazenamento de Massa e
toque OK.
Ligue o seu telefone ao seu PC. Irá ver
no seu telefone: A ligar como armazen
massa… seguido de Lig como modo
armazen de massa. Não deslig
durante transferência..
Todos os ﬁcheiros do seu telefone serão
guardados automaticamente no disco
rígido do seu PC.

Nota: O seu telefone deve ser desligado do seu
PC para iniciar o armazenamento de massa.
Nota: O armazenamento de massa faz
cópias de segurança do conteúdo gravado
apenas no seu cartão de memória, e não na
memória do seu telefone. Para transferir o
conteúdo para a memória do seu telefone
(e.g., os contactos), será necessário fazer a
sincronização utilizando o PC Sync.
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PC Sync

A

Conversor de DivX

Co
po
pre
de
ne
tra
jog

Quando instalar, seleccione DivX em Program
Files no seu PC, de seguida DivX converter,
seguido de Converter.
Assim, irá abrir a aplicação Conversor. Utilize
as setas da aplicação para alterar o formato
de conversão para Móvel. Se clicar com o
botão direito do rato da caixa da aplicação e
seleccionar Preferências, pode alterar o local
onde irá gravar os ﬁcheiros convertidos.
Quando estiver pronto para converter os seus
ﬁcheiros, basta arrastar e largar os ﬁcheiros
na aplicação, para uma análise inicial. De
seguida, deverá seleccionar Conversor para
iniciar o processo. Quando o processo estiver
concluído, será apresentada uma mensagem
de Conversão concluída.
O ﬁcheiro convertido pode, então, ser
transferido para o seu telefone, utilizando
a função de armazenamento de massa ou
Carregar via conteúdo, utilizando o software
PC Sync.
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A web
Com o browser na ponta dos seus dedos,
pode obter notícias actualizadas e a
previsão do tempo, bem como informações
de desporto ou de trânsito, sempre que
necessitar. Além disso, o browser permite-lhe
transferir a música, toques, wallpapers e
jogos.

Aceder à web
1 No ecrã de espera, seleccione

, de
e seleccione Internet.
seguida toque
2 Para aceder directamente à página inicial
do browser, seleccione Pagina Inicial. Em
alternativa, seleccione Inserir endereço
e introduza o URL desejado, seguido de
Ligar.

Pagina Inicial

Nota: A ligação a este serviço e o download
de conteúdos implica custos adicionais.
Consulte as tarifas de dados junto do seu
fornecedor de rede.

Adicionar e aceder aos seus
favoritos
Para um acesso rápido e fácil aos seus
websites favoritos, pode adicionar favoritos e
gravar páginas web.
1 No ecrã de espera, seleccione
2
3

4
5

, de
e seleccione Internet.
seguida toque
Seleccione Favoritos. Será apresentada
uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
Para adicionar um novo favorito,
seleccione e toque Adic. Novo.
Introduza o nome do seu favorito, seguido
do URL.
Toque OK. O seu favorito será, então,
apresentado na sua lista de favoritos.
Para aceder ao favorito, basta deslocar-se
até ao favorito pretendido e tocar Abrir.
Será feita a ligação ao seu favorito.
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A web
Gravar uma página

Ver o histórico do seu browser

Ut

1 Aceda à webpage que pretende, conforme

1 No ecrã de espera, seleccione

, de
e seleccione Internet.
seguida toque
Seleccione Histórico.
2 Será apresentada uma lista dos títulos
de páginas web às quais acedeu
recentemente. Para aceder a uma destas
páginas, basta seleccionar a página
pretendida e tocar Ligar.

O
pa
eal
ou

Alterar as deﬁnições do seu
browser web

2

descrito acima.
2 Toque
e seleccione Guardar esta
página.
3 Introduza o nome da página web, para que
possa reconhecê-la facilmente.
4 Toque OK.
SUGESTÃO! Este menu também lhe permite
editar o título de páginas guardadas, proteger
ou desproteger a nota do ecrã, e eliminar as
páginas guardadas.

1 No ecrã de espera, seleccione

Aceder a uma página gravada
1 No ecrã de espera, seleccione

, de
e seleccione Internet.
seguida toque
2 Seleccione Págs. Guardadas.
3 Seleccione a página pretendida e toque ,
seguido de Abrir.
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, de
e seleccione Internet.
seguida toque
Seleccione Deﬁnições.
2 Pode optar por editar Perﬁs, Codiﬁcação,
Cache, Cookies, Script Java,
segurança, repor todas as deﬁnições,
seleccionando Repor conﬁgurações.
3 Quando alterar as suas deﬁnições,
seleccione OK.

Ut
1

3

4

5

t.

s

t.

ão,

Utilizar o seu telefone como modem
O seu KU990i pode funcionar como modem
para o seu PC, proporcionando-lhe acesso ao
e-mail e à internet, mesmo quando não fazer
a ligação por cabo. Pode utilizar o cabo USB
ou o Bluetooth.
Utilizar o cabo USB:
1 Certiﬁque-se de que possui o LG PC Suite
instalado no seu PC.
2 Ligue o seu KU990i e o seu PC utilizando
o cabo USB e execute o software LG PC
Suite.
3 Clique Comunicação no seu PC. Depois
clique em Deﬁnições e seleccione
Modem.
4 Seleccione Modem USB LG Mobile e
seleccione OK. Será, então, apresentado
no ecrã.
5 Clique Ligar e o seu PC irá fazer a ligação
através do seu KU990i.

Utilizar o Bluetooth:
1 Certiﬁque-se de que o Bluetooth está

Ligado e Visível no PC e no seu KU990i.
2 Faça o emparelhamento do PC e do seu

3

4
5
6

7

KU990i, fazendo com que seja necessário
um código para fazer a ligação.
Utilize o Assistente de ligação no seu
LG PC Suite para criar uma ligação
Bluetooth activa.
Clique Comunicação no seu PC.
De seguida clique A conﬁgurar.
Clique Modem.
Seleccione Modem standard sobre
link Bluetooth e clique OK. Será, então,
apresentado no ecrã.
Clique Ligar e o seu PC irá fazer a ligação
através do seu KU990i.
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Deﬁnições
Nesta pasta, pode adaptar as suas deﬁnições,
de modo a personalizar o seu KU990i.

Alterar as deﬁnições do seu ecrã
1 Toque
e de seguida seleccione
.
2 Toque Ecrã e de seguida seleccione entre:

Tema do ecrã principal - Seleccionar o
tema do seu ecrã de espera ou chamadas
efectuadas.
Relógio e Calendário - Seleccionar os
elementos que pretende ver no seu ecrã
de espera.
Brilho - Ajustar o brilho do ecrã.
Nota: Quanto mais tempo a luz de fundo
ﬁcar ligada, maior é o consumo de energia,
e mais vezes poderá ter que carregar o seu
telefone.
Tema do Telefone - Alterar rapidamente
o aspecto geral do seu telefone.
Tipo de letra - Ajustar a cor da letra.
3 Toque OK. para gravar as suas deﬁnições.
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Personalizar os seus perﬁs

Al

Pode alterar rapidamente o seu perﬁl no ecrã
de espera. Basta tocar no ícone do perﬁl
actualmente activo no canto superior direito.

De
co
ad

Utilizando o menu de deﬁnições, pode
personalizar cada uma das deﬁnições do
perﬁl.
1 Prima
e de seguida seleccione
.
2 Toque Perﬁs e de seguida seleccione o

perﬁl que pretende editar. Não é possível
editar os perﬁs S/Som e Apenas
vibração.
3 Toque
e seleccione Editar.
4 Poderá, então, alterar todas as deﬁnições
de som e de alerta disponíveis na lista,
incluindo as suas deﬁnições de Toque e
Volume e muitas outras.

S
o
o
p
1
2

rã

.

s

Alterar as deﬁnições do seu telefone
Desfrute da liberdade de adaptar a forma
como o seu KU990i trabalha, para que se
adapte a si da melhor forma possível.
SUGESTÃO! Para navegar numa lista de
opções, seleccione o último item visível e deslize
o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover
para cima, tornando mais itens visíveis.
1 Toque
e de seguida seleccione
.
2 Toque Telefone e de seguida seleccione a

lista abaixo.
Data e hora - Ajuste as suas deﬁnições de
data e hora ou seleccione a opção actualizar
automaticamente a hora para quando viajar
ou para actualizar a hora de Verão.
Poupança de energia - Seleccione esta
opção para colocar as deﬁnições de
fábrica de poupança de energia em
Activado ou Desactivado.
Idiomas - Altere o idioma do ecrã do seu
KU990i.
Segurança - Ajuste as suas deﬁnições de
segurança, incluindo os códigos PIN, o
bloqueio do telefone e o bloqueio auto do
teclado.
Conectividade - Consulte Alterar as
suas deﬁnições de conectividade na
próxima página para mais informações.
Gestor de memória - Consulte Utilizar
o gestor de memória para mais
informações.

Calibragem do ecrã - Reinicie o seu ecrã
para uma maior facilidade de utilização.
Repor conﬁgurações - Repor todas as
suas conﬁgurações, de acordo com as
deﬁnições de fábrica.
Informações do telefone - Ver as
informações técnicas do seu KU990i.

Alterar as suas deﬁnições de
conectividade
As suas deﬁnições de conectividade já foram
conﬁguradas pelo seu operador de rede, para
que possa desfrutar do seu telefone desde o
início. Se pretender alterar quaisquer
deﬁnições, utilize este menu.
Toque
e de seguida
. Toque Telefone
e seleccione Conectividade.
Deﬁnições de rede - O seu KU990i faz a
ligação automaticamente à sua rede favorita.
Para alterar estas deﬁnições, prima este menu.
Ponto de acesso - O seu operador de rede já
gravou estas informações. Pode adicionar
novos pontos de acesso, utilizando este menu.
Modo de ligação USB - Seleccione Serviço
de dados e sincronize o seu KU990i utilizando
o software LG PC Suite para copiar ﬁcheiros
do seu telefone. Consulte para mais
informações acerca da sincronização.
Serviço de sinc - Consulte para mais
informações acerca da sincronização.
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Deﬁnições
Deﬁnições de streaming - O seu operador
de rede já gravou estas informações. Poderá
editá-las, se pretender fazer alterações.
Saída TV - Seleccione PAL ou NTSC para
ligar o seu KU990i a uma TV.
Nota: O cabo de saída de TV encontra-se
disponível para venda em separado.

Utilizar o gestor de memória

Memória externa - Ver a memória disponível
no seu cartão de memória (poderá ter que
adquirir o seu cartão de memória em separado).
Deﬁnições de armazenamento primários
- Seleccione a localização que prefere para
guardar os seus itens.

Ligue o modo de voo seleccionando
e, de
. Toque Modo de voo e
seguida,
seleccione On. O modo de voo não lhe
permite fazer chamadas, ligar à Internet,
enviar mensagens ou utilizar o Bluetooth.

Pode utilizar o gestor de memória para
especiﬁcar a utilização de cada um dos tipos
de memória, e veriﬁcar o espaço disponível.

Enviar e receber os seus ﬁcheiros
utilizando o Bluetooth

Memória comum do telefone - Ver a
memória disponível no seu KU990i para
Fotograﬁas, Sons, Vídeo, Flash, MMS, E-mail,
aplicações Java e outros.
Memória reservada do telefone - Ver a
memória disponível no seu telefone para
SMS, Contactos, Calendário, lista de Tarefas,
Notas, Alarme, histórico de chamadas,
Favoritos e diversos itens.
Memória cartão SIM - Ver a memória
disponível no seu cartão SIM.
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5
6

Utilizar o modo de voo

O seu KU990i possui três tipos de memória:
telefone, cartão USIM e um cartão de
memória (poderá ter que adquirir o cartão de
memória em separado).

seguido de
. Seleccione
Toque
Telefone e de seguida Gestor de memória.

4

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar
e receber os seus ﬁcheiros, uma vez que não
é necessário utilizar ﬁos, e a ligação é rápida
e fácil. Também pode ligar um auricular
Bluetooth para fazer e receber chamadas.
Para enviar um ﬁcheiro:
1 Abra o ﬁcheiro que pretende enviar normalmente, um ﬁcheiro de fotograﬁa,
vídeo ou música.
2 Toque
e seleccione Enviar.
Seleccione Bluetooth.
3 Toque Sim para ligar o Bluetooth.
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4 O seu KU990i irá procurar

automaticamente outros dispositivos
equipados com Bluetooth ao seu alcance.
5 Seleccione o dispositivo para o qual
pretende enviar o ﬁcheiro, e toque OK.
6 O seu ﬁcheiro será enviado.
Sugestão! Fique atento à barra de progresso
para ter a certeza de que o ﬁcheiro é enviado.

Para receber um ﬁcheiro:
1 Para receber ﬁcheiros, o seu Bluetooth

deve estar Ligado e Visível. Consulte
alterar as suas deﬁnições Bluetooth abaixo
para mais informações.
2 Será apresentada uma mensagem
pedindo-lhe para aceitar o ﬁcheiro do
remetente. Toque Sim para receber o
ﬁcheiro.
3 Poderá ver onde foi gravado o seu ﬁcheiro,
e pode optar por Ver o ﬁcheiro ou Utilizar
como imagem de fundo. Os ﬁcheiros
serão, normalmente, gravados na pasta
correspondente em Os meus ﬁcheiros.
Alterar as suas deﬁnições bluetooth:
1 Toque
e seleccione Deﬁnições.
2 Seleccione Bluetooth e de seguida

Deﬁnições.

Fazer as suas alterações a:
Visibilidade BT - Seleccione Visível ou
Oculto.
Nome do meu disp - Introduzir o nome
do seu KU990i.
Serviços suportados - Seleccionar de
que forma pretende utilizar o Bluetooth,
relativamente aos diferentes serviços.
Consulte Utilizar o seu telefone como
modem ou Utilizar um auricular
Bluetooth.
Endereço - Alterar o seu endereço
Bluetooth.

Emparelhar com outro equipamento
Bluetooth
Emparelhando o seu KU990i e outro
dispositivo, pode conﬁgurar uma ligação
protegida por código. Isto signiﬁca que o seu
emparelhamento é mais seguro.
1 Certiﬁque-se de que o seu Bluetooth está
Ligado e Visível.
Pode alterar a sua visibilidade no menu
Deﬁnições.
2 Toque Disp. emparelhados e de seguida
Novo.
3 O seu KU990i irá procurar dispositivos.
Quando a procura estiver concluída, irá
ser apresentado Act. e Adicionar no ecrã.
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Deﬁnições
4 Seleccione o dispositivo com o qual

pretende fazer o emparelhamento e
introduza o código; de seguida toque OK.
5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação
ao outro dispositivo, no qual deverá
introduzir o mesmo código.
6 A sua ligação Bluetooth protegida por
código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth
1 Certiﬁque-se de que o seu Bluetooth está

Ligado e Visível.
2 Siga as instruções fornecidas com o seu

auricular para colocar o seu auricular
em modo de emparelhamento, e faça o
emparelhamento dos seus dispositivos.
3 Toque Sim para Ligar agora. O seu
KU990i irá passar automaticamente para o
seu perﬁl de Auricular.
SUGESTÃO! Consulte para mais informações
acerca do Modo de atend. c/BT para poder
controlar a forma de atendimento de
chamadas sempre que o seu auricular
Bluetooth estiver ligado.

A
Actualização de software
Programa de actualização de software
do telemóvel LG
Para mais informações acerca de como
instalar e utilizar este programa, visite
http://update.lgmobile.com.
Esta função permite-lhe actualizar o seu
software para a versão mais recente, de
forma rápida e conveniente, através da
Internet, sem necessidade de visitar o nosso
centro de assistência.
Uma vez que o programa de actualização
de software do telemóvel exige toda a
atenção do utilizador durante o processo de
actualização, certiﬁque-se de que observa
todas as instruções e notas apresentadas
em cada etapa, antes de prosseguir. Note
que a remoção do cabo de comunicação
de dados USB ou das baterias durante a
actualização pode daniﬁcar gravemente o
seu telemóvel. Uma vez que o fabricante
não se responsabiliza por qualquer perda de
dados durante o processo de actualização,
recomendamos que faça previamente uma
cópia de segurança de quaisquer informações
importantes, para salvaguarda das mesmas.
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Acessórios
Existem vários acessórios disponíveis para o seu telemóvel, que podem ser vendidos
em separado. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de
comunicação pessoais. Para mais informações acerca da disponibilidade, consulte o seu
representante local.

Acessórios básicos:

Carregador
de viagem

o

e

es
.

Bateria

Acessórios opcionais:
•

Cabo USB

• Auricular

estéreo

•

Carregador para veículo

• Auricular

estéreo com controlo remoto

• Auricular

mono

•

Cartão de memória

NOTA:
•

Esta lista de Acessórios não está completa. Para obter uma lista de acessórios
disponível na sua região, consulte o seu representante local.

•

Utilize sempre acessórios originais LG.

•

Caso não o faça, pode invalidar a garantia.

• Alguns

acessórios podem ser diferentes ou podem não estar disponíveis em todos os
mercados.
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Serviço de rede

Especiﬁcações técnicas

O telefone sem ﬁos descrito neste guia está
aprovado para utilização em redes GSM 900,
DCS 1800, PCS1900 e W-CDMA.

Geral

A uma série de funções incluídas neste guia
designa-se Serviços de Rede. Trata-se de
serviços especiais aos quais pode aceder
através do seu fornecedor de serviços sem
ﬁos. Antes de poder usufruir de qualquer um
destes Serviços de Rede, deverá subscrever
os mesmos através do seu fornecedor de
serviços e obter instruções relativamente
à sua utilização pelo seu fornecedor de
serviços.
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Nome do produto: KU990i
Sistema: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Temperaturas ambiente
Máx.: +55°C (em espera),
+45°C (em carregamento)
Mín.: -10°C

s

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 especiﬁcado por ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 especiﬁcado por ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

A conformidade com as normas acima referidas foi veriﬁcada pela Entidade (BABT)
BABT, Balfour House, Churchﬁeld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
dentiﬁcação da Entidade : 0168

Directrizes para uma utilização segura e eﬁciente
Leia estas orientações básicas. O
incumprimento destas orientações básicas
pode dar origem a situações perigosas ou
ilegais. Outras informações, mais detalhadas,
são facultadas neste manual.

CUIDADO
• Desligue o telemóvel em qualquer área

ATENÇÃO
• Os telemóveis têm de ser sempre
•
•

•

•

•

desligados nos aviões.
Não segure o telemóvel enquanto conduz.
Não utilize o telemóvel próximo de bombas
de gasolina, depósitos de combustível,
fábricas químicas ou trabalhos com
explosivos.
Para sua segurança, utilize APENAS as
baterias e os carregadores ORIGINAIS
especiﬁcados.
Não manuseie o telefone com as mãos
molhadas, enquanto está a ser carregado.
Pode provocar choques eléctricos ou
daniﬁcar gravemente o seu telemóvel.
Mantenha o telemóvel num local seguro,
fora dos alcance das crianças. Inclui
pequenas peças, se desmontado.

•

•
•

•
•

onde seja obrigatório por regulamentações
especiais. Por exemplo, não use o
telemóvel em hospitais, pois pode afectar
equipamento médico sensível.
A chamada de emergência pode não estar
disponível em todas as redes móveis.
Portanto, nunca deve depender apenas
do telemóvel para as chamadas de
emergência.
Utilize apenas acessórios ORIGINAIS para
evitar danos no seu telemóvel.
Todos os transmissores de rádio acarretam
riscos de interferência com aparelhos
electrónicos existentes nas proximidades.
Pequenas interferências podem afectar
televisores, rádios, computadores, etc.
As baterias devem ser descartadas de
acordo com a legislação vigente.
Não desmonte o telemóvel ou a bateria.
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Exposição a energia de rádiofrequência

es

Informações de exposição a ondas de
rádio e Taxa de Absorção Especíﬁca (SAR)

r

Este modelo de telefone móvel KU990i
foi concebido em conformidade com
os requisitos de segurança aplicáveis
em termos de exposição a ondas de
rádio. Estes requisitos baseiam-se em
directrizes cientíﬁcas, que incluem
margens de segurança concebidas para
garantir a protecção de todas as pessoas,
independentemente da sua idade e estado
de saúde.
• As directrizes da exposição a ondas de
rádio utilizam uma unidade de medição
conhecida como Velocidade Especíﬁca
de Absorção, ou VEA. Os testes de
SAR realizam-se utilizando métodos
normalizados com o telemóvel a transmitir
ao seu mais alto nível de potência
certiﬁcada em todas as bandas de
frequência utilizadas.
• Embora existam muitas diferenças entre
os níveis de VEA dos vários modelos
de telemóveis SAR, todos eles foram
concebidos de forma a responder às
directrizes relevantes para a exposição a
ondas de rádio.

ar

a

am

.

• O limite da SAR recomendado pela

International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg
em média por 10g de tecido.
• O valor SAR mais alto para este telefone
modelo testado pelo DASY4 para usar ao
ouvido é de 0,826 W/kg (10g) e quando
usado no corpo, é de 0,631 W/kg (10g).
• As informações de dados da SAR para
os residentes em países/regiões que
adoptaram o limite de SAR recomendado
pelo Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em
média por 1g de tecido.

Cuidados e manutenção do produto
ATENÇÃO!
Utilize apenas baterias, carregadores e
acessórios aprovados para utilização com este
modelo de telefone especíﬁco. A utilização
de quaisquer outros tipos de equipamento
poderá anular qualquer garantia ou aprovação
aplicável ao telefone, e pode ser perigosa.
• Não desmonte esta unidade. Leve-a um

técnico qualiﬁcado da assistência quando
necessitar de ser reparada.
• Mantenha-se afastado de quaisquer
equipamentos eléctricos como televisores,
rádios e computadores pessoais.
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Directrizes para uma utilização segura e eﬁciente
• A unidade deve ser mantida afastada de

•
•
•
•

•
•

•
•
•

fontes de calor, tais como irradiadores ou
fogões.
Não a deixe cair.
Não sujeite esta unidade a vibrações
mecânicas ou choques.
O revestimento do telemóvel pode ser
daniﬁcado se for coberto por papel ou vinil.
Utilize um pano seco para limpar a parte
exterior da unidade. (Não utilize solventes
como benzina, diluente ou álcool.)
Não sujeite esta unidade a fumo ou pó
excessivo.
Não mantenha o telemóvel próximo de
cartões de crédito ou títulos de transporte;
pode afectar as informações constantes
das bandas magnéticas.
Não bata no ecrã com objectos pontiagudos;
caso contrário, pode daniﬁcar o telefone.
Não exponha o telefone a líquidos ou
humidade.
Utilize os acessórios, tais como os
auriculares, com cuidado. Não toque na
antena desnecessariamente.
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Funcionamento eﬁciente do
telemóvel
Dispositivos electrónicos

•

•

Todos os telemóveis podem sofrer
interferências que podem afectar o seu
desempenho.
• Não utilize o telemóvel próximo de

equipamento médico sem pedir
autorização. Evite colocar o telemóvel
sobre pacemakers, ou seja, no bolso da
camisa.
• Alguns aparelhos auditivos podem
interferir com os telemóveis.
• Pequenas interferências podem afectar
televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada
Veriﬁque as leis e regulamentações quanto
à utilização de telemóveis nas áreas onde
conduz.
•
•
•
•

Não segure no telemóvel enquanto conduz.
Preste total atenção à condução.
Utilize um kit mãos livres, se disponível.
Encoste e estacione antes de fazer ou
atender uma chamada, se assim o exigirem as
condições de condução.
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• A energia de RF pode afectar alguns sistemas

electrónicos do seu veículo, tais como o autorádio ou o equipamento de segurança.
• Se o seu veículo estiver equipado com
airbag, não o obstrua com equipamento
sem ﬁos instalado ou portátil. Poderá
falhar ou provocar ferimentos graves
devido a um desempenho inadequado.
Se estiver a ouvir música no exterior,
certiﬁque-se de que o volume se encontra
num nível razoável, de modo a perceber
o que se passa à sua volta. Este factor é
particularmente importante sempre que tentar
atravessar a rua.

Área de explosão
Não use o telemóvel em locais onde
estejam a decorrer explosões. Respeite
as regulamentações e siga eventuais
regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente
explosivas
• Não utilize o telefone em postos de

reabastecimento. Não utilize próximo de
combustíveis ou químicos.
• Não transporte ou guarde gases
inﬂamáveis, líquidos ou explosivos no
compartimento do seu veículo que contém
o telemóvel e os acessórios.

Em aviões
Os dispositivos móveis podem provocar
interferências a bordo de aviões.
• Desligue o telefone antes de embarcar

num avião.
• Não o utilize em terra sem a permissão da

tripulação.

Crianças
Mantenha o telefone num local seguro,
fora dos alcance das crianças. Inclui peças
pequenas que, se desprendidas, podem
resultar em risco de sufocação.

as
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Directrizes para uma utilização segura e eﬁciente
Chamadas de emergência
A chamada de emergência pode não estar
disponível em todas as redes móveis.
Portanto, nunca deve depender apenas do
telefone para as chamadas de emergência.
Veriﬁque junto do seu fornecedor de
serviços local.

Informações e cuidados com a
bateria
• Não é necessário descarregar

•

•
•
•

completamente a bateria antes de
recarregá-la. Ao contrário de outros
sistemas de baterias, não existe qualquer
efeito de memória que possa comprometer
o desempenho da bateria.
Utilize apenas baterias e carregadores LG.
Os carregadores LG foram concebidos
para maximizar a vida da bateria.
Não desmonte ou provoque curto-circuitos
na bateria.
Mantenha os contactos metálicos da
bateria limpos.
Substitua a bateria quando deixar de ter
um desempenho aceitável. A bateria pode
ser recarregada centenas de vezes até
precisar de ser substituída.
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• Recarregue a bateria caso não tenha sido

•

•

•

•

•

•

utilizada por um longo período de tempo
para maximizar a sua capacidade.
Não exponha o carregador da bateria à luz
directa do sol nem o utilize em condições
de grande humidade, tais como a casa de
banho.
Não deixe a bateria em locais quentes ou
frios, pois pode deteriorar o desempenho
da bateria.
A substituição da bateria por um tipo de
bateria incorrecto poderá originar o risco
de explosão.
Elimine as baterias usadas de acordo
com as instruções do fabricante. Faça
a reciclagem sempre que possível. Não
coloque as baterias usadas junto com o
lixo doméstico.
Se necessitar de substituir a bateria, leve
o equipamento a um ponto de assistência
técnica autorizado ou a um representante
da LG Electronics para obter assistência.
Desligue sempre o carregador da tomada
quando o telefone estiver totalmente
carregado, para poupar a energia
consumida pelo carregador.
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Reconhecimento de
caligraﬁa
O reconhecimento de escrita transforma
os movimentos realizados com o stylus em
letras, números ou outros caracteres, e
apresenta estes caracteres como texto. O
reconhecimento de escrita só está activo em
locais onde seja possível introduzir texto.
Nota: Poderá escrever a maior parte das letras
utilizando diferentes estilos de toque. Consulte
os quadros abaixo. O estilo não determina o
tipo de letras entre maiúsculas e minúsculas.
A posição no ecrã determina as maiúsculas e
minúsculas, não o estilo.

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Alfabeto

Q

Se selecccionar o modo de letras maiúsculas
(ABC), as letras que digitar serão inseridas
como letras maiúsculas, mesmo que escreva
em letras minúsculas, e vice-versa.
ex) Será inserido como letra maiúscula “F”
em modo de letras maiúsculas, mesmo que
escreva “f” em letras minúsculas.

Letra
A

D

Toques

R
S
T
U
V
W
X
Y

B

Z

C

ß

Funções
Função

Números
Toques

Os números são escritos acima da seta.

Espaço

Número
0

Retroceder

1

Toques

2
Enter

3
4

Mudar o modo
de texto

5
6
7

Sinais de pontuação
Assinalar
Período
.
Em
@

8
Toques

Nota: Comece cada um dos toques no
extremo pontuado.

9

Letras acentuadas
Escreva o caracter conforme descrito acima,
e de seguida escreva o acento por cima da
seta. Para outros caracteres semelhantes, por
exemplo ö e ü, siga o mesmo princípio.

a,

por

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

How to cut

How to fold

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

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

Getting to know your phone
Inner camera lens
Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

KU990i

Clear key
Deletes a character with
each press.

QUICK REFERENCE GUIDE

End/Power key

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreingers.

Ends or rejects a call. Turns
the phone on/off. Press once
to return to the standby
screen.
WARNING : Placing a heavy object on the phone or
sitting on it while it is in your pocket can damage
the phone's LCD and touch screen functionality.

Calls
Charger, Cable,
Handsfree connector

In-call options

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

Camera mode
Lock/ Unlock key

Capture button

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

Mute - Touch
to turn off the
microphone so the person you are talking
to cannot hear you.
Speaker - Touch
to turn on the
speaker phone.
Hold - Touch to put a caller on hold. Touch
Resume to continue your conversation.
Keypad - Touch
to open a numerical
keypad for navigating menus with
numbered options. For example when
dialling call centres or other automated
telephone services.
Options - Choose from a list of further
in-call options, including Go to contacts
and Go to messages so you can check
your messages and add contacts during a
call. You can also end the call from here by
touching End call.
Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call turn the
jog wheel clockwise to increase the volume
or anti-clockwise to decrease the volume.

Camera

Video camera

Taking a quick photo

Shooting a quick video

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

1 Move the camera mode switch to

.

2 Press the capture button. The video camera's
viewfinder will appear on screen.
3 Holding the phone horizontally, point the lens towards
the subject of the video.
4 Press the capture button once to start recording.
5 REC will appear at the top of the viewfi nder and
a timer
at the bottom showing the length of your video.
6 To pause the video touch
selecting .

and resume by

7 Touch
on screen or press the capture button
a second time to stop recording.

Your new LG KU990i is designed to look great,
perform to the highest standard and operate all
the latest mobile communication technology.
But it's the truly innovative special features
that make this phone a real joy to own...

Camera
This is no ordinary mobile phone camera.
The LG KU990i beautifully conceals a huge 5 megapixel
digital zoom camera, closing the gap between your
camera and your camera phone.

Touchscreen

Video

Your LG KU990i is great to look at, combining stylish
design and crystal sharp imaging. Bet you can't wait
to get your hands on it! Luckily it's cutting edge
touchscreen covers over two thirds of the front
surface area, a huge 2.6 in x 1.6 in, for even more
touchy-feely action.

When a still image just won't do, capture a moment
on video with your LG KU990i's built-in video camera.
With video capture at a rate of 1 2 0 frames per
second, the KU990i enables you to make smooth,
professional-looking films with your mobile phone.

Music

Edit

Your LG KU990i is also an MP3 player. No need for
an extra device clogging up your pockets, all you
need is your mobile phone to provide the soundtrack
to your days.

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