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Συγχαρητήρια για την αγορά του
προηγμένου και μικρού κινητού
τηλεφώνου KU990i της LG, που
έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί
με την πιο πρόσφατη ψηφιακή
τεχνολογία κινητής επικοινωνίας.

Απόρριψη παλιάς συσκευής
1 Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2002/96/EΟΚ.
2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων
πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω
καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες
έχουν δημιουργηθεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην
αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την
υγεία του ανθρώπου.
4 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της
παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο,
την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το
οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Περιεχόμενα
Ρυθμίση
Γνωρίστε τις λειτουργίες του
τηλεφώνου .....................................10
Εμφάνιση με ανοικτό καπάκι ......... 11
Τοποθέτηση κάρτας USIM και
μπαταρίας ......................................12
Κάρτα μνήμης ................................14
Χάρτης μενού ................................15

Οθόνη αναμονής
Συμβουλές για την οθόνη αφής .....16
Πλήκτρα άμεσης πρόσβασης ........17
Γραμμή κατάστασης ......................18
Μενού συντομεύσεων ....................19

Βασικές λειτουργίες
Κλήσεις .........................................20
Πραγματοποίηση κλήσης ή
εικονοκλήσης ..............................20
Πραγματοποίηση κλήσης από
τις επαφές ...................................20
Απάντηση και απόρριψη κλήσης...21
Επιλογές στη διάρκεια μιας
κλήσης ........................................22
Ρύθμιση έντασης κλήσης ...........22
Ταχεία κλήση...............................23
Πραγματοποίηση δεύτερης
κλήσης ........................................23
4 LG KU990i | Οδηγός χρήσης

Απενεργοποίηση της λειτουργίας
DTMF..........................................24
Προβολή αρχείων καταγραφής
κλήσεων......................................24
Χρήση της εκτροπής κλήσεων ....25
Χρήση της φραγής κλήσεων .......25
Αλλαγή των ρυθμίσεων για
κοινές κλήσεις .............................26
Αλλαγή των ρυθμίσεων για
εικονοκλήσεις ..............................26
Επαφές .........................................27
Αναζήτηση επαφής .....................27
Προσθήκη νέας επαφής..............27
Επιλογές επαφών .......................28
Δημιουργία ομάδας .....................29
Αλλαγή των ρυθμίσεων επαφών ..30
Εμφάνιση πληροφοριών .............31
Μηνύματα .....................................32
Αποστολή μηνύματος .................32
Εισαγωγή κειμένου .....................32
Έξυπνη δημιουργία κειμένου T9..33
Μη αυτόματη εισαγωγή Abc .......33
Πληκτρολόγιο ..............................34
Αναγνώριση γραφής ...................34
Ρύθμιση email.............................34
Ανάκτηση των email ...................36

Α

Α

Δ

Α

Α

Α

Δ

Κά

Α

24

24
25
25

26

26
27
27
27
28
29
30
31
32
32
32
33
33
34
34
34
36

Χρήση της εσωτερικής
Αποστολή email από νέο
κάμερας ......................................49
λογαριασμό .................................36
Προβολή αποθηκευμένων
Αλλαγή των ρυθμίσεων email .....37
φωτογραφιών .............................50
Φάκελοι μηνυμάτων ....................38
Προβολή των λεπτομερειών
Διαχείριση μηνυμάτων ................38
Χρήση προτύπων .......................39
μιας φωτογραφίας.......................51
Χρήση εικονιδίων emoticon ........39 Βιντεοκάμερα ...............................52
Αλλαγή ρυθμίσεων για τα
Γρήγορη λήψη βίντεο ..................52
μηνύματα κειμένου......................40
Μετά τη λήψη βίντεο ...................52
Αλλαγή ρυθμίσεων για τα
Εξοικείωση με το σκόπευτρο ......53
μηνύματα πολυμέσων.................40
Ρύθμιση της αντίθεσης ...............54
Αλλαγή λοιπών ρυθμίσεων .........41
Χρήση ρυθμίσεων για
προχωρημένους .........................54
Δημίoυργίκoτητα
Αλλαγή μεγέθους εικόνας βίντεο..56
Κάμερα .........................................42
Επιλογή τόνου χρώματος ...........57
Γρήγορη λήψη φωτογραφίας ......42
Χρήση της εσωτερικής
Μετά τη λήψη φωτογραφίας .......42
βιντεοκάμερας.............................57
Εξοικείωση με το σκόπευτρο ......43
Παρακολούθηση
Χρήση του φλας ..........................44
αποθηκευμένων βίντεο ...............58
Χρήση γρήγορων ρυθμίσεων .....44
Προβολή βίντεο σε τηλεόραση ...58
Ρύθμιση της αντίθεσης ...............45
Φωτογραφίες και βίντεο..............59
Επιλογή τύπου λήψης.................45
Προβολή φωτογραφιών και
Πανοραμική λήψη .......................46
βίντεο ..........................................59
Χρήση ρυθμίσεων για
Χρήση του ζουμ κατά την
προχωρημένους .........................46
προβολή βίντεο ή φωτογραφίας ...59
Αλλαγή μεγέθους εικόνας ...........48
Ρύθμιση της έντασης κατά την
Επιλογή τόνου χρώματος ...........49
προβολή βίντεο...........................59
5

Περιεχόμενα
Αποτύπωση εικόνας από
Προσθήκη εγγραφής φωνής .......70
βίντεο ..........................................60
Προσθήκη μουσικού κομματιού
σε βίντεο .....................................71
Προβολή των λεπτομερειών
Αλλαγή ταχύτητας βίντεο ...........71
ενός βίντεο ή μιας φωτογραφίας ....60
Προσθήκη εφέ σκοτεινιάσματος..71
Αποστολή φωτογραφίας ή
βίντεο από τη συλλογή ...............61 Πολυμέσα .....................................72
Οι εικόνες μου ............................72
Προβολή φωτογραφιών ως
Μενού επιλογών για εικόνες .......72
παρουσίαση ................................62
Αποστολή φωτογραφίας .............73
Ορισμός φωτογραφίας ως
Χρήση εικόνας ............................73
ταπετσαρία .................................62
Οργάνωση εικόνων.....................74
Επεξεργασία φωτογραφιών ........63
Διαγραφή εικόνας .......................74
Προσθήκη κειμένου σε
Μεταφορά ή αντιγραφή εικόνας ..75
φωτογραφία ................................64
Σημείωση και αναίρεση
Προσθήκη εφέ σε φωτογραφία ...65
σημείωσης εικόνων.....................75
Μεταμόρφωση φωτογραφίας ......66
Δημιουργία παρουσίασης ...........75
Προσθήκη τονισμού χρώματος
Έλεγχος κατάστασης μνήμης .....76
σε φωτογραφία ...........................66
Εναλλαγή χρωμάτων σε
Οι ήχοι μου .................................76
φωτογραφία ................................67
Χρήση ενός ήχου ........................76
Επεξεργασία των βίντεο .............67
Τα βίντεό μου ..............................77
Περικοπή διάρκειας βίντεο ..........67
Παρακολούθηση βίντεο ..............77
Συγχώνευση δύο βίντεο ..............68
Χρήση επιλογών κατά την
παύση βίντεο ..............................77
Συγχώνευση φωτογραφίας με
Επεξεργασία βίντεο κλιπ ............78
βίντεο ..........................................68
Αποστολή βίντεο κλιπ .................78
Προσθήκη κειμένου σε βίντεο .....69
Επικάλυψη φωτογραφίας............69

6 LG KU990i | Οδηγός χρήσης

Α

Έ

Ά

Δ

70

71
71
71
72
72
72
73
73
74
74
75

75
75
76
76
76
77
77

Χρήση βίντεο κλιπ ως ήχο
κλήσης ........................................78
Χρήση του μενού επιλογών
βίντεο .........................................78
Τα παιχνίδια & οι εφαρμογές
μου ...........................................79
Λήψη παιχνιδιού .........................79
Αναπαραγωγή παιχνιδιού ...........80
Χρήση του μενού επιλογών
παιχνιδιών ..................................80
Περιεχόμενα flash .......................80
Προβολή αρχείου SWF ...............80
Χρήση επιλογών κατά την
προβολή αρχείου SWF ...............80
Έγγραφα .....................................81
Μεταφορά αρχείου στο
τηλέφωνο ....................................81
Προβολή αρχείου ........................81
Άλλα ...........................................82
Muvee studio ..............................82
Δημιουργία ταινίας ......................82
Μουσική ......................................83

Μεταφορά μουσικής στο
τηλέφωνο ....................................83
Αναπαραγωγή τραγουδιών.........84
Χρήση επιλογών κατά την
αναπαραγωγή μουσικής .............85
Δημιουργία λίστας
αναπαραγωγής ...........................85
Επεξεργασία λίστας
αναπαραγωγής ...........................86
Διαγραφή λίστας
αναπαραγωγής ...........................86
Λίστες αναπαραγωγής βίντεο .....86
Φωνητική εγγραφή .....................87
Εγγραφή ήχου ή φωνής ..............87
Αποστολή εγγραφής φωνής ......88
Χρήση του ραδιοφώνου ..............88
Αναζήτηση σταθμών ...................88
Επεξεργασία των καναλιών ........89
Επαναφορά καναλιών ................89
Ακρόαση ραδιοφώνου ................89

77
78
78

7

Περιεχόμενα
Οργάνωση
Ατζέντα .........................................90
Προσθήκη συμβάντος στο
ημερολόγιο..................................90
Αλλαγή προεπιλεγμένης
προβολής ημερολογίου...............90
Προσθήκη στοιχείου στις
εκκρεμείς εργασίες ......................91
Κοινή χρήση εκκρεμούς
εργασίας .....................................91
Χρήση της λειτουργίας
εύρεσης ημέρας ..........................91
Ρύθμιση ξυπνητηριού .................92
Προσθήκη σημείωσης ................92
Χρήση της αριθμομηχανής .........93
Προσθήκη πόλης στο
παγκόσμιο ρολόι .........................93
Μετατροπή μονάδων ..................93
Συγχρονισμός PC ........................94
Σύνδεση τηλεφώνου και
υπολογιστή .................................94
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
και επαναφορά των πληροφοριών
του τηλεφώνου ..............................94
Προβολή των αρχείων του
τηλεφώνου σε υπολογιστή ..........95

8 LG KU990i | Οδηγός χρήσης

Συγχρονισμός των επαφών ........95
Συγχρονισμός μηνυμάτων ..........96
Χρήση του τηλεφώνου ως
συσκευής μαζικής
αποθήκευσης .............................96
Μετατροπέας DivX .....................97

Τo web
Πρόσβαση στο web .......................98
Προσθήκη και πρόσβαση σε
σελιδοδείκτες .................................99
Αποθήκευσης σελίδας ...................99
Πρόσβαση σε αποθηκευμένη
σελίδα ...........................................99
Προβολή ιστορικού του
προγράμματος περιήγησης ........100
Αλλαγή των ρυθμίσεων του
προγράμματος περιήγησης
στο web .......................................100
Χρήση του τηλεφώνου ως
μόντεμ .........................................100

Ρυ

Αλ
Εξ
Αλ
Αλ
σύ
Χρ
Χρ
Απ
μέ
Σύ
Bl
Χρ
μι
Αν

Α

Υπ

Τε

Ο

Ο
απ

95
96

96
97

98

99
99

99

00

00

00

Ρυθμίσεις
Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης ..........102
Εξατομίκευση των προφίλ ...........102
Αλλαγή ρυθμίσεων τηλεφώνου ....103
Αλλαγή των ρυθμίσεων
σύνδεσης .....................................104
Χρήση της διαχείρισης μνήμης ...104
Χρήση της λειτουργίας πτήσης ....105
Αποστολή και λήψη αρχείων
μέσων Bluetooth ..........................105
Σύζευξη με άλλη συσκευή
Bluetooth .....................................107
Χρήση σετ ακουστικώνμικροφώνου Bluetooth .................107
Αναβάθμιση λογισμικού ...............108

Αξεσουάρ ..................................109
Υπηρεσία δικτύου ...................110
Τεχνικά δεδομένα ....................110
Οδηγίες
Οδηγίες για ασφαλή και
αποτελεσματική χρήση ................ 112

9

Γνωρίστε τις λειτουργίες του τηλεφώνου
Φορτιστής, Καλώδιο, Υποδοχή handsfree
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να συνδέσετε το καλώδιο USB,
περιμένετε έως ότου ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο
και συνδεθεί στο δίκτυο.

Λειτουργία κάμερας

Πλήκτρο κλειδώματος/
ξεκλειδώματος

Φακός εσωτερικής
κάμερας
Πλήκτρο τερματισμού/
λειτουργίας
Τερματίζει ή απορρίπτει
μια κλήση. Ενεργοποιεί/
απενεργοποιεί το
τηλέφωνο. Πατήστε
το μία φορά για να
επιστρέψετε
στην οθόνη αναμονής
Πλήκτρο
διαγραφής
Διαγράφει ένα
χαρακτήρα με κάθε
πάτημα.
Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποιεί κλήση
ενός αριθμού τηλεφώνου
και απαντά σε
εισερχόμενες κλήσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν τοποθετήσετε ένα βαρύ
αντικείμενο στο τηλέφωνο ή καθίσετε πάνω του ενώ το έχετε
στην τσέπη σας, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στην οθόνη
LCD του τηλεφώνου και στη λειτουργία της οθόνης αφής.
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Εμφάνιση με ανοικτό καπάκι
Χειριστήριο
Πραγματοποιεί μεγέθυνση ή σμίκρυνση
κατά τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής ή
βίντεο. Πραγματοποιεί κύλιση στα μενού.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο
της έντασης ενώ απολαμβάνετε μουσική ή
παιχνίδια αλλά και κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η στενή επαφή με ένα
μαγνητικό αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία του χειριστηρίου.

Κάλυμμα
μπαταρίας
Μπαταρία
Μικρόφωνο

Υποδοχή κάρτας USIM
Κουμπί λήψης
Υποδοχή κάρτας μνήμης
Πλήκτρο κλειδώματος/ξεκλειδώματος
Αισθητήρας
φωτισμού
Φλας
Φακός κάμερας
Λειτουργία κάμερας
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Τοποθέτηση κάρτας USIM και μπαταρίας

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της
μπαταρίας
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
απελευθέρωσης της μπαταρίας
στο πάνω μέρος του τηλεφώνου
και ανασηκώστε το κάλυμμα της
μπαταρίας

3
2 Αφαιρέστε τη μπαταρία
Κρατήστε τη μπαταρία
από το πάνω άκρο της και
ανασηκώστε τη από τη θέση της,
χρησιμοποιώντας το κάλυμμα της
μπαταρίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε τα νύχια σας για
να αφαιρέσετε τη μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
αφαιρείτε τη μπαταρία όταν είναι
ενεργοποιημένο το τηλέφωνο,
καθώς μπορεί να προκληθεί
βλάβη στο τηλέφωνο.

12 LG KU990i | Οδηγός χρήσης

Τ

ς

Τοποθέτηση κάρτας USIM και μπαταρίας

3 Τοποθετήστε την κάρτα USIM
Σύρετε την κάρτα USIM και
τοποθετήστε την στη βάση
συγκράτησης της κάρτας
USIM. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή
περιοχή επαφής της κάρτας είναι
στραμμένη προς τα κάτω.
Για να αφαιρέσετε την κάρτα USIM,
τραβήξτε τη σιγά
προς την αντίθετη κατεύθυνση.

4 Τοποθετήστε τη μπαταρία
Τοποθετήστε πρώτα το πάνω
μέρος της μπαταρίας στην πάνω
πλευρά της θέσης της μπαταρίας.
Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της
μπαταρίας είναι ευθυγραμμισμένες
με τους ακροδέκτες του
τηλεφώνου. Πιέστε προς τα κάτω
το κάτω μέρος της μπαταρίας, έως
ότου εφαρμόσει στη θέση του.

5 Φορτίστε το τηλέφωνο
Σύρετε προς τα πίσω το κάλυμμα
της υποδοχής φόρτισης στο πλάι
του KU990i. Βάλτε το φορτιστή
και συνδέστε τον σε μια πρίζα. Θα
πρέπει να φορτίσετε το KU990i
έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη
ένα μήνυμα πλήρους φόρτισης.
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Κάρτα μνήμης
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Επεκτείνετε το διαθέσιμο χώρο μνήμης
του τηλεφώνου σας, χρησιμοποιώντας
μια κάρτα μνήμης. Το KU990i υποστηρίζει
κάρτα μνήμης έως και 2GB.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η κάρτα μνήμης είναι
προαιρετικό αξεσουάρ.

1 Αφαιρέστε τη μπαταρία και το κάλυμμα
μπαταρίας όπως και προηγουμένως.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης.
Σύρετε την κάρτα μνήμης μέσα στην
υποδοχή που υπάρχει στο πάνω
μέρος του τηλεφώνου, έως ότου
ασφαλίσει στη θέση της.
Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή περιοχή
επαφής είναι στραμμένη προς τα κάτω.

Χ
1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε
, στη συνέχεια πατήστε
και
επιλέξτε Ρυθμίσεις Τηλεφώνου.
2 Πατήστε Διαχείριση μνήμης και
έπειτα επιλέξτε Εξωτερική μνήμη.
3 Πατήστε “Διαμόρφωση” και
επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης, εάν έχει οριστεί, και η
κάρτας σας θα διαμορφωθεί και θα
είναι έτοιμη προς χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αλλάξετε τον
προεπιλεγμένο προορισμό αποθήκευσης,
ανοίξτε τη “Διαχείριση μνήμης” από
το μενού “Ρυθμίσεις Τηλεφώνου” και
επιλέξτε “Ρύθμιση κύριας αποθήκευσης”.

Σημείωση: Εάν υπάρχει περιεχόμενο
αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης, αυτό θα
καταχωρηθεί αυτόματα στο σωστό φάκελο.
Για παράδειγμα, τα βίντεο αποθηκευτούν
στο φάκελο “Τα βίντεό μου”.
Μεταφορά επαφών
Για να μεταφέρετε τις επαφές σας από
την κάρτα USIM στο τηλέφωνό σας:

3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της
μπαταρίας, όπως και προηγουμένως.
Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης
Εάν η κάρτα μνήμης είναι ήδη
διαμορφωμένη, μπορείτε να αρχίσετε
να τη χρησιμοποιείτε. Εάν η κάρτας
σας δεν είναι διαμορφωμένη, θα πρέπει
να τη διαμορφώσετε.
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1 Από την οθόνη αναμονής, επιλέξτε
και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Επαφές.
2 Πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα
Αντιγραφή.
3 Επιλέξτε Τηλέφωνο σε SIM και
πατήστε OK.
4 Επιλέξτε Όλα μαζί ή Ένα-ένα και
πατήστε OK.

θα
ο.

Χάρτης μενού

Κλήση

Επαφές

Αρχεία Μηνύματα
καταγρ.
κλήσ.

Αρχεία

Κάμερα

Browser

Muvee
studio

Μουσική

Ατζέντα Ξυπνητήρια

Βίντεο

Φωνητική
εγγραφή

Google

Σημειώσεις Εργαλεία

Οθόνη

Προφίλ

Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις
τηλεφώνου κλήσεων

Λειτουργία Bluetooth
πτήσης

ό
Ραδιόφωνο Παιχν.
FM
& Eφαρμ.
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Οθόνη αναμονής
Όταν το KU990i δεν χρησιμοποιείται,
επανέρχεται στην αρχική οθόνη. Από εδώ
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα
τα μενού επιλογών, να πραγματοποιήσετε
κλήσεις γρήγορα και να δείτε την
κατάσταση του τηλεφώνου σας, καθώς και
πολλά άλλα πράγματα.

Γραμμή κατάστασης

Πολλαπλές εργασίες

Τα
πα
πά
χρ

Συμβουλές για την οθόνη αφής
Η αρχική οθόνη είναι ιδανική για να
εξοικειωθείτε με την οθόνη αφής.
Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το
εικονίδιο με ακρίβεια. Το KU990i δονείται
ελαφρά, όταν αναγνωρίζει ότι Πατήσατε
μια επιλογή.
Για να περιηγηθείτε στις λίστες, πατήστε το
τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το
δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη.
Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι ορατά
περισσότερα στοιχεία.
• Δεν υπάρχει λόγος να ασκείτε πίεση.
Η οθόνη αφής είναι αρκετά ευαίσθητη
ώστε να εντοπίζει ακόμα και ένα ελαφρό
αλλά σταθερό πάτημα.
• Χρησιμοποιήστε την άκρη του δαχτύλου
σας για να πατήσετε την επιλογή που
θέλετε. Προσέξτε να μην πατήσετε άλλα
πλήκτρα γύρω από αυτήν.
• Όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι
απενεργοποιημένος, πατήστε το
πλήκτρο κλειδώματος/ξεκλειδώματος
στη δεξιά πλευρά
για να επαναφέρετε την αρχική οθόνη.
• Μην καλύπτετε το τηλέφωνο με θήκη
ή κάλυμμα, καθώς η οθόνη αφής δεν
θα λειτουργεί, εάν είναι καλυμμένη με
οποιοδήποτε υλικό.
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Πλ

Βέλη συντόμευσης

Πλήκτρα γρήγορης
πρόσβασης

▲ Μενού συντομεύσεων

σίες

ς

Πλήκτρα άμεσης πρόσβασης
Τα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης
παρέχουν εύκολη πρόσβαση με ένα
πάτημα στις λειτουργίες που
χρησιμοποιείτε πιο συχνά.
Πατήστε το για να ανοίξετε το
πλήρες μενού που χωρίζεται σε
τέσσερα υπομενού. Πατήστε την
κατακόρυφη καρτέλα κάθε υπομενού
για να δείτε περαιτέρω επιλογές.
Πατήστε το για να εμφανίσετε το
πληκτρολόγιο αφής και να
πραγματοποιήσετε μια κλήση.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό, όπως
θα κάνατε με ένα κανονικό
πληκτρολόγιο και πατήστε
ή
πατήστε
.
Για να πραγματοποήσετε
εικονοκλήση με τον αριθμό που
καλείτε, πατήστε
αφού
πληκτρολογήσετε τον αριθμό.

Πατήστε το για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο μενού επιλογών
μηνυμάτων. Από εδώ μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα νέο SMS ή email
ή να δείτε το φάκελο με τα μηνύματά
σας.
Πατήστε το για να ανοίξετε το βιβλίο
διευθύνσεων. Στην αριστερή πλευρά
της οθόνης υπάρχουν αλφαβητικές
καρτέλες, τοποθετημένες
κατακόρυφα, για να μπορείτε να
βρίσκετε εύκολα την επαφή που
ψάχνετε. Μπορείτε, επίσης, να
δημιουργήσετε νέες επαφές και να
επεξεργαστείτε τις ήδη υπάρχουσες.

Συμβουλή προς τους πελάτες
Για καλύτερη ευαισθησία της κεραίας, η LG συνιστά να κρατάτε το τηλέφωνο όπως
απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.

0

X

Μην καλύπτεται την περιοχή της κεραίας με το χέρι σας κατά τη διάρκεια κλήσεων
ή χρήσης της σύνδεσης Bluetooth. Μπορεί να μειωθεί η ποιότητα της ομιλίας.
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Οθόνη αναμονής
Γραμμή κατάστασης
Η γραμμή κατάστασης, με τη χρήση
διαφόρων εικονιδίων, εμφανίζει
ενδείξεις σχετικά με την ισχύ του
σήματος, τη λήψη νέων μηνυμάτων
και τη διάρκεια της μπαταρίας ενώ
σας ενημερώνει εάν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία
Bluetooth ή GPRS.
Στη συνέχεια ακολουθεί ένας
πίνακας, ο οποίος εξηγεί το νόημα
των εικονιδίων που πιθανόν θα δείτε
στη γραμμή κατάστασης.
Εικονίδιο Περιγραφή

Εικονίδιο Περιγραφή
Τα εισερχόμενα είναι
γεμάτα
Η αποστολή του
μηνύματος απέτυχε
Έχει ρυθμιστεί αφύπνιση
Προφίλ δόνησης σε
χρήση
Κανονικό προφίλ σε
χρήση
Δυνατό προφίλ σε χρήση

Πολλαπλές εργασίες

Προφίλ σίγασης σε χρήση

Εφαρμογές που
εκτελούνται

Προφίλ σετ ακουστικώνμικροφώνου σε χρήση

Ισχύς σήματος δικτύου (ο
αριθμός των γραμμών
διαφέρει)

Εκτροπή κλήσεων
Διαθέσιμο GPRS
EDGE σε χρήση

Δεν υπάρχει σήμα
δικτύου

Περιαγωγή

Υπόλοιπη διάρκεια
μπαταρίας

Έχει επιλεγεί η λειτουργία
πτήσης

Η μπαταρία είναι άδεια

Ενεργό Bluetooth

Nέο μήνυμα κειμένου

Διαθέσιμο HSDPA

Νέο φωνητικό μήνυμα

Διαθέσιμο 3G
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Αλλαγή του προφίλ από την
γραμμή κατάστασης
Πατήστε το εικονίδιο που
αντιπροσωπεύει την τρέχουσα
ρύθμιση προφίλ στη γραμμή
εργασίας. Επιλέξτε έναν τύπο
προφίλ, για παράδειγμα Σίγαση και
πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τη
ρύθμιση και να κλείσετε το μενού.
Χρήση της λειτουργίας
πολλαπλών εργασιών
για να ανοίξετε το μενού
Πατήστε
“Πολλαπλές εργασίες”. Από εδώ
μπορείτε να δείτε όλες τις εφαρμογές
που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή
και να αποκτήσετε πρόσβαση σε
αυτές με ένα πάτημα.
Από οποιαδήποτε εφαρμογή,
και επιλέξτε “Αρχική
πατήστε
οθόνη” για να επιστρέψετε στην
οθόνη αναμονής χωρίς να
πραγματοποιήσετε έξοδο ή
τερματισμό της εφαρμογής.

Μενού συντομεύσεων
Το μενού συντομεύσεων σας παρέχει
εννέα επιπλέον επιλογές μενού. Για να
ανοίξετε το μενού συντομεύσεων:
1 Πατήστε στην οθόνη αναμονής μία

φορά, πάνω από τα πλήκτρα άμεσης
πρόσβασης.
2 Όταν εμφανιστούν τα βέλη
συντόμευσης, σύρετε το δάχτυλό σας
οριζόντια κατά μήκος των βελών σε
όποια κατεύθυνση θέλετε.
3 Θα ανοίξει το μενού συντομεύσεων.
Πατήστε οποιαδήποτε από τις εννιά
επιλογές για να ανοίξετε μια εφαρμογή
ή ένα ακόμα μενού.
4 Για να κλείσετε το μενού
συντομεύσεων, σύρετε το δάχτυλό σας
κατά μήκος των βελών συντόμευσης
ξανά, σε όποια κατεύθυνση θέλετε.

Όταν δεν εκτελείται καμία εφαρμογή
στο παρασκήνιο (π.χ. ένα παιχνίδι ή
το ραδιόφωνο), στη γραμμή
εργασιών θα εμφανιστεί το εικονίδιο
.
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Κλήσεις
Πραγματοποίηση κλήσης ή
εικονοκλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης
από τις επαφές

Α
κλ

για να ανοίξει το
1 Πατήστε
πληκτρολόγιο.
2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
Για να διαγράψετε ένα ψηφίο,
πατήστε το πλήκτρο C της
συσκευής.
3 Πατήστε
ή το πλήκτρο
της
συσκευής για να πραγματοποιήσετε
την κλήση. Πατήστε
για να
πραγματοποιήσετε εικονοκλήση.
4 Για να τερματίσετε την κλήση,
πατήστε το πλήκτρο
της
συσκευής.

1 Στην οθόνη αναμονής, πατήστε
για να ανοίξετε το βιβλίο
διευθύνσεων.
2 Επιλέξτε την αλφαβητική καρτέλα
που αντιστοιχεί στο πρώτο
γράμμα της επαφής που θέλετε
να καλέσετε. Επομένως, για την
επαφή “Εργασία”, επιλέξτε E-H.
3 Πατήστε την επαφή που θέλετε να
καλέσετε από τη λίστα και επιλέξτε
τον αριθμό που θα
χρησιμοποιήσετε, εάν υπάρχουν
περισσότεροι από έναν αριθμούς
αποθηκευμένοι.
4 Πατήστε Κλήση.

Ότ
το
να

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να εισαγάγετε
το σύμβολο + προκειμένου να
πραγματοποιήσετε διεθνή κλήση,
πατήστε το
δύο φορές.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Πατήστε το κουμπί
κλειδώματος/ξεκλειδώματος για να
κλειδώσετε την οθόνη αφής και να
αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων
κατά λάθος.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να εμφανίσετε το
πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια μιας
κλήσης, πατήστε
.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις
επαφές από την οθόνη κλήσεων.
Πατήστε
και επιλέξτε Αναζήτηση
επαφών. Περιηγηθείτε στις επαφές σας
ή πληκτρολογήστε τα πρώτα ψηφία ενός
αριθμού για να περιορίσετε τη λίστα.

Πα
συ
σί
ιδ
ξε
“Σ

Πα
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απ

α
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Απάντηση και απόρριψη
κλήσης
Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε
το πλήκτρο
της συσκευής για
να απαντήσετε στην κλήση.
της
Πατήστε το πλήκτρο
συσκευής για να πραγματοποιήσετε
σίγαση του ήχου κλήσης. Αυτό είναι
ιδανικό στην περίπτωση που έχετε
ξεχάσει να αλλάξετε το προφίλ σε
“Σίγαση” για μια συνάντηση.
της
Πατήστε το πλήκτρο
συσκευής δεύτερη φορά για να
απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.
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Κλήσεις
Επιλογές στη διάρκεια
μιας κλήσης

Σίγαση - Πατήστε
για να
απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, έτσι
ώστε το πρόσωπο με το οποίο μιλάτε να
μην μπορεί να σας ακούει.
Ηχείο - Πατήστε
για να
ενεργοποιήσετε το ηχείο.
Αναμονή - Πατήστε Αναμονή για να
βάλετε το πρόσωπο που καλεί σε
αναμονή. Πατήστε Συνέχ. για να
συνεχίσετε τη συνομιλία σας.

Αναμονή

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε μια
λίστα επιλογών ή στη λίστα επαφών,
πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και
κυλήστε το δάχτυλό σας προς τα πάνω
στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και
θα είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.
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Πληκτρολόγιο - Πατήστε
για να
ανοίξετε ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο
προκειμένου να περιηγηθείτε στα μενού
με αριθμημένες επιλογές. Για
παράδειγμα, όταν καλείτε τηλεφωνικά
κέντρα ή άλλες αυτοματοποιημένες
τηλεφωνικές υπηρεσίες.
Επιλογές - Επιλέξτε από μια λίστα
επιπλέον επιλογών κατά τη διάρκεια
κλήσης, που περιλαμβάνει τις επιλογές
Μετάβαση στις επαφές και Μετάβαση
στα μηνύματα, για να ελέγξετε τα
μηνύματά σας και να προσθέσετε
επαφές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Από το μενού αυτό μπορείτε επίσης να
τερματίσετε την κλήση, πατώντας Τέλος
κλήσης.

Ρύθμιση έντασης κλήσης
Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη
διάρκεια μιας κλήσης, περιστρέψτε το
χειριστήριο δεξιόστροφα για να
αυξήσετε την ένταση ή
αριστερόστροφα για να τη μειώσετε.
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Ταχεία κλήση
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια
επαφή που καλείτε συχνά
με έναν αριθμό ταχείας κλήσης.
1 Πατήστε
και επιλέξτε Επαφές.
2 Πατήστε Ταχεία κλήση.
3 Το φωνητικό ταχυδρομείο έχει ήδη

αντιστοιχιστεί στον αριθμό ταχείας
κλήσης 1. Αυτή τη ρύθμιση δεν
μπορείτε να την αλλάξετε.
Πατήστε οποιονδήποτε άλλο
αριθμό για να τον αντιστοιχίσετε
σε μια επαφή ταχείας κλήσης.
4 Θα ανοίξει το βιβλίο διευθύνσεων.
Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να
αντιστοιχίσετε με αυτόν τον
αριθμό πατώντας τον αριθμό
τηλεφώνου μία φορά.
Για να καλέσετε έναν αριθμό ταχείας
από την οθόνη
κλήσης, πατήστε
αναμονής και, στη συνέχεια,
πατήστε παρατεταμένα τον
αντιστοιχισμένο αριθμό, έως ότου
εμφανιστεί η επαφή
στην οθόνη. Η κλήση θα
πραγματοποιηθεί αυτόματα. Δεν
.
χρειάζεται να πατήσετε το

Πραγματοποίηση δεύτερης
κλήσης
1 Κατά τη διάρκεια της αρχικής

2

3
4

5

6

κλήσης, πατήστε
και επιλέξτε
Προσθήκη νέας κλήσης.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή
πραγματοποιήστε αναζήτηση στις
επαφές (για λεπτομέρειες, δείτε
την ενότητα “Πραγματοποίηση
κλήσης”).
Πατήστε
για να
πραγματοποιήσετε την κλήση.
Στην οθόνη κλήσεων θα
εμφανιστούν και οι δύο κλήσεις. Η
αρχική σας κλήση θα είναι
κλειδωμένη και ο συνομιλητής σας
θα είναι σε αναμονή.
Πατήστε Εναλλαγή για να
πραγματοποιήσετε εναλλαγή
μεταξύ των κλήσεων.
Για να τερματίσετε τη μία ή και τις
δύο κλήσεις, πατήστε
και
επιλέξτε Τέλος και, στη συνέχεια,
Όλα ή Ενεργό.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να
συνδυάσετε τις κλήσεις σας,
επιλέγοντας
και έπειτα Σύνδεση.
Επιβεβαιώστε ότι ο παροχέας
δικτύου υποστηρίζει την κλήση
συνδιάσκεψης.
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Κλήσεις
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρεωθείτε για κάθε
κλήση που θα κάνετε.

Απενεργοποίηση της
λειτουργίας DTMF
Η λειτουργία DTMF σας δίνει τη
δυνατότητα να χρησιμοποιείτε
αριθμητικές εντολές για να
περιηγείστε στα μενού με
αυτοματοποιημένα μηνύματα. Η
λειτουργία DTMF είναι
ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Για να την απενεργοποιήσετε κατά
τη διάρκεια μιας κλήσης (για να
σημειώσετε έναν αριθμό, για
παράδειγμα), πατήστε
και
επιλέξτε “Απενεργοποίηση DTMF”.

Προβολή αρχείων
καταγραφής κλήσεων
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε
σε μια λίστα επιλογών, πατήστε το
τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το
δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη.
Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι
ορατά περισσότερα στοιχεία.
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Πατήστε
και επιλέξτε Αρχεία
κατάγρ. κλήσ.
Επιλέξτε για προβολή:

Σ
κ
ε
ό

Όλες οι κλήσεις - Εμφανίζεται
πλήρης λίστα όλων των
εξερχόμενων, εισερχόμενων και
αναπάντητων κλήσεων.

Σ
κ
γ
κ

Εξερχόμενες - Εμφανίζεται η λίστα
με όλους τους αριθμούς που έχετε
καλέσει.
Εισερχόμενες - Εμφανίζεται η λίστα
με όλους τους αριθμούς που σας
έχουν καλέσει.

Χ
κλ
1
2

Αναπάντητες - Εμφανίζεται η λίστα
με όλες τις αναπάντητες κλήσεις.
Χρεώσεις κλήσεων - Εμφανίζονται
οι χρεώσεις για τους αριθμούς που
έχετε καλέσει (η υπηρεσία αυτή
εξαρτάται από το δίκτυο. Μερικές
εταιρείες δεν μπορούν να την
υποστηρίξουν) και η διάρκεια όλων
των κλήσεων, εισερχόμενων και
εξερχόμενων.
Όγκος δεδομένων - Εμφανίζεται η
ποσότητα όλων των εισερχόμενων
και εξερχόμενων δεδομένων σε
kilobyte.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Από οποιοδήποτε αρχείο
καταγραφής κλήσεων, πατήστε
και
επιλέξτε Διαγραφή για να διαγράψετε
όλα τα καταχωρισμένα στοιχεία.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Επιλέξτε οποιαδήποτε
καταχώριση του αρχείου καταγραφής
για να δείτε την ημερομηνία, την ώρα
και τη διάρκεια της κλήσης.

α

Χρήση της εκτροπής
κλήσεων
α

1 Πατήστε
2

α

αι

η

3

4
5

, επιλέξτε
και
επιλέξτε Ρυθμίσεις Κλήσεων.
Πατήστε Εκτροπή κλήσεων και
επιλέξτε Κλήσεις βίντεο ή/και
Φωνητικές κλήσεις.
Επιλέξτε εάν θα γίνεται εκτροπή
όλων των κλήσεων, όταν είναι
κατειλημμένη η γραμμή, όταν δεν
υπάρχει απάντηση ή όταν δεν
είστε διαθέσιμος.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον
οποίο θέλετε να γίνεται η εκτροπή.
Πατήστε Εκτροπή για να την
ενεργοποιήσετε.

Σημείωση: Η εκτροπή κλήσεων
επιφέρει χρεώσεις. Για
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με
τον παροχέα δικτύου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να απενεργοποιήσετε
όλες τις εκτροπές κλήσεων, επιλέξτε
Απενεργοποίηση όλων από το
μενού Εκτροπή κλήσεων.

Χρήση της φραγής κλήσεων
1 Πατήστε

, επιλέξτε
και
επιλέξτεΡυθμίσεις Κλήσεων.
2 Πατήστε Φραγή κλήσεων και
επιλέξτε Κλήσεις βίντεο ή/και
Φωνητικές κλήσεις.
3 Επιλέξτε μία ή όλες από τις έξι
επιλογές:
Όλες οι εξερχόμενες
Εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις
Εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις
εκτός Όλες οι εισερχόμενες
Εισερχόμενες στο εξωτερικό
4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό
φραγής κλήσεων. Συμβουλευτείτε
τον παροχέα δικτύου για αυτή την
υπηρεσία.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Επιλέξτε Σταθ. αριθ. κλήσ. για
να ενεργοποιήσετε και να δημιουργήσετε μια
λίστα με αριθμούς που μπορείτε να καλέσετε
από το τηλέφωνό σας. Θα χρειαστείτε
τον κωδικό PIN2 από την εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας με την οποία συνεργάζεστε. Από
το τηλέφωνό σας θα μπορείτε να καλείτε
μόνο τους αριθμούς που περιλαμβάνονται
στη λίστα καθορισμένων αριθμών.
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Κλήσεις
Αλλαγή των ρυθμίσεων για
κοινές κλήσεις
1 Πατήστε

, επιλέξτε
και
επιλέξτεΡυθμίσεις Κλήσεων.
2 Πατήστε Κοινή ρύθμιση. Από
εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε
τις ρυθμίσεις για τις παρακάτω
επιλογές:
Απόρριψη κλήσης - Επιλέξτε
Ενεργοπ. ή Απενεργοπ. και
επιλέξτε να γίνεται απόρριψη
όλων των κλήσεων ή των
κλήσεων που γίνονται από
συγκεκριμένες ομάδες,
επαφές ή μη καταχωρημένους
αριθμούς (αριθμούς που δεν
περιλαμβάνονται στις επαφές σας).
Αποστολή αριθμού μου
- Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται ο
αριθμός σας όταν καλείτε κάποιον.
Αυτόματη επανάκληση - Επιλέξτε
Ενεργοπ. ή Απενεργοπ.
Απάντηση με - Επιλέξτε εάν
θα απαντάτε στις κλήσεις με το
πλήκτρο Αποστολή
ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο.
Υπενθύμιση λεπτού - Επιλέξτε
Ενεργοπ. για να ακούγεται ένας
ήχος ανά λεπτό κατά τη διάρκεια
μιας κλήσης.
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Ε
Αειτουργία απάντησης BT
- Επιλέξτε Handsfree για να
μπορείτε να απαντάτε στις κλήσεις
χρησιμοποιώντας σετ ακουστικών
και μικροφώνου Bluetooth ή
επιλέξτε Τηλέφωνο για να
απαντάτε στις κλήσεις πατώντας
ένα πλήκτρο της συσκευής ενώ
χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών
και μικροφώνου Bluetooth.

Αν

Υπ
οπ
μι

Απ
1

2

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε
μια λίστα επιλογών, πατήστε το
τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το
δάχτυλό σας προς τα πάνω στην
οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα
είναι ορατά περισσότερα στοιχεία

Αλλαγή των ρυθμίσεων για
εικονοκλήσεις
1 Πατήστε

, επιλέξτε
και
επιλέξτε Ρυθμίσεις Κλήσεων.
2 Επιλέξτε Ρύθμιση εικονοκλήσης.
3 Επιλέξτε τις ρυθμίσεις
εικονοκλήσεων. Προσδιορίστε εάν
θα γίνεται Χρήση προσ. εικόνας
και επιλέξτε μία, ενεργοποιήστε τη
λειτουργία Καθρέπτης (για να
μπορείτε να βλέπετε τον εαυτό
σας στην οθόνη) και επιλέξτε
Μέγεθος εικόνας.
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Επαφές
Αναζήτηση επαφής
Υπάρχουν δύο τρόποι με τους
οποίους μπορείτε να αναζητήσετε
μια επαφή:
Από την οθόνη αναμονής
1 Στην οθόνη αναμονής, πατήστε
για να ανοίξετε το βιβλίο
διευθύνσεων.
2 Επιλέξτε την αλφαβητική καρτέλα
που αντιστοιχεί στο πρώτο
γράμμα της επαφής που θέλετε
να δείτε. Επομένως, για την
επαφή “Εργασία”, επιλέξτε E-H.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναζήτηση κατά
ομάδα, πατώντας
και επιλέγοντας
Αναζήτηση κατά ομάδα. Έτσι,
θα εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις
ομάδες.

Από το βασικό μενού
1 Επιλέξτε Επαφές.
2 Πατήστε
και πληκτρολογήστε
τα πρώτα γράμματα της επαφής
που θέλετε να βρείτε
χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο. Ή, επιλέξτε
για
να πραγματοποιήσετε εναλλαγή σε

προβολή βιβλίου διευθύνσεων και
επιλέξτε την καρτέλα που
αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα του
ονόματος.
3 Το βιβλίο διευθύνσεων θα
εμφανίσει μια λίστα με επαφές
που αντιστοιχούν στα γράμματα
που έχετε εισάγει.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε εναλλαγή
μεταξύ της οθόνης αναζήτησης
πληκτρολογίου και της οθόνης
αλφαβητικού βιβλίου διευθύνσεων
ή το εικονίδιο
πατώντας
στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε
στη λίστα επιλογών, πατήστε το
τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε
το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην
οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα
είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

Προσθήκη νέας επαφής
1 Στην οθόνη αναμονής, πατήστε

και επιλέξτε Επαφές.
2 Επιλέξτε Προσθήκη νέου.
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Επαφές
3 Επιλέξτε εάν θέλετε να

4

5

6
7

8

αποθηκεύσετε την επαφή στο
Τηλέφωνο ή στην κάρτα USIM.
Πληκτρολογήστε το όνομα και το
επίθετο της νέας επαφής. Δεν
είστε υποχρεωμένοι να εισαγάγετε
και τα δύο ονόματα αλλά πρέπει
να εισαγάγετε ή το ένα ή το άλλο.
Πληκτρολογήστε έως και πέντε
διαφορετικούς αριθμούς και
αντιστοιχίστε τον καθένα με έναν
τύπο. Επιλέξτε μεταξύ των τύπων
Κινητό τηλέφωνο, Σπίτι,
Γραφείο, Τηλεειδοποίηση, Fax,
VT και Γενικό. Πατήστε OK.
Προσθέστε μέχρι δύο διευθύνσεις
email.
Αντιστοιχίστε την επαφή σε μια
ομάδα. Επιλέξτε μεταξύ των
ρυθμίσεων Χωρίς ομάδα,
Οικογένεια, Φίλοι, Συνάδελφοι,
Σχολείο ή VIP.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε
τα πεδία Αρχική σελίδα, Διεύθ.
κατοικ., Όνομα εταιρ., Τίτλος
εργασίας, Διεύθ. εταιρ. και
Σημειωματάριο.
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9 Πατήστε Αποθ. για να

αποθηκεύσετε την επαφή.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να
δημιουργήσετε προσαρμοσμένες
ομάδες για τις επαφές σας. Δείτε την
ενότητα Δημιουργία ομάδας.

Επιλογές επαφών
Υπάρχουν πολλά πράγματα που
μπορείτε να κάνετε όταν προβάλλετε
μια επαφή. Στη συνέχεια
περιγράφεται ο τρόπος πρόσβασης
και χρήσης του μενού επιλογών:
1 Ανοίξτε την επαφή που θέλετε να

χρησιμοποιήσετε. Δείτε την
ενότητα Αναζήτηση επαφής.
2 Πατήστε
για να ανοίξετε τη
λίστα επιλογών.
Από εδώ μπορείτε να κάνετε τις
ακόλουθες εργασίες:
Αποστολή επαγγελματικής
κάρτας - Στείλτε τα στοιχεία της
επαφής σε ένα άλλο πρόσωπο ως
επαγγελματική κάρτα. Επιλέξτε να
γίνει αποστολή ως Μήνυμα
κειμένου, Μήνυμα πολυμέσων,
Email ή μέσω Bluetooth.

τε
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α
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α

Φωνητική κλήση - Καλέστε την
επαφή.
Κλήση βίντεο - Πραγματοποιήστε
εικονοκλήση με την επαφή.
Προσθήκη νέας επαφής Μπορείτε να προσθέσετε νέα
καταχώριση.
Επεξ/σία - Αλλάξτε όποια στοιχεία
της επαφής θέλετε.
Σημείωση/Αναίρεση - Μπορείτε
να επιλέξετε μία ή περισσότερες
επαφές για πολλαπλή διαγραφή.
Αναζήτηση κατά ομάδα Μπορείτε να αναζητήσετε την
καταχώριση κατά ομάδα.
Αποθήκευση σε USIM/
τηλέφωνο - Επιλέξτε να
μεταφέρετε ή να αντιγράψετε την
επαφή στην κάρτα USIM ή στο
τηλέφωνο (ανάλογα με το πού
είχατε αποθηκεύσει αρχικά την
επαφή).
Διαγραφή - Διαγράψτε την
επαφή. Πατήστε Ναι εάν είστε
βέβαιοι.

Δημιουργία ομάδας
1 Στην οθόνη αναμονής, πατήστε

και επιλέξτε Επαφές.
2 Επιλέξτε Ομάδες και πατήστε
3 Επιλέξτε Προσθήκη νέας

.

ομάδας.
4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη

νέα ομάδα.
5 Πατήστε Αποθήκευση.

Σημείωση: Εάν διαγράψετε
μια ομάδα, οι επαφές που είχαν
αντιστοιχιστεί σε αυτή την ομάδα
δεν θα χαθούν. Θα παραμείνουν στο
βιβλίο διευθύνσεων.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να
επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα
ομάδα επιλέγοντάς την και πατώντας
. Επιλέξτε να προσθέσετε ένα
μέλος στην ομάδα από τις επαφές,
αντιστοιχίστε έναν ήχο κλήσης στην
ομάδα, μετονομάστε την ομάδα ή
διαγράψτε μια ομάδα.

,
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Επαφές
Αλλαγή των ρυθμίσεων
επαφών
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις
ρυθμίσεις επαφών έτσι ώστε
το βιβλίο διευθύνσεων να λειτουργεί
με τον τρόπο που προτιμάτε.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε
σε μια λίστα επιλογών, πατήστε το
τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε
το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην
οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα
είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.
1 Στην οθόνη αναμονής, πατήστε

και επιλέξτε Επαφές.
2 Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Από εδώ

μπορείτε να προσαρμόσετε τις
παρακάτω ρυθμίσεις:
Εμφάνιση δεδομένων - Επιλέξτε
εάν θέλετε να εμφανίζονται οι
επαφές που είναι αποθηκευμένες
στο Τηλέφωνο & USIM, στο
Τηλέφωνο μόνο ή στην κάρτα
USIM μόνο. Μπορείτε επίσης να
επιλέξετε να εμφανίζεται πρώτα το
όνομα ή το επίθετο της επαφής.

30 LG KU990i | Οδηγός χρήσης

Αντιγραφή - Αντιγράψτε τις
επαφές σας από την κάρτα USIM
στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο
στην κάρτα USIM. Επιλέξτε να
κάνετε την παραπάνω διαδικασία
για καθεμία επαφή ξεχωριστά ή
για όλες μαζί. Εάν επιλέξετε να
γίνει για καθεμία ξεχωριστά, θα
πρέπει να επιλέξετε τις επαφές
που θα αντιγραφούν μία προς μία.
Μετακίνηση - Λειτουργεί με τον ίδιο
τρόπο με την Αντιγραφή αλλά η
επαφή θα αποθηκευτεί μόνο στη
θέση όπου θα μετακινηθεί. Δηλαδή,
εάν μετακινήσετε μια επαφή από
την κάρτα USIM στο τηλέφωνο, η
επαφή αυτή θα διαγραφεί από τη
μνήμη USIM.
Δημιουργία αντιγράφου
ασφαλείας επαφών - Δείτε την
ενότητα Δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας και επαναφορά των
πληροφοριών του τηλεφώνου.
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Επαναφορά επαφών - Δείτε την
ενότητα Δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας και επαναφορά των
πληροφοριών του τηλεφώνου.
Διαγραφή επαφών - Διαγράψτε
όλες σας τις επαφές. Πατήστε Ναι,
εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να
διαγράψετε το βιβλίο
διευθύνσεων.

Εμφάνιση πληροφοριών
1 Στην οθόνη αναμονής, πατήστε

και επιλέξτε Επαφές.
2 Επιλέξτε Πληροφορίες.
3 Από εδώ μπορείτε να προβάλλετε

τα εξής στοιχεία: Αριθμοί κλήσης
υπηρεσιών, Κατάλογος
αριθμών μου, Πληροφ. μνήμης,
(πόσος χώρος έχει απομείνει στη
μνήμη) και Η κάρτα μου.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εάν θέλετε να
προσθέσετε μια επαγγελματική
κάρτα για τον εαυτό σας, επιλέξτε
Προσθήκη και εισαγάγετε όλα
τα στοιχεία, όπως θα κάνετε για
οποιαδήποτε επαφή.
Πατήστε Αποθήκευση για να
ολοκληρώσετε την καταχώριση.

31

Μηνύματα
Μηνύματα
Το KU990i συνδυάζει SMS, MMS και
email σε ένα έξυπνο και εύχρηστο
μενού.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να
αποκτήσετε πρόσβαση στο κέντρο
μηνυμάτων:
1 Πατήστε
στην οθόνη
αναμονής.
2 Πατήστε
στην οθόνη αναμονής
και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Μηνύματα.

Μπορείτε να προσθέσετε πολλές
επαφές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Θα
χρεωθείτε με μήνυμα κειμένου 160
χαρακτήρων για κάθε πρόσωπο
στο οποίο στέλνετε μήνυμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν
προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο
ή έναν ήχο σε SMS, αυτό θα
μετατραπεί αυτόματα σε MMS και
θα επιβαρυνθείτε με την ανάλογη
χρέωση.

Αποστολή μηνύματος

Εισαγωγή κειμένου

1 Πατήστε

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να
εισαγάγετε κείμενο:
Λειτουργία έξυπνης δημιουργίας
κειμένου T9, μη αυτόματη εισαγωγή
κειμένου Abc, πληκτρολόγιο
και αναγνώριση γραφής.

2

3
4

5

και επιλέξτε
Δημιουργία νέου μηνύματος.
Επιλέξτε Μήνυμα για να στείλετε
ένα SMS ή MMS. Ή, για να στείλετε
ένα email, επιλέξτε Email.
Θα ανοίξει ένα νέο SMS.
Πατήστε
και στη
,ή
συνέχεια επιλέξτε Εισαγωγή για
να προσθέσετε μια εικόνα, ένα
βίντεο, έναν ήχο ή ένα σύμβολο.
Πατήστε Αποστολή.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό
τηλεφώνου ή πατήστε Επαφές για
να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
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Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή
μεταξύ των μεθόδων εισαγωγής
κειμένου, πατήστε το αντίστοιχο
εικονίδιο στο πάνω μέρος της
οθόνης.
Αναγνώριση γραφής Επιλέξτε Οθόνη γραφής με το χέρι
ή Πλαίσιο γραφής με το χέρι.
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Λειτουργία έξυπνης
δημιουργίας κειμένου Τ9 Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας
κειμένου Τ9 και, στη συνέχεια,
επιλέξτε T9 abc, T9 Abc ή 123.
Μη αυτόματη λειτουργία
εισαγωγής κειμένου Abc - Επιλέξτε
Abc, ABC ή 123
Για να χρησιμοποιήσετε το
πληκτρολόγιο, πατήστε
και
επιλέξτε Πληκτρολόγιο από το
αναπτυσσόμενο μενού.
Χρησιμοποιήστε το
για να
περιηγηθείτε στους διάφορους
τύπους πληκτρολογίου σε κάθε
λειτουργία εισαγωγής κειμένου
(για παράδειγμα, κεφάλαια ή πεζά).
Για να εισαγάγετε ένα κενό, πατήστε
το 0.
Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή
μεταξύ κεφαλαίων, πεζών και
γραμμάτων τίτλου, πατήστε
.
Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα,
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο C της
συσκευής κάτω από την οθόνη.
Για να εισαγάγετε ένα σύμβολο,
πατήστε
.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου
T9
Στη λειτουργία T9 θα δείτε την
ένδειξη
.
Η λειτουργία T9 χρησιμοποιεί
ένα ενσωματωμένο λεξικό για να
αναγνωρίζει τις λέξεις που γράφετε
σύμφωνα με την ακολουθία των
πλήκτρων που πατάτε. Απλά
πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο
που αντιστοιχεί στο γράμμα που
θέλετε να εισαγάγετε και το λεξικό
θα αναγνωρίσει τη λέξη όταν θα
έχετε εισαγάγει όλα τα γράμματα.
Για παράδειγμα, πατήστε 8, 3, 5, 3,
7, 4, 6, 6, 3 για να γράψετε τη λέξη
“telephone”.
Εάν δεν εμφανίζεται η λέξη που
θέλετε, πατήστε
ή Ορθογραφία.
Εάν πατήσετε Ορθογραφία,
μπορείτε
να εισαγάγετε τη λέξη
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μη
αυτόματης εισαγωγής Abc και η λέξη
ή το όνομα θα προστεθεί στο λεξικό.

Μη αυτόματη εισαγωγή Abc
Στη λειτουργία Abc θα δείτε την
ένδειξη
.
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Στη λειτουργία Abc, πρέπει να
πατήσετε το πλήκτρο επανειλημμένα
για να εισαγάγετε ένα γράμμα. Για
παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη
“hello”, πατήστε δύο φορές το 4, δύο
φορές το 3, τρεις φορές το 5, τρεις
φορές το 5 ξανά και τρεις φορές το 6.

Πληκτρολόγιο
Στη λειτουργία πληκτρολογίου, η οθόνη
μπαίνει σε οριζόντιο προσανατολισμό
και στην οθόνη εμφανίζεται ένα
κανονικό πληκτρολόγιο.
Απλά πατήστε το κάθε γράμμα για
να γράψετε το μήνυμα που θέλετε
και πατήστε:
για εναλλαγή σε κεφαλαία
για να προσθέσετε ένα κενό
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Η λειτουργία
πληκτρολογίου προβλέπει και εμφανίζει
αυτό που θα πληκτρολογήσετε στη
συνέχεια. Οι λέξεις αυτές προβλέπονται
βάσει των προτάσεων που έχετε
πληκτρολογήσει μέχρι στιγμής. Εάν
δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις
προτεινόμενες λέξεις, συνεχίστε
να πληκτρολογείτε τις νέες λέξεις.
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε
τις προτεινόμενες λέξεις, πατήστε
το πλήκτρο του κενού για να τις
επιβεβαιώσετε.
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Αναγνώριση γραφής
Στη λειτουργία γραφής, απλά
γράφετε στην οθόνη και το KU990i
μετατρέπει τη γραφή σε μήνυμα.
Επιλέξτε Οθόνη ή Πλαίσιο ανάλογα
με την προβολή που προτιμάτε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε αυτή τη
λειτουργία, μπορεί να σας εξυπηρετεί
καλύτερα η χρήση της γραφίδας. Να
θυμάστε ότι πρέπει να την πιέζετε
ελαφρά για να μην προκαλέσετε
βλάβη στην οθόνη.

Ρύθμιση email
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
email του KU990i, μπορείτε
να παραμείνετε σε επαφή ενώ
βρίσκεστε καθ’οδόν. Η δημιουργία
ενός λογαριασμού email POP3 ή
IMAP4 είναι γρήγορη και απλή.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε
μια λίστα επιλογών, πατήστε το
τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το
δάχτυλό σας προς τα πάνω στην
οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα
είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.
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1 Πατήστε
και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
2 Πατήστε Email και, στη συνέχεια,

επιλέξτε Λογαριασμοί email.
και πατήστε
Προσθήκη νέου.
4 Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας του λογαριασμού σας:
Τίτλος -Πληκτρολογήστε ένα
όνομα για το λογαριασμό.
Το όνομά μου - Πληκτρολογήστε
το όνομά σας.
Όνομα χρήστη - Πληκτρολογήστε
το όνομα χρήστη του λογαριασμού.
Κωδικός πρόσβασης Πληκτρολογήστε τον κωδικό του
λογαριασμού.
Διεύθυνση email Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση
e-mail του λογαριασμού.
Email απάντησης Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση
e-mail στην οποία θα απευθύνεται
η απάντηση.
Διακομ. εξερχομ. - Πληκτρολογήστε
τα στοιχεία του λογαριασμού.
Διακομ. εισερχομ. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του
λογαριασμού.
Μέγ. μέγεθος λήψης - Επιλέξτε
το όριο μεγέθους για τα email.
3 Ανοίξτε το

Το μέγιστο είναι 1MB. Τύπος
mailbox - Πληκτρολογήστε τον
τύπο της ταχυδρομικής θυρίδας,
POP3 ή IMAP4.
Αποθ. στο διακομ. - Επιλέξτε ένα
τα email σας θα αποθηκεύονται
στο διακομιστή ή όχι. Για
τους λογαριασμούς IMAP4
αποθηκεύονται πάντα αντίγραφα.
Αποθ. απεσταλ. Σε - Επιλέξτε
πού θα αποθηκεύονται τα
email λογαριασμού IMAP4.
Για τους λογαριασμούς POP3
αποθηκεύονται πάντα αντίγραφα
στο τηλέφωνο.
Σημείο πρόσβασης - Επιλέξτε
το σημείο πρόσβασης στο
Internet. Πατήστε
για
να χρησιμοποιήσετε ένα
προκαθορισμένο σημείο
πρόσβασης.
Αυτόματη ανάκτηση - Επιλέξτε
εάν θα γίνεται αυτόματη λήψη των
νέων email.
Σύνθετες ρυθμίσεις - Επιλέξτε
εάν θα χρησιμοποιήσετε τις
ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Αριθμός θύρας SMTP Κανονικά, ο αριθμός αυτός είναι
το 25.
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Θύρα διακομ. εισερχ - Κανονικά,
για τους λογαριασμούς ΡΟΡ3 η
θύρα αυτή είναι 110 και για τους
λογαριασμούς IMAP4 είναι 143.
Έλεγχος ταυτ. SMTP - Επιλέξτε
τις ρυθμίσεις ασφαλείας για το
διακομιστή εξερχόμενων
Όνομα χρήστη SMTP Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη
SMTP.
Κωδικός SMTP - Πληκτρολογήστε
τον κωδικό SMTP.
Είσοδος APOP - Επιλέξτε να
ενεργοποιήσετε την ασφαλή
είσοδο APOP για λογαριασμό
POP3. Για τους λογαριασμούς
IMAP4, η ρύθμιση αυτή είναι
πάντα απενεργοποιημένη.
Τώρα, αφού έχετε ρυθμίσει
το λογαριασμό σας, αυτός θα
εμφανιστεί στη λίστα λογαριασμών
στο φάκελο Email.

Ανάκτηση των email
Ο έλεγχος του λογαριασμού σας
για νέα email μπορεί να γίνεται είτε
αυτόματα είτε μη αυτόματα. Για τον
αυτόματο έλεγχο, δείτε την ενότητα
“Αλλαγή ρυθμίσεων email”.
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Για μη αυτόματο έλεγχο:
1 Πατήστε

και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Email.
2 Επιλέξτε το λογαριασμό που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε
και, στη συνέχεια, πατήστε .
3 Επιλέξτε Ανάκτηση και το KU990i
θα πραγματοποιήσει σύνδεση
στο λογαριασμό email και θα
ανακτήσει τα νέα μηνύματα.

Αποστολή email από
νέο λογαριασμό
και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Δημιουργία νέου
μηνύματος.
2 Επιλέξτε Email και θα ανοίξει ένα
νέο email.
3 Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες και
το
για να πληκτρολογήστε
τη διεύθυνση των παραληπτών
και να γράψετε το μήνυμά σας.
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα
Αρχεία για να επισυνάψετε
εικόνες, βίντεο, ήχους ή άλλους
τύπους αρχείων.
4 Πατήστε Αποστολή και θα γίνει
αποστολή του email.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να στείλετε
με email στο KU990i έγγραφα Word,
Text, Excel, PowerPoint και PDF,
ώστε να μπορείτε να τα ελέγξετε
καθ’ οδόν.

Αλλαγή των ρυθμίσεων email
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις
ρυθμίσεις email έτσι ώστε το email
σας να λειτουργεί με τον τρόπο που
εσείς προτιμάτε.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε
μια λίστα επιλογών, πατήστε το
τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το
δάχτυλό σας προς τα πάνω στην
οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα
είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.
1 Πατήστε

και ανοίξτε τις
Ρυθμίσεις.
2 Πατήστε Email, επιλέξτε
Λογαριασμοί Εmail και
προσαρμόστε τις παρακάτω
ρυθμίσεις:
Άδεια για απάντηση email
- Επιλέξτε να επιτρέπεται
η αποστολή μηνυμάτων
επιβεβαίωσης ανάγνωσης.

Αίτηση για απάντηση Email
- Επιλέξτε εάν θα ζητούνται
μηνύματα επιβεβαίωσης
ανάγνωσης.
Διάστημα ανάκτησης - Επιλέξτε
πόσο συχνά θα πραγματοποιεί
ελέγχους για νέα μηνύματα e-mail
το ΚU990.
Να περιλαμβάνεται το μήνυμα
σε FW και RE - Επιλέξτε εάν θα
περιλαμβάνεται το αρχικό μήνυμα
ή όχι.
Συμπερίληψη συνημμένου
- Επιλέξτε να περιλαμβάνεται το
αρχικό συνημμένο.
Αυτ. ανάκτ. σε περιαγωγή
- Επιλέξτε να γίνεται αυτόματη
ανάκτηση των μηνυμάτων όταν
βρίσκεστε στο εξωτερικό ή
διακόψτε την αυτόματη ανάκτηση.
Πληρ. νέας ειδοπ. Email
- Επιλέξτε εάν θα ειδοποιήστε για
την ύπαρξη νέων email.
Υπογραφή - Δημιουργήστε
μια υπογραφή email και
ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.
Προτεραιότητα - Επιλέξτε το
επίπεδο προτεραιότητας των
μηνυμάτων email.
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Φάκελοι μηνυμάτων
Θα αναγνωρίσετε τη δομή φακέλου
που χρησιμοποιείται στο KU990i,
καθώς είναι αρκετά ευνόητη.
Εισερχόμενα - Όλα τα μηνύματα
που λαμβάνετε τοποθετούνται στα
εισερχόμενα. Από εδώ μπορείτε να
απαντήσετε, να προωθήσετε και
πολλά άλλα. Για λεπτομέρειες, δείτε
τη συνέχεια.
Πρόχειρα - Εάν δεν έχετε χρόνο
να ολοκληρώσετε τη δημιουργία
ενός μηνύματος, μπορείτε να
αποθηκεύσετε ό,τι έχετε κάνει μέχρι
το σημείο αυτό.
Εξερχόμενα - Αυτός ο φάκελος
χρησιμοποιείται για την προσωρινή
αποθήκευσης των μηνυμάτων κατά
την αποστολή τους.
Απεσταλμένα - Όλα τα μηνύματα
που στέλνετε τοποθετούνται στο
φάκελο “Απεσταλμένα”.

Διαχείριση μηνυμάτων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
“Εισερχόμενα” για να διαχειριστείτε
τα μηνύματά σας.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε
μια λίστα επιλογών, πατήστε το
τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το
δάχτυλό σας προς τα πάνω στην
οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα
είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.
1 Πατήστε

και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Εισερχόμενα.
2 Πατήστε
και, στη συνέχεια,
επιλέξτε:
Απάντηση σε - Για να στείλετε
μια απάντηση στο επιλεγμένο
μήνυμα.
Προώθηση - Για να στείλετε το
επιλεγμένο μήνυμα σε ένα άλλο
πρόσωπο.
Φωνητική κλήση - Για να
καλέσετε το πρόσωπο που σας
έστειλε το μήνυμα.
Κλήση βίντεο - Για να
πραγματοποιήσετε εικονοκλήση
με το πρόσωπο που σας έστειλε
το μήνυμα.
Διαγραφή - Για να διαγράψετε την
επαφή.
Δημιουργία νέου μηνύματος
- Για να ανοίξετε ένα νέο, κενό
μήνυμα ή email.
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Αντιγραφή - Για να αποθηκεύσετε
ένα αντίγραφο του μηνύματος
στο τηλέφωνό σας.
Μετακίνηση - Για να μεταφέρετε
το μήνυμα στο τηλέφωνό σας.
Φίλτρο - Για να προβάλλετε
τα μηνύματά σας κατά τύπο.
Με τον τρόπο αυτό, τα SMS
ομαδοποιούνται ξεχωριστά από τα
MMS.
Σημείωση/Αναίρεση - Επιλέξτε
τα μηνύματά σας για πολλαπλή
διαγραφή.
Πληροφ. μηνύματος - Δείτε
επιπλέον πληροφορίες για το
μήνυμα, όπως για παράδειγμα,
την ώρα αποστολής του.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Δεν
υπάρχει χώρος για μήνυμα στη
USIM, πρέπει να διαγράψετε μερικά
μηνύματα από τα εισερχόμενά σας.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Δεν
υπάρχει χώρος για μηνύματα,
μπορείτε να διαγράψετε είτε
μηνύματα είτε αποθηκευμένα αρχεία
για να απελευθερώσετε χώρο.

Χρήση προτύπων
Δημιουργήστε πρότυπα για τα
μηνύματα SMS και MMS που
στέλνετε πιο συχνά. Στο τηλέφωνό
σας υπάρχουν ήδη κάποια
πρότυπα, τα οποία μπορείτε να
επεξεργαστείτε, εάν θέλετε.
1 Πατήστε

και επιλέξτε
Πρότυπα.
2 Επιλέξτε Πρότυπα SMS ή
Πρότυπα MMS. Έπειτα, μπορείτε
να πατήσετε
για να επιλέξετε
Προσθήκη νέου, Επεξεργασία,
Διαγραφή ή Διαγραφή όλων των
προτύπων.

Χρήση εικονιδίων emoticon
Ζωντανέψτε τα μηνύματά σας
χρησιμοποιώντας εικονίδια
emoticon. Στο τηλέφωνό σας
υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα
κάποια ευρέως χρησιμοποιούμενα
εικονίδια emoticon.
1 Πατήστε

και επιλέξτε
Emoticons.
2 Πατήστε
για Προσθήκη νέου,
Επεξεργασία, Διαγραφή ή
Διαγραφή όλων των εικονιδίων
emoticon.
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Αλλαγή ρυθμίσεων για τα
μηνύματα κειμένου
Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του KU990i
είναι προκαθορισμένες έτσι ώστε
να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα
άμεσα. Εάν θέλετε να αλλάξετε
τις ρυθμίσεις, δείτε παρακάτω για
περισσότερες πληροφορίες.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε
μια λίστα επιλογών, πατήστε το
τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το
δάχτυλό σας προς τα πάνω στην
οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα
είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

Πατήστε
και επιλέξτε Ρυθμίσεις
και έπειτα Μήνυμα κειμένου.
Μπορείτε να κάνετε τις εξής αλλαγές:
Κέντρο SMS - Πληκτρολογήστε τα
στοιχεία του κέντρου μηνυμάτων.
Αναφορά παράδοσης - Επιλέξτε
να λαμβάνετε επιβεβαίωση για την
παράδοση του μηνύματος.
Περίοδος ισχύος - Επιλέξτε το
χρονικό διάστημα για το οποίο το
μήνυμα θα μένει αποθηκευμένο στο
κέντρο μηνυμάτων.
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Τύποι μηνύματος - Μετατρέψτε το
κείμενο σε Φωνητικό μήνυμα, Fax,
X.400 ή Email.
Κωδικοποίηση χαρακτήρων
- Επιλέξτε τον τρόπο κωδικοποίηση
των χαρακτήρων. Αυτή η ρύθμιση
επηρεάζει το μέγεθος του μηνύματός
σας και κατά συνέπεια τις χρεώσεις.
Αποστ. μεγάλου κειμέν. ως
- Επιλέξτε να στείλετε το μήνυμα ως
Πολλαπλά SMS ή ως ένα MMS.

Αλλαγή ρυθμίσεων για τα
μηνύματα πολυμέσων
Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του KU990i
είναι προκαθορισμένες έτσι ώστε
να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα
άμεσα. Εάν θέλετε να αλλάξετε
τις ρυθμίσεις, δείτε παρακάτω για
περισσότερες πληροφορίες.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε
μια λίστα επιλογών, πατήστε το
τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το
δάχτυλό σας προς τα πάνω στην
οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα
είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.
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Πατήστε
, επιλέξτε Ρυθμίσεις
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μήνυμα
πολυμέσων. Μπορείτε να κάνετε τις
εξής αλλαγές:
Τύπος ανάκτησης - Επιλέξτε
Τοπικό δίκτυο ή Δίκτυο
περιαγωγής. Εάν, στη συνέχεια,
επιλέξτε Χειροκίνητα, θα λαμβάνετε
μόνο ειδοποιήσεις για MMS και
έπειτα θα αποφασίζετε εάν θέλετε να
τα λάβετε ή όχι.
Αναφορά παράδοσης - Επιλέξτε
να επιτρέπεται ή/και να ζητείται
αναφορά παράδοσης.
Αναφορά ανάγνωσης - Επιλέξτε να
επιτρέπεται ή/και να αποστέλλεται
αναφορά ανάγνωσης.
Προτεραιότητα - Επιλέξτε το επίπεδο
προτεραιότητας των μηνυμάτων MMS.
Περίοδος ισχύος - Επιλέξτε το
χρονικό διάστημα για το οποίο το
μήνυμα θα μένει αποθηκευμένο στο
κέντρο μηνυμάτων.
Διάρκεια slide - Επιλέξτε τη
διάρκεια εμφάνισης των slide στην
οθόνη.
Δημιουργία - Επιλέξτε τη λειτουργία
μηνύματος.

Χρόνος παράδοσης - Παραδώστε
το μήνυμά σας σε συγκεκριμένο
χρόνο.
Κέντρο MMS - Εισαγάγετε τα
στοιχεία του κέντρου μηνυμάτων.
Σημείωση: Για λεπτομέρειες
σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των
ρυθμίσεων email.

Αλλαγή λοιπών ρυθμίσεων
Πατήστε
και έπειτα:

και επιλέξτε Ρυθμίσεις

Τηλεφωνητής - Πατήστε
για
να προσθέσετε μια νέα υπηρεσία
τηλεφωνητή ή επικοινωνήστε με
τον παροχέα δικτύου για να λάβετε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την υπηρεσία που παρέχει.
Μήνυμα υπηρεσίας - Επιλέξτε να
λαμβάνονται ή να μπλοκάρονται τα
μηνύματα υπηρεσίας. Μπορείτε,
επίσης, να ρυθμίσετε την ασφάλεια
των μηνυμάτων σας δημιουργώντας
λίστες με αξιόπιστους και μη
αξιόπιστους αποστολείς.
Υπηρεσία πληροφοριών Επιλέξτε την κατάσταση λήψης, τη
γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις.
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Κάμερα
Γρήγορη λήψη φωτογραφίας

Εξ

1 Μετακινήστε το διακόπτη

λειτουργίας κάμερας στη θέση

.

2 Πατήστε το κουμπί λήψης. Στην

3

4

5

6

7

οθόνη θα εμφανιστεί το
σκόπευτρο της κάμερας.
Κρατήστε το τηλέφωνο σε οριζόντια
θέση και στρέψτε το φακό προς το
αντικείμενο της φωτογραφίας.
Πατήστε ελαφρά το κουμπί λήψης
και στο κέντρο της οθόνης του
σκοπεύτρου θα εμφανιστεί ένα
πλαίσιο εστίασης.
Τοποθετήστε το τηλέφωνο έτσι
ώστε να μπορείτε να βλέπετε το
αντικείμενο της φωτογραφίας στο
πλαίσιο εστίασης.
Όταν το πλαίσιο εστίασης γίνει
πράσινο, η κάμερα έχει εστιάσει
στο αντικείμενο.
Πατήστε εντελώς το κουμπί
λήψης.

Μετά τη λήψη φωτογραφίας
Στην οθόνη θα εμφανιστεί η
φωτογραφία που έχετε τραβήξει. Το
όνομα της εικόνας αναγράφεται κατά
μήκος του κάτω μέρους της οθόνης
μαζί με τέσσερα εικονίδια, που
βρίσκονται στη δεξιά πλευρά.
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Πατήστε το για να τραβήξετε
άλλη μια φωτογραφία αμέσως. Η
τρέχουσα φωτογραφία θα
αποθηκευτεί.
Πατήστε το για να διαγράψετε τη
φωτογραφία που έχετε τραβήξει και
επιβεβαιώστε πατώντας Ναι.
Το σκόπευτρο θα εμφανιστεί ξανά.
Πατήστε το για να ορίσετε τη
φωτογραφία που μόλις τραβήξατε
ως ταπετσαρία.
Πατήστε το για να στείλετε τη
φωτογραφία ως MMS, email ή μέσω
Bluetooth. Δείτε για Αποστολή
μηνύματος και για Αποστολή και
λήψη αρχείων μέσω Bluetooth.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μετακινήστε το
διακόπτη λειτουργίας κάμερας
για να ανοίξετε τη
στη θέση
συλλογή. Για λεπτομέρειες, δείτε την
ενότητα Προβολή αποθηκευμένων
φωτογραφιών.
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Εξοικείωση με το σκόπευτρο
Zoom - Πατήστε
για μεγέθυνση ή
για σμίκρυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο γύρω από
το φακό.
Ρυθμίσεις - Πατήστε αυτό το εικονίδιο
για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων. Για
λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα Χρήση
ρυθμίσεων για προχωρημένους.
Λειτουργία κάμερας - Επιλέγετε τη λειτουργία
κάμερας.
Κατάσταση φλας
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μάκρο
Φλας - Δείτε την ενότητα Χρήση του φλας.

τη
ι

Γρήγορες ρυθμίσεις
Αντίθεση - Δείτε την ενότητα Ρύθμιση της
αντίθεσης.
Τύπος λήψης - Δείτε την ενότητα Επιλογή
τύπου λήψης.
Πίσω - Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στην
οθόνη αναμονής.
Αποθήκευση στη μνήμη τηλεφώνου/
εξωτερική μνήμη

ω

Ποιότητα εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Τιμή ISO

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να κλείσετε
όλες τις επιλογές συντόμευσης,
προκειμένου να έχετε πιο καθαρή
οθόνη σκοπεύτρου. Απλά πατήστε στο
κέντρο του σκοπεύτρου μία φορά. Για
να ανακαλέσετε τις επιλογές, πατήστε
ξανά στην οθόνη.
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Κάμερα
Χρήση του φλας
Από προεπιλογή, το φλας είναι
απενεργοποιημένο αλλά υπάρχουν
άλλες επιλογές.
1 Πατήστε

πάνω δεξιά στην
οθόνη για να σας παρουσιαστούν οι
επιλογές του flash.

2 Υπάρχουν τρεις επιλογές φλας:

Αυτόματο - Η κάμερα θα
αξιολογήσει το φωτισμό που
απαιτείται για την καλή λήψη
φωτογραφίας και θα
χρησιμοποιήσει το φλας όπως
απαιτείται.
Πάντα απενεργοποιημένο Η κάμερα δεν χρησιμοποιεί
ποτέ το φλας. Η ρύθμιση αυτή
είναι χρήσιμη, εάν θέλετε να
εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας.
Πάντα ενεργοπ. Η φωτογραφική μηχανή θα
ενεργοποιεί πάντα το φλας.
Κατά τη λήψη φωτογραφίας Το φλας ενεργοποιείται κατά τη
λήψη μιας φωτογραφίας.
3 Πατήστε την επιλογή φλας που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
4 Αφού κάνετε την επιλογή σας, το
μενού του φλας θα κλείσει
αυτόματα και είστε έτοιμοι να
αποτυπώσετε τη φωτογραφία που
θέλετε.
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5 Το εικονίδιο του φλας στο

σκόπευτρο θα αλλάξει ανάλογα με
τη νέα λειτουργία φλας.
Σημείωση: Κάθε φορά που
τερματίζετε τη λειτουργία της
κάμερας, η ρύθμιση του φλας
επανέρχεται στην προεπιλεγμένη
κατάσταση απενεργοποίησης. Εάν
εξακολουθείτε να χρειάζεστε το
φλας, όταν ανοίξετε ξανά την
κάμερα, θα πρέπει να το
ενεργοποιήσετε ξανά.
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Χρήση γρήγορων ρυθμίσεων
1 Πατήστε

για να ανοίξετε τις
επιλογές γρήγορων ρυθμίσεων.
Συμπεριλαμβάνονται διάφορες
επιλογές για τη λήψη
φωτογραφιών τη νύχτα (π.χ.
Νύχτα ή Πάρτι), για φωτογραφίες
με οριζόντιο ή κατακόρυφο
προσανατολισμό ή για
φωτογράφηση κινούμενων
αντικειμένων (π.χ. λειτουργία
Αθλητικά). Επιλέξτε Πολύ
ευαίσθητο για πιο φωτεινή
φωτογραφία.
2 Πατήστε την προκαθορισμένη
γρήγορη ρύθμιση που ταιριάζει
καλύτερα στην περίπτωση.
3 Αποτυπώστε τη φωτογραφία που
θέλετε.
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Ρύθμιση της αντίθεσης
Η αντίθεση ορίζει τη διαφορά μεταξύ
φωτεινού και σκούρου σε μια εικόνα.
Μια εικόνα με χαμηλή αντίθεση θα
είναι θολή ενώ μια εικόνα με μεγάλη
αντίθεση θα φαίνεται πολύ πιο
καθαρή.
1 Πατήστε

.

2 Σύρετε το δείκτη αντίθεσης κατά

μήκος της γραμμής, είτε προς το
για μικρότερη αντίθεση και πιο
για
θολή εικόνα είτε προς το
μεγαλύτερη αντίθεση και πιο
καθαρή εικόνα.

Επιλογή τύπου λήψης
1 Πατήστε

για να ανοίξετε τους
διαθέσιμους τύπους λήψης.
2 Κάντε μία από τις τέσσερις
επιλογές:
Κανονική λήψη -Είναι ο
προεπιλεγμένος τύπος λήψης.
Η λήψη της φωτογραφίας θα
γίνει κανονικά, όπως
περιγράφεται στη λήψη
γρήγορης φωτογραφίας.

Πανόραμα - Αυτός ο τύπος
λήψης είναι ιδανικός για τη λήψη
φωτογραφιών μεγάλης ομάδας
ατόμων ή για την αποτύπωση
μιας πανοραμικής θέας. Για
περισσότερες λεπτομέρειες,
δείτε την ενότητα Πανοραμική
λήψη.
Λήψη με πλαίσιο - Επιλέξτε
ένα από τα αστεία πλαίσια για
να μεταμορφώσετε το φίλο σας
σε πειρατή ή απλά να
διακοσμήσετε τον περιβάλλοντα
χώρο.
Λήψη χαμόγελου - Αυτός ο
τύπος λήψης είναι ιδανικός για
τη λήψη προσώπων. Εστιάστε
στο θέμα και πατήστε το κουμπί
της φωτογραφικής μηχανής και,
στη συνέχεια, η λήψη της
φωτογραφίας θα γίνει αυτόματα
όταν εντοπιστεί χαμόγελο.
Συνεχόμενη λήψη Σας επιτρέπει να κάνετε επτά
λήψεις σε κάθε φωτογραφία.

υ
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Κάμερα
Πανοραμική λήψη
Αποτυπώστε τη ζωή ως έχει με την
πανοραμική λήψη. Η κάμερα θα σας
αφήσει να αποτυπώσετε τρεις
φωτογραφίες, στοιχισμένες, και να
τις συνδυάσετε σε μία εικόνα, έτσι
ώστε η προβολή μεγάλης γωνίας να
γίνει πανοραμική φωτογραφία.
1 Πατήστε

για να ανοίξετε τους
διαθέσιμους τύπους λήψης και
επιλέξτε Πανόραμα.
2 Αποτυπώστε την πρώτη
φωτογραφία κανονικά. Στο
σκόπευτρο θα εμφανιστεί μια
ξεθωριασμένη έκδοση της δεξιάς
πλευράς της εικόνας.
3 Όταν αποτυπώσετε τη δεύτερη και
την τρίτη φωτογραφία,
ευθυγραμμίστε το είδωλο της
προηγούμενης εικόνας με την
εικόνα στο σκόπευτρο.
4 Στη συλλογή, οι φωτογραφίες θα
αποθηκευτούν ως τρεις ξεχωριστές
εικόνες και μία πανοραμική εικόνα.
Σημείωση: Λόγω του μεγέθους της
εικόνας, η πανοραμική φωτογραφία
θα εμφανίζεται ελαφρώς
παραμορφωμένη στην προβολή της
συλλογής. Πατήστε τη δύο φορές για
να τη δείτε κανονικά.
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Χρήση ρυθμίσεων για
προχωρημένους
Από το σκόπευτρο, πατήστε
για
να ανοίξετε όλες τις επιλογές
ρυθμίσεων για προχωρημένους.
Μέγεθος εικόνας - Αλλάξτε το
μέγεθος της φωτογραφίας για να
εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη ή
να πάρετε μια προκαθορισμένη
εικόνα στο σωστό μέγεθος για
επαφή. Δείτε την ενότητα Αλλαγή
μεγέθους εικόνας.
Ποιότητα εικόνας - Επιλέξτε
μεταξύ Πολύ καλή, Καλή και
Κανονική. Όσο πιο καλή είναι η
ποιότητα, τόσο πιο καθαρή θα είναι
η φωτογραφία και κατά συνέπεια θα
αυξηθεί το μέγεθος του αρχείου,
γεγονός που σημαίνει ότι θα
μπορείτε να αποθηκεύετε λιγότερες
φωτογραφίες στη μνήμη σας.
Ισορροπία λευκού Η ισορροπία λευκού διασφαλίζει ότι
όλα τα λευκά χρώματα στις
φωτογραφίες σας θα είναι
ρεαλιστικά. Προκειμένου η κάμερά
σας να προσαρμόσει σωστά την
ισορροπία λευκού, μπορεί να
χρειαστεί να προσδιορίσετε τις
συνθήκες φωτισμού. Επιλέξτε από
τις ρυθμίσεις Αυτόματο,
Πυρακτώσεως, Ήλιος, Φθορισμού
ή Συννεφιά.
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ISO - Το ISO καθορίζει την
ευαισθησία του αισθητήρα φωτός της
κάμερας. Όσο μεγαλύτερη είναι η
τιμή του ISO, τόσο πιο ευαίσθητη θα
είναι η κάμερα. Η λειτουργία αυτή
είναι χρήσιμη σε συνθήκες
χαμηλότερου φωτισμού που δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φλας.
Επιλέξτε μια τιμή ISO από τις
παρακάτω: Αυτόματο, ISO 100, ISO
200, ISO 400 ή ISO 800.
Τόνος χρώματος - Επιλέξτε τον
τόνο χρώματος που θα εφαρμοστεί
στη φωτογραφία που θα λάβετε.
Δείτε την ενότητα Επιλογή τόνου
χρώματος.
Τimer - Το αυτόματο χρονόμετρο
σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε μια
καθυστέρηση μετά το πάτημα του
κουμπιού αποτύπωσης. Επιλέξτε 3
δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα ή 10
δευτερόλεπτα. Η λειτουργία αυτή
είναι ιδανική για ομαδικές
φωτογραφίες στις οποίες θέλετε να
συμμετέχετε.
Zoom - Πατώντας το zoom
μπορείτε μα ενεργοποιήσετε αυτή
την επιλογή.

Macro - Η λειτουργία Macro σας
δίνει τη δυνατότητα να αποτυπώσετε
ακραία κοντινά πλάνα. Εάν
προσπαθείτε να λάβετε ένα κοντινό
στιγμιότυπο αλλά το πλαίσιο
εστίασης παραμένει κόκκινο,
δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία macro.
Ήχος κλείστρου - Επιλέξτε έναν
από τους τρεις ήχους κλείστρου.
Εστίαση - Επιλέξτε μία από τις
ρυθμίσεις “Αυτόματη εστίαση”, “Μη
αυτόματη εστίαση” και “Εντοπισμός
προσώπου”.
Εναλλαγή κάμερας - Για
πορτρέτα του εαυτού σας,
πραγματοποιήστε εναλλαγή στην
εσωτερική κάμερα του LG KU990i
Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα
Χρήση της εσωτερικής κάμερας.
Μνήμη σε χρήση - Επιλέξτε
εάν θα αποθηκεύσετε τις
φωτογραφίες στη μνήμη του
τηλεφώνου ή στην εξωτερική
μνήμη.
Λήψη με εντοπισμό βλεφαρισμού
- Επιλέξτε ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση.

ού
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Κάμερα
Σημείωση: Πάντα επιλέγετε
Αποθήκευση μετά την επιλογή νέας
ρύθμισης για να εφαρμοστούν οι
αλλαγές που έχετε κάνει.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Όταν τερματίζετε
τη λειτουργία της κάμερας, όλες
οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις
προεπιλογές, εκτός από το μέγεθος και
την ποιότητα της εικόνας. Οποιεσδήποτε
μη προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, όπως για
παράδειγμα τόνοι χρωμάτων και ISO, θα
πρέπει να τις ρυθμίσετε ξανά. Ελέγξτε
τις πριν αποτυπώσετε την επόμενη
φωτογραφία.

Αλλαγή μεγέθους εικόνας
Όσο περισσότερα pixel, τόσο
μεγαλύτερο το μέγεθος της εικόνας,
πράγμα που συνεπάγεται χρήση
περισσότερου χώρου στη μνήμη.
Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε
περισσότερες φωτογραφίες στο
τηλέφωνό σας, μπορείτε να αλλάξετε
τον αριθμό των pixel έτσι ώστε να
μικρύνετε το μέγεθος του αρχείου.
1 Από το σκόπευτρο, πατήστε

στην κάτω αριστερή γωνία.
από το μενού
ρυθμίσεων.
3 Επιλέξτε μια τιμή pixel από τις έξι
αριθμητικές επιλογές (5M:
2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M:
1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) ή επιλέξτε την
προκαθορισμένη ρύθμιση:
Επαφές - Η επιλογή αυτή
ρυθμίζει την κάμερα
έτσι ώστε να αποτυπώσει μια
φωτογραφία στο τέλειο μέγεθος
για να προστεθεί σε μια επαφή
του τηλεφώνου.
2 Επιλέξτε

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Το μενού ρυθμίσεων
εμφανίζεται πάνω στο σκόπευτρο,
έτσι ώστε όταν αλλάζετε στοιχεία του
χρώματος ή της ποιότητας της εικόνας,
να μπορείτε να δείτε την αλλαγμένη
εικόνα σε προεπισκόπηση πίσω από
το μενού ρυθμίσεων. Θυμηθείτε να
πατήσετε Αποθήκευση πριν από
την έξοδο για να εφαρμοστούν τυχόν
αλλαγές.
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4 Επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε

,

τε

να χρησιμοποιήσετε και πατήστε
Αποθήκευση για να εφαρμόσετε
τις αλλαγές. Το μενού ρυθμίσεων
θα κλείσει αυτόματα και θα είστε
έτοιμοι να αποτυπώσετε τη
φωτογραφία που θέλετε.

Επιλογή τόνου χρώματος
1 Από το σκόπευτρο, πατήστε

στην κάτω αριστερή γωνία.
από το μενού
ρυθμίσεων.
3 Υπάρχουν πέντε επιλογές τόνων
χρωμάτων, Κανονικό (έγχρωμο),
Ασπρόμαυρο, Αρνητικό, Σέπια
ή Ανάγλυφο.
4 Πατήστε τον τόνο χρώματος που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε και
επιλέξτε Αποθήκευση.
5 Αφού κάνετε την επιλογή σας, το
μενού τόνων χρώματος θα κλείσει
αυτόματα και είστε έτοιμοι να
αποτυπώσετε τη φωτογραφία που
θέλετε.
2 Επιλέξτε

ι
:

ν

ς
ή

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να αλλάξετε
μια έγχρωμη φωτογραφία σε
ασπρόμαυρη ή σέπια μετά τη λήψη
της αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε
μια ασπρόμαυρη φωτογραφία ή
φωτογραφία σε τόνο σέπια σε
έγχρωμη.

Χρήση της εσωτερικής
κάμερας
Το LG KU990i διαθέτει μια
εσωτερική κάμερα 640x480, όχι
μόνο για εικονοκλήσεις αλλά και για
αποτύπωση φωτογραφιών.
1 Για να πραγματοποιήσετε

εναλλαγή στην εσωτερική κάμερα,
πατήστε
και, στη συνέχεια,
επιλέξτε
.
2 Μετά από μερικά δευτερόλεπτα,
θα δείτε τον εαυτό σας στο
σκόπευτρο. Για να αποτυπώσετε
την εικόνα, πατήστε το κουμπί
αποτύπωσης ως συνήθως.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Η εσωτερική κάμερα
έχει λιγότερες ρυθμίσεις καθώς δεν
έχει φλας και ISO. Μπορείτε και πάλι
να τροποποιήσετε το μέγεθος και την
ποιότητα της εικόνας, την ισορροπία
λευκού και τους τόνους των χρωμάτων
πατώντας , όπως κάνετε όταν
χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα.
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Κάμερα
3 Αφού αποτυπώσετε τη

φωτογραφία, θα έχετε στη διάθεσή
σας όλες τις επιλογές που είναι
διαθέσιμες και μετά την
αποτύπωση φωτογραφίας με την
κύρια κάμερα.
4 Για να επιστρέψετε στην κύρια
και έπειτα
κάμερα, πατήστε
.

Προβολή αποθηκευμένων
φωτογραφιών
1 Μπορείτε να αποκτήσετε

πρόσβαση στις αποθηκευμένες
φωτογραφίες μέσα από τη
λειτουργία κάμερας καθώς και
από την οθόνη αναμονής. Μέσα
από την κάμερα, απλά μετακινείτε
το διακόπτη λειτουργίας της
κάμερας στη θέση
ενώ από
την οθόνη αναμονής, πρέπει να
μετακινήσετε το διακόπτη
λειτουργίας της κάμερας στη θέση
και έπειτα να πατήσετε το
κουμπί αποτύπωσης.
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2 Στην οθόνη θα εμφανιστεί η

συλλογή σας.

Π
μι
1

2
3

3 Πατήστε μία φορά τη φωτογραφία

που θέλετε να προβάλετε για να
τη μεταφέρετε στο προσκήνιο της
συλλογής.
4 Πατήστε τη φωτογραφία δεύτερη
φορά για να ανοίξει πλήρως.

4

α

Προβολή των λεπτομερειών
μιας φωτογραφίας
1 Πατήστε τη φωτογραφία για να τη

μεταφέρετε στο προσκήνιο
της οθόνης της συλλογής.
2 Πατήστε το εικονίδιο
στην κάτω
δεξιά γωνία της φωτογραφίας.
3 Η φωτογραφία θα αναποδογυρίσει
και θα εμφανιστεί το όνομα, η
ημερομηνία λήψης, το μέγεθος (σε
kilobyte και pixel) και ο τύπος της
εικόνας (π.χ. jpeg).

ς

4 Πατήστε

για να κλείσετε τις
λεπτομέρειες και να εμφανιστεί
η φωτογραφία

51

Βιντεοκάμερα
Γρήγορη λήψη βίντεο

Εξ

1 Μετακινήστε το διακόπτη

λειτουργίας κάμερας στη θέση

.

2 Πατήστε το κουμπί λήψης. Στην

3

4
5

6
7

οθόνη θα εμφανιστεί το
σκόπευτρο της βιντεοκάμερας.
Κρατήστε το τηλέφωνο οριζόντια
και στρέψτε το φακό προς το
αντικείμενο του βίντεο.
Πατήστε το κουμπί λήψης μία
φορά για να αρχίσει η εγγραφή.
Στο πάνω μέρος του σκοπεύτρου
θα εμφανιστεί η ένδειξη REC και
στο κάτω μέρος θα εμφανιστεί ένα
χρονόμετρο που θα δείχνει τη
διάρκεια του βίντεο.
Για παύση του βίντεο, πατήστε
και για συνέχεια επιλέξτε .
Πατήστε
στην οθόνη ή πατήστε
το κουμπί λήψης δεύτερη φορά
για να διακόψετε την εγγραφή.

Μετά τη λήψη βίντεο
Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια
σταθερή εικόνα που αντιπροσωπεύει
το βίντεο που έχετε εγγράψει. Το
όνομα της εικόνας αναγράφεται κατά
μήκος του κάτω μέρους της οθόνης
μαζί με τρία εικονίδια, που
βρίσκονται στην κάτω δεξιά πλευρά.
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Πατήστε το για να εγγράψετε
άλλο βίντεο απευθείας. Το τρέχον
βίντεο θα αποθηκευτεί.
Πατήστε το για να διαγράψετε το
βίντεο που εγγράψατε και
επιβεβαιώστε πατώντας Ναι. Το
σκόπευτρο θα εμφανιστεί ξανά.
Πατήστε το για να στείλετε το
βίντεο ως MMS, email ή μέσω
Bluetooth. Δείτε για Αποστολή
μηνυμάτων ή για Αποστολή και
λήψη αρχείων μέσω Bluetooth.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μετακινήστε το
διακόπτη λειτουργίας κάμερας στη
θέση
για να ανοίξετε τη συλλογή.
Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Σ
ό
π
ο
κ
ν
ξ

Εξοικείωση με το σκόπευτρο
Zoom - Πατήστε
για μεγέθυνση ή
για σμίκρυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο γύρω από
το φακό.
Λειτουργία βίντεο - Έχει επιλεγεί η
λειτουργία βίντεο.
Μέγεθος εικόνας
Αποθήκευση σε μνήμη τηλεφώνου/
εξωτερική μνήμη
120fps - Μικρότερο μέγεθος εικόνας με
ταχύτητα αναπαραγωγής quad, που
αποτυπώνει τη δράση με τον εντυπωσιακό
ρυθμό 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η
αναπαραγωγή γίνεται στα 15 καρέ ανά
δευτερόλεπτο, παρέχοντας την καλύτερη
δυνατή προβολή. Ιδανική για αποτύπωση
δράσης σε μεγάλη ταχύτητα.

το

Λειτουργία κάμερας
Αντίθεση - Δείτε την ενότητα Ρύθμιση της
αντίθεσης.
Πίσω - Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε
στην οθόνη αναμονής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να κλείσετε
όλες τις επιλογές συντόμευσης,
προκειμένου να έχετε πιο καθαρή
οθόνη σκοπεύτρου. Απλά πατήστε στο
κέντρο του σκοπεύτρου μία φορά. Για
να ανακαλέσετε τις επιλογές, πατήστε
ξανά στην οθόνη.

Ρυθμίσεις - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για
να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων. Για
λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα Χρήση
των ρυθμίσεων για προχωρημένους.
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Ρύθμιση της αντίθεσης
Η αντίθεση ορίζει τη διαφορά μεταξύ
φωτεινού και σκούρου σε μια εικόνα.
Μια εικόνα με χαμηλή αντίθεση θα
είναι θολή ενώ μια εικόνα με μεγάλη
αντίθεση θα φαίνεται πολύ πιο
καθαρή.
1 Πατήστε
.
2 Σύρετε το δείκτη αντίθεσης κατά

μήκος της γραμμής, είτε προς το
για μικρότερη αντίθεση και
πιο θολή εικόνα είτε προς το
για μεγαλύτερη αντίθεση και πιο
καθαρή εικόνα.

Χρήση ρυθμίσεων για
προχωρημένους
Από το σκόπευτρο, πατήστε
για
να ανοίξετε όλες τις επιλογές
ρυθμίσεων για προχωρημένους.
Φλας - Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
Μέγεθος εικόνας - Αλλάξτε το
μέγεθος του βίντεο για αποθήκευση
στη μνήμη. Δείτε την ενότητα
Αλλαγή μεγέθους εικόνας βίντεο.
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Ποιότητα εικόνας - Επιλέξτε
Πολύ καλή, Καλή και Κανονική.
Όσο πιο καλή είναι η ποιότητα, τόσο
πιο καθαρό θα είναι το βίντεο αλλά
το αυξηθεί το μέγεθος του αρχείου,
πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός
των βίντεο που θα μπορείτε να
αποθηκεύσετε στη μνήμη του
τηλεφώνου θα είναι μικρότερος.
Διάρκεια - Ορίστε όριο
διάρκειας για το βίντεο. Επιλέξτε
Κανονικό ή MMS για να περιορίσετε
το μέγεθος και να μπορείτε να
στείλετε το βίντεο ως MMS.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εάν επιλέξετε διάρκεια
MMS, δοκιμάστε χαμηλότερη ποιότητα
εικόνας για να μπορείτε να εγγράψετε
βίντεο μεγαλύτερης διάρκειας.

Zoom - Πατήστε το zoom για να
ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή.
Σίγαση - Επιλέξτε Σίγαση για
να εγγράψετε ένα βίντεο χωρίς ήχο.
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Ισορροπία λευκού Η ισορροπία λευκού διασφαλίζει ότι
το λευκό στο βίντεο θα είναι
ρεαλιστικό. Προκειμένου η κάμερά
σας να προσαρμόσει σωστά την
ισορροπία λευκού, μπορεί να
χρειαστεί να προσδιορίσετε τις
συνθήκες φωτισμού. Επιλέξτε από
τις ρυθμίσεις Αυτόματο,
Πυρακτώσεως, Ήλιος, Φθορισμού
ή Συννεφιά.
Τόνος χρώματος - Επιλέξτε
έναν τόνο χρώματος για να
εφαρμόσετε στο βίντεο που
εγγράφετε. Δείτε την ενότητα
Επιλογή τόνου χρώματος.
Εναλλαγή κάμερας Πραγματοποιήστε εναλλαγή στην
εσωτερική κάμερα του LG KU990i
για να εγγράψετε ένα βίντεο του
εαυτού σας. Για λεπτομέρειες, δείτε
την ενότητα Χρήση της εσωτερικής
βιντεοκάμερας.

Μνήμη σε χρήση - Επιλέξτε
εάν θα αποθηκεύσετε τα βίντεο στη
μνήμη του τηλεφώνου ή στην
εξωτερική μνήμη.
Σημείωση: Πάντα επιλέγετε
Αποθήκευση μετά την επιλογή
νέας ρύθμισης για να εφαρμοστούν
οι αλλαγές που έχετε κάνει.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Όταν τερματίζετε
τη λειτουργία της βιντεοκάμερας, όλες
οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις
προεπιλογές, εκτός από το μέγεθος και
την ποιότητα της εικόνας. Όποιες μη
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρειάζεστε,
όπως για παράδειγμα ο τόνος
χρώματος και η ισορροπία λευκού, θα
πρέπει να τις ρυθμίσετε ξανά. Ελέγξτε
τις πριν εγγράψετε το επόμενο βίντεο.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Το μενού ρυθμίσεων
εμφανίζεται πάνω στο σκόπευτρο,
έτσι ώστε όταν αλλάζετε στοιχεία του
χρώματος ή της ποιότητας της εικόνας,
να μπορείτε να δείτε την αλλαγμένη
εικόνα σε προεπισκόπηση πίσω από
το μενού ρυθμίσεων. Θυμηθείτε να
πατήσετε Αποθήκευση πριν από
την έξοδο για να εφαρμοστούν τυχόν
αλλαγές.
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Αλλαγή μεγέθους εικόνας
βίντεο
Όσο περισσότερα είναι τα pixel,
τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος του
αρχείου,
γεγονός που συνεπάγεται μεγάλη
χρήση χώρου μνήμης. Εάν θέλετε να
αποθηκεύσετε περισσότερα βίντεο
στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να
τροποποιήσετε τον αριθμό των pixel
έτσι ώστε να μικρύνετε το μέγεθος
του αρχείου.
1 Από το σκόπευτρο, πατήστε

στην κάτω αριστερή γωνία.
2 Επιλέξτε
από το μενού
ρυθμίσεων.
3 Κάντε μία από τις έξι παρακάτω
επιλογές τιμών pixel:
640x384(W) - Επιλογή
ευρείας οθόνης με την υψηλότερη
ποιότητα.
400x240(W) - Επίσης
επιλογή ευρείας οθόνης αλλά με
χαμηλότερη ανάλυση.
640x480 - Τυπικό μέγεθος
VGA. Η επιλογή αυτή έχει τη
μεγαλύτερη ανάλυση αλλά δεν
είναι ευρείας οθόνης.
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320x240 - Μικρότερο μέγεθος
εικόνας, άρα και μικρότερο
μέγεθος αρχείου. Ιδανική ρύθμιση
για την εξοικονόμηση χώρου στη
μνήμη.
176x144 - Το μικρότερο
μέγεθος εικόνας και κατά συνέπεια
το μικρότερο μέγεθος αρχείου.
4 Επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε και πατήστε
Αποθήκευση για να εφαρμόσετε
τις αλλαγές. Το μενού ρυθμίσεων
θα κλείσει αυτόματα και θα είστε
έτοιμοι να εγγράψετε το βίντεο.
Σημείωση: Κατά την προβολή
βίντεο, η ταχύτητα αναπαραγωγής
είναι 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, με
την εξαίρεση των 120fps, όπου η
αναπαραγωγή γίνεται με ταχύτητα
15 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το εξαιρετικό
λογισμικό επεξεργασίας που είναι
εγκατεστημένο στο LG KU990i είναι
συμβατό με όλους τους τύπους
βίντεο εκτός 640X384 και 640x480.
Μην πραγματοποιείτε εγγραφή σε
αυτή τη μορφή, εάν σκοπεύετε να
επεξεργαστείτε το βίντεο.
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Επιλογή τόνου χρώματος
1 Από το σκόπευτρο, πατήστε

στην κάτω αριστερή γωνία.
από το μενού
ρυθμίσεων.
3 Υπάρχουν πέντε επιλογές τόνων
χρωμάτων, Kανονική (έγχρωμο),
Ασπρόμαυρο, Αρνητικό, Σέπια
ή Ανάγλυφο.
4 Πατήστε τον τόνο χρώματος που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε και
επιλέξτε Αποθήκευση.
5 Αφού κάνετε την επιλογή σας, το
μενού τόνου χρώματος θα κλείσει
αυτόματα και είστε έτοιμοι να
εγγράψετε το βίντεο.
2 Επιλέξτε

ια

ε
ν

ε

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να αλλάξετε
ένα έγχρωμο βίντεο σε ασπρόμαυρο
ή σέπια μετά την εγγραφή αλλά δεν
μπορείτε να αλλάξετε ένα ασπρόμαυρο
βίντεο ή βίντεο σε τόνο σέπια σε
έγχρωμο.

Χρήση της εσωτερικής
βιντεοκάμερας
Το LG KU990i διαθέτει μια
εσωτερική κάμερα 320x240, όχι
μόνο για εικονοκλήσεις αλλά και για
εγγραφή βίντεο.
1 Για να πραγματοποιήσετε

εναλλαγή στην εσωτερική κάμερα,
και, στη συνέχεια,
πατήστε
.
επιλέξτε
2 Μετά από μερικά δευτερόλεπτα,
θα δείτε τον εαυτό σας στο
σκόπευτρο. Για να ξεκινήσει η
εγγραφή της εικόνας, πατήστε το
κουμπί λήψης, ως συνήθως, και
πατήστε το δεύτερη φορά για να
διακόψετε την εγγραφή.
3 Μετά την εγγραφή του βίντεο θα
έχετε στη διάθεσή σας όλες τις
επιλογές που έχετε και στη λήψη
βίντεο με την κύρια κάμερα.
4 Για να επιστρέψετε στην κύρια
και έπειτα
κάμερα, πατήστε
.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε και πάλι
να τροποποιήσετε το μέγεθος και την
ποιότητα της εικόνας, τη διάρκεια, τη
σίγαση, την ισορροπία λευκού, τους
τόνους των χρωμάτων και τη μνήμη
πατώντας
, όπως κάνετε όταν
χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα.
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Φ

Παρακολούθηση
αποθηκευμένων βίντεο

Προβολή βίντεο σε
τηλεόραση

Π
βί

1 Μετακινήστε το διακόπτη

Συνδέστε το KU990i στην τηλεόρασή
σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο
εξόδου τηλεόρασης. Ανοίξτε το
βίντεο που θέλετε να
παρακολουθήσετε στην τηλεόραση,
πατήστε και επιλέξτε
.

1

λειτουργίας κάμερας στη θέση
και πατήστε το κουμπί λήψης.
2 Στην οθόνη θα εμφανιστεί η
συλλογή σας.

2

Σημείωση: Το καλώδιο εξόδου
τηλεόρασης πωλείται
ξεχωριστά.

3 Πατήστε το βίντεο που θέλετε

να προβάλλετε μία φορά για να
το φέρετε στο προσκήνιο της
συλλογής.
4 Πατήστε το βίντεο δεύτερη φορά
για να ανοίξει πλήρως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι
μορφές εκτός 320x240 και 176x144
είναι συμβατές με παρακολούθηση
στην τηλεόραση.
3

4
5
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Φωτογραφίες και βίντεο
Προβολή φωτογραφιών και
βίντεο
1 Από την οθόνη αναμονής

μετακινήστε το διακόπτη
λειτουργίας της κάμερας στη θέση
και πατήστε το κουμπί λήψης.
2 Στην οθόνη θα εμφανιστεί η
συλλογή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Αλλάξτε τον τρόπο
εμφάνισης των φωτογραφιών και των
βίντεο στη συλλογή, πατώντας Κανονική
ή Τυχαία στο κάτω μέρος της οθόνης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να διαγράψετε
μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, ανοίξτε
. Πατήστε Ναι για
το και επιλέξτε
επιβεβαίωση.

Χρήση του ζουμ κατά
την προβολή βίντεο ή
φωτογραφίας

3 Πατήστε μία φορά το βίντεο ή τη

φωτογραφία που θέλετε να
προβάλετε για να το μεταφέρετε
στο προσκήνιο της συλλογής.
4 Πατήστε δεύτερη φορά για να το
ανοίξετε πλήρως.
5 Η αναπαραγωγή των βίντεο
αρχίζει αυτόματα. Για παύση της
αναπαραγωγής, πατήστε την
οθόνη για να φέρετε στο
προσκήνιο τις επιλογές και
επιλέξτε .

Για μεγέθυνση, πατήστε
επανειλημμένα το
. Για σμίκρυνση,
πατήστε
. Χρησιμοποιήστε τη
μικρογραφία στην κάτω δεξιά γωνία
για να μεταφέρετε την περιοχή
εστίασης.

Ρύθμιση της έντασης κατά
την προβολή βίντεο
Για να ρυθμίσετε την ένταση του
ήχου ενός βίντεο κατά την
αναπαραγωγή του, σύρετε το δείκτη
προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη
γραμμή έντασης στην αριστερή
πλευρά της οθόνης. Εναλλακτικά,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
χειριστήριο γύρω από το φακό.
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Φωτογραφίες και βίντεο
Αποτύπωση εικόνας από
βίντεο
1 Επιλέξτε το βίντεο από το οποίο

2

3
4
5

6

7

θέλετε να αποτυπώσετε την
εικόνα.
Πατήστε για να διακόψετε το
βίντεο στο καρέ που θέλετε να
μετατρέψετε σε εικόνα και πατήστε
τη δεξιά πλευρά της οθόνης για να
ανοίξει το μενού επιλογών.
Από το μενού επιλογών, επιλέξτε
.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Η εικόνα θα εμφανιστεί στην
οθόνη με το όνομα εικόνας που
έχει αντιστοιχιστεί.
Πατήστε την εικόνα και έπειτα
για να επιστρέψετε
πατήστε
στη συλλογή.
Η εικόνα θα αποθηκευτεί στο
φάκελο “Αρχεία” και θα
εμφανίζεται στη συλλογή. Για να
εμφανιστεί, θα πρέπει να βγείτε
από τη συλλογή και να την
ανοίξετε ξανά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μερικές
λειτουργίες δεν λειτουργούν σωστά,
εάν το αρχείο πολυμέσων δεν είναι
καταχωρημένο στο τηλέφωνο.
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Προβολή των λεπτομερειών
ενός βίντεο ή μιας
φωτογραφίας
Τα βίντεο και οι φωτογραφίες
ομαδοποιούνται όλα μαζί στη
συλλογή. Εάν αντιμετωπίζετε
πρόβλημα στο να διακρίνετε τις
φωτογραφίες από τα βίντεο, ελέγξτε
τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, τα
βίντεο μπορεί να είναι αρχεία τύπου
AVI ή 3GP και οι φωτογραφίες
μπορεί να είναι αρχεία τύπου JPEG
ή GIF.
1 Πατήστε τη σταθερή εικόνα βίντεο

ή τη φωτογραφία για να τη φέρετε
στη στο προσκήνιο της οθόνης
της συλλογής.
2 Πατήστε το εικονίδιο
στην κάτω
δεξιά γωνία της σταθερής εικόνας
βίντεο ή της φωτογραφίας.
3 Η σταθερή εικόνα βίντεο ή η
φωτογραφία θα γυρίσει ανάποδα
και θα εμφανιστεί το όνομα, η
ημερομηνία λήψης, το μέγεθος
(σε kilobyte και pixel) και εάν
πρόκειται για εικόνα ή βίντεο (π.χ.
AVI ή JPEG).
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2 Πατήστε τη δεξιά πλευρά της

4 Πατήστε

για να κλείσετε τις
λεπτομέρειες και να εμφανίσετε
τη σταθερή εικόνα βίντεο ή τη
φωτογραφία.

Αποστολή φωτογραφίας ή
βίντεο από τη συλλογή
1 Πατήστε τη φωτογραφία ή το

βίντεο δύο φορές για να ανοίξει.
Εάν επιλέξατε βίντεο, πατήστε
όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

οθόνης για να ανοίξετε το μενού
επιλογών.
3 Επιλέξτε
και επιλέξτε τον
τρόπο αποστολής του βίντεο ή της
φωτογραφίας: Μήνυμα, Email,
Bluetooth.
4 Θα ανοίξει η επιλεγμένη εφαρμογή
μηνυμάτων ώστε να μπορέσετε
να στείλετε το βίντεο ή τη
φωτογραφία.
Σημείωση: Μπορεί να χρειάζεται να
αλλάξετε το μέγεθος της
φωτογραφίας ή του βίντεο για να το
στείλετε με MMS. Μερικά βίντεο
μπορεί να είναι πολύ μεγάλα για να
σταλούν με MMS ούτως ή άλλως. Σε
αυτή την περίπτωση, κάντε μία από
τις άλλες επιλογές αποστολής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να
μετονομάσετε μια φωτογραφία ή ένα
βίντεο στο φάκελο Αρχεία. Επιλέξτε τη
φωτογραφία ή το βίντεο, πατήστε
και επιλέξτε Μετονομασία. Εισαγάγετε
το νέο όνομα για τη φωτογραφία ή το
βίντεο.
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Προβολή φωτογραφιών ως
παρουσίαση
Η λειτουργία παρουσίασης
εμφανίζει μία μία όλες τις
φωτογραφίες που υπάρχουν στη
συλλογή με τη μορφή παρουσίασης.
Τα βίντεο δεν μπορούν να
προβληθούν σε παρουσίαση.
1 Πατήστε τη φωτογραφία με την

οποία θέλετε να ξεκινήσει η
παρουσίαση δύο φορές για να την
ανοίξετε.
2 Πατήστε τη δεξιά πλευρά της
οθόνης για να ανοίξετε το μενού
επιλογών.
3 Επιλέξτε
.
4 Θα ξεκινήσει η παρουσίαση.

Η παρουσίαση έχει πέντε επιλογές.
Πατήστε για να αυξήσετε ή να
μειώσετε την ταχύτητα της
παρουσίασης.
Πατήστε εδώ για να
εμφανίζονται οι φωτογραφίες με
τυχαία σειρά (δηλαδή όχι με τη
χρονολογική σειρά που εμφανίζονται
στη συλλογή).
Πατήστε για να παρακάμψετε την
επόμενη φωτογραφία.
Πατήστε για να επιστρέψετε στην
τελευταία φωτογραφία που
εμφανίστηκε.
/
Πατήστε για να διακόψετε την
παρουσίαση σε μια συγκεκριμένη
φωτογραφία. Πατήστε ξανά για να
συνεχίσει η αναπαραγωγή.

Ορισμός φωτογραφίας ως
ταπετσαρία
1 Πατήστε τη φωτογραφία που

θέλετε να ορίσετε ως ταπετσαρία
δύο φορές για να την ανοίξετε.
2 Πατήστε τη δεξιά πλευρά της
οθόνης για να ανοίξετε το μενού
επιλογών.
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3 Πατήστε
.
4 Η οθόνη θα μεταβεί σε
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κατακόρυφο προσανατολισμό.
Επιλέξτε το τμήμα της
φωτογραφίας που θέλετε
να ορίσετε ως ταπετσαρία
μετακινώντας το πράσινο πλαίσιο
στη μικρογραφία. Η περιοχή αυτή
θα εμφανιστεί στην οθόνη σε
πραγματικό μέγεθος.
5 Αφού επιλέξετε το τμήμα, πατήστε
ΟΚ.

Επεξεργασία φωτογραφιών
Υπάρχουν πάρα πολλά υπέροχα
πράγματα που μπορείτε να κάνετε
στις φωτογραφίες σας για να τις
αλλάξετε, να τις εμπλουτίσετε ή να
τις ζωντανέψετε λίγο.
1 Ανοίξτε τη φωτογραφία που θέλετε

να επεξεργαστείτε και
πατήστε για να εμφανιστούν οι
επιλογές.
2 Επιλέξτε
. Θα εμφανιστεί η
παρακάτω οθόνη.

3 Πατήστε τα εικονίδια για να

προσαρμόσετε τη φωτογραφία:
Περικόψτε τη φωτογραφία.
Επιλέξτε μια τετράγωνη ή κυκλική
περιοχή περικοπής και μετακινήστε
το δάχτυλό σας κατά μήκος της
οθόνης για να επιλέξετε την περιοχή.
Σχεδιάστε κάτι στη φωτογραφία
με το χέρι σας. Επιλέξτε το πάχος της
γραμμής από τις τέσσερις επιλογές.
Για να αλλάξετε το χρώμα της
γραμμής, δείτε το εικονίδιο
παρακάτω (το εικονίδιο χρώματος θα
αλλάξει στο χρώμα που έχετε
επιλέξει).
Δείτε την ενότητα Προσθήκη
κειμένου σε φωτογραφία.
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Διακοσμήστε τις φωτογραφίες
σας με σημάνσεις. Επιλέξτε από τις
διάφορες διαθέσιμες σημάνσεις και
ακουμπήστε τη φωτογραφία στο
σημείο που θέλετε να τοποθετηθεί η
σήμανση. Για να αλλάξετε το χρώμα
μιας σήμανσης, δείτε το εικονίδιο
παρακάτω.
Αλλάξτε το χρώμα μιας
σήμανσης, μιας γραμμής ή κειμένου.
Πριν σχεδιάσετε, γράψετε ή
επισημάνετε μέρος της
φωτογραφίας, πρέπει να επιλέξετε
πρώτα το χρώμα.
Επιλέξτε το πάχος και σύρετε
πάνω από την εικόνα για να
αφαιρέσετε τυχόν σημάνσεις,
γραμμές ή κείμενο.
Αποθηκεύστε τις αλλαγές που
έχετε κάνει στις φωτογραφίες.
Επιλέξτε να αποθηκεύσετε τις
αλλαγές στο Αρχικό αρχείο ή ως
Νέο αρχείο. Εάν επιλέξετε Νέο
αρχείο, εισαγάγετε ένα όνομα
αρχείου.
Αναιρέστε την τελευταία
επεξεργασία σε Εφέ ή Περισσότερα
που κάνατε στη φωτογραφία.
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Δείτε την ενότητα Προσθήκη
εφέ σε φωτογραφία.

Π
φ

Πατήστε για να ανοίξετε
επιπλέον επιλογές εφέ, μεταξύ των
οποίων και οι επιλογές Περιστροφή
και Καθρέπτης. Υπάρχουν επίσης
περισσότερες επιλογές
επεξεργασίας για προχωρημένους.
Δείτε Μεταμόρφωση
φωτογραφίας, Προσθήκη
τονισμού χρώματος και Εναλλαγή
χρωμάτων σε φωτογραφία.

1

Πατήστε για να επιστρέψετε
στη συλλογή.

Προσθήκη κειμένου σε
φωτογραφία
1 Στην οθόνη επεξεργασίας,

πατήστε

.

2 Επιλέξτε Υπογραφή για να

προσθέσετε κείμενο χωρίς
πλαίσιο ή επιλέξτε ένα από τα δύο
συννεφάκια ομιλίας.
3 Εισαγάγετε το κείμενο με το
πληκτρολόγιο και πατήστε Τέλος.
4 Μετακινήστε το κείμενο πατώντας
και σύροντάς το στη θέση που
θέλετε να το τοποθετήσετε.

2
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ή
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ς.
ς

Προσθήκη εφέ σε
φωτογραφία
1 Στην οθόνη επεξεργασίας,

πατήστε

.

2 Επιλέξτε να εφαρμόσετε

οποιαδήποτε από τις έξι επιλογές
στη φωτογραφία:
Απάλυνση - Μετακινήστε το
δείκτη κατά μήκος της γραμμής
για να απαλύνετε την εστίαση της
φωτογραφίας. Επιλέξτε Τέλος για
να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή
επιλέξτε Άκυρο.
Ευκρίνεια - Μετακινήστε
το δείκτη κατά μήκος της
γραμμής για να κάνετε την
εστίαση της φωτογραφίας πιο
ευκρινή. Επιλέξτε Τέλος για να
αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή
επιλέξτε Άκυρο.
Θολό μωσαϊκό - Πατήστε για να
εφαρμόσετε εφέ θολού μωσαϊκού
στη φωτογραφία. Πατήστε
Αναίρεση για να επιστρέψετε
στην κανονική φωτογραφία.
Πλαίσιο - Προσθέστε ένα πλαίσιο
στη φωτογραφία σας. Μπορεί
να σας ζητηθεί να επιτρέψετε
την αλλαγή του μεγέθους της

εικόνας. Για να δείτε τους
τύπους πλαισίων, επιλέξτε
Ναι. Το επιλεγμένο πλαίσιο
θα τοποθετηθεί πάνω από τη
φωτογραφία.
Προσαρμογή μεγέθους
- Πατήστε εδώ για να δείτε τις
επιλογές μεγέθους. Πατήστε
το μέγεθος που θέλετε για
να αλλάξετε το μέγεθος της
φωτογραφίας.
Χρωματικό εφέ - Αλλάξτε το
χρώμα μιας φωτογραφίας σε
Ασπρόμαυρο, Σέπια, Έγχρωμο
αρνητικό, Ενισχυμένο RGB
ή Αντίθεση. Εάν επιλέξετε
Αντίθεση, μετακινήστε το δείκτη
κατά μήκος της γραμμής για
να αυξήσετε ή να μειώσετε την
αντίθεση.
3 Για να αναιρέσετε το εφέ, απλά
πατήστε Αναίρεση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να προσθέσετε
περισσότερα από ένα εφέ σε μια
φωτογραφία, εκτός από το εφέ
χρώματος, για το οποίο μπορείτε να
επιλέξετε μόνο ένα κάθε φορά.
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Μεταμόρφωση φωτογραφίας
Η μεταμόρφωση φωτογραφίας είναι
ιδανική για να αλλάξετε τις
εκφράσεις των φίλων σας ή απλά να
παραμορφώσετε μια φωτογραφία
για καλλιτεχνικούς λόγους.
1 Από την οθόνη επεξεργασίας,

πατήστε
.
2 Επιλέξτε Μεταμόρφωση και στη
φωτογραφία θα εμφανιστούν
τέσσερις σταυροί.
3 Μετακινήστε τους σταυρούς
στη φωτογραφία, έτσι ώστε
να βρίσκονται στο σημείο που
θέλετε να μεταμορφώσετε. Για
παράδειγμα, εάν μεταμορφώνετε
ένα πρόσωπο, τοποθετήστε ένα
σταυρό στην εξωτερική γωνία
κάθε ματιού και σε κάθε πλευρά
των χειλιών.

4 Επιλέξτε ένα πρόσωπο που

αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον
οποίο θέλετε να μεταμορφώσετε
τη φωτογραφία.
5 Επιλέξτε Αποθήκευση για να
αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

1
2
3

Προσθήκη τονισμού
χρώματος σε φωτογραφία
1 Στην οθόνη επεξεργασίας,

πατήστε

.

2 Επιλέξτε Τονισμός χρώματος.
3 Επιλέξτε ένα μέρος της

4
5

6

7
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φωτογραφίας. Μια διακεκομμένη
γραμμή θα εμφανιστεί γύρω από
ό,τι βρίσκεται σε αυτή την περιοχή
και έχει ίδιο ή παρόμοιο χρώμα.
Για παράδειγμα, τα μαλλιά ενός
προσώπου ή το χρώμα των
ρούχων του.
Πατήστε Τέλος.
Θα αφαιρεθούν όλα τα χρώματα
από τη φωτογραφία, εκτός από
το σημείο που έχετε επιλέξει για
τονισμό χρώματος.
Αλλάξτε την ένταση του τονισμού
σύροντας το δείκτη πάνω ή κάτω
στη γραμμή έντασης.
Επιλέξτε Αποθήκευση για να
αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

4
5
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Εναλλαγή χρωμάτων σε
φωτογραφία
1 Στην οθόνη επεξεργασίας,

πατήστε

.

2 Επιλέξτε Εναλλαγή χρώματος.
3 Επιλέξτε ένα μέρος της

4
5
6

7

φωτογραφίας. Μια διακεκομμένη
γραμμή θα εμφανιστεί γύρω από
ό,τι βρίσκεται σε αυτή την περιοχή
και έχει ίδιο ή παρόμοιο χρώμα.
Για παράδειγμα, τα μαλλιά ενός
προσώπου ή το χρώμα των
ρούχων του.
Πατήστε
και επιλέξτε ένα
χρώμα.
Πατήστε Τέλος.
Το τμήμα της φωτογραφίας που
επιλέξατε για τονισμό χρώματος
θα αλλάξει στην επιλεγμένη
εναλλαγή χρώματος.
Επιλέξτε Αποθήκευση για να
αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Επεξεργασία των βίντεο
Οι λειτουργίες επεξεργασίας είναι
διαθέσιμες για όλους τους τύπους
βίντεο εκτός 640X384 και 640x480.
Μην πραγματοποιείτε εγγραφή σε
αυτές τις μορφές, εάν σκοπεύετε
να επεξεργαστείτε το βίντεο.

Περικοπή διάρκειας βίντεο
1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε

να επεξεργαστείτε, επιλέξτε
και πατήστε την οθόνη για να
εμφανιστούν οι επιλογές.
2 Επιλέξτε
και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Ξάκρισμα.
3 Πατήστε
και σημειώστε τα
νέα σημεία αρχής και τέλους
χρησιμοποιώντας τα εικονίδια
και
.

ύ
ω
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4 Πατήστε Δοκιμή για να

βεβαιωθείτε ότι σας αρέσει το νέο
απόσπασμα.
5 Πατήστε Αποθήκευση ή,
εναλλακτικά πατήστε
για να
επιστρέψετε στη συλλογή και να
απορρίψετε τις αλλαγές.

6 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για

Συγχώνευση φωτογραφίας
με βίντεο

1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε

2
3

4

5
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1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να

Συγχώνευση δύο βίντεο
να επεξεργαστείτε, επιλέξτε
και πατήστε στην οθόνη για να
εμφανιστούν οι επιλογές.
Επιλέξτε
και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Συγχώνευση βίντεο.
Θα ανοίξει ο φάκελος “Τα βίντεό
μου”. Επιλέξτε το βίντεο που
θέλετε να συγχωνεύσετε και
πατήστε Επιλογή.
Πατήστε Εφέ για να επιλέξετε
τον τρόπο συγχώνευσης των
βίντεο: Καμία, Ξεθώριασμα, Παν.
ζουμ, Οβάλ, Αποκαλ., Αποκρ.,
Σκακιέρα ή Επίλυση.
Πατήστε Αποθήκευση και έπειτα
Ναι για να αποθηκεύσετε το νέο
συγχωνευμένο βίντεο. Επιλέξτε να
αποθηκεύσετε το νέο βίντεο στη
θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.

7

να συγχωνεύσετε περισσότερα
βίντεο.

2
3

4

5

6

και
επεξεργαστείτε, επιλέξτε
πατήστε στην οθόνη για να
εμφανιστούν οι επιλογές.
Επιλέξτε
και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Συγχώνευση εικόνας.
Θα ανοίξει ο φάκελος “Οι εικόνες
μου”. Επιλέξτε τη φωτογραφία
που θέλετε να συγχωνεύσετε στο
βίντεο και πατήστε Επιλογή.
Πατήστε και σύρετε τη
φωτογραφία για να την
ενσωματώσετε στο τέλος ή στην
αρχή του βίντεο.
Πατήστε Εφέ για να επιλέξετε
τον τρόπο συγχώνευσης της
φωτογραφίας και του βίντεο:
Καμία, Ξεθώριασμα, Παν.
ζουμ, Οβάλ, Αποκαλ., Αποκρ.,
Σκακιέρα ή Επίλυση.
Πατήστε Αποθήκευση και έπειτα
Ναι. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το
νέο βίντεο στη θέση του αρχικού ή
ως νέο αρχείο.

2
3
4
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7 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για

να συγχωνεύσετε περισσότερες
φωτογραφίες.

Προσθήκη κειμένου σε βίντεο
1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε

2
3
4

ο

α
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5

να επεξεργαστείτε, επιλέξτε
και πατήστε στην οθόνη για να
εμφανιστούν οι επιλογές.
Επιλέξτε
και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Επικάλυψη κειμένου.
Εισαγάγετε το κείμενο με το
πληκτρολόγιο και επιλέξτε Τέλος.
Πατήστε
και σημειώστε το
σημείο πότε θέλετε να εμφανίζεται
το κείμενο, χρησιμοποιώντας το
.
Πατήστε στην περιοχή της οθόνης
όπου θέλετε να εμφανίζεται το
κείμενο.

6 Πατήστε

για να σημειώσετε
πότε θέλετε να εξαφανίζεται το
κείμενο.
7 Πατήστε Δοκιμή για να
βεβαιωθείτε ότι σας αρέσει η
επικάλυψη κειμένου.
8 Πατήστε Αποθήκευση και έπειτα
Ναι. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το
νέο βίντεο στη θέση του αρχικού ή
ως νέο αρχείο.
9 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα
για να προσθέσετε περισσότερο
κείμενο.

Επικάλυψη φωτογραφίας
1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε

να επεξεργαστείτε, επιλέξτε
και πατήστε στην οθόνη για να
εμφανιστούν οι επιλογές.
2 Επιλέξτε
και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Επικάλυψη εικόνας.
3 Θα ανοίξει ο φάκελος “Οι εικόνες
μου”. Επιλέξτε τη φωτογραφία
που θέλετε να επικαλύπτει το
βίντεο και πατήστε Επιλογή.
4 Πατήστε
και σημειώστε
πότε θέλετε να εμφανίζεται η
φωτογραφία χρησιμοποιώντας τα
εικονίδια
και
.
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Φωτογραφίες και βίντεο
5 Πατήστε στην περιοχή της οθόνης

6

7

8

9

όπου θέλετε να εμφανίζεται η
φωτογραφία. Εάν η φωτογραφία
είναι πολύ μεγάλη, θα επικαλύπτει
όλη την οθόνη και όχι μόνο την
επιλεγμένη περιοχή.
Πατήστε
για να σημειώσετε
πότε θέλετε να εξαφανίζεται η
φωτογραφία.
Πατήστε Δοκιμή για να
βεβαιωθείτε ότι σας αρέσει η
επικάλυψη φωτογραφίας.
Πατήστε Αποθήκευση και έπειτα
Ναι. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το
νέο βίντεο στη θέση του αρχικού ή
ως νέο αρχείο.
Επαναλάβετε αυτά τα βήματα
για να προσθέσετε κι άλλες
φωτογραφίες.

Προσθήκη εγγραφής φωνής
1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε

να επεξεργαστείτε, επιλέξτε
και πατήστε στην οθόνη για να
εμφανιστούν οι επιλογές.
2 Επιλέξτε
και έπειτα επιλέξτε
Εγγραφή φωνής.
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3 Η ποιότητα του αρχικού ήχου θα

επηρεαστεί από την προσθήκη
εγγραφής φωνής. Πατήστε Ναι για
να συνεχίσετε.
4 Πατήστε
για να προβάλλετε
το βίντεό σας. Όταν φτάσετε στο
σημείο όπου θέλετε να γίνει η
εγγραφή φωνής, πατήστε
.

Π
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5 Πατήστε

για να διακόψετε την
εγγραφή και την αναπαραγωγή.
6 Πατήστε Δοκιμή για να
βεβαιωθείτε ότι σας αρέσει η
εγγραφή φωνής.
7 Πατήστε Αποθήκευση και έπειτα
Ναι για να γίνει αποθήκευση.
Επιλέξτε να αποθηκεύσετε την
εγγραφή στη θέση του αρχικού
αρχείου ή ως νέο αρχείο.
8 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για
να προσθέσετε κι άλλες εγγραφές
φωνής στο βίντεο.

6

ια

α

α
ς

Προσθήκη μουσικού
κομματιού σε βίντεο

Αλλαγή ταχύτητας βίντεο

1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε

να επεξεργαστείτε, επιλέξτε
και πατήστε στην οθόνη για να
εμφανιστούν οι επιλογές.
2 Επιλέξτε
και έπειτα επιλέξτε
Κλίμακα χρόνου.
3 Κάντε μία από τις τέσσερις
επιλογές ταχύτητας: x4, x2, x1/4,
x1/2.
4 Επιλέξτε να αποθηκεύσετε την
εγγραφή στη θέση του αρχικού
αρχείου ή ως νέο αρχείο.

2
3

4

5

6

να επεξεργαστείτε, επιλέξτε
και πατήστε στην οθόνη για να
εμφανιστούν οι επιλογές.
Επιλέξτε
και έπειτα
Μεταγλώττιση.
Θα ανοίξει ο φάκελος “Οι ήχοι
μου”. Επιλέξτε το κομμάτι που
θέλετε να προσθέστε στο βίντεο
και πατήστε Επιλογή.
Ο αρχικός ήχος του βίντεο θα
διαγραφεί. Πατήστε Ναι για να
συνεχίσετε.
Εάν ο ήχος έχει μικρότερη
διάρκεια από το βίντεο, επιλέξτε
εάν θα γίνει αναπαραγωγή Μία
φορά ή εάν θα γίνει Επανάληψη.
Επιλέξτε να αποθηκεύσετε την
εγγραφή στη θέση του αρχικού
αρχείου ή ως νέο αρχείο.

1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε

Προσθήκη εφέ
σκοτεινιάσματος
1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε

να επεξεργαστείτε, επιλέξτε
και πατήστε στην οθόνη για να
εμφανιστούν οι επιλογές.
2 Επιλέξτε
και έπειτα επιλέξτε
Σκοτείνιασμα.
3 Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το
αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως
νέο αρχείο.
4 Το βίντεο θα είναι έντονο στην
αρχική και θα σκοτεινιάζει προς το
τέλος.
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Στη μνήμη του τηλεφώνου σας
μπορείτε να αποθηκεύσετε όποια
αρχεία πολυμέσων θέλετε, έτσι ώστε
να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλες
τις φωτογραφίες, τους ήχους, τα
βίντεο και τα παιχνίδια σας. Επίσης,
μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία
σας σε μια κάρτα μνήμης. Το
πλεονέκτημα που έχει η χρήση των
καρτών μνήμης είναι ότι με τον
τρόπο αυτό απελευθερώνετε χώρο
στη μνήμη του τηλεφώνου σας.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο
μενού των πολυμέσων, πατήστε
και έπειτα
. Επιλέξτε το φάκελο
Αρχεία για να ανοίξει μια λίστα με
φακέλους, στους οποίους
αποθηκεύονται όλα τα αρχεία
πολυμέσων.

Οι εικόνες μου
Ο φάκελος Οι εικόνες μου περιέχει
μια λίστα με φωτογραφίες,
περιλαμβανομένων προεπιλεγμένων
εικόνων που είναι προφορτωμένες
στο τηλέφωνό σας, εικόνες που
έχετε λάβει και εικόνες που έχετε
αποτυπώσει με την κάμερα του
τηλεφώνου σας.
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Πατήστε
για να αλλάξετε την
προβολή από μικρογραφία σε λίστα.

Μενού επιλογών για εικόνες
Οι επιλογές που έχετε στη διάθεσή
σας στο φάκελο Οι εικόνες μου
εξαρτώνται από τον τύπο της
εικόνας που έχετε επιλέξει. Για τις
φωτογραφίες που έχετε αποτυπώσει
με την κάμερα του τηλεφώνου, είναι
διαθέσιμες όλες οι επιλογές ενώ για
τις προεπιλεγμένες εικόνες, οι
διαθέσιμες επιλογές είναι: Χρήση
ως, Εκτύπωση, Ταξινόμηση κατά
και Διαχείριση μνήμης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε
μια λίστα επιλογών, πατήστε το
τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το
δάχτυλό σας προς τα πάνω στην
οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα
είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

Αποστολή -Στείλτε την εικόνα σε
ένα φίλο σας.
Χρήση ως - Ρυθμίστε την εικόνα
έτσι ώστε να εμφανίζεται σε
συγκεκριμένες στιγμές.
Σημείωση/Αναίρεση - Επιλέξτε
πολλά αρχεία.
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Μετακίνηση - Μετακινήστε μια
εικόνα από τη μνήμη του τηλεφωνού
σε μια κάρτα μνήμης ή το
αντίστροφο.
Αντιγραφή - Αντιγράψτε μια εικόνα
από τη μνήμη του τηλεφωνού σε μια
κάρτα μνήμης ή το αντίστροφο.
Διαγραφή - Διαγράψτε μια εικόνα.
Μετονομασία - Μετονομάστε μια
εικόνα.
Δημιουργία νέου φακέλου Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο μέσα
στο φάκελο “Οι εικόνες μου”.
Προβολή διαφανειών- Ξεκινήστε
μια παρουσίαση.
Εκτύπωση - Εκτυπώστε ένα αρχείο
εικόνας μέσω PictBridge ή
Bluetooth®.
Ταξινόμηση κατά - Ταξινομήστε τις
εικόνες με συγκεκριμένη σειρά.
Διαχείριση μνήμης - Προβάλετε
την κατάσταση της μνήμης.

5 Εάν επιλέξετε Μήνυμα ή Email, η

φωτογραφία θα επισυναφθεί στο
μήνυμα και μπορείτε να γράψετε και
να στείλετε το μήνυμα ως συνήθως.
Εάν επιλέξετε Bluetooth, θα σας
ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Bluetooth και το τηλέφωνο
θα αναζητήσει τη συσκευή στην οποία
θα αποστείλει τη φωτογραφία.

Αποστολή φωτογραφίας
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα

επιλέξτε Οι εικόνες μου.
3 Επιλέξτε μια φωτογραφία και
πατήστε .
4 Πατήστε Αποστολή και επιλέξτε
Μήνυμα, Email ή Bluetooth.

Χρήση εικόνας
Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες για να
τις χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία
ή προστασία οθόνης ή ακόμα και ως
μέσο αναγνώρισης ενός καλούντος.
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1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα

επιλέξτε Οι εικόνες μου.
3 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε

.
4 Πατήστε Χρήση ως και επιλέξτε

μεταξύ των παρακάτω:
Αρχική οθόνη - Ορίστε μια
ταπετσαρία για την οθόνη αναμονής.
Εξερχόμενη κλήση - Ορίστε μια
εικόνα που θα εμφανίζεται κατά τη
διάρκεια εξερχόμενων κλήσεων.
Ενεργοποίηση - Ορίστε μια
εικόνα που θα εμφανίζεται όταν
ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
Απενεργοποίηση - Ορίστε μια
εικόνα που θα εμφανίζεται όταν
απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
Εικόνα επαφών - Αντιστοιχίστε
μια εικόνα σε ένα συγκεκριμένο
πρόσωπο στη λίστα επαφών σας,
έτσι ώστε όταν σας καλεί αυτό το
πρόσωπο, να εμφανίζεται αυτή η
φωτογραφία.

Οργάνωση εικόνων
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα

επιλέξτε Οι εικόνες μου.
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3 Πατήστε

και έπειτα
“Ταξινόμηση κατά”.
4 Επιλέξτε μεταξύ των επιλογών
Ημερομηνία, Τύπος και Όνομα.
Σημείωση: Εκτός από την
ταξινόμηση των εικόνων σύμφωνα
με κατηγορίες, μπορείτε επίσης να
τις ταξινομήσετε μη αυτόματα,
χρησιμοποιώντας την επιλογή
Μετακίνηση.

Διαγραφή εικόνας
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα

επιλέξτε Οι εικόνες μου.
3 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε

.
4 Πατήστε Διαγραφή και έπειτα Ναι

για επιβεβαίωση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να διαγράψετε
γρήγορα ένα αρχείο από το φάκελο
“Αρχεία”, πατήστε το μία φορά ώστε
να επισημανθεί από το δείκτη και
πατήστε το πλήκτρο c στη συσκευή.
Επιβεβαιώστε πατώντας Ναι.
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Μεταφορά ή αντιγραφή
εικόνας

2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα

Μπορείτε να μετακινήσετε ή να
αντιγράψετε μια εικόνα μεταξύ της
μνήμης του τηλεφώνου και της
κάρτας μνήμης. Αυτή τη διαδικασία
μπορεί να θέλετε να την κάνετε είτε
για να απελευθερώσετε χώρο σε μία
από τις μνήμες είτε για να
προστατεύσετε τις εικόνες σας από
το ενδεχόμενο απώλειας.
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα

επιλέξτε Οι εικόνες μου.
3 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε

.
4 Επιλέξτε Μετακίνηση ή

Δημιουργία παρουσίασης

Αντιγραφή.

Σημείωση και αναίρεση
σημείωσης εικόνων
Εάν θέλετε να μετακινήσετε, να
αντιγράψετε, να στείλετε ή να
διαγράψετε πολλές εικόνες
ταυτόχρονα, θα πρέπει πρώτα να τις
προσδιορίσετε, επισημαίνοντας τις
με ένα σύμβολο επιλογής.
1 Πατήστε

και έπειτα

επιλέξτε Οι εικόνες μου.
και έπειτα Σημείωση/
Αναίρεση.
4 Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο στην
αριστερή πλευρά κάθε εικόνας.
Πατήστε την εικόνα και θα
εμφανιστεί ένα σύμβολο επιλογής
στο πλαίσιο, επισημαίνοντάς την.
5 Για να αναιρέσετε τη σημείωση
μιας εικόνας, πατήστε ξανά την
εικόνα για να εξαφανιστεί το
σύμβολο επιλογής από
το πλαίσιο.
6 Αφού σημειώσετε όλα τα
κατάλληλα πλαίσια, πατήστε
και κάντε μία από τις επιλογές.
3 Πατήστε

.

Εάν θέλετε να δείτε όλες τις εικόνες
που υπάρχουν στο τηλέφωνο ή
θέλετε να περιηγηθείτε σε αυτά
που έχετε, μπορείτε να
δημιουργήσετε μια παρουσίαση,
που θα σας απαλλάξει από την
υποχρέωση να ανοίγετε και να
κλείνετε κάθε μία εικόνα χωριστά.
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα

επιλέξτε Οι εικόνες μου.
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3 Πατήστε

και έπειτα Προβολή
διαφανειών.
4 Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια
και
για να παρακάμψετε εικόνες ή
πατήστε
για να εμφανιστούν
οι εικόνες με τυχαία σειρά.

3 Πατήστε

και έπειτα Διαχείριση
μνήμης.
4 Επιλέξτε Μνήμη συσκευής ή
Εξωτερική μνήμη.

6

Σημείωση: Εάν δεν έχετε
τοποθετήσει κάρτα μνήμης, δεν θα
μπορείτε να επιλέξετε Εξωτερική
μνήμη.

Τα

Οι ήχοι μου
Ο φάκελος Οι ήχοι μου περιέχει
τους φακέλους Προεπιλεγμένοι
ήχοι και Ηχογραφήσεις. Από εδώ
μπορείτε να διαχειριστείτε και να
αποστείλετε ήχους ή να ορίσετε
ήχους ως ήχους κλήσης.

Χρήση ενός ήχου
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα

Έλεγχος κατάστασης μνήμης
Μπορείτε να ελέγξετε πόσο χώρο
στη μνήμη έχετε χρησιμοποιήσει και
πόσος παραμένει ελεύθερος.
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα

επιλέξτε Οι εικόνες μου.
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επιλέξτε Οι ήχοι μου.
3 Επιλέξτε Προεπιλεγμένοι ήχοι ή

Ηχογραφήσεις.
4 Επιλέξτε έναν ήχο και πατήστε

Αναπαραγωγή για να τον
ακούσετε.
5 Πατήστε
και επιλέξτε Χρήση
ως.
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6 Επιλέξτε μεταξύ των επιλογών:

Ήχος φωνητικής κλήσης, Ήχος
βιντεοκλήσης, Ήχος μηνύματος,
Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση.

Τα βίντεό μου
Ο φάκελος Τα βίντεό μου εμφανίζει
τη λίστα με τα βίντεο που έχετε λάβει
και τα βίντεο που έχετε εγγράψει στο
τηλέφωνό σας.

Παρακολούθηση βίντεο
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα

επιλέξτε Τα βίντεό μου.
3 Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε

Αναπαραγωγή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να διαγράψετε
γρήγορα ένα αρχείο από το φάκελο
“Αρχεία”, πατήστε το μία φορά ώστε
να επισημανθεί από το δείκτη και
πατήστε το πλήκτρο c στη συσκευή.
Επιβεβαιώστε πατώντας Ναι.

Χρήση επιλογών κατά την
παύση βίντεο
Πατήστε
ενώ είστε σε παύση και
επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:
Λήψη - Αποτυπώστε το παγωμένο
καρέ ως φωτογραφία.
Πληροφορίες αρχείου - Δείτε
πληροφορίες για το όνομα, το
μέγεθος, την ημερομηνία, την ώρα,
τον τύπο, τη διάρκεια, τις διαστάσεις,
την προστασία και τα πνευματικά
δικαιώματα.
Αποστολή - Στείλτε το βίντεο με
μήνυμα ή μέσω Bluetooth.
Διαγραφή - Διαγράψτε το βίντεο.
Έξοδς TV - Επιλέξτε PAL ή NTSC
για να συνδέσετε το KU990i με μια
τηλεόραση.
Επεξεργασία βίντεο Επεξεργαστείτε το βίντεο κλιπ.
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Επεξεργασία βίντεο κλιπ

Αποστολή βίντεο κλιπ

Όταν γίνεται αναπαραγωγή του
βίντεο και το βίντεο είναι σε παύση,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία
από τις πολλές επιλογές για να
επεξεργαστείτε το βίντεο κλιπ.

1 Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Δεν μπορείτε
να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ που
χρησιμοποιείται ως ήχος κλήσης.
1 Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε

Αναπαραγωγή.
2 Πατήστε και έπειτα
.
3 Πατήστε Επεξεργασία βίντεο και

επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:
Ξάκρισμα - Περικόψτε το βίντεο,
αφήνοντας μόνο το κομμάτι που
θέλετε.
Συγχώνευση βίντεο Συγχωνεύστε το βίντεο με ένα
άλλο βίντεο κλιπ.
Συγχώνευση εικόνας Συγχωνεύστε το βίντεο με μια
εικόνα από το φάκελο “Εικόνες”.
Επικάλυψη κειμένου Προσθέστε κείμενο στο βίντεο.
Επικάλυψη εικόνας - Προσθέστε
μια εικόνα στο βίντεο.
Ανατρέξτε στη για περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με την
επεξεργασία βίντεο.
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.
2 Πατήστε Αποστολή και επιλέξτε

Μήνυμα, Email ή Bluetooth.
3 Εάν επιλέξετε Μήνυμα ή Email, η

φωτογραφία θα επισυναφθεί στο
μήνυμα και μπορείτε να γράψετε
και να στείλετε το μήνυμα ως
συνήθως. Εάν επιλέξετε
Bluetooth, θα σας ζητηθεί να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Bluetooth και το τηλέφωνο θα
αναζητήσει τη συσκευή στην
οποία θα αποστείλει το βίντεο.

Χρήση βίντεο κλιπ ως ήχο
κλήσης
1 Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε

.
2 Πατήστε Χρήση ως και επιλέξτε

Ήχος φωνητικής κλήσης ή
Ήχος βιντεοκλήσης.

Χρήση του μενού επιλογών
βίντεο
Από το φάκελο Τα βίντεό μου,
μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω
επιλογές:
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Χρήση ως - Ορίστε το βίντεο ως
ήχο κλήσης.
Αποστολή - Στείλτε το βίντεο σε ένα
φίλο.
Μετακίνηση - Μετακινήστε ένα
βίντεο κλιπ από τη μνήμη του
τηλεφώνου σε μια κάρτα μνήμης ή
το αντίστροφο.
Αντιγραφή - Αντιγράψτε ένα βίντεο
κλιπ από τη μνήμη του τηλεφώνου
σε μια κάρτα μνήμης ή το
αντίστροφο.
Διαγραφή - Διαγράψτε ένα βίντεο.
Μετονομασία - Μετονομάστε ένα
βίντεο.
Σημείωση/Αναίρεση - Επιλέξτε
πολλά αρχεία.
Δημιουργία νέου φακέλου Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο μέσα
στο φάκελο “Τα βίντεό μου”.
Ταξινόμηση κατά - Ταξινομήστε τα
βίντεο με συγκεκριμένη σειρά.
Διαχείριση μνήμης - Δείτε την
κατάσταση της μνήμης.

Τα παιχνίδια & οι εφαρμογές
μου
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
λήψη νέων παιχνιδιών και
εφαρμογών στο τηλέφωνό σας, που
θα σας ψυχαγωγούν στον ελεύθερο
χρόνο σας.

Λήψη παιχνιδιού
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Παιχν. & Εφαρμ. και

έπειτα Τα παιχνίδια
& οι εφαρμογές μου.
3 Επιλέξτε Λήψη παιχνιδιών και
πατήστε Σύνδεση.
4 Θα συνδεθείτε στην πύλη web
στην οποία μπορείτε να βρείτε
παιχνίδια προς λήψη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να διαγράψετε
γρήγορα ένα αρχείο από το φάκελο
“Αρχεία”, πατήστε το μία φορά ώστε
να επισημανθεί από το δείκτη και
πατήστε το πλήκτρο c στη συσκευή.
Επιβεβαιώστε πατώντας Ναι.
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Αναπαραγωγή παιχνιδιού

Προβολή αρχείου SWF

Έ

1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα Τα

1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και επιλέξτε

Απ
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παιχνίδια & οι εφαρμογές μου.
3 Επιλέξτε ένα παιχνίδι και πατήστε

Εκκίνηση.

Περιεχόμενα flash.
3 Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε

Προβολή.

Χρήση του μενού επιλογών
παιχνιδιών

Χρήση επιλογών κατά την
προβολή αρχείου SWF

Μ
τη

Από το φάκελο “Τα παιχνίδια & οι
εφαρμογές μου” έχετε στη διάθεσή
σας τις παρακάτω επιλογές:

Πατήστε
ενώ είστε σε παύση και
επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:

Η
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Δημιουργία νέου φακέλου –
Δημιουργήστε ένα φάκελο μέσα στο
φάκελο Τα παιχνίδια & οι
εφαρμογές μου.
Ταξινόμηση κατά - Ταξινομήστε τα
παιχνίδια και τις εφαρμογές κατά
Ημερομηνία, Μέγεθος ή Όνομα.
Διαχείριση μνήμης - Δείτε την
κατάσταση της μνήμης.

Περιεχόμενα flash
Ο φάκελος “Περιεχόμενα flash”
περιέχει όλα τα προεπιλεγμένα
αρχεία SWF και τα αρχεία SWF που
έχετε λάβει.
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Αναπαραγωγή/Παύση - Διακόψτε ή
συνεχίστε την αναπαραγωγή.
Αποστολή - Στείλτε το αρχείο με
μήνυμα ή μέσω Bluetooth.
Μετάβαση σε λίστα - Επιστρέψτε
στη λίστα των αρχείων SWF.
Προβ. πληρ. οθον. - Προβάλετε το
αρχείο SWF σε λειτουργία πλήρους
οθόνης (εμφανίζεται μόνο εάν
πατήσετε
χωρίς να έχετε κάνει
παύση).
Σίγαση - Απενεργοποιήστε τον ήχο.
Πληροφορίες αρχείου - Εμφανίστε
το όνομα, το μέγεθος, την
ημερομηνία, την ώρα, τον τύπο και
την προστασία του αρχείου.

Για
μέ
1

Έγγραφα
Από το μενού “Έγγραφα”, μπορείτε
να δείτε όλα τα αρχεία εγγράφων.
Από εδώ μπορείτε να δείτε αρχεία
Excel, Powerpoint, Word, κειμένου
και pdf.

Μεταφορά αρχείου στο
τηλέφωνο
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Η λειτουργία Bluetooth είναι
πιθανότατα ο πιο εύκολος τρόπος να
μεταφέρετε ένα αρχείο από τον
υπολογιστή στο τηλέφωνό σας.
Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε το LG PC Suite
μέσω του καλωδίου συγχρονισμού.

2 Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή

σας για να στείλετε το αρχείο
μέσω Bluetooth.
3 Όταν σταλεί το αρχείο, θα πρέπει
να το αποδεχτείτε στο τηλέφωνο,
πατώντας Ναι.
4 Το αρχείο θα πρέπει να εμφανιστεί
στο φάκελο Έγγραφα ή Άλλα.

Προβολή αρχείου
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα

Έγγραφα.
3 Επιλέξτε ένα έγγραφο και πατήστε

Προβολή.

Για να πραγματοποιήσετε μεταφορά
μέσω Bluetooth:
1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία

Bluetooth είναι ενεργοποιημένη
στο τηλέφωνο και στον
υπολογιστή και ότι οι συσκευές
μπορούν να εντοπίσουν η μία την
άλλη.
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Άλλα

Muvee studio

Ο φάκελος Άλλα χρησιμοποιείται για
την αποθήκευση αρχείων που δεν
είναι φωτογραφίες, ήχοι, βίντεο,
παιχνίδια ή εφαρμογές.
Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο
όπως και ο φάκελος Έγγραφα.
Μπορεί να διαπιστώσετε ότι κατά τη
μεταφορά αρχείων από τον
υπολογιστή σας στο τηλέφωνο, τα
αρχεία εμφανίζονται στο φάκελο
Άλλα και όχι στο φάκελο Έγγραφα.
Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να τα
μεταφέρετε.

Το Muvee studio σας δίνει τη
δυνατότητα να δημιουργήσετε
παρουσίαση εικόνων σε συνδυασμό
με μουσική.

4

5
6

Μ

Για να μεταφέρετε ένα αρχείο από το
φάκελο “Άλλα” στο φάκελο
“Έγγραφα”:
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Αρχεία και έπειτα Άλλα.
3 Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε

.
4 Πατήστε Μετακίνηση και έπειτα
πατήστε Μετακίνηση ξανά.

Δημιουργία ταινίας
1 Πατήστε

και έπειτα

.

2 Πατήστε Muvee studio.
3 Πατήστε
για να προσθέσετε

μια εικόνα. Πατήστε τις εικόνες
που θέλετε να συμπεριλάβετε και
έπειτα επιλέξτε Τέλος.
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4 Πατήστε

για να επιλέξετε ένα
στυλ Muvee.
Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:
κλασικό
για πάντα
μελαγχολικό
μοντέρνο
μιούζικαλ
5 Πατήστε Αναπαραγωγή για να
δείτε τι δημιουργήσατε.
6 Πατήστε
και έπειτα
Αποθήκευση τοποθεσίας για να
επιλέξετε την τοποθεσία στην
οποία θα αποθηκευτεί η ταινία.

Μουσική
Το LG KU990i διαθέτει
ενσωματωμένο πρόγραμμα
αναπαραγωγής μουσικής,
έτσι ώστε να μπορείτε να
αναπαραγάγετε όλα τα αγαπημένα
σας κομμάτια.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο
πρόγραμμα αναπαραγωγής
μουσικής, πατήστε
και έπειτα
Μουσική. Από εδώ μπορείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση σε
διάφορους φακέλους:

Πρόσφατη αναπαραγωγή - Δείτε
όλα τα τραγούδια που
αναπαραγάγατε πρόσφατα.
Όλα τα κομμάτια - Περιλαμβάνει
όλα τα τραγούδια που έχετε στο
τηλέφωνό σας.
Λίστες αναπαραγωγής Περιλαμβάνει όσες λίστες
αναπαραγωγής έχετε δημιουργήσει.
Καλλιτέχνες - Περιηγηθείτε στη
μουσική σας συλλογή κατά
καλλιτέχνη.
Άλμπουμ - Περιηγηθείτε στη
μουσική σας συλλογή κατά
άλμπουμ.
Είδη - Περιηγηθείτε στη μουσική
σας συλλογή κατά είδος.
Τυχαία αναπαραγωγή - Ακούστε
μουσικά κομμάτια με τυχαία σειρά.

Μεταφορά μουσικής στο
τηλέφωνο
Ο πιο εύκολος τρόπος για να
μεταφέρετε μουσική στο τηλέφωνό
σας είναι μέσω Bluetooth ή
χρησιμοποιώντας το καλώδιο
συγχρονισμού.
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Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το
LG PC Suite. Για να πραγματοποιήσετε
μεταφορά μέσω Bluetooth:
1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία

Bluetooth είναι ενεργοποιημένη
και στις δύο συσκευές και ότι οι
συσκευές μπορούν να εντοπίσουν
η μία την άλλη.
2 Επιλέξτε το αρχείο μουσικής στην
άλλη συσκευή και επιλέξτε
αποστολή μέσω Bluetooth.
3 Όταν σταλεί το αρχείο, θα πρέπει
να το αποδεχτείτε στο τηλέφωνο,
πατώντας Ναι.
4 Το αρχείο πρέπει να εμφανιστεί
στο φάκελο Μουσική >
Όλα τα κομμάτια.

Αναπαραγωγή τραγουδιών
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Μουσική και έπειτα Όλα

τα κομμάτια.
3 Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε

να αναπαραγάγετε και
πατήστε Αναπαραγωγή.
4 Πατήστε
για να διακόψετε
προσωρινά την αναπαραγωγή του
τραγουδιού.
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Πατήστε το για να προχωρήσετε
στο επόμενο τραγούδι.
6
Πατήστε το για να μεταβείτε
στο προηγούμενο τραγούδι.
7 Πατήστε
για να διακόψετε τη
μουσική και να επιστρέψετε
στο μενού Μουσική.
5

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να αλλάξετε την
ένταση ενώ ακούτε μουσική, πατήστε
.
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Χρήση επιλογών κατά την
αναπαραγωγή μουσικής

1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Μουσική και έπειτα

Πατήστε
και επιλέξτε μεταξύ των
παρακάτω:

3 Πατήστε Προσθήκη, εισαγάγετε

Ελαχιστοποίηση - Κάντε την οθόνη
του προγράμματος αναπαραγωγής
μουσικής να εξαφανιστεί για να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το
τηλέφωνό σας κανονικά.
Οπτικοποίηση - Επιλέξτε τα οπτικά
εφέ.
Πληροφορίες αρχείου - Δείτε το
όνομα, το μέγεθος, την ημερομηνία,
την ώρα, τον τύπο, τη διάρκεια, την
προστασία και τα πνευματικά
δικαιώματα του τραγουδιού.
Αποστολή - Στείλτε το τραγούδι με
μήνυμα ή μέσω Bluetooth.
Διαγραφή - Διαγράψτε το τραγούδι.
Χρήση ως - Χρησιμοποιήστε το
τραγούδι ως ήχο κλήσης.

Δημιουργία λίστας
αναπαραγωγής

Λίστες αναπαραγωγής.
το όνομα της λίστας
αναπαραγωγής και πατήστε
Αποθήκευση.
4 Θα εμφανιστεί ο φάκελος “Όλα τα
κομμάτια”. Επιλέξτε όλα τα
τραγούδια που θέλετε να
συμπεριλάβετε στη λίστα
αναπαραγωγής. Δίπλα στο όνομα
κάθε τραγουδιού θα εμφανιστεί
ένα σύμβολο επιλογής.
5 Πατήστε Τέλος.
Για να αναπαραγάγετε μια λίστα
μουσικής, επιλέξτε τη και πατήστε
Αναπαραγωγή.
Σημείωση: Για να προσθέσετε μια
δεύτερη λίστα αναπαραγωγής,
πατήστε
και έπειτα πατήστε
Προσθήκη νέας λίστας
αναπαραγωγής.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές
σας λίστες αναπαραγωγής
επιλέγοντας τραγούδια από το
φάκελο Όλα τα κομμάτια.
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Επεξεργασία λίστας
αναπαραγωγής
Ενίοτε μπορεί να θελήσετε να
προσθέσετε νέα τραγούδια ή να
διαγράψετε τραγούδια από μια λίστα
αναπαραγωγής. Όταν θέλετε να
κάνετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να
επεξεργαστείτε τη λίστα
αναπαραγωγής.
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Μουσική και έπειτα

Λίστες αναπαραγωγής.
3 Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής.
4 Πατήστε
και επιλέξτε:
Προσθήκη νέων τραγουδιών –
Προσθέστε περισσότερα
τραγούδια στη λίστα
αναπαραγωγής. Σημειώστε αυτά
που θέλετε να προσθέσετε και
πατήστε Τέλος.
Μετακίνηση πάνω/κάτω –
Μετακινήστε το τραγούδι προς τα
πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα
για να αλλάξετε τη σειρά
αναπαραγωγής.
Αποστ. – Στείλτε ένα τραγούδι ως
μήνυμα ή μέσω Bluetooth.
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Διαγραφή από τη λίστα –
Διαγράψτε ένα τραγούδι από τη
λίστα αναπαραγωγής. Πατήστε
Ναι για επιβεβαίωση.
Σημείωση/Αναίρεση - Επιλέξτε
πολλά αρχεία.
Χρήση ως – Μπορείτε να ορίσετε
το τραγούδι ως ηχητικό εφέ.

Διαγραφή λίστας
αναπαραγωγής

Μ
κλ
αν
1
2
3

4

1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Μουσική και έπειτα

Λίστες αναπαραγωγής.
και έπειτα Διαγραφή
ή Διαγραφή
όλων για να διαγράψετε όλες τις
λίστες αναπαραγωγής.

3 Πατήστε

5

Φ

Όλα τα βίντεο είναι αποθηκευμένα
στο μενού Λίστες αναπ. βίντεο.
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1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Λίστες αναπ. βίντεο και

1
2

Λίστες αναπαραγωγής βίντεο

έπειτα Όλα τα βίντεο.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα
βίντεο κλιπ.
3 Πατήστε Αναπαραγωγή για να
παρακολουθήσετε ένα βίντεο.
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Μπορείτε να διαχειριστείτε τα βίντεο
κλιπ δημιουργώντας λίστες
αναπαραγωγής.
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Λίστες αναπ. βίντεο και

έπειτα Λίστες αναπαραγωγής.
3 Πατήστε Προσθήκη, εισαγάγετε το

όνομα της λίστας αναπαραγωγής
και πατήστε Αποθήκευση.
4 Όλα σας τα βίντεο θα εμφανιστούν
σε μια λίστα. Επιλέξτε αυτά που
θέλετε να συμπεριληφθούν στη
λίστα αναπαραγωγής. Δίπλα στο
όνομά τους θα εμφανιστεί ένα
σύμβολο επιλογής.
5 Πατήστε Τέλος.

Ποιότητα – Επιλέξτε την ποιότητα
του ήχου.
Επιλέξτε Πολύ καλή, Καλή ή
Κανονική.
Μετάβαση στους ήχους μου –
Ανοίξτε το φάκελο “Ηχογραφήσεις”
στο φάκελο Οι ήχοι μου.

Εγγραφή ήχου ή φωνής
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Φωνητική εγγραφή.
3 Πατήστε

για να ξεκινήσετε
την εγγραφή.
4 Πατήστε
για να τερματίσετε την
εγγραφή.
5 Πατήστε
για να ακούσετε την
εγγραφή.

Φωνητική εγγραφή
Χρησιμοποιήστε τη φωνητική
εγγραφή για να εγγράψετε
φωνητικές σημειώσεις ή άλλους
ήχους.
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Φωνητική εγγραφή και

έπειτα
και επιλέξτε μεταξύ των
παρακάτω:
Διάρκεια – Ορίστε τη διάρκεια της
εγγραφής. Επιλέξτε Μέγεθος
μηνύματος ΜMS, 1 λεπτό ή
Χωρίς όριο.
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Αποστολή εγγραφής φωνής
1 Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή,

πατήστε .
2 Πατήστε Αποστολή και επιλέξτε
Μήνυμα, Email ή Bluetooth. Εάν
επιλέξετε Μήνυμα ή Email, η
εγγραφή θα προστεθεί στο
μήνυμα και μπορείτε να γράψετε
και να στείλετε το μήνυμα ως
συνήθως. Εάν επιλέξετε
Bluetooth, θα σας ζητηθεί να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Bluetooth.
Σημείωση: Αφού ολοκληρώσετε την
εγγραφή, πατήστε
και επιλέξτε
Αποστολή, Μετονομασία,
Διαγραφή, Χρήση ως (για να
χρησιμοποιήσετε την εγγραφή ως
ήχο κλήσης) ή Μετάβαση στους
ήχους μου.

Χρήση του ραδιοφώνου
Το LG KU990i διαθέτει λειτουργία
ραδιοφώνου FM, ώστε να μπορείτε
να συντονίζεστε με τους
αγαπημένους σας σταθμούς και να
τους ακούτε καθ’ οδόν.
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Σημείωση: Για να ακούσετε
ραδιόφωνο, θα πρέπει να
τοποθετήσετε τα ακουστικά σας.
Συνδέστε τα στην υποδοχή
ακουστικών (είναι η ίδια υποδοχή
στην οποία συνδέετε το φορτιστή
σας).

Γι
1
2
3

4

Αναζήτηση σταθμών
Μπορείτε να συντονιστείτε με
ραδιοφωνικούς σταθμούς από το
τηλέφωνό σας, αναζητώντας τους
είτε αυτόματα είτε μη αυτόματα. Οι
σταθμοί αυτοί θα αποθηκευτούν σε
συγκεκριμένους αριθμούς καναλιών,
έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τους
συντονίζετε ξανά. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε έως και
12 κανάλια στο τηλέφωνό σας.
Για αυτόματο συντονισμό:
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Ραδιόφωνο FM και
έπειτα .
3 Πατήστε Αυτόματη αναζήτηση
και έπειτα Ναι. Οι σταθμοί που θα
βρεθούν θα αντιστοιχιστούν
αυτόματα σε έναν αριθμό
καναλιού στο τηλέφωνό σας.

5
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Μ
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Για μη αυτόματο συντονισμό:

4 Επιλέξτε ένα σταθμό από ένα από

1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Ραδιόφωνο FM και

τα άλλα κανάλια ή συντονίστε μη
αυτόματα το κανάλι στη συχνότητα
που θέλετε.
5 Πατήστε Αποθήκευση.

έπειτα

.

3 Πατήστε Χειροκίνητος

συντονισμός και εισαγάγετε τη
συχνότητα του σταθμού.
4 Πατήστε OK και έπειτα
Αποθήκευση.
5 Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού
στον οποίο θέλετε να
αποθηκεύσετε το σταθμό και
πατήστε OK.
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να
συντονιστείτε μη αυτόματα με
ένα σταθμό χρησιμοποιώντας τα
εικονίδια και που εμφανίζονται
δίπλα στη ραδιοφωνική συχνότητα.

Επεξεργασία των καναλιών
Μπορεί να θέλετε να μεταφέρετε
τους σταθμούς σε ένα άλλο κανάλι,
έτσι ώστε να έχετε πιο εύκολη
πρόσβαση σε αυτούς που ακούτε
πιο συχνά.
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Ραδιόφωνο FM και

έπειτα

.

3 Πατήστε Επεξεργασία καναλιού

Επαναφορά καναλιών
1 Πατήστε

και έπειτα

.

2 Πατήστε Ραδιόφωνο FM και

έπειτα

.

3 Πατήστε Επεξεργασία καναλιού

και έπειτα

.

4 Επιλέξτε Επαναφορά για να

επαναφέρετε το τρέχον κανάλι ή
επιλέξτε Επαναφορά όλων για
να επαναφέρετε όλα τα κανάλια.
Κάθε κανάλι επανέρχεται στην
αρχική συχνότητα στα 87,5Mhz.

Ακρόαση ραδιοφώνου
1 Πατήστε
και έπειτα
.
2 Πατήστε Ραδιόφωνο FM και

έπειτα πατήστε τον αριθμό του
καναλιού που θέλετε να ακούσετε.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να βελτιώσετε τη
ραδιοφωνική λήψη, επεκτείνετε το
καλώδια των ακουστικών, το οποίο
λειτουργεί ως ραδιοφωνική κεραία.

και επιλέξτε το κανάλι που θέλετε
να αλλάξετε.
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Ατζέντα
Προσθήκη συμβάντος στο
ημερολόγιο
1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

2

3
4

5

6

7

, πατήστε
και επιλέξτε
Ατζέντα. Επιλέξτε Ημερολόγιο.
Επιλέξτε την ημερομηνία στην
οποία θέλετε να προσθέσετε
ένα συμβάν.
Πατήστε και έπειτα Προσθήκη
συμβάντος.
Επιλέξτε εάν θέλετε να
προσθέσετε Συνάντηση, Επέτειο
ή Γενέθλια και πατήστε OK.
Ελέγξτε την ημερομηνία και την
ώρα κατά την οποία θέλετε να
ξεκινήσει το συμβάν.
Στην περίπτωση συναντήσεων και
επετείων, εισαγάγετε την ώρα και
την ημερομηνία ολοκλήρωσης του
συμβάντος στα δύο κάτω πλαίσια
ώρας και ημερομηνίας.
Εάν θέλετε να προσθέσετε
ένα θέμα ή μια σημείωση στο
συμβάν, πατήστε Θέμα ή Όνομα,
πληκτρολογήστε τη σημείωση που
θέλετε και πατήστε OK.
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8 Επιλέξτε Αποθήκευση και το

συμβάν θα αποθηκευτεί στο
ημερολόγιο. Ένας τετράγωνος
δείκτης θα σημειώσει την ημέρα
στην οποία έχουν αποθηκευτεί
συμβάντα ενώ κατά το χρόνο
έναρξης θα ακουστεί ένα
κουδούνισμα, ώστε να μπορείτε
να είστε οργανωμένοι.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να
ορίσετε μια περίοδο διακοπών στο
ημερολόγιό σας. Πατήστε κάθε ημέρα
που θα είστε σε διακοπές μία φορά και,
στη συνέχεια, πατήστε
και επιλέξτε
Διακοπές. Κάθε ημέρα θα σκιαστεί
με κόκκινο χρώμα. Όταν πρόκειται να
ρυθμίσετε ένα ξυπνητήρι, μπορείτε να
επιλέξετε να εξαιρέσετε τις ημέρες που
έχετε ορίσει ως διακοπές.

Αλλαγή προεπιλεγμένης
προβολής ημερολογίου
1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

, πατήστε
και επιλέξτε
Ατζέντα. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
2 Πατήστε Ημερολόγιο και επιλέξτε
Μηνιαία ή Εβδομαδιαία.
3 Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή σας.

Π
εκ
1

2
3

4

Κ
ερ
1

2

τε

τε

τε

Προσθήκη στοιχείου στις
εκκρεμείς εργασίες

3 Επιλέξτε Αποστολή. Μπορείτε να

επιλέξετε να κάνετε κοινή χρήση
της εκκρεμής εργασία με SMS,
MMS, Email ή Bluetooth.

1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

, πατήστε
και επιλέξτε
Ατζέντα.
2 Επιλέξτε Εργασίες και πατήστε
Προσθήκη.
3 Ορίστε την ημερομηνία για την
εκκρεμή εργασία, προσθέστε
σημειώσεις και επιλέξτε επίπεδο
προτεραιότητας: Υψηλή, Μεσαία
ή Χαμηλή.
4 Αποθηκεύστε την εκκρεμή εργασία
επιλέγοντας Αποθήκευση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να
επεξεργαστεί ένα στοιχείο
επιλέγοντάς και πατώντας . Τώρα,
επιλέξτε “Επεξεργασία”.
Επιβεβαιώστε τις αλλαγές που έχετε
κάνει επιλέγοντας “Αποθήκευση”.

Κοινή χρήση εκκρεμούς
εργασίας
1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

, έπειτα
και επιλέξτε
Ατζέντα. Επιλέξτε Εργασίες.
2 Επιλέξτε την εκκρεμή εργασία που
θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε
.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να δημιουργήσετε
αντίγραφο ασφαλείας και να συγχρονίσετε
το ημερολόγιό σας με τον υπολογιστή
σας. Δείτε την ενότητα Συγχρονισμός με
υπολογιστή.

Χρήση της λειτουργίας
εύρεσης ημέρας
Η εύρεση ημέρας είναι ένα χρήσιμο
εργαλείο που σας βοηθά να
υπολογίσετε την ημερομηνία μετά από
κάποιες ημέρες. Για παράδειγμα, 60
ημέρες μετά τις 10.10.07, η ημερομηνία
θα είναι 09.12.2007. Η λειτουργία αυτή
είναι πολύ χρήσιμη για να είστε
συνεπείς με τις προθεσμίες σας.
1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

2
3
4
5

,
πατήστε
και επιλέξτε Ατζέντα.
Επιλέξτε Εύρεση ημέρας.
Στην καρτέλα Από, ορίστε την
απαιτούμενη ημερομηνία.
Στην καρτέλα Μετά, ορίστε τον
αριθμό των ημερών.
Θα εμφανιστεί το πεδίο
Επιθυμητή ημερομηνία.
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Ατζέντα
Ρύθμιση αφύπνισης
1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

2
3

4

5

6

, και έπειτα
και επιλέξτε
Ξυπνητήρια.
Επιλέξτε και πατήστε
Προσθήκη νέου.
Ρυθμίστε την ώρα που θέλετε
να χτυπήσει το ξυπνητήρι και
πατήστε ΟΚ.
Επιλέξτε εάν θέλετε να
χτυπάει το ξυπνητήρι Μία φορά,
Καθημερινά, Δευτ - Παρ,
Δευτ - Σαβ, Σαβ - Κυρ ή Εκτός
διακοπών. Πατήστε OK.
για να επιλέξετε έναν
Επιλέξτε
ήχο για το ξυπνητήρι. Για να
ακούσετε τους ήχους, πατήστε
έναν ήχο και έπειτα πατήστε
Αναπαραγωγή. Αφού κάνετε την
επιλογή σας, πατήστε Επιλογή.
Προσθέστε μια σημείωση για το
ξυπνητήρι. Πατήστε OK
όταν τελειώσετε την
πληκτρολόγηση της σημείωσης.
Όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι, θα
εμφανιστεί η σημείωση.
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7 Τέλος, μπορείτε να ορίσετε το

διάστημα παύσης σε 5, 10, 20, 30
λεπτά, 1ώρα ή Απενεργοπ.
Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή σας.
8 Αφού ρυθμίσετε το ξυπνητήρι,
πατήστε Αποθήκευση.
Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε
έως και 5 ξυπνητήρια.

Προσθήκη σημείωσης

Χ
1

2
3
4

5

1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

, πατήστε
και επιλέξτε
Σημείωση.
2 Εάν δεν υπάρχουν σημειώσεις,
πατήστε Προσθήκη ή, εάν έχετε
ήδη προσθέσει κάποιες
σημειώσεις, επιλέξτε και έπειτα
Προσθήκη νέου.
3 Πληκτρολογήστε τη σημείωση και
πατήστε Αποθήκευση.
4 Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε
την εφαρμογή Σημείωση, η
σημείωση θα εμφανιστεί στην οθόνη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να
επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα
σημείωση. Επιλέξτε τη σημείωση
που θέλετε να επεξεργαστείτε και
πατήστε Επεξεργασία.

Π
π
1

2
3

0

Χρήση της αριθμομηχανής

τε

τε

α

αι

η.

4 Πατήστε Επιλογή για να επιλέξετε

την επιλογή σας.

1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

2
3
4

5

, πατήστε
και επιλέξτε
Εργαλεία.
Επιλέξτε Υπολογιστής.
Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα
για να εισαγάγετε τους αριθμούς.
Για απλούς υπολογισμούς,
επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε
(+, –, *, /) και έπειτα πατήστε =.
Για πιο περίπλοκους
υπολογισμούς, πατήστε
και
επιλέξτε sin, +/-, cos, tan, log,
ln, exp, sqrt, deg ή rad.

Προσθήκη πόλης στο
παγκόσμιο ρολόι
1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

, πατήστε
και επιλέξτε
Εργαλεία.
2 Επιλέξτε Παγκόσμιο ρολόι.
3 Πατήστε το εικονίδιο
και έπειτα
Προσθήκη πόλης. Αρχίστε να
πληκτρολογείτε το όνομα της
πόλης που θέλετε και θα
εμφανιστεί στο πάνω μέρος της
οθόνης. Εναλλακτικά, πατήστε
Χάρτης και επιλέξτε την πόλη που
θέλετε από το χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εάν βρίσκεστε στο
εξωτερικό, μπορείτε να αλλάξετε τη
ζώνη ώρας από το παγκόσμιο ρολόι,
πατώντας
και επιλέγοντας
Αλλαγή ζώνης ώρας. Επιλέξτε τη
ζώνη ώρας που θέλετε, όπως
περιγράφτηκε πιο πάνω, και πατήστε
Επιλογή.

Μετατροπή μονάδων
1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

2
3

4

5

, πατήστε
και επιλέξτε
Εργαλεία.
Επιλέξτε Μετατροπέας.
Επιλέξτε το είδος της μετατροπής
που θέλετε να κάνετε: Νόμισμα,
Επιφάνεια, Μήκος, Βάρος,
Θερμοκρασία, Όγκος ή
Ταχύτητα.
Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε τη
μονάδα και να εισαγάγετε
την τιμή που θέλετε να
μετατρέψετε και τη μονάδα στην
οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
Η αντίστοιχη τιμή θα εμφανιστεί
στην οθόνη.
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Συγχρονισμός PC
Μπορείτε να συγχρονίσετε τον
υπολογιστή με το τηλέφωνό
σας για να είστε σίγουροι ότι
όλα τα σημαντικά στοιχεία και οι
ημερομηνίες είναι σωστά αλλά και
για να δημιουργήσετε αντίγραφα
ασφαλείας, ώστε να μην ανησυχείτε.

Σύνδεση τηλεφώνου και
υπολογιστή
1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο

τηλέφωνο και στον υπολογιστή
σας.
2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
LG PC Suite στην επιφάνεια
εργασίας.
3 Επιλέξτε Οδηγός σύνδεσης και
έπειτα USB.
4 Κάντε κλικ στο Επόμενο, ξανά στο
Επόμενο και έπειτα στο Τέλος. Το
τηλέφωνο και ο υπολογιστής έχουν
πλέον συνδεθεί.

Δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας και επαναφορά
των πληροφοριών του
τηλεφώνου
1 Συνδέστε το τηλέφωνο με τον

υπολογιστή σας όπως
περιγράφτηκε πιο πάνω.
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2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εφεδρικό

αντίγραφο και επιλέξτε Εφεδρικό
αντίγραφο ή Επαναφορά.
3 Σημειώστε τα περιεχόμενα για τα
οποία θέλετε να γίνει δημιουργία
αντιγράφου ασφαλείας ή
επαναφορά. Επιλέξτε την τοποθεσία
όπου θέλετε να αποθηκευτούν τα
αντίγραφα ασφαλείας ή από την
οποία θα γίνει η επαναφορά. Κάντε
κλικ στο OK.
4 Θα δημιουργηθούν αντίγραφα
ασφαλείας των πληροφοριών σας.

Σ
π
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Συ
1
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3

Προβολή των αρχείων του
τηλεφώνου σε υπολογιστή
1 Συνδέστε το τηλέφωνο με τον

υπολογιστή σας όπως
περιγράφτηκε πιο πάνω.
2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο
Περιεχόμενα.
3 Όλα τα έγγραφα, τα περιεχόμενα
flash, οι εικόνες, οι ήχοι και τα
βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στο
τηλέφωνό σας θα εμφανιστούν στην
οθόνη στο φάκελο “LG Phone”.

4
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Η προβολή των
περιεχομένων του τηλεφώνου
σας στον υπολογιστή σάς βοηθάει
να ταξινομήσετε τα αρχεία, να
οργανώσετε τα έγγραφα και να
διαγράψετε τα περιεχόμενα που δεν
χρειάζεστε πλέον.

Συγχρονισμός των επαφών

ε

ς.

ην

1 Συνδέστε το τηλέφωνο με τον

υπολογιστή σας.
2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επαφές.
3 Επιλέξτε Μετακίνηση και
έπειτα Εισαγωγή από κινητό
τηλέφωνο. Ο υπολογιστής θα
πραγματοποιήσει εισαγωγή και
θα εμφανίσει όλες τις επαφές που
είναι αποθηκευμένες στην κάρτα
USIM και στο τηλέφωνο.
4 Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και
επιλέξτε Αποθήκευση. Τώρα
μπορείτε να επιλέξετε πού θέλετε
να αποθηκευτούν οι επαφές σας.
Σημείωση: Για να δημιουργήσετε
αντίγραφα ασφαλείας των επαφών
που έχετε αποθηκεύσει στην
κάρτα USIM, επιλέξτε το φάκελο
της κάρτας SIM στην αριστερή
πλευρά της οθόνης του υπολογιστή
σας. Επιλέξτε Επεξεργασία στο

πάνω μέρος της οθόνης και έπειτα
Επιλογή όλων. Κάντε δεξί κλικ
στις επαφές σας και επιλέξτε
Αντίγραφο στις επαφές. Στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο
Τηλέφωνο στην αριστερή πλευρά
της οθόνης σας και θα εμφανιστούν
όλοι οι αριθμοί.

Συγχρονισμός μηνυμάτων
1 Συνδέστε το τηλέφωνο με τον

υπολογιστή σας.
2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο

Μηνύματα.
3 Όλα τα μηνύματα του υπολογιστή

και του τηλεφώνου θα εμφανίζονται
σε φακέλους στην οθόνη σας.
4 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή
εργαλείων στο πάνω μέρος της
οθόνης για να επεξεργαστείτε και
να ταξινομήσετε ξανά τα μηνύματά
σας.

Χρήση του τηλεφώνου
ως συσκευής μαζικής
αποθήκευσης
Το τηλέφωνό σας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως συσκευή μαζικής
αποθήκευσης, μόνο εάν έχετε
τοποθετήσει κάρτα μνήμης.
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Συγχρονισμός PC
1 Αποσυνδέστε το τηλέφωνο από
2

3
4
5

6

τον υπολογιστή.
Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε
, πατήστε
και επιλέξτε
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.
Επιλέξτε Συνδεσιμότητα και
έπειτα Σύνδεση USB.
Επιλέξτε Μαζική αποθήκευση και
πατήστε OK.
Συνδέστε το τηλέφωνο με τον
υπολογιστή σας. Στο τηλέφωνο
θα εμφανιστεί η ένδειξη: Σύνδεση
σε μαζική αποθήκευση…
και έπειτα η ένδειξη Σύνδεση
σε λειτουρ. μαζ. αποθηκ.
Μην αποσυνδέσετε τις
συσκευές κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
Όλα τα αρχεία του τηλεφώνου θα
αποθηκευτούν αυτόματα
στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.

Σημείωση: Για να εκκινήσετε τη
μαζική αποθήκευση, το τηλέφωνο
δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο με
τον υπολογιστή.
Σημείωση: Η μαζική αποθήκευση
δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας του
περιεχομένου που έχει αποθηκευτεί
στην κάρτα μνήμης μόνο και όχι
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στη μνήμη του τηλεφώνου. Για
να μεταφέρετε το περιεχόμενο
της μνήμης του τηλεφώνου
(π.χ. επαφές), θα πρέπει να
πραγματοποιήσετε συγχρονισμό με
υπολογιστή.

Μετατροπέας DivX
Μετά την εγκατάσταση, επιλέξτε
DivX από το φάκελο “Program
Files” του υπολογιστή σας, και
έπειτα επιλέξτε “DivX converter” και
“Converter”.
Θα ανοίξει η εφαρμογή Converter.
Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην
εφαρμογή για να αλλάξετε τη μορφή
μετατροπής σε “Κινητό”. Εάν κάνετε
δεξί κλικ στο πλαίσιο της εφαρμογής
και επιλέξετε “Προτιμήσεις”,
μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία
αποθήκευσης των μετατρεμμένων
αρχείων.
Όταν είστε έτοιμοι να προχωρήσετε
στη μετατροπή των αρχείων,
απλά μεταφέρετε και αποθέστε τα
αρχεία στην εφαρμογή για να γίνει
η αρχική ανάλυση. Στη συνέχεια,
πρέπει να επιλέξετε “Μετατροπή”
για να ξεκινήσει η διαδικασία.
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Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία,
θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο
παράθυρο ολοκλήρωσης της
μετατροπής.
Τώρα, μπορείτε να μεταφέρετε το
μετατρεμμένο αρχείο στο τηλέφωνό
σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
μαζικής αποθήκευσης ή να το
αποστείλετε χρησιμοποιώντας το
λογισμικό PC Sync.
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Μέσω του browser μπορείτε να
λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες
ειδήσεις, μετεωρολογικές
προβλέψεις, καθώς και πληροφορίες
για τα αθλητικά ή την κίνηση στους
δρόμους όποτε θέλετε. Επιπλέον,
ο browser σας δίνει τη δυνατότητα
να πραγματοποιήσετε λήψη των πιο
πρόσφατων κομματιών μουσικής,
ήχων κλήσης, ταπετσαριών και
παιχνιδιών.
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Πρόσβαση στο web
1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

, πατήστε
και επιλέξτε
Browser.
2 Για να αποκτήσετε απευθείας
πρόσβαση στην αρχική σελίδα του
browser, επιλέξτε Αρχική σελίδα.
Εναλλακτικά, επιλέξτε Εισαγωγή
διεύθυνσης, πληκτρολογήστε τη
διεύθυνση URL που θέλετε και
επιλέξτε Σύνδεση.
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Σημείωση: Όταν συνδέεστε σε αυτή
την υπηρεσία και πραγματοποιείτε
λήψη περιεχομένου, ενδέχεται
να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες
χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά
με τις χρεώσεις δεδομένων,
συμβουλευτείτε τον παροχέα
δικτύου.

3
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5
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Προσθήκη και πρόσβαση σε
σελιδοδείκτες

Αποθήκευση σελίδας

Για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση
στις αγαπημένες σας τοποθεσίες
στο web, μπορείτε να προσθέσετε
σελιδοδείκτες και να αποθηκεύσετε
σελίδες web.

σελίδα web που θέλετε, όπως
περιγράφεται πιο πάνω.
2 Πατήστε
και επιλέξτε
Αποθήκευση αυτής της σελίδας.
3 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη
σελίδα web, έτσι ώστε να μπορείτε
να την αναγνωρίζετε εύκολα.
4 Πατήστε Αποθήκευση.

1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

2

3

ά
4

5

, πατήστε
και επιλέξτε
Browser.
Επιλέξτε Σελιδοδείκτες. Στην
οθόνη θα εμφανιστεί μια λίστα με
τους σελιδοδείκτες σας.
Για να προσθέσετε ένα νέο
σελιδοδείκτη, επιλέξτε και
πατήστε Προσθήκη νέου.
Εισαγάγετε ένα όνομα για το
σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση
URL.
Πατήστε Αποθήκευση. Ο
σελιδοδείκτης θα εμφανιστεί στη
λίστα με τους σελιδοδείκτες.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση
στο σελιδοδείκτη, απλά μεταβείτε
στο σελιδοδείκτη που θέλετε και
πατήστε Άνοιγμα. Θα συνδεθείτε
με το σελιδοδείκτη.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στη

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Το μενού αυτό
σας δίνει επίσης τη δυνατότητα
να επεξεργαστείτε τίτλους
αποθηκευμένων σελίδων,
να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε την προστασία
της σημείωσης οθόνης και να
διαγράψετε αποθηκευμένες σελίδες.

Πρόσβαση σε αποθηκευμένη
σελίδα
1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

, πατήστε
και επιλέξτε
Browser.
2 Επιλέξτε Αποθηκευμένες
σελίδες.
3 Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε,
πατήστε και έπειτα πατήστε
Άνοιγμα.
99

Το web
Προβολή ιστορικού του
προγράμματος περιήγησης

Χρήση του τηλεφώνου ως
μόντεμ

1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

Το KU990i μπορεί να λειτουργήσει
και ως μόντεμ για τον υπολογιστή
σας, παρέχοντας πρόσβαση
στο email σας και στο Internet,
ακόμα και αν δεν μπορείτε να
συνδεθείτε καλωδιακά. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB ή
λειτουργία Bluetooth.

, πατήστε
και επιλέξτε
Browser. Επιλέξτε Ιστορικό.
2 Θα εμφανιστεί μια λίστα με τους
τίτλους των σελίδων web, τις
οποίες επισκεφτήκατε πρόσφατα.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε
μία από αυτές τις σελίδες, απλά
επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε και
πατήστε Σύνδεση.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του
προγράμματος περιήγησης
στο web
1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε

, πατήστε
και επιλέξτε
Browser. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
2 Μπορείτε να επιλέξετε να
επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις
Προφίλ, Κωδικοποίηση
χαρακτήρων, Cache, Cookies,
Java script, Ασφάλεια ή να
επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις,
επιλέγοντας Επαναφορά
ρυθμίσεων.
3 Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις,
επιλέξτε OK.
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Χρήση του καλωδίου USB:
1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε
εγκαταστήσει το λογισμικό LG PC
Suite στον υπολογιστή σας.
2 Συνδέστε το KU990i με
τον υπολογιστή σας,
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB
και εκκινήστε το λογισμικό LG PC
Suite.
3 Επιλέξτε Επικοινωνία από
τον υπολογιστή. Στη συνέχεια,
επιλέξτε Ρυθμίσεις και έπειτα
Μόντεμ.
4 Επιλέξτε Μόντεμ USB LG Mobile
και έπειτα επιλέξτε OK. Θα
εμφανιστεί στην οθόνη.
5 Επιλέξτε Σύνδεση και ο
υπολογιστής σας θα συνδεθεί
μέσω του KU990i.
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Σημείωση: Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το
συγχρονισμό χρησιμοποιώντας το
λογισμικό LG PC Suite.
Χρήση της λειτουργίας Bluetooth:
1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία
Bluetooth είναι ενεργοποιημένη
και ορατή τόσο στον υπολογιστή
όσο και στο KU990i.
2 Πραγματοποιήστε σύζευξη
του υπολογιστή με το KU990i
έτσι ώστε να απαιτείται
κωδικός πρόσβασης για να
πραγματοποιηθεί σύζευξη.
3 Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό
σύνδεσης που περιλαμβάνεται
στο λογισμικό LG PC Suite για να
δημιουργήσετε μια ενεργή
σύνδεση Bluetooth.
4 Επιλέξτε Επικοινωνία από τον
υπολογιστή.
Στη συνέχεια, επιλέξτε Ρύθμιση.
5 Κάντε κλικ στην επιλογή Μόντεμ.
6 Επιλέξτε Τυπική σύνδεση
μόντεμ μέσω Bluetooth και
κάντε κλικ στο OK. Θα εμφανιστεί
στην οθόνη.

7 Επιλέξτε Σύνδεση και ο

υπολογιστής σας θα συνδεθεί
μέσω του KU990i.
Σημείωση: Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία Bluetooth.
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Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας,
έτσι ώστε να εξατομικεύσετε το
KU990i.
Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά
με τις ρυθμίσεις κλήσεων.

Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης
1 Πατήστε
και επιλέξτε
.
2 Πατήστε Ρυθμίσεις οθόνης και

έπειτα επιλέξτε μεταξύ των
παρακάτω:
Θέμα κύριας οθόνης - Επιλέξτε
το θέμα για την οθόνη αναμονής ή
για εξερχόμενη κλήση.
Ρολόι & ημερολόγιο - Επιλέξτε τι θα
εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.
Φωτεινότητα - Ρυθμίστε τη
φωτεινότητα της οθόνης.
Φωτισμός - Επιλέξτε για πόση
ώρα θα παραμένει ο φωτισμός της
οθόνης.
Σημείωση: Όσο μεγαλύτερο είναι
το διάστημα που θα παραμένει ο
φωτισμός, τόσο περισσότερη ισχύ
μπαταρίας καταναλώνεται και
μπορεί να χρειάζεται να φορτίζεται
το τηλέφωνό σας πιο συχνά.
102 LG KU990i | Οδηγός χρήσης

Θέμα τηλεφώνου - Αλλάξτε
γρήγορα όλη την εμφάνιση της
οθόνης σας.
Γραμματοσειρά - Ρυθμίστε το
χρώμα της γραμματοσειράς.
3 Πατήστε Αποθήκευση για να
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Εξατομίκευση των προφίλ
Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα το
προφίλ σας από την οθόνη
αναμονής. Απλά πατήστε το
εικονίδιο του τρέχοντος ενεργού
προφίλ στην πάνω δεξιά γωνία.
Χρησιμοποιήστε το μενού
ρυθμίσεων για να εξατομικεύσετε
κάθε ρύθμιση προφίλ.
1 Πατήστε
και επιλέξτε
.
2 Πατήστε Προφίλ και επιλέξτε το

προφίλ που θέλετε να
επεξεργαστείτε. Δεν μπορείτε να
επεξεργαστείτε τα προφίλ Σίγαση
και Μόνο δόνηση.
3 Πατήστε
και επιλέξτε
Επεξεργασία.
4 Στη συνέχεια, μπορείτε να
αλλάξετε όλες τις επιλογές ήχων
και ειδοποίησης που υπάρχουν
στη λίστα, περιλαμβανομένων των
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ρυθμίσεων Ήχος κλήσης,
Ένταση, Ειδοποίηση
μηνύματος, Ήχος οθόνης και
άλλων.

Αλλαγή ρυθμίσεων
τηλεφώνου
Απολαύστε την ελευθερία να
προσαρμόσετε το KU990i έτσι ώστε
να λειτουργεί με τον τρόπο που σας
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε
μια λίστα επιλογών, πατήστε το
τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το
δάχτυλό σας προς τα πάνω στην
οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα
είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

εξυπηρετεί καλύτερα.
1 Πατήστε
και επιλέξτε
.
2 Πατήστε Ρυθμίσεις τηλεφώνου

και επιλέξτε από την παρακάτω
λίστα.
Ημερομηνία & ώρα Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις
ημερομηνίας και ώρας ή επιλέξτε
την αυτόματη ενημέρωση της
ώρας όταν ταξιδεύετε ή κατά την
αλλαγή ώρας.
Εξοικονόμηση ενέργειας Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε ή να

απενεργοποιήσετε τις
εργοστασιακές ρυθμίσεις
εξοικονόμησης ενέργειας,
επιλέγοντας Ενεργοπ. ή
Απενεργοπ.
Γλώσσες - Αλλάξτε τη γλώσσα
της οθόνης του KU990i.
Ασφάλεια - Προσαρμόστε τις
ρυθμίσεις ασφάλειας,
περιλαμβανομένων των κωδικών
ΡΙΝ, του κλειδώματος της
συσκευής και του αυτόματου
κλειδώματος των πλήκτρων.
Συνδεσιμότητα - Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε
την ενότητα Αλλαγή των
ρυθμίσεων σύνδεσης στην
επόμενη σελίδα.
Διαχείριση μνήμης - Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε
την ενότητα Χρήση της
διαχείρισης μνήμης.
Βαθμονόμηση πληκτρολογίου
αφής - Επαναφέρετε την οθόνη
σας για ευκολία στη χρήση.
Επαναφορά ρυθμίσεων Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις
στις εργοστασιακές επιλογές.
Πληροφορίες τηλεφώνου - Δείτε
τις τεχνικές πληροφορίες για το
KU990i.
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Αλλαγή των ρυθμίσεων
σύνδεσης
Οι ρυθμίσεις σύνδεσης έχουν ήδη
οριστεί από τον παροχέα δικτύου,
έτσι ώστε να μπορείτε να
απολαύσετε το νέο σας τηλέφωνο
άμεσα. Εάν θέλετε να αλλάξετε
κάποια από αυτές τις ρυθμίσεις,
χρησιμοποιήστε αυτό το μενού.
και έπειτα
. Πατήστε
Πατήστε
Ρυθμίσεις τηλεφώνου και επιλέξτε
Συνδεσιμότητα.
Ρυθμίσεις δικτύου - Το KU990i
συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο της
επιλογής σας.
Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις,
χρησιμοποιήστε αυτό το μενού.
Σημείο πρόσβασης - Ο παροχέας
δικτύου έχει ήδη αποθηκεύσει αυτές
τις πληροφορίες. Μπορείτε να
προσθέσετε νέα σημεία πρόσβασης,
χρησιμοποιώντας αυτό το μενού.
Σύνδεση USB - Επιλέξτε υπηρεσία
δεδομένων και συγχρονίστε το
KU990i χρησιμοποιώντας το
λογισμικό LG PC Suite για να
αντιγράψετε αρχεία από το
τηλέφωνο. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το
συγχρονισμό.
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Υπηρεσία συγχρονισμού - Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το συγχρονισμό.
Ρυθμίσεις ροής - Ο παροχέας
δικτύου έχει ήδη αποθηκεύσει αυτές
τις πληροφορίες. Εάν θέλετε να
κάνετε αλλαγές, μπορείτε να τις
επεξεργαστείτε.
Έξοδος TV - Επιλέξτε PAL ή NTSC
για να συνδέσετε το KU990i με μια
τηλεόραση.
Σημείωση: Το καλώδιο εξόδου
τηλεόρασης πωλείται ξεχωριστά.

Χρήση της διαχείρισης
μνήμης
Το KU990i διαθέτει τρεις μνήμες: τη
μνήμη του τηλεφώνου, την κάρτα
USIM και μια εξωτερική κάρτα
μνήμης (την κάρτα μνήμης ενδέχεται
να πρέπει να την αγοράσετε
ξεχωριστά).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
διαχείριση μνήμης για να
προσδιορίσετε πώς θα
χρησιμοποιείτε η κάθε μνήμη και
πόσος διαθέσιμος χώρος υπάρχει.
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και έπειτα
. Επιλέξτε
Πατήστε
Ρυθμίσεις τηλεφώνου και έπειτα
Διαχείριση μνήμης.
Κοινή μνήμη τηλεφώνου - Δείτε τη
διαθέσιμη μνήμη στο KU990i για
εικόνες, ήχους, βίντεο, περιεχόμενο
flash, MMS, Email, εφαρμογές Java
και άλλα.
Δεσμευμένη μνήμη τηλεφώνου Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στο
τηλέφωνο για SMS, Επαφές,
Ημερολόγιο, Λίστα εργασιών,
Αφύπνιση, Ιστορικό κλήσεων,
Σελιδοδείκτες και Διάφορα στοιχεία.
Μνήμη USIM - Δείτε τη διαθέσιμη
μνήμη στην κάρτα USIM.
Εξωτερική μνήμη - Δείτε τη διαθέσιμη
μνήμη στην εξωτερική κάρτα μνήμης
(την κάρτα μνήμης ενδέχεται να
πρέπει να την αγοράσετε ξεχωριστά).
Ρύθμιση κύριας αποθήκευσης Επιλέξτε την τοποθεσία όπου θέλετε
να αποθηκεύονται τα στοιχεία.

Χρήση της λειτουργίας
πτήσης
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης
επιλέγοντας
και έπειτα
.
Πατήστε Λειτουργία πτήσης και
επιλέξτε Ενεργοπ. Η λειτουργία
πτήσης δεν σας επιτρέπει να
πραγματοποιείτε κλήσεις, να
συνδέεστε στο Internet, να στέλνετε
μηνύματα ή να χρησιμοποιείτε το
Bluetooth.

Αποστολή και λήψη αρχείων
μέσων Bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth είναι ένας
ιδανικός τρόπος για να στέλνετε και
να λαμβάνετε αρχεία, καθώς δεν
απαιτούνται καλώδια και η σύνδεση
είναι γρήγορη και εύκολη. Επίσης,
μπορείτε να συνδεθείτε με ένα σετ
ακουστικών-μικροφώνου Bluetooth
για να πραγματοποιείτε και να
λαμβάνετε κλήσεις.
Για να στείλετε ένα αρχείο:
1 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να
στείλετε. Συνήθως πρόκειται για
αρχείο φωτογραφίας, βίντεο ή
μουσικής.
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2 Πατήστε
3
4

5

6

και επιλέξτε
Αποστολή. Επιλέξτε Bluetooth.
Πατήστε Ναι για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Bluetooth.
Το KU990i θα πραγματοποιήσει
αυτόματη αναζήτηση για άλλες
συσκευές με δυνατότητα Bluetooth
που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία
θέλετε να στείλετε το αρχείο και
πατήστε Επιλογή.
Θα γίνει αποστολή του αρχείου.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Παρακολουθείτε τη
γραμμή προόδου για να βεβαιωθείτε
ότι έχει σταλεί το αρχείο.

Για να λάβετε ένα αρχείο:
1 Για να λάβετε αρχεία, η λειτουργία

Bluetooth θα πρέπει να έχει
ρυθμιστεί σε Ενεργοπ. και
Ορατή. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε την ενότητα
για αλλαγή των ρυθμίσεων
Bluetooth στη συνέχεια.
2 Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα
σας ζητάει να αποδεχτείτε το
αρχείο που στέλνει ο αποστολέας.
Πατήστε Ναι για να λάβετε το
αρχείο.
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3 Θα δείτε που αποθηκεύτηκε το

αρχείο και μπορείτε να επιλέξετε
Προβολή του αρχείου ή Χρήση
ως ταπετσαρία. Τα αρχεία
συνήθως αποθηκεύονται στο
σχετικό φάκελο στο μέσα στο
φάκελο “Αρχεία”.
Αλλαγή των ρυθμίσεων Bluetooth:
1 Πατήστε

και επιλέξτε
Ρυθμίσεις.
2 Επιλέξτε Bluetooth και έπειτα
Ρυθμίσεις.
Κάντε τις αλλαγές σας στις
παρακάτω ρυθμίσεις:
Ορατότητα συσκευής - Επιλέξτε
Ορατή ή Κρυφή.
Όνομα συσκευής - Εισαγάγετε
ένα όνομα για το KU990i.
Υποστ. υπηρ. - Επιλέξτε τον
τρόπο χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth σε σχέση με διάφορες
υπηρεσίες. Δείτε την ενότητα
Χρήση του τηλεφώνου ως
μόντεμ ή την ενότητα Χρήση σετ
ακουστικών-μικροφώνου
Bluetooth.
Η διεύθυνσή μου - Αλλάξτε τη
διεύθυνση του Bluetooth.
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Σύζευξη με άλλη συσκευή
Bluetooth
Πραγματοποιώντας σύζευξη του
KU990i με άλλη συσκευή, μπορείτε
να δημιουργήσετε μια σύνδεση που
προστατεύεται από κωδικό
πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι η
σύζευξη είναι πιο ασφαλής.
1 Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις για
τη λειτουργία Bluetooth είναι
Ενεργοπ. και Ορατή.
Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση
ορατότητας από το μενού
Ρυθμίσεις.
2 Πατήστε Συζευγμ. συσκευές και
έπειτα Νέο.
3 Το KU990i θα πραγματοποιήσει
αναζήτηση για συσκευές.
Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση,
στην οθόνη θα εμφανιστούν
οι επιλογές Ανανέωση και
Προσθήκη.
4 Επιλέξτε τη συσκευή με την
οποία θέλετε να γίνει σύζευξη,
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης
και πατήστε OK.
5 Το τηλέφωνο θα συνδεθεί με την
άλλη συσκευή, στην οποία πρέπει
να εισαχθεί ο ίδιος κωδικός
πρόσβασης.

6 Η σύνδεση Bluetooth με

προστασία κωδικού πρόσβασης
είναι πλέον έτοιμη.

Χρήση σετ ακουστικώνμικροφώνου Bluetooth
1 Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις για

τη λειτουργία Bluetooth είναι
Ενεργοπ. και Ορατή.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που
συνοδεύουν το σετ ακουστικώνμικροφώνου για να το θέσετε
σε λειτουργία σύζευξης και να
πραγματοποιήσετε σύζευξη των
συσκευών.
3 Πατήστε Ναι για Σύνδεση τώρα.
Το KU990i θα μεταβεί αυτόματα
σε προφίλ σετ ακουστικώνμικροφώνου.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Δείτε για
λεπτομέρειες σχετικά με τη
Λειτουργία απάντησης ΒΤ, ώστε
να μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο
απάντησης στις κλήσεις, όταν είναι
συνδεδεμένο το σετ ακουστικώνμικροφώνου Bluetooth
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Ρυθμίσεις
Αναβάθμιση λογισμικού
Πρόγραμμα αναβάθμισης
λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εγκατάσταση και τη
χρήση αυτού του προγράμματος,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://update.lgmobile.com.
Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη
δυνατότητα να αναβαθμίσετε
το λογισμικό σας στην πιο
πρόσφατη έκδοση γρήγορα και
εύκολα μέσω Internet, χωρίς να
χρειαστεί να επισκεφθείτε το κέντρο
εξυπηρέτησης της εταιρείας μας.
Καθώς το πρόγραμμα αναβάθμισης
λογισμικού του κινητού τηλεφώνου
απαιτεί την απόλυτη προσοχή
του χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας αναβάθμισης, θα
πρέπει να ελέγξετε όλες τις οδηγίες
και τις σημειώσεις που εμφανίζονται
σε κάθε βήμα πριν προχωρήσετε.
Πρέπει να έχετε υπόψη σας
ότι η αφαίρεση του καλωδίου
επικοινωνίας δεδομένων USB ή των
μπαταριών κατά τη διάρκεια της
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Α
αναβάθμισης μπορεί να προκαλέσει
σοβαρή βλάβη στο κινητό σας
τηλέφωνο. Καθώς ο κατασκευαστής
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
για απώλεια δεδομένων κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας
αναβάθμισης, συνιστάται να
κρατήσετε οποιαδήποτε σημαντική
πληροφορία εκ των προτέρων, για
ασφαλή φύλαξη.
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Αξεσουάρ
Διατίθενται ποικίλα αξεσουάρ για το κινητό τηλέφωνο, τα οποία ενδέχεται
να πωλούνται ξεχωριστά. Μπορείτε να επιλέξετε εκείνα που καλύπτουν τις
προσωπικές σας απαιτήσεις επικοινωνίας. Για πληροφορίες σχετικά με τη
διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της περιοχής σας.

Βασικά αξεσουάρ:
Φορτιστής
ταξιδίου

Μπαταρία

Προαιρετικά αξεσουάρ:
●

Καλώδιο USB

●

Στερεοφωνικά ακουστικά

●

Φορτιστής αυτοκινήτου

●

Στερεοφωνικά ακουστικά με τηλεχειριστήριο

●

Μονοφωνικά ακουστικά

● Κάρτα

μνήμης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
● Αυτή

η λίστα αξεσουάρ δεν είναι πλήρης. Για τη λίστα των αξεσουάρ
που διατίθεται στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον τοπικό μεταπωλητή.

●

Χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG.

●

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.

●

Ορισμένα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ή να μην είναι διαθέσιμα
σε κάθε αγορά.
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Υπηρεσία δικτύου

Τεχνικά δεδομένα

Το ασύρματο τηλέφωνο που
περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό
διαθέτει έγκριση για χρήση σε δίκτυο
GSM 900, DCS 1800, PCS1900 και
W-CDMA.

Γενικά

Κάποιες από τις λειτουργίες που
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό
ονομάζονται υπηρεσίες δικτύου.
Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες,
για τις οποίες συνεννοείστε με τον
παροχέα ασύρματων υπηρεσιών.
Για να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε
οποιαδήποτε από αυτές τις
υπηρεσίες δικτύου, πρέπει να
εγγραφείτε συνδρομητές μέσω του
παροχέα υπηρεσιών και να λάβετε
από αυτόν οδηγίες για τη χρήση
τους.

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος
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Όνομα προϊόντος : KU990i
Σύστημα : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Μεγ. : +55°C (αποφόρτιση),
+45°C (φόρτιση)
Ελαχ. : -10°C

ος

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 όπως έχει καθοριστεί από το ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 όπως έχει καθοριστεί από το 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

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον οργανισμό ΒΑΒΤ.
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body dentification Number : 0168

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες.
Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών
μπορεί να αποβεί επικίνδυνη
ή παράνομη. Περισσότερες
λεπτομερείς πληροφορίες
παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να

είναι απενεργοποιημένα καθ’ όλη
τη διάρκεια των αεροπορικών
πτήσεων.
• Μην κρατάτε το τηλέφωνο ενόσω

οδηγείτε.
• Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο

κοντά σε πρατήρια καυσίμων,
αποθήκες καυσίμων, εργοστάσια
χημικών και χώρους εργασίας
όπου γίνεται χρήση εκρηκτικών.
• Για την ασφάλειά σας, να

χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τις
προσδιορισμένες ΓΝΗΣΙΕΣ
μπαταρίες και φορτιστές.
• Μην πιάνετε το τηλέφωνο

με βρεγμένα χέρια όταν
φορτίζεται. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία ή να προκληθεί
σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
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• Διατηρείτε το τηλέφωνο σε

•

ασφαλές σημείο, μακριά από
παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα
μικρού μεγέθους που ενδέχεται,
εάν αποσπαστούν από το
τηλέφωνο, να αποτελέσουν
κίνδυνο για πνιγμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις

περιοχές όπου αυτό απαιτείται
από ειδικούς κανονισμούς. Για
παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε
το τηλέφωνο σε νοσοκομεία,
καθώς η χρήση του μπορεί να
επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό
εξοπλισμό.
• Η πραγματοποίηση επειγουσών

κλήσεων μπορεί να μην είναι
διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας. Για το
λόγο αυτό, ποτέ δεν πρέπει να
βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό
σας τηλέφωνο για επείγουσες
κλήσεις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο ΓΝΗΣΙΑ

αξεσουάρ, για να αποφύγετε την
πρόκληση βλάβης στο τηλέφωνό
σας.

•

•
•
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προκαλέσουν παρεμβολές στις
ηλεκτρονικές συσκευές που
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
Μικρές παρεμβολές ενδέχεται
να επηρεάσουν συσκευές,
όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο,
υπολογιστές κτλ.
• Η απόρριψη των μπαταριών
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία.
• Μην αποσυναρμολογείτε το
τηλέφωνο ή την μπαταρία.
• Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία
με λανθασμένο τύπο μπαταρίας,
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Έκθεση σε ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων
Πληροφορίες για την έκθεση σε
ραδιοκύματα και το συντελεστή
ειδικής απορρόφησης (SAR)
Αυτό το μοντέλο κινητού τηλεφώνου,
KU990i, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε
να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
απαιτήσεις ασφάλειας για την έκθεση
σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές
βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες
που περιλαμβάνουν περιθώρια

ασφαλείας για την προστασία όλων
των ατόμων, ανεξάρτητα από την
ηλικία ή την κατάσταση της υγείας
τους.
• Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση

σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται
μια μονάδα μέτρησης, η οποία
είναι γνωστή ως συντελεστής
ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι
έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται
χρησιμοποιώντας τυπικές
μεθόδους με το τηλέφωνο
να εκπέμπει στο μέγιστο
πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε
όλες τις ζώνες συχνοτήτων που
χρησιμοποιεί.
• Αν και μπορεί να υπάρχουν

διαφορές μεταξύ των επιπέδων
του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα
τηλεφώνων της LG, όλα
έχουν σχεδιαστεί ώστε να
ανταποκρίνονται στις σχετικές
οδηγίες για την έκθεση σε
ραδιοκύματα.
• Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται

από τη Διεθνή Επιτροπή
Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα
Ακτινοβολία (ICNIRP) είναι 2 W/kg
κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια
σωματικού ιστού.
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• Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτό

το μοντέλο τηλεφώνου όπως έχει
ελεγχθεί με το σύστημα DASY4 για
χρήση στο αυτί είναι 0,826 W/kg
(10 g) και στο σώμα είναι
0,631 W/kg (10 g).

• Μην αποσυναρμολογείτε τη

•

• Δεδομένα του ΣΕΑ για τους

κατοίκους χωρών/περιοχών που
έχουν υιοθετήσει το όριο του
ΣΕΑ, το οποίο συνιστάται από
το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE),
το οποίο είναι 1,6 W/kg κατά μέσο
όρο για 1 γραμμάριο σωματικού
ιστού.

Φροντίδα και συντήρηση του
προϊόντος

•

•

•
•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες,
τους φορτιστές και τα αξεσουάρ
που έχουν εγκριθεί για χρήση με το
συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η
χρήση οποιωνδήποτε άλλων τύπων
μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε
έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για
το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί
επικίνδυνη.
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•

συσκευή. Όταν απαιτούνται
εργασίες επισκευής, παραδώστε
την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
Διατηρήστε τη μακριά από
ηλεκτρικές συσκευές, όπως
τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή
υπολογιστές.
Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται
μακριά από πηγές θερμότητας,
όπως τα καλοριφέρ ή οι
ηλεκτρικές κουζίνες.
Μην τοποθετείτε ποτέ το
τηλέφωνό σας σε φούρνο
μικροκυμάτων καθώς η μπαταρία
θα εκραγεί.
Μην τη ρίχνετε κάτω.
Η συσκευή δεν πρέπει να
υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή
κραδασμούς.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στην
επικάλυψη του τηλεφώνου εάν
χρησιμοποιηθεί κάλυμμα απλό ή
βινυλίου.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά
χημικά (όπως οινόπνευμα,
βενζίνη, διαλυτικά κτλ.) ή
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καθαριστικά για να καθαρίσετε το
τηλέφωνό σας. Προσοχή, υπάρχει
κίνδυνος ανάφλεξης.
Η συσκευή δεν πρέπει να
υφίσταται υπερβολικό καπνό ή
σκόνη.
Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο
δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή
εισιτήρια μέσων μεταφοράς.
Μπορεί να επηρεάσει τις
πληροφορίες που περιέχονται στις
μαγνητικές ταινίες.
Μην χτυπάτε την οθόνη με
αιχμηρά αντικείμενα, καθώς
ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη
στο τηλέφωνο.
Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε
υγρά ή υγρασία.
Χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ,
όπως ακουστικά και σετ
ακουστικών με μικρόφωνο, με
προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
μαζέψει τα καλώδια με ασφάλεια
και ότι δεν έρχονται άσκοπα σε
επαφή με την κεραία.
Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο
να αφαιρείτε το καλώδιο
δεδομένων.

Αποτελεσματική λειτουργία
του τηλεφώνου
Ηλεκτρονικές συσκευές
Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να
έχουν παρεμβολές που ενδεχομένως
θα επηρεάσουν την απόδοσή τους.
• Μην χρησιμοποιείτε το κινητό
τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό
εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει
σχετική άδεια. Αποφεύγετε να
τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά
σε βηματοδότη (δηλαδή σε τσέπη
στο στήθος σας).
• Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα
ενδέχεται να υφίστανται
παρεμβολές από κινητά
τηλέφωνα.
• Μικρές παρεμβολές ενδέχεται
να επηρεάσουν συσκευές,
όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα,
υπολογιστές κτλ.
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Οδική ασφάλεια
Ελέγξτε τους νόμους και τους
κανονισμούς για τη χρήση των
κινητών τηλεφώνων στις περιοχές
όπου οδηγείτε.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ

τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
• Δώστε όλη σας την προσοχή στην

οδήγηση.
• Χρησιμοποιείτε kit handsfree,

εφόσον υπάρχει.
• Σταματήστε στην άκρη του

δρόμου και σταθμεύστε πριν
πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε
σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι
συνθήκες οδήγησης.
• Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων

ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα
ηλεκτρονικά συστήματα στο
όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο
του αυτοκινήτου ή τον εξοπλισμό
ασφαλείας.
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• Εάν το όχημά σας είναι

εξοπλισμένο με αερόσακους,
μην εγκαθιστάτε ή τοποθετείτε
ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία
όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία
του αερόσακου. Ενδέχεται να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
λόγω εσφαλμένης λειτουργίας.
Όταν ακούτε μουσική ενώ
βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι
έχετε ρυθμίσει την ένταση σε
ένα λογικό επίπεδο για να έχετε
επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω
σας. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα όταν
επιχειρείτε να διασχίσετε το δρόμο.

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει
κίνδυνος εκρήξεων
• Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο

σε σημεία ανεφοδιασμού
καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε
κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
• Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε
εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά
στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου
σας με το κινητό τηλέφωνο και τα
αξεσουάρ του.

Σε

Ο
πρ
στ
•

•

Π

Δι
ασ
πα
μι
απ
εν
για

Επ

Η
κλ
δι
κιν
λό
βα
τη
Συ
υπ

ς

αν

ο

ε

ά

α

Σε αεροσκάφος
Οι ασύρματες συσκευές μπορεί να
προκαλέσουν παρεμβολές
στα αεροσκάφη.

Πληροφορίες και φροντίδα
μπαταρίας
• Δεν είναι απαραίτητο να

• Απενεργοποιείτε το κινητό σας

τηλέφωνο πριν επιβιβαστείτε σε
αεροσκάφος.
• Μην το χρησιμοποιείτε στο έδαφος
χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

Παιδιά
Διατηρείτε το τηλέφωνο σε
ασφαλές σημείο, μακριά από
παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα
μικρού μεγέθους τα οποία, εάν
αποσπαστούν από το τηλέφωνο,
ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο
για πνιγμό.

Επείγουσες κλήσεις
Η πραγματοποίηση επειγουσών
κλήσεων μπορεί να μην είναι
διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας. Για το
λόγο αυτό, ποτέ δεν πρέπει να
βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το
τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις.
Συμβουλευτείτε τον τοπικό παροχέα
υπηρεσιών.

•

•
•
•

•

αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία
για να την επαναφορτίσετε. Σε
αντίθεση με άλλα συστήματα
μπαταριών, δεν εμφανίζεται το
φαινόμενο μνήμης που μπορεί
να επηρεάσει την απόδοση της
μπαταρίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες
και φορτιστές LG. Οι φορτιστές
LG έχουν σχεδιαστεί για να
μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
Μην αποσυναρμολογείτε ή
βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία.
Διατηρείτε τις μεταλλικές επαφές
της μπαταρίας καθαρές.
Αντικαθιστάτε τη μπαταρία όταν
μειωθεί σημαντικά η απόδοσή
της. Η μπαταρία μπορεί να
επαναφορτιστεί εκατοντάδες
φορές μέχρι να χρειαστεί
αντικατάσταση.
Επαναφορτίστε τη μπαταρία,
εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα για να
μεγιστοποιήσετε τη χρήση της.
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Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
• Μην εκθέτετε το φορτιστή της

•

•

•

•

μπαταρίας σε άμεσο ηλιακό φως
και μην τον χρησιμοποιείτε σε
χώρους με πολύ υγρασία, όπως
το μπάνιο.
Μην αφήνετε τη μπαταρία σε
θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς
μπορεί να μειωθεί η απόδοσή της.
Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία
με λάθος τύπο μπαταρίας,
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε,
εάν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε
ως οικιακά απορρίμματα.
Σε περίπτωση που χρειαστεί να
αντικαταστήσετε τη μπαταρία,
επισκεφτείτε στο πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο σημείο
εξυπηρέτησης ή τον πλησιέστερο
μεταπωλητή της LG Electronics
για βοήθεια.

• Για να μην αποφεύγετε την

άσκοπη κατανάλωση ενέργειας
από το φορτιστή, αποσυνδέετε
πάντοτε το φορτιστή από την
πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του
τηλεφώνου.
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Αναγνώριση γραφής
Η αναγνώριση γραφής μεταφράζει τις
κινήσεις της γραφίδας σε γράμματα,
αριθμούς ή άλλους χαρακτήρες και
εμφανίζει αυτούς τους χαρακτήρες
ως κείμενο. Η αναγνώριση γραφής
είναι ενεργή μόνο στα σημεία που
μπορεί να γίνει εισαγωγή κειμένου.
Σημείωση: Τα περισσότερα γράμματα
μπορούν να γραφτούν με διάφορα
στυλ γραφής. Δείτε τους παρακάτω
πίνακες. Το στυλ δεν καθορίζει εάν ο
χαρακτήρας είναι κεφαλαίος ή πεζός.
Αυτό καθορίζεται από τη θέση του
χαρακτήρα στην οθόνη και όχι από το
στυλ με το οποίο έχει γραφτεί.

Γράμμα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Αλφαβήτα

N

Εάν επιλέξετε τη λειτουργία
κεφαλαίων γραμμάτων (ABC), τα
γράμματα που πληκτρολογείτε θα
εισάγονται ως κεφαλαία, ακόμα
και αν γράφετε με πεζά και το
αντίστροφο.

O

π.χ. Εάν βρίσκεστε σε λειτουργία
κεφαλαίων γραμμάτων και γράψετε
ένα πεζό “f”, αυτό θα εισαχθεί ως
κεφαλαίο “F”.

T

P
Q
R
S
U
V
W

Γραφή

Αριθμοί

X

Οι αριθμοί γράφονται πάνω από το
βέλος.

Y
Z

Αριθμός
0

ß

1

Λειτουργίες
Λειτουργία

Γραφή

Κενό

2
3
4
5

Backspace

6
7

Enter

8

Εναλλαγή
λειτουργίας
κειμένου

9

Τονισμένα γράμματα

Σημεία στίξης
Σημείο
Τελεία
.
Παπάκι
@

Γραφή

Γραφή

Σημείωση: Ξεκινήστε κάθε γραμμή
στο άκρο με τις κουκίδες.

Γράψτε το χαρακτήρα όπως
περιγράφεται πιο πάνω και,
στη συνέχεια, γράψτε τον τόνο
πάνω από το βέλος. Παρόμοιοι
χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα ö
και ü, ακολουθούν την ίδια αρχή.

Some of contents in this manual
may differ from your phone depending
on the software of the phone or your
service provider.

KU990i User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KU990i phone by
LG, designed to operate with the latest
digital mobile communication technology.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city ofﬁce, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
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Getting to know your phone
Charger, Cable, Handsfree connector
TIP: To connect the USB cable, wait until the
phone has powered up and has registered to the network.

O
Camera mode

Lock/
Unlock key

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

Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

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

de

on

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

Battery cover
Battery
Microphone

USIM Card Socket
Capture button

Light sensor
Flash
Camera lens
Camera mode

Memory card slot
Lock/Unlock key

9

Installing the USIM and battery

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

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

In

3

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

4
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he

Installing the USIM and battery

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

5 Charging your phone
Slide back the cover of the charger socket
on the side of your KU990i. Insert the
charger and plug into a mains electricity
socket. Your KU990i will need to be charged
until a message reading Fully Charged
appears on screen.

4 Install the battery
Insert the top of the battery ﬁrst into the top
edge of the battery compartment. Ensure
the battery contacts align with the terminals
on the phone. Press down the bottom of the
battery until it clips into place.
11

Memory card
Installing a memory card
Expand the memory space available on your
phone using a memory card. The KU990i
will support up to a 2GB memory card.
TIP: Memory card is an optional accessory.
1 Remove the battery and battery cover

as before.
2 Insert memory card.

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

M
1 From the standby screen select

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

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

Transferring your contacts
3 Replace the battery cover as before.

Formatting the memory card
If your memory card is already formatted,
you can begin using it. If your card isn’t
formatted you will need to do so.
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To transfer your contacts from your USIM to
your phone:
and
1 From the standby screen select
choose Contacts.
2 Touch Settings then Copy.
3 Choose Handset to USIM and touch OK.
4 Choose All together or one by one and
touch OK.

Menu map

ur

Dialing

Contacts

Call logs Messaging

My stuff

Camera

Browser

Google

Screen

Proﬁles

Muvee
studio

Music

Organiser

Alarms

Phone
settings

Call
settings

Video
playlists

Voice
recorder

Memos

Tools

Flight
mode

Bluetooth

FM radio

Games
& Apps

e

K.
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Your standby screen
Whenever your KU990i isn’t in use it’ll return
to your home screen. From here you access
all the menu options, make a quick call and
view the status of your phone - as well as
many other things.

Status bar

Multitasking

Th
ac

Touchscreen tips
The home screen is also a great place to get
accustomed to the touch screen.
To select an item touch the icon accurately.
Your KU990i will vibrate slightly when it
recognises you’ve touched an option.
To scroll through lists touch the last item visible
and slide your ﬁnger up the screen. The list will
move up so more items are visible.

Shortcut arrows

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

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

Quick keys

The quick keys
The quick keys provide easy, one-touch
access to your most used functions.
Touch to open the full menu which is
separated into four sub-menus. Touch
each sub-menu’s vertical tab to view
further options.

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

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

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

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

0

X

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

Ch
sta
To
pro
ap
tou

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

Description

Icon

Description

Multitasking

Normal proﬁle in use

Applications running

Outdoor proﬁle in use

Network signal strength
(number of bars will vary)

Silent proﬁle in use

No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Message inbox is full
Message sending failed
An alarm is set
Vibrate proﬁle in use
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Headset proﬁle in use
Calls are diverted
GPRS available
EDGE in use
Roaming
Flight mode is selected
Bluetooth is active
HSDPA available
3G available

Us
To
Fro
yo
on

Fro
Ho
wit

Wh
ba

Changing your proﬁle from the
status bar
Touch the icon that represents your current
proﬁle setting in the status bar. Select
a proﬁle type, for example Silent, and
touch OK to save and close.
Using the Multitasking function
Touch
to open the Multitasking menu.
From here you can view all the applications
you have running and access them with
one touch.
From any application, touch
and select
Home screen to return to the standby screen
without exiting or closing the application.

The shortcut menu
The shortcut menu provides nine further
menu options. To open the shortcut menu:
1 Touch the standby screen once above the

quick keys.
2 When the shortcut arrows appear, slide

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

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

Making a call from your contacts

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

1 From the standby screen touch

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

2 Select the alphabetical tab corresponding

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

In

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

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

hard

Press the
hard key to mute the ringing.
This is great if you’ve forgotten to change
your proﬁle to Silent for a meeting.
Press the
hard key a second time to
reject the incoming call.
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In-call options
Mute - Touch
to turn off the microphone
so the person you are talking to cannot
hear you.

g

Speaker - Touch
speaker phone.

e
u

d

g.

to turn on the

Hold - Touch
to put a caller on hold.
Touch Resume to continue your conversation.
to open a numerical
Keypad - Touch
keypad for navigating menus with numbered
options. For example when dialling call centres
or other automated telephone services.
Options - Choose from a list of further in-call
options, including Go to contacts and Go to
messages so you can check your messages
and add contacts during a call. You can also
end the call from here by touching End call.
TIP! To scroll through a list of options or
your list of contacts, touch the last item visible and
slide your ﬁnger up the screen. The list will move up
so more items are visible.

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

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

Making a second call
1 During your initial call, touch
2
3
4

5
6

and select

Add new call.
Dial the number or search your contacts
(see Making a call for details).
Press
to connect the call.
Both calls will be displayed on the call
screen. Your initial call will be locked and
the caller put on hold.
Touch Swap to change between the calls.
To end one or both calls press
and
select End followed by All or Active.
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TIP! You can combine your calls by
then Join. Check that your
selecting
network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call
you make.

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

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

Touch
and select Call logs.
Choose to view:
All calls - View the complete list of all your
dialled, received and missed calls.
Dialled calls - View the list of all the
numbers you have called.
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Received calls - View the list of all the
numbers that have called you.
Missed calls - View the list of all the calls
you have missed.
Call charges - View the charges applied to
your dialled numbers (this service is network
dependant, some operators are unable to
support this) and the call duration of all your
calls; received and dialled.
Data volume - View the amount in kilobytes
of all your received and sent data.

f
TIP! From any call log touch
delete all the recorded items.

and Clear to

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

Using call divert
1 Touch
2
3

4
5

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

Note: Charges are incurred for diverting
calls. Please contact your network
provider for details.
TIP! To turn off all call diverts, choose
Deactivate all from the Call divert menu.

Using call barring
1 Touch

, select
and choose
Call settings.
2 Touch Call barring and choose Video
calls and/or Voice calls.
3 Choose any or all of the six options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring password.
Please check with your network operator
for this service.
TIP! Select Fixed dial number to
turn on and compile a list of numbers which
can be called from your phone. You’ll need
your PIN2 code from your operator. Only
numbers included in the ﬁxed dial list can be
called from your phone.
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C

Changing the common call setting

Changing your video call setting

Se

1 Touch

1 Touch

Th

, select
and choose
Call setting.
2 Touch Common setting. From here you
can amend the settings for:
Call reject - Select On or Off and choose
to reject all calls, of those from speciﬁc
groups, contacts or from unregistered
numbers (those not in your contacts).
Send my number - Choose whether
your number will be displayed when you
call someone.
Auto redial - Choose On or Off.
Answer mode - Choose whether to
answer the phone using the Send key
or any key.
Minute minder - Select On to hear a tone
every minute during a call.
BT answer mode - Select Hands-free
to be able to answer a call using
a Bluetooth headset or select Handset
to press a key on the handset to answer
a call when using a Bluetooth headset.
TIP! To scroll through a list of option,
touch the last item visible and slide your ﬁnger
up the screen. The list will move up so more
items are visible.
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, select
and choose
Call settings.
2 Touch Video call setting.
3 Choose the settings of your video calling.
Determine whether to Use private image
and select one, switch on the Mirror
(so you can see yourself on screen)
and select an Image size.
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Contacts
Searching for a contact

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

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

Adding a new contact
1 From the standby screen touch

and select Contacts.
2 Select Add new.
3 Choose whether to save the contact to

your Handset or USIM.
4 Enter the ﬁrst and last name of your new

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

the contact you’d like to ﬁnd using the
keypad. Or select
to switch to address
book view and select the tab corresponding
to the ﬁrst letter of the name.
3 Your address book will bring up a list of
the contacts corresponding to the letters
you’ve entered.
TIP! You can switch between the
keypad search screen and the alphabetical
or
address book screen by touching the
icon in the top right corner of the screen.

5

6
7

8

9

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

Delete - Delete the contact. Touch Yes
if you are sure.
Add new contact - You can add new
entry.
Mark/Unmark - You can select one or
more contacts for multiple deletion.
Search by group - You can search the
entry by group.

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

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

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

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

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

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

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

Viewing information
1 From the standby screen touch

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

Entering text

T9

Your KU990i combines SMS, MMS and email
into one intuitive and easy to use menu.

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

In

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

Sending a message
1 Touch
2
3
4
5

then choose Create
new message.
Choose Message to send an SMS or
MMS. Or to send an email, choose Email.
A new SMS will open.
Touch , or
then Insert, to add an
image, video, sound or symbol.
Touch Send. Enter the phone number or
touch Contacts to open your contacts list.
You can add multiple contacts.
WARNING: You will be charged per 160
character text message for each person that
you send the message to.
WARNING: If an image, video or sound
is added to an SMS it will be automatically
convert to an MMS and you will be charged
accordingly.
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To switch between text entry methods
touch the corresponding icon at the top
of the screen.
Handwriting recognition - Choose
Handwriting-Screen or Handwriting-Box
T9 predictive text - Touch to turn on
T9 predictive text then select T9 abc, T9
Abc or 123.
Abc manual - Choose Abc, ABC or 123
To use the keyboard, touch
and select
keyboard from the drop down menu.
to scroll through the different
Use
keyboard types in each text entry mode
(for example, capitals or lowercase).
To enter a space touch 0.
To change between upper, lower and title
case press
.
To delete a character use the C hard key
below the screen.
To enter a symbol touch

.
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T9 predictive
In T9 mode you will see

Keyboard
.

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

Abc manual
In Abc mode you will see

In Keyboard mode the screen ﬂips to
landscape and a full qwerty keyboard
appears on screen.
Simply touch each letter to write your
message and press:
to switch to upper case
to add a space
TIP! Keyboard mode predicts and shows what
you will type in next. These words are predicted
based on the sentences you have typed in so
far. If you do not wish to use the suggested
words, keep typing in new words. If you wish to
use the suggested words, press the space bar
to conﬁrm them.

Handwriting recognition
.

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

In Handwriting mode you simply write on
screen and your KU990i will convert your
handwriting into your message. Select
Screen or Box depending on your
preferred view.
WARNING: You may ﬁnd it easier to use a
stylus in this mode, please remember to press
lightly to protect your screen from damage.
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Setting up your email
You can stay in touch on the move using
email on your KU990i. It’s quick and simple
to set up a POP3 or IMAP4 email account.
TIP! To scroll through a list of option,
touch the last item visible and slide your ﬁnger
up the screen. The list will move up so more
items are visible.
1
2
3
4

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

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

then

Sending an email using your
new account
1 Touch

then chose Create
new message.
2 Choose Email and a new email will open.
3 Use the tabs and
to enter the recipients
address and write your message. Use the
Files tab to attach images, videos, sounds
or other ﬁle types.
4 Touch Send and your email will be sent.
TIP! You can email Word, Text, Excel,
PowerPoint and PDF documents to your
KU990i so you can review them on the move.

.

3 Choose Retrieve and your KU990i will

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

then you can adapt the following settings:
Allow reply email - Choose to allow the
sending of ‘read conﬁrmation’ messages.
Request reply email - Choose whether
to request ‘read conﬁrmation’ messages.
Retrieve interval - Choose how often your
KU990i checks for new email messages.
Include message in Fwd. & Reply Choose to include the original message
or not.
Include attachment - Choose to include
the original attachment.
Auto Retrieval in Roaming - Choose to
auto retrieve your messages when abroad,
or stop auto retrieval.
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New Email noti. Info - Choose whether
to be alerted to new emails.
Signature - Create an email signature and
switch this feature on.
Priority - Choose the priority level of your
email messages.
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Message folders
You’ll recognise the folder structure used
on your KU990i, it’s fairly self-explanatory.
Inbox - All the messsages you receive are
placed into your inbox. From here you can
reply, forward and more, see below for details.
Drafts - If you don’t have time to ﬁnish
writing a message, you can save what you’ve
done so far here.
Outbox - This is a temporary storage folder
while messages are being sent.
Sent items - All the messages you send
are placed into your Sent items folder.

1
2

Managing your messages

nd

ur

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

ls.

ve

then Inbox.
and then choose to:
Reply to - Send a reply to the selected
message.
Forward - Send the selected message
on to another person.
Make voice call - Call the person who
sent you the message.
Make video call - Make a video call to
the person who sent you the message.
Delete - Delete the message.
Create new message - Open a new,
blank message or email.
Copy - Save a copy of the message
to your phone.

Move - Move the message to your phone.
Filter - View your message by type. This
will group SMS separately from MMS.
Mark/Unmark - Mark your messages
for multiple deletion.
Message information - See additional
information for the message, for example,
the time it was sent.
If you see the message No space for USIM
message you should delete some messages
from your inbox.
If you see the message No space for
messages you can delete either messages
or saved ﬁles to create space.
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Using templates

Changing your text message settings

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

Your KU990i message settings are predeﬁned so that you can send messages
immediately. If you’d like to change the
settings, see below for more information.

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

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

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

then choose Emoticons.
to Add new, Edit, Delete or
Delete all emoticons.
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TIP! To scroll through a list of option,
touch the last item visible and slide your ﬁnger
up the screen. The list will move up so more
items are visible.

Touch
then choose Settings then
Text message. You can make changes to:
Text message centre - Enter the details
for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
conﬁrmation that your message was delivered.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Message types - Convert your text into
Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how your
characters are encoded, this impacts the size
of your message and therefore data charges.
Send long text as - Choose to send as
Multiple SMS or as an MMS.
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Changing your multimedia
message settings
Your KU990i message settings are predeﬁned so that you can send messages
immediately. If you’d like to change the
settings, see below for more information.
TIP! To scroll through a list of option,
touch the last item visible and slide your ﬁnger
up the screen. The list will move up so more
items are visible.

Priority - Choose the priority level of your MMS.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Slide duration - Choose how long your
slides appear on screen.
Creation mode - Choose your message mode.
Delivery time - Deliver your message at
a speciﬁc time.
Multi msg. centre - Enter the details for
your message centre.

Changing your other settings
Touch
then choose Settings then
Multimedia message. You can make
changes to:
Retrieval mode - Choose Home or
Roaming network. If you then choose
Manual you will receive only notiﬁcations of
MMS and you can then decide whether to
download them in full.
Delivery report - Choose to allow and/or
request a delivery report.
Read reply - Choose to allow and/or send
a read reply.

Touch

then choose Settings then:

to add a new
Voicemail - Touch
Voicemail service or contact your network
operator for more information on the service
they provide.
Service message - Choose to receive or
block service messages. You can also set
your message security by creating trusted
and untrusted lists of senders.
Info service - Choose your reception status,
language and other settings.
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Camera
Taking a quick photo

After you’ve taken your photo

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

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

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

4

5
6
7

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

Ge

Touch to take another photo
straightaway. Your current photo will
be saved.
Touch to delete the photo you have
just taken and conﬁrm by touching Yes.
The viewﬁnder will reappear.
Touch to set the photo you have just
taken as your wallpaper.
Touch to send the photo as an MMS,
Email or via Bluetooth. See Sending a
message, or Sending and receiving your
ﬁles using Bluetooth, for details.
TIP! Move the camera mode switch to
to open the photo gallery. See Viewing
your saved photos, for details.
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Getting to know the viewﬁnder
Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom
out. Alternatively you can use the jog wheel around
the lens.

om

Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings.
Camera mode - Camera mode is selected.
Flash status
Macro on/off
Flash - See Using the ﬂash.
Quick settings
Contrast - See Adjusting the contrast.
Shot type - See Choosing a shot type.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Saving to handset memory/extendable memory
Image quality
Image size
ISO value

r
TIP! You can close all the shortcut
options for a clearer viewﬁnder screen. Simply
touch the centre of the viewﬁnder once. To recall
the options touch the screen again.
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Camera
Using the ﬂash

Using the quick settings

Ch

The ﬂash is set to off as default, but there are
other options.

1 Touch

1

1 Select
2

3
4

5

from the top right corner of the
viewﬁnder to enter the ﬂash sub-menu.
There are three ﬂash options:
Auto - Your camera will assess the
lighting needed to take a good picture
and use the ﬂash as necessary.
Always off - The camera will never
ﬂash. This is useful if you want to save
battery power.
Always on - The camera will always
activate falsh.
When taking a picture - The ﬂash
activates when taking a picture.
Touch the ﬂash option you’d like to use.
When you’ve made your selection the ﬂash
menu will automatically close, ready for
you to take your picture.
The ﬂash icon in the viewﬁnder will change
according to your new ﬂash mode.

Note: Whenever you exit the camera,
the ﬂash setting will revert to the default
off mode. You’ll need to switch the ﬂash
back on if you still need it when you reopen
the camera.
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to open the quick settings
options. These include various options for
taking photos at night (e.g. Night or
Party), for landscape or portrait
photography or to photograph moving
subjects (e.g. Sport mode). Select High
Sensitive for a more luminescent photo.
2 Touch the preset quick setting which best
suits the conditions.
3 Take your photo.

Adjusting the contrast
Contrast deﬁnes the difference between light
and dark in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
1 Touch
.
2 Slide the contrast indicator along the bar,

towards
for a lower contrast, hazier
image or towards
for a higher
contrast, sharper image.
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Choosing a shot type

Taking a panoramic shot

1 Touch

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

to open the available

shot types.
2 Choose from the four options:
Normal shot -This is the default shot
type, the photo will be taken in the
normal way, as outlined in taking
a quick photo.
Panorama - This shot type is great for
taking a photo of a large group of
people or for capturing a panoramic
view. See Taking a panoramic shot
for more details.
Frame - Choose from one of the
fun frames to transform your
friend into a pirate or just decorate
their surroundings.
Smile shot - This shot type is great for
taking a photo of people. Focus on the
subject and press camera button, then
the photo will be taken automatically
when it smile.
Continuous shot - This enables you to
take seven shots automatically in very
quick succession.

1 Touch

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

Colour tone - Choose a colour tone to
apply to the photo you’re taking.
See Choosing a colour tone.

Image size - Change the size of the
photo to save on memory space or take a
picture preset to the correct size for contact.
See Changing the image size.

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

Image quality - Choose between
Super ﬁne, Fine and Normal. The ﬁner
the quality the sharper a photo will be but
the ﬁle size will increase as a result, which
means you’ll be able to store fewer photos
in your memory.

Zoom - Choose a zoom to apply to the
photo you’re taking.

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

Shutter sound - Select one of the three
shutter sounds.

ISO - ISO determines the sensitivity of
the camera’s light sensor. The higher the ISO,
the more sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when the ﬂash can’t
be used. Choose an ISO value from Auto, ISO
100, ISO 200, ISO 400 or ISO 800.
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Macro - Macro mode allows you to take
extreme close-ups. If you are trying to take
a close-up shot but the focus box remains
red, try turning the macro mode on.

Focus - Select one from Auto focus,
Manual focus and Face tracking.
Switch camera - For self portraits,
switch to the LG KU990i’s inner camera.
See Using the inner camera for details.
Memory in use - Choose whether to
save your photos to the Handset memory or
to the External memory.
Blinking detection - Select On/Off.
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Note: Always touch Save after selecting
a new setting to implement the changes
you’ve made.
TIP! When you exit the camera all your
settings will return to default, except image size
and image quality. Any non-default settings you
require will need to be reset, for example
colour tone and ISO. Check them before you
shoot your next photo.
TIP! The settings menu is superimposed
over the viewﬁnder, so when you change
elements of the image colour or quality you’ll be
able to see the image change in preview behind
the settings menu. Remember to touch Save
before exiting to apply any changes.

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

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

or

39

Camera
Choosing a colour tone
1 From the viewﬁnder touch
2
3

4
5

in the

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

Using the inner camera

Vi

Your LG KU990i has a 640x480 inner
camera, not just for video calling but for
taking pictures too.

1

1 To switch to the inner camera touch

then select

.

2 After a few seconds you’ll see yourself in

the viewﬁnder. To capture the image press
the capture button as normal.

3 After you’ve taken the photo you’ll be

offered all the same options as are available
for an image taken with the main camera.
4 To return to the main camera touch
and then
.
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TIP! The inner camera has fewer
settings as it has no ﬂash or ISO. You can still
alter the image size, image quality, white balance
in the same
and colour tone by touching
way as when using the main camera.

3
4

ss

Viewing your saved photos

Viewing the details of a photo

1 You can access your saved photo’s from

1 Touch the photo to bring it to the front

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

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

e

4 Touch

ble

to close the details and view

the photo.
3 Touch the photo you want to view once to

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

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

After you’ve shot your video
.

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

Ge

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

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

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

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

Touch to shoot another video straight
away. Your current video will be saved.
Touch to delete the video you have just
made and conﬁrm by touching Yes. The
viewﬁnder will reappear.
Touch to send the video as an MMS,
Email or via Bluetooth. See Sending
messages, or Sending and receiving your
ﬁles using Bluetooth, for details.
TIP! Move the camera mode switch
to open the gallery. See Viewing your
to
photos and videos, for details.
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Getting to know the viewﬁnder
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Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom
out. Alternatively you can use the jog wheel around
the lens.
Video mode - Video mode is selected.
Image size
Saving to handset memory/
External memory
120fps - Smaller image size with Quad Speed
Playback, capturing the action at an impressive 120
frames per second. Playback is at 15 frames per
second for the best view in the house. Great for
capturing high speed action.
Camera mode
Contrast - See Adjusting the contrast.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings for
details.

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

Duration - Set a duration limit
for your video. Choose Normal or MMS to
limit the size to be able to send the video as
an MMS.

KU
yo
ca

TIP! If you choose MMS duration, try
choosing a lower image quality to enable you to
shoot a longer video.

sa
to

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

Zoom - Choose a zoom to apply to the
photo you’re taking.

Using the advanced settings

Mute - Choose Mute to record
a video without sound.

From the viewﬁnder touch
advanced settings options.

to open all the

Flash - On/Off
Image size - Change the size of the
video to save on memory. See Changing the
video image size.
Image quality - Choose between
Super ﬁne, Fine and Normal. The ﬁner the
quality the sharper a video will be, but the ﬁle
size will increase as a result, which means
you’ll be able to store fewer videos in the
phone’s memory.
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White balance - The white balance
ensures that any white in your videos is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Colour tone - Choose a colour tone
to apply to the video you’re taking. See
Choosing a colour tone.
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Switch camera - Switch to your LG
KU990i’s inner camera to record a video of
yourself. See Using the inner video
camera for details.
Memory in use - Choose whether to
save your videos to the Handset memory or
to the External memory.
Note: Always touch Save after selecting
a new setting to implement the changes
you’ve made.

y

t

TIP! When you exit the video camera all
your settings will return to default, except image
size and image quality. Any non-default settings
you require will need to be reset, for example
colour tone and white balance. Check them
before you shoot your next video.
TIP! The settings menu is superimposed
over the viewﬁnder, so when you change
elements of the image colour or quality you’ll be
able to see the image change in preview behind
the settings menu. Remember to touch Save
before exiting to apply any changes.

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

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

touch Save to implement your changes.
The settings menu will automatically close,
ready for you to shoot your video.
Note: When you view your videos, playback
speed is 30 frames per second, with the
exception of 120fps where playback is at
15 frames per second..
WARNING: The great editing software on
your LG KU990i is compatible with all video types
except 640X384 and 640x480. Don’t record in
this format if you plan to edit your video.

5 When you’ve made your selection the

colour tone menu will automatically close,
ready for you to shoot your video.
TIP! You can change a video shot in
colour to black and white or sepia after it’s
taken, but you cannot change a video shot in
black and white or sepia back to colour.

W
1
2

Using the inner video camera
Your LG KU990i has a 320x240 inner
camera, not just for video calling but for
recording videos too.

3

1 To switch to the inner camera touch

Choosing a colour tone
1 From the viewﬁnder touch

then select
in the

bottom left corner.
2 Select
from the settings menu.
3 There are ﬁve colour tone options, Normal

(colour), Black & White, Negative, Sepia
or Emboss.
4 Touch the colour tone you’d like to use and
select Save.

.

2 After a few seconds you’ll see yourself in

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

Watching your videos on your TV

1 Move the camera mode switch to

Connect your KU990i to your TV using the TV
output cable. Open the video you’d like to
watch on TV, press and select
.

and press the capture button.
2 Your gallery will appear on screen.

Note: The TV output cable is available for
purchase separately.
WARNING: All formats except 320x240
and 176x144 are compatible with watching on
TV.

3 Touch the video you want to view once

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

it fully.
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Your photos and videos
Viewing your photos and videos
1 From the standby screen, move the

Using zoom when viewing a video
or photo

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

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

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

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

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

Capturing an image from a video

Vie

Vid
the
are
de
3G
GIF
1
2

1 Select the video you would like to capture

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

2 Touch

3
4
5
6
7
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WARNING: Some functions would not
work properly if the multimedia ﬁle is not
recorded on the phone.

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

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

4 Touch

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

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

If you select a video, press
starts to play.

when it

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

the options menu.
and choose how you would
like to send the video or photo: Message,
Email, Bluetooth.
4 The chosen messaging application will
open so you can send the video or photo.
3 Select

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

d
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Your photos and videos
Viewing your photos as a slide show

Touch to skip to the next photo.

Ed

Slideshow mode will show all the photos in
your gallery one at a time as a slideshow.
Videos can not be viewed as a slideshow.

Touch to return to the last photo shown.

Th
yo
live

1 Touch the photo you would like to begin

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

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

Setting a photo as wallpaper

1
2

1 Touch the photo you would like to set as

wallpaper twice to open it.
2 Touch the right side of the screen to open

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

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

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

3
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Editing your photos

1 Open the photo you’d like to edit and

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

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

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

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

2 Select

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

n

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

ll
3 Touch the icons to adapt your photo:

Crop your photo. Choose a square or
circular crop area and move your ﬁnger
across the screen to select the area.
Draw something on your photo freehand.
Select the thickness of the line from the four
options. To change the colour of the line see
below (the colour icon will change to the
colour you have selected) below.

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

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

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

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

the photo:
Soften - Move the marker along the bar to
soften the focus of the photo. Select Done
to save the changes or choose Cancel.
Sharpen - Move the marker along the
bar to sharpen the focus of the photo.
Select Done to save the changes or
choose Cancel.
Mosaic blur - Touch to apply a blurred
mosaic effect to the photo. Touch Undo
to return to the normal photo.
Frame - Add a frame to your photo.
You may be prompted to allow the image
size to be changed. To see the frame
types select Yes. The chosen frame will
be superimposed over your photo.
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Resize - Touch here for size options.
Touch your desired size to change the size
of the photo.
Colour effect - Change the colour of
a photo to Black and white, Sepia,
Colour negative, Enhanced RGB or
Contrast. If you select Contrast move
the marker along the bar to increase or
decrease the contrast.
3 To undo an effect simply touch Undo.
TIP! You can add more than one effect
to a photo, except for a colour effect of which
you can only select one at a time.

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

3

4
5
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appear on the photo.

4

ze

3 Move the crosses around the photo so they

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

5 All colour will be removed from the

photo, apart from the section marked
for colour accenting.
6 Alter the intensity of the accenting
by sliding the marker up or down the
intensity bar.
7 Select Save to save the changes.

Swapping the colours in a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour swapping.
3 Select part of the photo. A traced line will
4 Select a face to represent how you’d like to

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

Adding a colour accent to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour accent.
3 Select part of the photo. A traced line will

appear around everything in that area
which is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
4 Touch Done.

4
5
6

7

appear around everything in that area
which is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
Touch
and select a colour.
Press Done.
The part of the photo selected for colour
accenting will change to the selected
colour swapping.
Select Save to save the changes.
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Your photos and videos
Editing your videos

Merging two videos together

The editing features are available for all
video types except 640X384 and 640x480.
Don’t record in these formats if you plan
to edit your video.

1 Open the video you’d like to edit,

Trimming the length of your video

2
3

1 Open the video you’d like to edit, select

and touch the screen to bring up the
options.
2 Select
and choose Trim.
3 Touch
and mark the new start and end
points using
and
.

4

5

6

select and touch the screen to bring
up the options.
Select
and choose Video merge.
The My videos folder will open. Choose
the video you would like to merge and
touch Select.
Touch Effect to choose how the videos
merge together: None, Fade out, Pan
zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker
board or Dissolve.
Press Save followed by Yes to save the
new merged video. Choose to save over
the original ﬁle or as a new ﬁle.
Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

5

6
7
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1 Open the video you’d like to edit, select

4 Touch Preview to ensure you are happy

with the new cut.
5 Touch Save or, alternatively, touch

to return to the gallery and discard
the changes.
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and touch the screen to bring up
the options.
2 Select
and choose Image merge.
3 The My images folder will open.
Choose the photo you would like to
merge into your video and touch Select.
4 Touch and slide the photo to merge it to
the end or the beginning of the video.

6

s.

5 Touch Effect to choose how the photo

and video merge together: None, Fade
out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind,
Checker board or Dissolve.
6 Press Save followed by Yes. Choose to
save over the original ﬁle or as a new ﬁle.
7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

7 Touch Preview to ensure you are happy

with the text overlay.
8 Touch Save followed by Yes. Choose to

save over the original ﬁle or as a new ﬁle.
9 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo
1 Open the video you’d like to edit, select

1 Open the video you’d like to edit, select

2
3
4
5

and touch the screen to bring up
the options.
Select
and choose Text overlay.
Enter your text using the keypad and
select Done.
Touch
and mark when you’d like the
text to appear using
.
Touch the area of the screen you’d like the
text to appear in.

2
3

4

5

6
7
8
6 Touch

to mark when you’d like the
text to disappear.

9

and touch the screen to bring
up the options.
Select
and choose Image overlay.
The My images folder will open. Choose
the photo you would like to overlay your
video and touch Select.
Touch
and mark when you’d like
the photo to appear using
and
.
Touch the area of the screen you’d like the
photo to appear in. If the photo is too big it
will overlay the whole screen, not just the
area selected.
Touch
to mark when you’d like the
photo to disappear.
Touch Preview to ensure you are happy
with the photo overlay.
Touch Save followed by Yes. Choose to
save over the original ﬁle or as a new ﬁle.
Repeat these steps to add more photos.
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Your photos and videos
Adding a voice recording

Adding a soundtrack to your video

Ad

1 Open the video you’d like to edit, select

1 Open the video you’d like to edit, select

1

and touch the screen to bring up
the options.
2 Select
and choose Voice recording.
3 The quality of the original audio will be
affected by adding a voice recording,
touch Yes to continue.
4 Touch
to view your video. When you get
to the part you’d like to record your voice
over, press
.

2
3

4
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6

and touch the screen to bring up
the options.
Select
and choose Audio dubbing.
The My sounds folder will open. Choose
the track you would like to add to your
video and touch Select.
The original audio of your video will be
erased. Touch Yes to continue.
If the audio is shorter than the video
choose whether to play Once or to
Repeat it.
Choose to save over the original ﬁle or
as a new ﬁle.

Changing the speed of your video
1 Open the video you’d like to edit, select

5 Press
to stop recording and playback.
6 Touch Preview to ensure you are happy

with the voice recording.
7 Touch Save followed by Yes to save.

Choose to save over the original ﬁle or
as a new ﬁle.
8 Repeat these steps to add more voice
recordings to the video.
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and touch the screen to bring up
the options.
2 Select
and choose Time scaling.
3 Select one of the four speed options:
x4, x2, x1/4, x1/2.
4 Choose to save over the original ﬁle or
as a new ﬁle.

2
3
4
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.

Adding a dimming effect
1 Open the video you’d like to edit, select

and touch the screen to bring up
the options.
2 Select
and choose Dimming effect.
3 Choose to save over the original ﬁle or as
a new ﬁle.
4 Your video will now fade in at the start and
fade out at the end.
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Multimedia
You can store any multimedia ﬁles into your
phone’s memory so that you have easy
access to all of your pictures, sounds, videos
and games. You can also save your ﬁles to
a memory card. The advantage of using
a memory card is that you can free up space
on your phone’s memory.
To access the Multimedia menu, touch
then
. Touch My stuff to open a list of
folders storing all of your multimedia ﬁles.

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

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

5

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

Us

Sending a photo
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Touch
then
.
Touch My stuff then choose My images.
Select a photo and touch .
Touch Send and choose from Message,
Email or Bluetooth.

1
2
3
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Outgoing call - Set an image to appear
during outgoing calls.
Start-up - Set an image to appear when
you switch the phone on.
Shut down - Set an image to appear
when you switch the phone off.
Contacts image - Allocate an image to
a particular person in your contacts list so
that the picture shows when they call you.

5 If you choose Message or Email, your

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

Organising your images
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My stuff then My images.
Touch
then Sort by.
Choose from Date, Type or Name.

Note: As well as sorting your images by
category, you can also manually sort them
by using the Move option.

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

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

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

Creating a slide show

Ch

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

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

Yo
me
mu

1
2
3
4

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

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

My videos

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

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

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

Watching a video

3 Touch
then Memory manager.
4 Choose Handset memory or

External memory.

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

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

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

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

Voice recordings.
4 Select a sound and touch Play to listen to it.
5 Touch
and select Use as.
6 Choose from Voice ringtone, Video

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

ringtone, Message tone, Start-up,
Shut down.
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Using options while video is paused
Touch
while in pause mode and
choose from:
Capture - Capture the frozen frame as
a picture.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type, Duration, Dimension, Protection and
Copyright details.
Send - Send the video in a message or
via Bluetooth.
Delete - Delete the video.
Use as - Use the video as a ringtone.
Video editor - Edit the video clip.

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

Trim - Cut the video down to only the part
you want.
Video merge - Merge the video with
another video clip.
Image merge - Merge the video with an
image from your Images folder.
62 LG KU990i | User Guide

Text overlay - Add text to the video.
Image overlay - Add an image to
the video.
See Editing your videos for more details.

Sending a video clip
1 Select a video and touch
.
2 Touch Send and choose from Message,

Email or Bluetooth.
3 If you choose Message or Email, your

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

1
2

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

3

ringtone or Video ringtone.

Using the video options menu
From the My videos folder, you can choose
from the following options:
Use as - Set a video as your ringtone.
Send - Send a video to a friend.
Move - Move a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.

4
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Copy - Copy a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Delete - Delete a video.
Rename - Rename a video.
Mark/Unmark - Select multiple ﬁles.
Create new folder - Create a new folder
within the My videos folder.
Sort by - Sort videos into a speciﬁc order.
Memory manager - View the memory status.

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

Using the games options menu
From the My games & apps folder, the
following options are available:

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

Create new folder – Create a folder within
My games & apps.
Sort by - Sort the games and applications by
Date, Size or Name.
Memory manager - View the memory status.

Downloading a game

Flash contents

1 Touch
then
.
2 Touch Games & Apps then My games

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

My games and apps

& apps.
3 Select Download games and

touch Connect.
4 You will connect to the web portal from

where you can ﬁnd a game to download.

Viewing an SWF ﬁle
1 Touch
then
.
2 Touch My stuff then Flash contents.
3 Select the ﬁle and touch View.

e
TIP! To quickly delete any ﬁle in My
stuff, touch it once so it is highlighted by the
cursor and press the c hard key. Conﬁrm by
touching Yes.
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Using options viewing the SWF ﬁle
Touch
while in pause mode and
choose from:
Play/Pause - Pause or resume playback.
Send - Send the ﬁle as a message or
via Bluetooth.
Go to list - Return to your list of SWF ﬁles.
Full screen view - View your SWF in full
screen mode (this only appears if you touch
without pausing).
Mute - Switch the sound off.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type and Protection of the ﬁle.

Documents
From the Documents menu, you can view
all of your document ﬁles. From here you
can view Excel, Powerpoint, Word, Text and
pdf ﬁles.

Transferring a ﬁle to your phone
Bluetooth is probably the easiest way to
transfer a ﬁle from your computer to your
phone. You can also use LG PC Suite via
your sync cable.
To transfer using Bluetooth:
1 Make sure your phone and computer have

Bluetooth switched on and are visible to
one another.
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2 Use your computer to send the ﬁle

via Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to
accept it on your phone by touching Yes.
4 The ﬁle should appear in your Documents
or Others folder.

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

Others
The Others folder is used to store ﬁles which
are not pictures, sounds, videos, games or
applications. It is used in the same way as the
Documents folder. You may ﬁnd that when
you transfer ﬁles from your computer to your
phone that they appear in the Others folder
rather than the Documents folder. If this
happens you can move them.
To Move a ﬁle from Others to Documents:
1
2
3
4

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

Creating a movie

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

1 Touch
then
.
2 Touch Muvee studio.
3 Touch
to add an image. Touch

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

Music
Your LG KU990i has built-in music player
so you can play all your favourite tracks.
To access the music player, touch
then
then Music. From here you can access
to number of folders:
Recently played - View all of the songs you
have played recently.
All tracks - Contains all of the songs you
have on your phone.
Playlists - Contains any playlists you
have created.
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Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
Shufﬂe tracks - Listen to your music
in a random order.

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

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

and choose to send it via Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to
accept it on your phone by touching Yes.
4 The ﬁle should appear in Music >
All tracks.

Playing a song

Us

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

To

4
5
6
7

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

and choose from:

Minimize - Make the music player screen
disappear so that you can continue using your
phone as normal.
Visualisation - Select the visual effects.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type, Duration, Protection and Copyright of
the song.
Send - Send the song as a message or
via Bluetooth.
Delete - Delete the song.
Use as - Use the song as one of
your ringtones.

Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from the
All tracks folder.
1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch Add, enter the playlist name and

touch Save.
4 The All tracks folder will show. Touch all

of the songs that you would like to include
in your playlist; a tick will show next to
their name.
5 Touch Done.
To play a playlist, select it and touch Play.

Note: To add a second playlist, touch
then Add new playlist.

Editing a playlist
From time to time, you may want to add new
songs or delete songs from a playlist. When
you want to do this, you can edit the playlist.
1
2
3
4

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

Deleting a playlist
1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch
then Delete or Delete

all to delete all of the playlists.
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Video playlists

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

All of your videos are stored in the Video
playlists menu.
1 Touch
then
.
2 Touch Video playlists, then All videos.

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

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

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

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

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

and choose from:
Duration – Set the recording duration.
Choose from MMS message size,
1 minute or No limit.
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Recording a sound or voice
1
2
3
4
5

Touch
then
.
Touch Voice recorder.
Touch
to begin recording.
Touch to end recording.
Touch to listen to your recording.
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Sending the voice recording

Searching for stations

1 Once you have ﬁnished recording,

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

touch .
2 Touch Send and choose from Message,
Email or Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recording will be
added to the message and you can write
and send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on.
Note: After you have ﬁnished recording,
touch
and choose Send, Rename,
Delete, Use as (to use the recording as your
ringtone) or Go to my sounds.

Using the radio
Your LG KU990i has an FM radio feature so
you can tune into your favourite stations to
listen to on the move.
Note: You will need to insert your headphones
in order to listen to the radio. Insert them into
the headphone socket (this is the same
socket that you plug your charger into).

To auto tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then
.
3 Touch Auto scan then Yes. The stations
found will automatically be allocated to
a channel number in your phone.
To manually tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then
.
3 Touch Manual tuning and enter the

station frequency.
4 Touch OK, then Save.
5 Select the channel number you want

to save the station to and touch OK.
Note: You can also manually tune into
a station by using and displayed next
to the radio frequency.
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O

Editing the channels

Ad

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

1

1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then

2

.
3 Touch Edit channel and select the
channel you want to change.
4 Either select a station from one of the
other channels, or manually tune the
channel into the frequency you want.
5 Touch Save.

3
4

5
6

Resetting channels
1
2
3
4

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

Listening to the radio
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then touch the

channel number of the station you
would like to listen to.
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Organiser
Adding an event to your calendar
1 From the standby screen select

2
3
4

5
6

7

8

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

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

Changing your default
calendar view
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Organiser.
Select Settings.
2 Touch Calendar and choose either Month
view or Week view.
3 Press OK to conﬁrm your choice.
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Adding an item to your to do list

Using date ﬁnder

1 From the standby screen select

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

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

1 From the standby screen select
2
3
4
5

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

Sharing a to do item

Setting your alarm

1 From the standby screen select

1 From the standby screen select

, then
and choose Organiser. Select To do.
2 Select the to do item you would like to
share, then touch .
3 Select Send. You can choose to share your
to do item by Text message, Multimedia
msg., Email or Bluetooth.
Tip! You can back up and synchronise your
calendar with your computer. See PC Sync.
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and choose Alarms.

2 Select
and touch Add new.
3 Set the time you would like the alarm

to sound and touch Set.
4 Choose whether you would like your

alarm to sound Once, Daily, Mon - Fri,
Mon - Sat, Sat - Sun or Except holiday.
Press OK.
to select a sound for your alarm.
5 Select
To listen to sounds touch the sound,
followed by Play. After you have made
your selection, touch Select.

3
4

6 Add a memo for the alarm. Touch OK

n

.

when you have ﬁnished typing the memo.
When the alarm sounds the memo will
be displayed.
7 Finally you can set the snooze interval at
5, 10, 20, 30 minutes, 1hour or off. Press
OK to conﬁrm your choice.
8 Once you have set your alarm, touch Save.
Note: You can set up to 5 alarms.

Adding a memo
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Memo.
2 If there are no existing memos, select
Add or if you have already added some
memos, select followed by Add new.
3 Type your memo, followed by Save.
4 Your memo will appear on screen next time
you open the Memo application.

y.

m.

Tip! You can edit an existing memo. Select
the one you want to edit and touch Edit.

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

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

Adding a city to your world clock
1 From the standby screen select

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

Converting a unit
1 From the standby screen select

then touch

,

and choose Tools.

2 Select Converter.
3 Choose whether you would like to convert

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

Connecting your phone and PC
1 Connect the USB cable to your phone

and your PC.
2 Double click on the LG PC Suite Icon

Viewing your phone ﬁles on your PC
1 Connect your phone to your PC as

outlined above.
2 Click on the Contents icon.
3 All of the documents, ﬂash contents,

images, sounds and videos you have saved
onto your phone will be displayed on the
screen in the LG Phone folder.

on your desktop.
3 Click on Connection Wizard, then USB.
4 Click on Next, then Next again, then Finish.

Your phone and PC are now connected.

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

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

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

up or restore. Select the location you would
like to backup information to, or restore
information from. Click OK.
4 Your information will be backed up.

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

mobile handset. Your PC will now import
and display all contacts saved to your
USIM card and handset.
4 Click on File and select Save. You can
now select where you would like to save
your contacts to.
Note: To backup contacts saved to your
USIM card, click on the SIM card folder on
the left side of your PC screen. Select Edit
at the top of the screen, then Select all.
Right-click your contacts and select Copy
to contact. Now click on the Handset
folder on the left of your screen and all your
numbers will be displayed.
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Synchronising your messages
1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All of your PC and phone messages will

be displayed in folders on your screen.
4 Use the tool bar at the top of your screen

to edit and rearrange messages.

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

touch

and choose Phone settings.

3 Select Connectivity, then USB

connection mode.
4 Select Mass storage and touch OK.
5 Connect your phone to your PC. Your
phone will read: Connecting as Mass
Storage… followed by Connected
as Mass Storage Mode. Do not
disconnect during transfer.
6 All of your phone ﬁles will automatically
be stored onto your PC hard drive.
Note: Your phone must be unplugged from
your PC to initiate Mass Storage.
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T
Note: Mass storage backs up content saved
on your memory card only, not your handset
memory. To transfer the content of your
handset memory (e.g. contacts) you’ll need
to synchronise using PC Sync.

DivX Converter
Once installed select DivX from the Program
Files on your PC, then DivX converter followed
by Converter.
This will open the Converter application.
Use the arrows in the application to change
the conversion format to Mobile. If you do a
right click on the application box and select
Preferences, you can change the location of
where the converted ﬁles are saved.
Once you are ready to convert your ﬁles,
simply drag and drop the ﬁles into the
application, for initial analysis. Following this,
you will need to select Convert for the process
to begin. When the process is ﬁnished a
Conversion complete pop up will be displayed.
The converted ﬁle can now be transferred
to your phone, using the Mass Storage
functionality or Upload via contents using the
PC Sync software.
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The web
With browser at the tip of your ﬁngers, you
can get the up to date news and weather
forecast as well as information on sports
or trafﬁc whenever you need it. In addition,
browser allows you to download the latest
music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web
1 From the standby screen select

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

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

Adding and accessing
your bookmarks
For easy and fast access to your favourite
websites, you can add bookmarks and save
web pages.
1 From the standby screen select
2
3

4
5

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

e
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The web
Saving a page

Changing the web browser settings

Us

1 Access your required webpage as

1 From the standby screen select

1

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

Accessing a saved page
1 From the standby screen select

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

Viewing your browser history
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose Browser.
Select History.
2 A list of web page titles you have accessed
recently will be displayed. To access one
of these pages, simply select the required
page and touch Connect.
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,
then touch
and choose Browser.
Select Settings.
2 You can choose to edit Proﬁles,
Character encoding, Cache, Cookies,
Java script, security, or to reset all
settings, select Reset Settings.
3 Once you have changed your settings,
select OK.

Using your phone as a modem
Your KU990i can double as a modem for your
PC, giving you email and internet access even
when you can’t connect using wires. You can
use either the USB cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite installed
on your PC.
2 Connect your KU990i and your PC using
the USB cable and launch the
LG PC Suite software.
3 Click Communication on your PC. Then
click Settings and select Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem and
select OK. It will now appear on screen.
5 Click Connect and your PC will connect
through your KU990i.
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Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On and
Visible for both your PC and KU990i.
2 Pair your PC and KU990i so that a
passcode is required for connection.
3 Use the Connection wizard on your
LG PC Suite to create an active
Bluetooth connection.
4 Click Communication on your PC.
Then click Setting.
5 Click Modem.
6 Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It will now
appear on screen.
7 Click Connect and your PC will connect
through your KU990i.

d
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Settings
Within this folder you can adapt your settings
to make your KU990i personal to you.

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

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

Ch

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

and then choose

.

2 Touch Proﬁles and then choose the proﬁle

you want to edit. You cannot edit the Silent
and Vibrate only proﬁles.
3 Touch
and choose Edit.
4 You can then change all of the sounds and
alert options available in the list, including
your Ring tone and Volume, Message
alerts, Screen sound settings and more.
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Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting your KU990i
works so that it works in a way which suits
you best.
TIP! To scroll through a list of option, touch the
last item visible and slide your ﬁnger up the
screen. The list will move up so more items are
visible.
1 Touch
then choose
.
2 Touch Phone settings then choose from

the list below.
Date and time - Adjust your date and
time settings or choose to auto update the
time when you travel or for daylight saving.
Power save - Choose to switch the factory
set power saving settings On or Off.
Languages - Change the language
of your KU990i’s display.
Security - Adjust your security settings,
including PIN codes, handset lock and
auto key lock.
Connectivity - See Changing your
connectivity settings on the next page
for more information.
Memory manager - See Using memory
manager for more information.
Touchpad calibration - Reset your
screen for ease of use.
Reset settings - Reset all the settings to
their factory deﬁnitions.

Handset information - View the technical
information for your KU990i.

Changing your connectivity settings
Your connectivity settings have already been
set up by your network operator, so you can
enjoy your new phone from the off. If you
want to change any settings, use this menu.
then
. Touch Phone settings
Touch
and select Connectivity.
Network settings - Your KU990i connects
automatically to your preferred network.
To change these settings use this menu.
Access point - Your network operator has
already saved this information. You can add
new access points using this menu.
USB connection mode - Choose Data
service and synchronise your KU990i using
the LG PC Suite software to copy ﬁles from
your phone. See on synchronisation for more
information.
Synch service - See on synchronisation for
more information.
Streaming settings - Your network operator
has already saved this information. You may
edit it if you’d like to make changes.
TV out - Choose PAL or NTSC for connecting
your KU990i to a TV.
Note: The TV output cable is available for
purchase separately.
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Settings
Using memory manager

Using ﬂight mode

To

Your KU990i has three memories available:
the phone, the USIM Card and an external
memory card (you may need to purchase
the memory card separately).

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

1

You can use memory manager to determine
how each memory is used and see how much
space is available.
followed by
. Select Phone
Touch
settings then Memory Manager.
Handset common memory - View the
memory available on your KU990i for
Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email,
Java applications and others.
Handset reserved memory - View the
memory available on your handset for SMS,
Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm,
Call history, Bookmarks and Miscellaneous
items.
USIM memory - View the memory available
on your USIM Card.
External memory - View the memory available
on your external memory card (you may need
to purchase the memory card separately).
Primary storage settings - Choose the
location you prefer items to be saved to.
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Sending and receiving your ﬁles
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and receive
ﬁles as no wires are needed and connection
is quick and easy. You can also connect to a
Bluetooth headset to make and receive calls.
To send a ﬁle:
1 Open the ﬁle you want to send, typically
this will be a photo, video or music ﬁle.
2 Touch
and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 Touch Yes to turn Bluetooth on.
4 Your KU990i will automatically search
for other Bluetooth enabled devices
within range.
5 Choose the device you want to send the
ﬁle to and touch Select.
6 Your ﬁle will be sent.
Tip! Keep an eye on the progress bar to
make sure your ﬁle is sent.
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To receive a ﬁle:
1 To receive ﬁles your Bluetooth must be
both On and Visible. See change your
Bluetooth settings below for more
information.
2 A message will prompt you to accept the
ﬁle from the sender. Touch Yes to receive
the ﬁle.
3 You will see where the ﬁle has been saved
and you can choose to View the ﬁle or
Use as wallpaper. Files will usually be
saved to the relevant folder in My Stuff.
Changing your bluebooth settings:
1 Touch
and choose Settings.
2 Choose Bluetooth then Settings.

Make your changes to:
My device visibility - Choose to be
Visible or Hidden.
My device name - Enter a name for your
KU990i.
Supported services - Choose how to use
Bluetooth in association with different
services. See Using your phone as
a modem or Using a Bluetooth
headset.
My address - Change your
Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device
By pairing your KU990i and another device,
you can set up a passcode protected
connection. This means your pairing is
more secure.
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
You can change your visibility in the
Settings menu.
2 Touch Paired Devices then New.
3 Your KU990i will search for devices.
When the search is completed Refresh
and Add will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with
and enter the passcode then touch OK.
5 Your phone will then connect to the other
device, on which you should enter the
same passcode.
6 You passcode protected Bluetooth
connection is now ready.

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

headset to place your headset in pairing
mode and pair your devices.
3 Touch Yes to Connect now. Your KU990i
will automatically switch to Headset proﬁle.
TIP! See BT answer mode for details so that
you can control how you answer calls when your
Bluetooth headset is connected.
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A

Software Upgrade
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LG Mobile Phone Software Upgrade
Program
For more information on installing
and using this program, please visit
http://update.lgmobile.com.

Ba

This feature allows you to upgrade your
software to the latest version quickly and
conveniently on the Internet without needing
to visit our service centre.
As the mobile phone software upgrade
program requires the user’s full attention for
the duration of the upgrade process, please
be sure to check any instructions and notes
that appear at each step before proceeding.
Please note that removing the USB data
communication cable or batteries during
the upgrade may seriously damage your
mobile phone. As the manufacturer takes
no responsibility for loss of data during the
upgrade process, you are advised to note
down any important information in advance
for safekeeping.
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Accessories
There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold
separately. You can select these options according to your personal communication
requirements. Consult your local dealer for availability.

Basic Accessories:

Travel Charger

Battery

Optional Accessories:
•

USB Cable

•

Stereo Headset

•

Car charger

•

Stereo Headset with remote control

•

Mono Headset

•

Memory Card

NOTE:
• This

list of Accessories is not complete. Please consult your local dealer for a list of
accessories available in your region.

• Always

use genuine LG accessories.

•

Failure to do this may invalidate your warranty.

•

Some Accessories may be different or may not be available in every market.
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Network service

Technical data

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

General

A number of features included in this guide
are called Network Services. These are
special services that you arrange through
your wireless service provider. Before you
can take advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them through
your service provider and obtain instructions
for their use from your service provider.
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Product name : KU990i
System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

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

g)

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 speciﬁed by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 speciﬁed by 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

The conformity to above standards is veriﬁed by the following Notiﬁed Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchﬁeld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notiﬁed Body dentiﬁcation Number : 0168

Guidelines for safe and efﬁcient Use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed information is given
in this manual.

CAUTION

Ex

• Switch off the phone in any area where

Ra
Ab

WARNING
• Mobile Phones must be switched off at all
•
•

•
•

•

•
•

times in an aircraft.
Do not hold the phone in your hand
while driving.
Do not use your phone near petrol stations,
fuel depots, chemical plants or blasting
operations.
For your safety, use ONLY speciﬁed
ORIGINAL batteries and chargers.
Do not handle the phone with wet hands
while it is being charged. It may cause an
electric shock or seriously damage your
phone.
Keep the phone in a safe place out of small
children’s reach. It includes small parts
which if detached may cause a chocking
hazard.
Do not charge the phone when it is on soft
furnishings.
The phone should be charged in a well
ventilated area.
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•

•
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required by special regulations. For
example, do not use your phone in
hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.
Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone
for emergency calls.
Only use ORIGINAL accessories to avoid
damage to your phone.
All radio transmitters carry risks of
interference with electronics in close
proximity. Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
Batteries should be disposed of in
accordance with relevant legislation.
Do not dismantle the phone or battery.
Do not charge the phone when it is on soft
furnishings.
The phone should be charged in a well
ventilated area!
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Exposure to radio frequency energy

• SAR data information for residents in

countries/regions that have adopted the
SAR limit recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
which is 1.6 W/kg averaged over 1g of
tissue.

Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KU990i has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
These requirements are based on scientiﬁc
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ

a unit of measurement known as the Speciﬁc
Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised methods with
the phone transmitting at its highest certiﬁed
power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between
the SAR levels of various LG phone models,
they are all designed to meet the relevant
guidelines for exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the
International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg
averaged over 10g of tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.826 W/kg (10g) and when worn on the
body is 0.631 W/Kg (10g).

Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying
to the phone, and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a

•
•
•
•

qualiﬁed service technician when repair
work is required.
Keep away from electrical appliances such
as TVs, radios, and personal computers.
The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
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Guidelines for safe and efﬁcient Use
• The coating of the phone may be damaged

• Some hearing aids might be disturbed by

if covered with wrap or vinyl wrapper.
Use dry cloth to clean the exterior of the
unit. (Do not use solvent such as benzene,
thinner or alcohol.)
Do not subject this unit to excessive smoke
or dust.
Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
Do not tap the screen with a sharp object;
otherwise, it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or
moisture.
Use the accessories like an earphone
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.

mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs, etc.

•

•
•

•
•
•

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

medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over
pacemakers, i.e. in your breast pocket.
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Road safety
Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the areas when you drive.

Bl
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Do not use a hand-held phone while driving.
Give full attention to driving.
Use a hands-free kit, if available.
Pull off the road and park before making
or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic
systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an
air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can fail
or cause serious injury due to improper
performance.

•

If you are listening to music whilst out and
about, please ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly imperative
when near roads.
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Blasting area

Emergency calls

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

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

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

Don’t use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store ﬂammable gas,

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

liquid, or explosives in the compartment of
your vehicle which contains your mobile
phone and accessories.

In aircraft

•

Wireless devices can cause interference
in aircraft.
• Turn off your mobile phone before boarding

•

any aircraft.
• Do not use it on the ground without crew
permission.

•
•

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

•

the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory
effect thatcould compromise the battery’s
performance.
Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximize the
battery life.
Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.
Keep the metal contacts of the battery
pack clean.
Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance. The
battery pack maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximize usability.
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Guidelines for safe and efﬁcient Use
• Do not expose the battery charger to direct

•

•
•

•

•

sunlight or use it in high humidity, such as
the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.
There is risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to
the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.
If you need to replace the battery, take it
to the nearest authorized LG Electronics
service point or dealer for assistance.
Always unplug the charger from the wall
socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of
the charger.
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Handwriting recognition
Handwriting recognition translates stylus
gestures into letters, numbers or other
character, and displays these characters as
text. Handwriting recognition is only active in
places where text can be entered.
Note: Most letters can be written using different
stroke styles. See the tables below. The style
does not determine case. The position on the
screen decides case, not the style.

I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Alphabet
If you select capital letter mode (ABC), letters
you type will be inserted by capital letters even
if you write in small letters, vice versa.
ex) It would be inserted as capital letter of
‘F’ on capital letter mode even if you write in
small letter of ‘f’.

Letter
A

H

Strokes

R
S
T
U
V
W
X
Y

B

Z

C

ß

D
E
F
G

Functions
Function

Numbers
Strokes

Numbers are written above the arrow.

Space

Number
0

Backspace

1

Strokes

2
Enter

3
4

Switching the
text mode

5
6
7

Punctuation marks
Mark
Period
.
At
@

8
Strokes

Note: Start each stroke at the dotted end.

9

Accented letters
Write the character as described above, then
write the accent above the arrow. Other such
characters, for example, ö and ü, follow the
same principle.

n
h

ΟPOI ΕΓΓYΗΣΗΣ
1. TI KAΛYΠΤΕI AYΤΗ Η ΕΓΓYΗΣΗ
Η LG σας εγγυάται ότι το συσκευασμένο τηλέφωνο όπως και τα περιεχόμευα εξαρτήματα δεν θα έχουν
πρόβλημα όσον αφορά τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις:
(1) Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία προμήθειας του
προϊόυτος.
(2) Η εγγύηση των 24 μηνών ισχύει από την ημερομνία της πρώτης πώλησης και δεν ανανεώνεται με την
μεταπώληση του προϊόντος.
(3) Η εγγύηση αυτή είναι έγκυρη μόνο για τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της
περιόδου εγγύησης, αλλά είναι περιορισμένη για συγκεκριμένη χώρα εάν έχει οριστεί.
(4) Το εξωτερικό περίβλημα και τα διακοσμητικά εξαρτήματα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν
πρόβλημα κατά την ώρα αποστολής και, για το λόγο αυτό, δεν θα καλύπτονται από τους όρους αυτής
της εγγύησης.
(5) Κατόπιν αιτήσεως της LG, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες που
να αποδεικνύουν την ημερομηνία προμήθειας της συσκευής.
(6) Η LG θα επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του προϊόντος από και προς το εκάστοτε
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών LG υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση
βρίσκεται σε ισχύ και ο πελάτης, χρησιμοποιεί την ταχύ μεταφορική εταιρία που έχει ορισθεί
από την LG.

2. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛ YΠΤΕΙ ΑYΤΗ Η ΕΓΓYΗΣΗ
(1)
(2)

(3)
(4)

Προβλήματα ή βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο από τον
κανονικό και συνήθη.
Προβλήματα ή βλάβες από αντικανονική χρήση, αντικανονικές συνθήκες, ακατάλληλη αποθήκευση,
έκθεση σε υγρό περιβάλλον ή υγρασία, αυθαίρετες μετατροπές, αντικανονικές συνδέσεις, επισκευές
χωρίς εξουσιοδότηση, κακή χρήση, αμέλεια, κακομεταχείριση, ατύχημα, μετατροπή, αντικανονική
εγκατάσταση, ή άλλες ενέργειες που δεν ευθύνεται η LG, συμπεριλαμβανομένων βλαβών που
προέρχονται από την μεταφορά, διείσδυση τροφών ή υγρών.
Θραύσ ή βλάβη στις κεραίες εκτός και αν προκλήθηκαν άμεσα από πρόβληα υλικού ή κακοτεχνίας.
Όταν το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της LG δεν ενημερώθηκε από τον καταναλωτή για
το θεωρούμενο πρόβλημα ή δυσλειτουργία του προϊόντος κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης.

(5)

Προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή έχει
καταστεί άκυρος.
(6) Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν είτε
ουσιαστικά είτε από ερμηνεία των νόμων, προβλεπόμενεν από το νόμο ή με διαφορετικό τρόπο,
συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων από οποιαδήποτε έμμεση εγγύηση
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για μία συγκεκριμένη χρήση.
(7) Βλάβη που προέρχεται από τη χρήση μη εγκεκριμένων προαιρετικών εξαρτημάτων από την LG.
(8) Όλες τις πλαστικές επιφάνειες και όλα τα άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα
εξαρτήματα που έχουν χαραχθεί ή χαλάσει εξ αιτίας της συνήθους
χρήσης από τον πελάτη.
(9) Προϊόντα που έχουν λειτουργήσει εκτός των ορίων των μέγιστων
προδιαγραφών.
(10) Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή αποκτώνται με πρόγραμμα ενοικίασης.
(11) Αναλώσιμα υλικά.

3. ΟΡΟΙ:
Καμία άλλη διατυπωμένη εγγύηση δεν είναι εφαρμόσιμη σ' αυτό το προϊόν.
Η ΔΙΑPKEIA OΠΟIAΣΔΗΠOTE EMMEΣΗΣ ΕΓΓYΗΣΗΣ, ΣΥMΠΕΡIΛAMBANOMENHΣ THΣ EMMEΣΗΣ ΕΓΓYHΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΕYΣΙΜΟΤHTAΣ, ΠΕΡΙΟPIZETAI ΣΤΗ ΔΙAPKEIA THΣ ΔΙAΤYΠΩMENHΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Σ' AYTO TO EΓΓPAΦΟ.
Η LG ELECTRONICS ΔEN ΘA EYΘYNETAI ΓΙA THN AΔYNAMIA XPHΣΗΣ TOY
ΠΡΟΪONTOΣ, ANAΣΤΑΤΩΣΗ, AΠΩΛΕΙΑ Ή AΛΛEΣ BΛABEΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣYNEΠAΚΟΛΟYΘΕΣ, ΠΟY EΓΕΙΡΟΝTAΙ
ΑΠO TH XPHΣH Ή THN AΔYNAMIA XPHΣHΣ AYTOY TOY ΠPOΪONTOΣ Ή ΓIA OΠOIAΔHΠOTE AΘETHΣΗ
ΔΙATYΠΩMENHΣ Ή ΕMMEΣHΣ ΕΓΓYHΣΗΣ, ΣYMΠEPIΛAMBANOMENHΣ THΣ EMMEΣΗΣ ΕΓΓYHΣHΣ
ΕMΠOPEYΣΙMOTHTAΣ ΠOY EΦAPMOZETAI Σ' AYTO TO ΠPOΪON.
Mερικές χώρες δεν επιτρέπουν τον ορισμό ορίων των δευτερευόντων ή σuvεπακόλουθων βλαβών ή
περιορισμών στο χρόνο διάρκειας της έμμεσης εγγύησης, έτσι αυτοί οι περιοριομοί ή οι εξαιρέσεις μπορεί
να μην ισχύουν για εσάς. Η εγγύηση αυτή σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαώματα και μπορεί να έχετε
επίσης άλλα δικαιώματα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300

