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Blahopřejeme vám k zakoupení
moderního a kompaktního telefonu
KU990i od společnosti LG, který byl
zkonstruován tak, aby mohl pracovat
s nejmodernější technologií v oblasti
digitální mobilní komunikace.
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Likvidace starého přístroje
1 Je-li na výrobku uveden tento symbol přeškrtnutého kontejneru,
znamená to, že se na něj vztahuje Evropská směrnice č. 2002/96/ES.
2 Všechny elektrické a elektronické přístroje likvidujte odděleně od
běžného komunálního odpadu, nejlépe prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených orgány státní správy nebo místní samosprávy.
3 Správná likvidace starého přístroje pomůže zabránit potenciálním
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
4 Podrobnější informace o likvidaci starého přístroje vám poskytne váš
městsky úřad, společnost zabývající se likvidací odpadu nebo obchod,
kde jste výrobek zakoupili.
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Seznamte se se svým telefonem
Nabíječka, kabel, konektor pro připojení handsfree

Režim kamery

TIP! Při připojování USB kabelu počkejte, až bude telefon
zapnutý a přihlášený k síti.

Zámek kláves

Čočky vnitřního
fotoaparátu
Tlačítko Konec/
Vypnout/Zapnout
Pomocí této klávesy můžete
ukončit nebo odmítnout
hovor. Slouží k zapínání/
vypínání telefonu. Jedním
stisknutím klávesy se vrátíte
na pohotovostní obrazovku.
Mazací klávesa
Každým stisknutím této
klávesy mažete znak.
Klávesa pro volání

Tato klávesa slouží k vytáčení
telefonního čísla a přijímání
příchozích hovorů.
UPOZORNĚNÍ: Pokud na telefon umístíte nějaký těžký
předmět nebo jej máte v kapse a sednete si na něj, můžete poškodit
displej telefonu a funkci dotykové obrazovky.

Spoušť
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Vnitřek telefonu
Jog wheel
Slouží k přibližování nebo oddalování ve chvíli, když je
telefon v režimu fotoaparátu nebo ve video režimu. Jeho
prostřednictvím můžete procházet jednotlivými menu.
TIP! Hlasitost si můžete upravovat během hovoru, při
poslouchání hudby nebo třeba při hraní her.
VAROVÁNÍ: Zabraňte přímému kontaktu
s magnetickými předměty - mohlo by to mít negativní
vliv na funkčnost ovládacího kruhu jog wheel.

1

Kryt baterie
Baterie
Mikrofon

Slot na kartu USIM
Spoušť fotoaparátu
Slot pro paměťovou kartu
Zámek kláves

Světelný senzor
Blesk
Čočky fotoaparátu
Režim fotoaparátu
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Instalace USIM a baterie

ho

1 Sejměte kryt baterie
Stiskněte a přidržte tlačítko pro vyjmutí
baterie v horní části telefonu a zvedněte
kryt baterie.

2 Vyjměte baterii
S pomocí krytu na baterie přidržte horní
okraj baterie a vyjměte baterii z přihrádky
na baterie.
VAROVÁNÍ: Při vyjímání baterie
nepoužívejte nehty.
VAROVÁNÍ: Před vyjmutím baterie vypněte
telefon, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.

9

Instalace USIM a baterie
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3 Instalace karty USIM
Vsuňte kartu USIM do držáku karty USM.
Dbejte o to, aby oblast s pozlacenými
kontakty na kartě mířila směrem dolů.
Chcete-li kartu USIM vyjmout, jemně ji
povytáhněte v opačném směru.

5 Nabíjení telefonu
Odsuňte kryt zásuvky na nabíječku na
boku telefonu KU990i. Připojte k telefonu
nabíječku a zasuňte ji do elektrické zásuvky.
To, že je telefon KU990i nabitý, poznáte tak,
že se na displeji objeví zpráva „Telefon je
nabitý“ („Fully Charged“).

2

3

4 Instalace baterie
Nejprve vložte baterii její horní částí do horního
okraje přihrádky na baterie. Je důležité, aby
kontakty baterie odpovídaly polům v telefonu.
Zamáčkněte spodní část baterie tak, aby
dobře zapadla do přihrádky.
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Paměťová karta
Instalace paměťové karty
Pomocí paměťové karty si můžete rozšířit
kapacitu paměti telefonu. Telefon KU990i
podporuje paměťové karty o velikosti až 2GB.
TIP! Paměťová karta patří mezi doplňkové příslušenství.
1 Odstraňte kryt baterie a vyjměte baterii

stejně jako v předchozím případě.
2 Vložte paměťovou kartu.

Zasuňte paměťovou kartu do slotu v horní
části telefonu tak, aby zapadla do určeného
místa. Plocha s pozlacenými kontakty musí
mířit směrem dolů.

1 Na pohotovostní obrazovce vyberte

,
potom se dotkněte
a zvolte
Nastavení telefonu.
2 Dotkněte se klávesy Správa paměti
a zvolte možnost Externí paměť.
3 Dotkněte se položky Formátovat a potvrďte
vaši volbu.
4 Pokud máte nastavené heslo, zadejte jej –
karta se naformátuje a bude připravena
k použití.
TIP! Pro změnu výchozího nastavení cílového místa
uložení, otevřete Správu paměti z menu Nastavení
telefonu a zvolte Volba paměti.

Poznámka: Je-li na paměťové kartě uložen
nějaký obsah, automaticky se vloží do správné
složky, takže například videozáznamy se
budou ukládat do složky Moje videa.

Přehrání kontaktů
Chcete-li přehrát kontakty z USIM na telefon:
1 Vyberte na obrazovce pohotovostního
3 Vraťte kryt baterie zpátky na své místo

stejně jako v předchozím případě.

Formátování paměťové karty
Pokud je paměťová karta již naformátovaná,
můžete ji začít používat. Pokud karta
naformátovaná není, musíte ji naformátovat.

režimu

, vyberte Kontakty.

2 Vyberte volbu Nastavení a potom Kopírovat.
3 Zvolte možnost Z telefonu na USIM

a potvrďte pomocí OK.
4 Vyberte možnost Všechno najednou

nebo Postupně a potvrďte pomocí OK.
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Pohotovostní obrazovka
Vždy, když KU990i nepoužíváte, vrátí se na
domovskou obrazovku. Odtud máte dobrý
přístup ke všem menu, můžete rychle
telefonovat nebo třeba zjistit, v jakém režimu
se váš telefon nachází – ale i řadu dalších věcí.

Stavová lišta

Multitasking

Dotyková obrazovka
Domovská obrazovka je rovněž skvělé
místo, kde se můžete naučit pracovat
s dotykovou obrazovkou.
Pro výběr určité položky se musíte přesně
dotknout příslušné ikony. Jakmile KU990i
pozná, že jste se nějaké volby dotkli, začne
jemně vibrovat.
Pro procházení jednotlivými seznamy se
dotkněte poslední viditelné položky a posuňte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune nahoru a vy tak uvidíte více položek.

Zkratkové šipky

Rychlé klávesy

• Při ovládání obrazovky dotykem nemusíte

vyvíjet příliš velkou sílu – dotyková
obrazovka je natolik citlivá, že reaguje i na
lehký, nicméně pevný dotyk.
• Dotkněte se požadované možnosti
konečkem vašeho prstu. Dávejte však pozor
na to, abyste se nedotkli okolních položek.
• Když obrazovka zhasne, stiskněte Zámek
kláves na pravé straně, čímž se vrátíte na
domovskou obrazovku.
• Nepoužívejte telefon v obalu, ani jej ničím
nezakrývejte - dotyková obrazovka totiž
nebude fungovat.
▲ Menu klávesových zkratek
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Pohotovostní obrazovka
Rychlé klávesy

St

Rychlé klávesy umožňují snadný přístup
k většině funkcí, které používáte
jediným dotykem.

Sta
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až
má

Dotykem otevřete menu, které se dělí na
čtyři podmenu. Pro zobrazení dalších
možností se dotkněte vertikální záložky
každého podmenu.
Dotykem otevřete dotykový vytáčecí pad,
pomoci kterého můžete uskutečňovat
hovory. Zadejte číslo, jako byste používali
normální klávesnici a dotkněte se
nebo stiskněte
.
Pro zahájení videohovoru s určitým číslem
.
zadejte číslo a stiskněte

Dotykem získáte přístup k menu
s možnostmi Zasílání zpráv. Zde můžete
vytvořit novou SMS nebo e-mail nebo si
zde můžete prohlédnout zprávy ve své
složce.
Dotykem otevřete svůj adresář. Po levé
straně obrazovky se vertikálně zobrazí
záložky řazené podle abecedy a vy si tak
můžete snadno vyhledat požadovaný
kontakt. Můžete si rovněž vytvářet nové
kontakty a upravovat stávající.

Doporučení pro zákazníka:
Pro dosažení lepší citlivosti antény LG doporučujeme držet telefon v souladu
s následujícím obrázkem.

0

X

Dávejte si pozor na to, abyste během hovoru a během používání spojení bluetooth
nezakrývali oblast antény rukou. Zhoršili byste si tím kvalitu hovoru.
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Stavová lišta
Stavová lišta pomocí různých ikon indikuje
takové věci, jako je síla signálu, nové zprávy
a životnost baterie a rovněž vám sděluje, jestli
máte aktivní Bluetooth nebo GPRS.
V níže uvedené tabulce je vysvětlen význam
ikon, které pravděpodobně uvidíte na
stavovém řádku.
Ikona

Popis

Ikona

Popis

Multitasking

Používá se normální proﬁl

Běžící aplikace

Používá se proﬁl pro
venkovní použití

Síla signálu sítě (počet
sloupků se bude měnit)
Žádná síť

Tichý režim
Režim sluchátek

Zbývající životnost baterie

Přesměrování hovorů

Prázdná baterie

Dostupné GPRS

Nová zpráva

Používá se EDGE

Nová hlasová zpráva

Roaming

Schránka na zprávy je plná

Byl vybrán letový režim

Zprávu se nepodařilo odeslat

Aktivní Bluetooth

Budík je zapnutý

Dostupné HSDPA

Režim vibrací je zapnutý

Dostupné 3G
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Pohotovostní obrazovka
Změna proﬁlu ze stavové lišty
Dotkněte se ikony, která představuje vaše
stávající nastavení proﬁlu na stavové liště.
Zvolte typ proﬁlu, například Tichý režím,
dotkněte se tlačítka OK, čímž volbu uložíte
a uzavřete okno.
Používání funkce multitasking
Stiskem
otevřete menu Multitasking. Zde
si můžete prohlížet všechny právě probíhající
aplikace a získat k nim přístup pomocí
jediného dotyku.
Pokud se v kterékoliv aplikace dotknete
a vyberete Domovskou obrazovku, vrátíte se
na pohotovostní obrazovku, aniž byste museli
právě probíhající aplikaci opustit nebo uzavřít.
Pokud některá aplikace běží na pozadí (např. hra
nebo FM rádio), objeví na stavovém řádku
.
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V
Menu klávesových zkratek
Menu klávesových zkratek nabízí devět
dalších menu. Chcete-li otevřít menu
klávesových zkratek:
1 Dotkněte se jednou obrazovky

v pohotovostním režimu nad
rychlými klávesami.
2 Když se objeví šipkové zkratky,
přejeďte po nich horizontálně
prstem v jakémkoliv směru.
3 Otevře se menu klávesových zkratek.
Dotknutím se kterékoliv z devíti možností
otevřete aplikaci nebo další menu.
4 Pro uzavření menu klávesových zkratek
přejeďte znovu prstem po zkratkových
šipkách kterýmkoliv směrem.

Vo
us
1
2
3

4

Volání
Volání nebo
uskutečňování videohovoru
1 Dotkněte se
, tím otevřete klávesnici.
2 Na klávesnici napište číslo. Pro vymazání

některé číslice stiskněte pevnou klávesu C.
nebo
tím
uskutečníte hlasový hovor. Chcete-li zahájit
videohovor, dotkněte se
.
4 Pro ukončení hovoru stiskněte
klávesu
.
3 Dotkněte se kláves

TIP! Pro zadání + pro provedení
mezinárodního hovoru, stiskněte dvakrát
.
klávesu
TIP! Chcete-li zabránit tomu, abyste nechtěně
vytočili nějaké číslo, zamkněte dotykovou
obrazovku pomocí Zámku kláves.
TIP! Chcete-li klávesnici otevřít během hovoru,
dotkněte se tlačítka
.

Volání na telefonní čísla z kontaktů
1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte

tlačítka

, tím otevřete svůj adresář.

2 Ze záložek řazených podle abecedy vyberte

záložku, která obsahu skupinu písmen, v níž
se nachází i první písmeno kontaktu, který
byste chtěli volat. To například znamená, že
pro „Domů“ vyberete záložku A-D.
3 Vyberte ze seznamu kontakt, který
chcete volat, a dotkněte se jej. Máte-li
v dané položce uloženo více čísel,
vyberte si jedno z nich
4 Dotkněte se tlačítka Volat.
TIP! Své kontakty můžete vybírat z obrazovky
určené pro volání. Dotkněte se tlačítka
a
zvolte možnost Hledat kontakty. Můžete
buď seznamem listovat nebo můžete zadat
několik prvních číslic příslušného čísla, čímž
seznam omezíte.

Přijímání a odmítání hovorů
Když zazvoní telefon a vy chcete hovor
.
přijmout, stiskněte pevné tlačítko
Stisknutím pevného tlačítka
ztlumíte
vyzvánění. Tato funkce se vám bude zvlášť
hodit, pokud zapomenete během porady
změnit proﬁl na Tichý.
Pokud stisknete pevné tlačítko
příchozí hovor odmítnete.

podruhé,
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Volání
Příchozí hovory – možnosti

Ry
Ztlumení - Pro vypnutí mikrofonu se
dotkněte klávesy
pak vás osoba, s níž
hovoříte, neuslyší.
Reproduktor - Pokud se dotknete klávesy
, zapnete tím reproduktor telefonu.
Přidržet

Přidržet - Stisknutím klávesy
,
probíhající hovor podržíte. Chcete-li
v hovoru pokračovat, dotkněte se klávesy
Obnovit hovor.

Přidržet

TIP! Pro listování v seznamu možností se dotkněte
poslední viditelné položky a posunujte prstem po
obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune
směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.
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Klávesnice - Zvolením položky
otevřete
číselnou klávesnici, pomocí které se můžete
pohybovat v menu s očíslovanými možnostmi. To
je například vhodné v situaci, kdy voláte do call
centra nebo na jiné automatické telefonní služby.
Možnosti - můžete si vybrat ze seznamu
dalších možností práce s příchozími hovory
včetně možnosti Přejít na kontakty a Přejít
na zprávy a tak si můžete během hovoru
číst zprávy a přidávat kontakty. V tomto menu
můžete rovněž hovor ukončit a to tak, že se
dotknete volby Ukončit hovor.

Ča
sk
1
2
3

4

Pro
do
po
sti
ob
ne

Dr
1

Úprava hlasitosti hovoru

2

Chcete-li během hovoru měnit hlasitost,
otočte ovládacím kruhem jog wheel po
směru hodinových ručiček, tím zvýšíte
hlasitost nebo proti směru hodinových
ručiček tím hlasitost snížíte.

3
4

Rychlé vytáčení

5 Mezi oběma hovory se můžete pohybovat

Často volané kontakty si můžete přidat do
skupiny rychlého vytáčení

6 Pro ukončení jednoho nebo obou hovorů

1 Dotkněte se klávesy

, tím

vyberete Adresář.
2 Dotkněte se tlačítka pro Rychlé vytáčení.
3 Vaše hlasová schránka je již nastavena na

To
l
by.

ít
u

volbu 1. rychlého vytáčení To nemůžete změnit.
Dotknete-li se kteréhokoliv jiného čísla, můžete
mu přidat kontakt rychlého vytáčení.
4 Otevře se váš adresář. Vyberte kontakt,
který chcete k tomuto číslu přiřadit –
uděláte to tak, že se příslušného
telefonního čísla jednou dotknete.
Pro vytočení čísla z rychlého vytáčení se
na pohotovostní obrazovce,
dotkněte
potom přiřazené číslo stiskněte a držte jej
stisknuté do té doby, než se kontakt objeví na
obrazovce. Hovor se zahájí automaticky, takže
.
nemusíte tisknout tlačítko

Druhý hovor
1 Během prvního hovoru se dotkněte klávesy

a zvolte možnost Přidat nový hovor.
2 Vytočte číslo nebo prohledejte seznam

kontaktů (podrobnosti viz kapitola Volání).
3 Stisknutím klávesy
spojíte hovor.
4 Oba hovory se zobrazí na volací obrazovce.

Váš první hovor bude zablokován a podržen.

pomocí klávesy Vyměnit.
stiskněte
a potom zvolte možnost
Ukončit a následně volbu Všechny nebo
Aktivní.
TIP! Hovory můžete propojit - stiskněte
a potom Spojit. Nejdříve si však ověřte, jestli
provozovatel vaší sítě podporuje konferenční
hovory.

Poznámka: Účtován vám bude každý
odchozí hovor.

Vypnutí DTMF
DTMF vám umožňuje používat číselné příkazy,
pomocí kterých se můžete pohybovat v menu
v rámci automatických zpráv. DTMF je ve
výchozím nastavení zapnuto.
Chcete-li funkci během hovoru vypnout
(například proto, že si chcete udělat
poznámku), dotkněte se klávesy
a vyberte
možnost Vypnout DTMF.

Prohlížení Záznamů hovorů
TIP! Pro listování v seznamu možností se dotkněte
poslední viditelné položky a posunujte prstem po
obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune
směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Dotkněte se klávesy , potom
možnost Záznamy hovorů.

a zvolte
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Volání
Můžete si vybrat z následujících položek:

3 Vyberete si, jestli chcete přesměrovat

Všechny hovory - zobrazí se celý seznam
vašich volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.

všechny hovory v případě, že právě
hovoříte, nemůžete hovor přijmout nebo
nejste k zastižení.
4 Vložte číslo, které chcete přesměrovat.
5 Funkci aktivujete tím, že se dotknete
klávesy Aktivov.

Volaná čísla - zobrazí se seznam všech čísel,
která jste volali.
Přijaté hovory - zobrazí se seznam všech
čísel, která vás volala.
Zmeškané hovory - zobrazí se seznam
všech zmeškaných hovorů.
Telefonní poplatky - zobrazí se poplatky, které
vám jsou účtovány za uskutečněné hovory (tato
služba je u různých sítí různá, někteří operátoři
tuto funkci nepodporují) a doba trvání všech
vašich hovorů; přijatých i volaných.
Objem dat -zobrazí se objem všech vámi
přijatých a odeslaných dat v kilobytech.
TIP! Chcete-li v některém adresáři smazat
všechny uložené položky, stiskněte volbu
a potom Vymazat.
TIP! Pokud se dotknete kteréhokoliv záznamu o
volání, zobrazí se datum, čas a délka trvání hovoru.

Použití funkce přesměrování hovorů
1 Dotkněte se tlačítka

, potom vyberte
možnost
a následně Hovory.
2 Dotkněte se klávesy Přesměrování
hovoru a potom vyberte možnost
Videohovory a/nebo Hlasové hovory,
Deaktivovat vše.
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4

Poznámka: Za přesměrování hovorů vám
budou účtovány poplatky. Podrobnosti vám
poskytne váš operátor.
TIP! Pro vypnutí přesměrování hovorů zvolte
z menu Přesměrovat hovor možnost
Deaktivovat vše.

Zm
1
2

Použití blokování hovorů
1 Dotkněte se klávesy

, potom zvolte
možnost
a vyberte Hovory.
2 Zvolte možnost Blokování hovorů
a následně vyberte Videohovory a/nebo
Hlasové hovory.
3 Vyberte si některou z následujících šesti
možností nebo všechny možnosti:
Všechny odchozí
Odchozí mezinárodní
Odchozí mezinárodní hovory
Všechny příchozí
Příchozí hovory při roamingu

m

4 Zadejte heslo pro blokování hovoru.

Podrobnosti týkající se této služby vám
sdělí váš operátor.
TIP! Zvolte si Pevná volba čísla pro zapnutí
a sestavení seznamu čísel, na která lze volat
z vašeho telefonu. Budete k tomu potřebovat
kód PIN2 – ten vám poskytne váš operátor.
V takovém případě bude možno z příslušného
telefonu volat pouze na čísla uvedená
v seznamu pevných čísel.

Změna běžného nastavení hovorů
1 Dotkněte se klávesy

, potom zvolte
možnost
a vyberte Hovory.
2 Zvolte možnost Společné nastavení.
Zde můžete měnit nastavení pro:
Odmítnutí hovoru – zvolte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto, tím můžete
odmítat všechny hovory z určitých skupin,
kontaktů nebo od neregistrovaných čísel
(to jsou čísla, která nemáte mezi svými
kontakty).
Odeslat vlastní číslo – rozhodněte se,
jestli chcete, aby se v případě, kdy někomu
voláte, objevilo vaše číslo na displeji
telefonu volaného.
Automatické vytáčení – zvolte Zapnuto
nebo Vypnuto.

Režim odpovědi – Rozhodněte se, jestli
hovor přijmete pomocí klávesy Odeslat
nebo pomocí libovolné klávesy.
Minutové upozornění – Máte-li u této
funkce nastaveno Zapnuto, tak při každé
nové minutě hovoru uslyšíte tón.
Režim odpovědi BT– Zvolte možnost
Hands-free, budete moci přijímat hovory
s pomocí sluchátek Bluetooth nebo
možnost Telefon – v takovém případě pak
u dotyčného příchozího hovoru stisknete
klávesu na telefonu a poté můžete hovor
přijmout pomocí sluchátek Bluetooth.
TIP! Pro procházení v seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte
více položek.

Změna nastavení videohovorů
1 Dotkněte se klávesy

, potom zvolte
možnost
a vyberte Hovory
2 Zvolte možnost Nastavení videohovorů.
3 Zvolte si nastavení videhovorů.
Rozhodněte, zda Použít soukromý
obrázek a vyberte si jej, nebo
přepněte na Zrcátko (tak, abyste se
viděli na obrazovce) a zvolte Velikost
mého obrázku.
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Kontakty
Vyhledávání kontaktu

TIP! Pro procházení v seznamu možností
se dotkněte poslední viditelné položky
a posunujte prstem po obrazovce směrem
nahoru. Seznam se posune směrem nahoru,
takže na něm uvidíte více položek.

Existují dva způsoby, jak můžete vyhledávat kontakt:

Z pohotovostní obrazovky
1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte
klávesy
, tím otevřete svůj adresář.
2 Ze záložek řazených podle abecedy vyberte
záložku, která obsahuje skupinu písmen,
v níž se nachází i první písmeno kontaktu,
který chcete volat. To například znamená,
že pro „Domů“ vyberete záložku A-D.
TIP! Můžete použít vyhledávání podle skupiny
tím, že se dotknete klávesy
a zvolíte
možnost Vyhledávat podle skupiny. Tím
zobrazíte seznam všech vašich skupin.

Z hlavního menu
1 Vyberte Kontakty.
2 Stiskněte klávesu
a na klávesnici zadejte
několik prvních písmen kontaktu, který chcete
najít. Nebo zvolte možnost
, tím přepnete na
zobrazení adresáře a vyberte si záložku, která
odpovídá prvnímu písmenu jména.
3 Váš adresář zobrazí seznam kontaktů,
které odpovídají vámi zadaným písmenům.
TIP! Mezi obrazovkou s vyhledáváním na
základě písmen zadaných na klávesnici
a obrazovkou s abecedně řazeným adresářem
můžete přepínat buď pomocí
nebo ikony
v pravém horním rohu obrazovky.
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1

Přidání nového kontaktu
1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte
2
3
4

5

6
7

8

9

klávesy
a zvolte možnost Kontakty.
Vyberte možnost Přidat nový.
Rozhodněte se, jestli chcete kontakt uložit
na Telefon nebo na USIM.
Zadejte křestní jméno a příjmení nového
kontaktu. Nemusíte zadávat obě jména, ale
alespoň jedno z nich zadat musíte.
Zadejte až pět různých čísel a každému
z nich přiřaďte typ. Můžete si vybrat z těchto
možností: Mobil, Domů, Kancelář, Pager,
Fax, VT a Všeobecný. Potom stiskněte OK.
Přidejte maximálně dvě e-mailové adresy.
Přidejte ke každé skupině kontakt. Vyberte
si z možností: Žádná skupina, Rodina,
Přátelé, Kolegové, Škola nebo VIP.
Můžete rovněž přidat možnosti
Domovská stránka, Domácí adresa,
Název spol., Pracovní zařazení, Adresa
spol. a Poznámky.
Zvolením možnosti Uložit uložte kontakt.
TIP! Pro kontakty si můžete vytvořit své
vlastní skupiny, viz Vytvoření skupiny.

2

Možnosti kontaktů

Přidat nový kontakt – můžete přidat
novou položku.
Označit/zrušit označení – můžete si
vybrat jeden nebo více kontaktů, které
chcete společně vymazat.
Vložení textu – Položky můžete
vyhledávat podle skupiny.
Hledat podle skupiny

Existuje celá řada věcí, které si můžete prohlížet
jako kontakt. Uvádíme zde, jak pracovat s menu
s možnostmi a jak jej používat.
1 Otevřete kontakt, který chcete použít. Viz

Vyhledávání kontaktu.
otevřete seznam
možností. Zde můžete:
Upravit – měnit kontaktní údaje.
Odeslat zprávu – Poslat zprávu na
kontakt. Pokud má příslušný kontakt
e-mailovou adresu, můžete se rozhodnout,
jestli pošlete e-mail nebo SMS/MMS.
Poslat vizitku – Pošlete jiné osobě
kontaktní údaje v podobě vizitky. Můžete si
vybrat mezi SMS, MMS, Emailem nebo
můžete tyto údaje poslat přes Bluetooth.
Provést hlasový hovor – Volání kontaktu.
Provést videohovor – Volání kontaktu
prostřednictvím videohovoru.
Uložit do telefonu – kontakt můžete
přesunout nebo zkopírovat na kartu USIM
nebo na mobilní telefon (podle toho, kam
jste kontakt původně uložil).
Smazat – smazání kontaktu. Jste-li si jistí,
dotkněte se klávesy Ano.

2 Stisknutím klávesy

t

to
r,
K.
y.
e

sa

Přidání skupiny
1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte
2
3
4
5

položky
a zvolte Kontakty.
Vyberte Skupiny a dotkněte se.klávesy
Zvolte možnost Přidat novou skupinu.
Zadejte jméno nové skupiny.
Dotkněte se položky Uložit.

Poznámka: Pokud smažete skupinu,
kontakty přiřazené k této skupině nebudou
ztraceny. Zůstanou ve vašich kontaktech.
TIP! Stávající skupinu můžete upravovat tím, že ji
označíte a dotknete se klávesy . Můžete si vybrat
z několika možností: Přidat člena do skupiny
z vašich kontaktů, přiřadit vyzváněcí tón Skupiny,
Přejmenovat skupinu nebo Vymazat skupinu.
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Kontakty
Změna nastavení kontaktů
Nastavení kontaktů můžete upravit tak, aby
adresář fungoval podle vašich potřeb.
TIP! Pro procházení seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm
uvidíte více položek.
1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte

položky

a zvolte Kontakty.

2 Vyberte Nastavení. Zde můžete měnit

následující nastavení:
Zobrazit data – vyberte si, jestli si chcete
zobrazit kontakty uložené na Telefon a USIM,
pouze na Telefon nebo pouze na USIM.

Kromě toho si můžete vybrat, jestli chcete
jako první zobrazovat křestní jméno nebo
příjmení kontaktu.
Synchronizovat kontakty – Připojením
k serveru se můžete synchronizovat své
kontakty. Viz Synchronizovat kontakty.
Kopírovat - Své kontakty můžete
kopírovat z USIM na mobilní telefon nebo
z mobilního telefonu na USIM. Můžete je
zkopírovat najednou nebo jeden po
druhém. Pokud se rozhodnete pro možnost
kopírovat kontakty jeden po druhém,
musíte si kontakty určené ke kopírování
manuálně jeden po druhém vybírat.
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P
Přesunout – Přesouvání se provádí stejně
jako Kopírování, ale kontakt se uloží pouze
na to místo, kam jste jej přesunuli, např.
pokud přesunete kontakt z USIM na mobilní
telefon, tak se z paměti USIM vymaže.
Zálohovat kontakty – Viz Zálohování
a obnovování informací z vašeho
telefonu.
Obnovit kontakty – Viz Zálohování
a obnovování informací z vašeho
telefonu.
Smazat kontakty – Vymazání všech
vašich kontaktů. Pokud si jste jisti, že si
chcete vymazat celý adresář, stiskněte Ano.
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Prohlížení informací
1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte

položky

a zvolte Kontakty.

2 Vyberte Informace.
3 Zde se zobrazí Čísla volání asistenční

služby, vaše Vlastní číslo, Informace
o paměti (kolik místa vám zbývá na
paměti) a Moje vizitka.
TIP! Pokud si chcete vytvořit svoji vlastní
vizitku pro sebe, zvolte si možnost Přidat
a zadejte všechny údaje, které byste
zadávali pro jakýkoliv kontakt. Práci
ukončíte stisknutím tlačítka Uložit.
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Posílání zprávy
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Posílání zprávy
Telefon KU990i kombinuje posílání SMS,
MMS a emailů do jednoho intuitivního menu,
které se velice snadno ovládá.

UPOZORNĚNÍ: Jestliže k odesílané SMS
přiložíte videozáznam nebo zvukový záznam,
tak se SMS automaticky změní v MMS a bude
vám účtováno odeslání MMS.

Existují dva způsoby, jak vstoupit do centra
zasílání zpráv.
1 Na pohotovostní obrazovce zvolte
.
2 Na pohotovostní obrazovce zvolte
a potom Zprávy.

Psaní textu

Odesílání zprávy

Mezi těmito metodami zadávání textu můžete
přepínat tím, že se dotknete příslušné ikony
uvedené v horní části obrazovky.
Rozeznávání rukopisu – Vyberte si
mezi Plná klávesnice, Displejem pro ruční
psaní a Pole rozpoznání písma.
Prediktivní text T9 – Dotknutím
zapnete prediktivní text T9 a potom si vyberte
T9 abc, T9 Abc nebo 123.

1 Stiskněte klávesu

o.
2

3
4

5

a potom zvolte
možnost Napsat novou.
Zvolte Zpráva, kterou chcete posílat – buď
jako SMS nebo MMS. Jestliže chcete
poslat e-mail, zvolte Email.
Otevře se nová SMS.
Dotkněte se klávesy
nebo
a potom
zvolte možnost Vložit, tím přidáte obrázek,
video, zvuk, symbol nebo šablonu.
Stiskněte klávesu Odeslat. Zadejte
telefonní číslo nebo se dotkněte klávesy
Kontakty, tím otevřete svůj seznam
kontaktů. Můžete přidat i několik kontaktů.
UPOZORNĚNÍ: Za každou osobu, které
pošlete zprávu, vám bude vám účtována
SMS o délce 160 znaků.

Existují čtyři způsoby jak zadávat text:
prediktivně pomocí T9, manuálně – Abc,
prostřednictvím dotekové klávesnice
a rozpoznáváním rukopisu.

Abc manuální – vyberte si Abc, ABC
nebo 123.
Chcete-li používat klávesnici, stiskněte
a z rozbalovacího menu
tlačítko
vyberte volbu Klávesnice.
Pomocí
se můžete v každém režimu
zadávání textu pohybovat po různých typech
klávesnic (například velká písmena nebo
malá písmena).
Pro zadání mezery se dotkněte 0.
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Posílání zprávy
Pro přepínání mezi velkými písmeny, malými
písmeny stiskněte
Pro vymazání znaku použijte pevnou
klávesu C pod obrazovkou.
Pro zadání symbolu se dotkněte klávesy
.

Prediktivní T9
V režimu T9 uvidíte

.

Režim T9 využívá vestavěný slovník, pomocí
kterého rozeznává slova, která píšete, na
základě klíčových sekvencí, jichž se dotýkáte.
Jednoduše se dotkněte číselné klávesy přiřazené
k písmenu, které chcete zadat, a slovník po
zadání všech písmen slovo rozpozná. Chcete-li
například napsat slovo „telephone“ stiskněte
klávesy 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3.
Pokud se slovo, které chcete napsat, neobjeví,
nebo Spell. Pokud
dotkněte se klávesy
stisknete klávesu Spell, můžete v manuálním
Abc režimu zadat slovo a toto slovo nebo
jméno se přidá do slovníku.

Manuální Abc
V režimu Abc se objeví

.

V režimu Abc se musíte pro napsání určitého
písmene dotýkat klávesy opakovaně. Chcete-li
například napsat „hello“, dotkněte se dvakrát
4, dvakrát 3, třikrát 5, znovu třikrát 5
a nakonec třikrát 6.
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Klávesnice

Na

V režimu klávesnice se obrazovka přesouvá na
okraj a na obrazovce se objeví celá klávesnice.

St
eeaj

Chcete-li napsat zprávu, tak se jednoduše
dotkněte každého písmene, které potřebujete
napsat a dále stiskněte:

T
d
p
s
u

pro přepnutí na velká písmena
pro přidání mezery
TIP! Režim klávesnice dokáže předvídat a ukazuje
vám, co v textu píšete. Tato slova jsou předvídána
na základě vět, které jste zatím napsali. Pokud
si nepřejete používat slova, která vám byla
doporučena, pokračujte v psaní nových slov.
Pokud chcete slova, která vám byla navržena,
použít, stiskněte mezerník, čímž je potvrdíte.

Rozeznávání rukopisu
V režimu rozeznávání rukopisu jednoduše pište
na obrazovku a KU990i převede váš rukopis
do podoby zprávy. Podle toho, co chcete vidět,
si vyberte buď Obrazovku nebo Rámeček.
UPOZORNĚNÍ: Možná bude pro vás snadnější,
když budete v tomto režimu používat dotykový hrot
– v takovém případě je důležité, abyste na hrot příliš
netlačili. Předejdete tak poškození obrazovky.

1
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Nastavení e-mailu
S telefonem KU990i můžete odesílat i přijímat
e-mailové zprávy i na cestách. Nastavení
e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé
a jednoduché.
TIP! Pro procházení seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm
uvidíte více položek.
1 Dotkněte se klávesy

a potom zvolte
možnost Nastavení.
2 Zvolte položku Email a potom
E-mailové účty.
3 Otevřete
a dotkněte
se klávesy Přidat.
4 Nyní si můžete vybrat, jak bude váš
účet fungovat:
Název – zadejte jméno tohoto účtu.
Moje jméno – zadejte svoje jméno.
Uživatelské jméno – zadejte uživatelské
jméno účtu.
Heslo – zadejte heslo k příslušnému účtu.
E-mailová adresa – zadejte e-mailovou
adresu účtu.
E-mail pro odpověď – zadejte odpověď
na e-mailovou adresu.
Server odchozí pošty – zadejte údaje
o účtu.

Server přích. Pošty – zadejte údaje
o účtu.
Max. vel. pro př. – zvolte si velikostní limit
vašich e-mailů, přičemž maximum činí 1 MB.
Typ schránky – Zadejte typ poštovní
schránky, POP3 nebo IMAP4.
Uložit na server – Vyberte si, jestli budete
ukládat e-maily na server. Pro IMAP4 se
vždycky ukládají kopie účtu.
Od. poštu ul. do sl. – Vyberte si, kam se
budou ukládat vaše e-maily IMAP4. Pro
POP3 se kopie účtů ukládají vždy na telefon.
Přístupový bod – vyberte si bod pro
přístup na Internet. Pomocí tlačítka
si
zvolte předem nastavený přístupový bod.
Automatické přijetí – Vyberte si, jestli
chcete používat pokročilé nastavení.
Číslo portu SMTP – Za normálních
okolností bude toto číslo 25.
Port serv. př. p. – Za normálních
okolností je to 110 pro účty POP3
a 143 pro účty IMAP4.
Ověření SMTP – Zvolte si bezpečnostní
nastavení pro server pro odchozí poštu.
Uživ. jméno SMTP – Zadejte uživatelské
jméno SMTP.
Heslo SMTP – Zadejte heslo SMTP.
Zab. přihl. APOP – Zde si můžete vybrat,
jestli chcete aktivovat bezpečné přihlašování
APOP pro účet POP3. Účty IMAP4 jsou vždy
nastaveny na vypnuto.
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Posílání zprávy
Nyní je váš účet nastaven a objeví se
v seznamu účtů ve vaší e-mailové složce.

Automatické vyzvedávání e-mailů
Kontrola nových příchozích e-mailů
u daného účtu může probíhat buď
automaticky nebo ji můžete provádět
manuálně. Pro automatickou kontrolu
viz „Změna nastavení e-mailů“.
Pokud chcete provádět kontrolu manuálně:
1 Dotkněte se

a potom zvolte
možnost Email.
2 Dotkněte se účtu, který chcete používat
a potom zvolte .
3 Zvolte možnost Vyzvedávat zprávy
a KU990i vás připojí k vašemu
e-mailovému účtu a vyzvedne nové zprávy.

Odeslání e-mailu s použitím
nového účtu
1 Dotkněte se

a potom zvolte možnost

Napsat novou.
2 Zvolte Email a otevře se nový e-mail.
3 Pomocí záložek a
zadejte adresu

příjemce a napište svoji zprávu. Pomocí
záložky Soubory můžete připojit obrázky,
videozáznamy, zvukové záznamy nebo jiné
typy souborů.
4 Dotkněte se klávesy Odeslat a váš e-mail
bude odeslán.
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TIP! Na telefon KU990i si můžete posílat
dokumenty ve formátech Word, Text, Excel,
PowerPoint a PDF, které si pak můžete prohlížet
kdekoliv mimo vaši kancelář nebo domov.

Změna nastavení e-mailu
Nastavení e-mailu můžete upravit tak, aby
e-mail fungoval podle vašich potřeb.
TIP! Pro procházení seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm
uvidíte více položek.
1 Dotkněte se klávesy

a potom otevřete
možnost Nastavení.
2 Dotkněte se klávesy Email, potom
E-mailové účty a pak můžete měnit
následující nastavení:
Povolit odpověď na E-mail – Zde si
můžete nastavit umožnění zasílání zpráv
potvrzujících, že si příjemce e-mail přečetl.
Požadovat odpověď na E-mail –
Rozhodněte se, jestli budete vyžadovat
zasílání zpráv potvrzujících, že si příjemce
e-mail přečetl.
Interval načtení – Nastavte si, jak
často má KU990i kontrolovat, zda vám
přišly nové e-mailové zprávy.

Sl

Do
KU
tot

Př
ulo
od
pra
Ko
mů
Od
ulo

te

tl.

e

Zahrnout zprávu při předání
a v odpovědi – Rozhodněte se, jestli sem
zahrnete původní zprávu nebo ne.
Zahrnout přílohu – Nastavte si, jestli
chcete zahrnout původní přílohu.
Automatické na načítání při
roamingu – Nastavte si, jestli chcete
vyzvedávat zprávy i v době, kdy budete
v zahraničí, nebo jestli chcete po tuto dobu
automatické vyzvedávání pozastavit.
Upozornění na nový e-mail – Nastavte
si, jestli chcete být upozorňováni na
příchod nových e-mailů.
Podpis – Vytvořte e-mailový podpis
a zapněte tuto funkci.
Priorita – Zvolte si úroveň priority vašich
e-mailových zpráv.

Složky se zprávami
Domníváme se, že struktuře složek na
KU990i bez problémů porozumíte, je
totiž poměrně jednoduchá.
Přijaté – Všechny zprávy, které přijmete, se
uloží do přijaté pošty. Odtud na ně můžete
odpovídat, můžete je přeposílat a dále s nimi
pracovat – podrobnosti viz níže.
Koncepty – Pokud nemáte čas zprávu dopsat,
můžete ji uložit v rozepsaném stavu.
Odesílané – toto je dočasná složka na
uložení právě odesílaných zpráv.

Odeslaná pošta – Všechny zprávy, které
odesíláte, se uloží do složky Odeslaná pošta.

Správa zpráv
Schránku příchozí pošty můžete rovněž využívat
pro správu vašich zpráv a práci s nimi.
TIP! Pro procházení seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm
uvidíte více položek.
1 Dotkněte se klávesy

a potom zvolte
možnost Přijaté.
2 Dotkněte se klávesy
a potom zvolte
některou z následujících možností:
Odpovědět – Odešlete odpověď na
vybranou zprávu.
Přeposlat – Přepošlete vybranou zprávu
jiné osobě.
Provést hlasový hovor – Zavolejte
osobě, která vám zprávu poslala.
Provést videohovor – Zavolejte
osobě, která vám poslala zprávu,
pomocí videohovoru.
Smazat – Vymažte zprávu.
Napsat novou – Otevřete novou prázdnou
zprávu nebo e-mail.
Kopírovat – Uložte kopii zprávy na telefon
Přesunout – Přesuňte si zprávu na
svůj telefon.
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Posílání zprávy
Filtr – Prohlédněte si zprávy podle typu.
Tím oddělíte SMS od MMS.
Označit/zrušit označení – Označte si
všechny zprávy, které chcete smazat.
Informace o zprávě – Viz další informace
o zprávě, například čas, kdy byla odeslána.
Pokud se vám zobrazí zpráva: Nedostatek
prostoru pro zprávu USIM, měli byste
smazat některé zprávy uložené ve schránce
Příchozí pošta.
Pokud uvidíte zprávu: Nedostatek prostoru
pro zprávy, můžete vymazat buď zprávy
nebo uložené soubory, čímž si vytvoříte
dostatečný prostor.

Používání šablon
Vytvořte si šablony pro zprávy SMS a MMS,
které posíláte nejčastěji. Některé šablony již
jsou v telefonu uloženy – můžete si je podle
potřeby upravovat.
1 Dotkněte se klávesy

potom zvolte
možnost Šablony.
2 Zvolte si možnost SMS nebo MMS.
Potom se můžete dotknout klávesy
pro
možnosti Přidat novou, Úpravit, Smazat
nebo Smazat vše.
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Používání emotikonů
Své zprávy můžete oživit a zpestřit pomocí
emotikonů. Některé často používané
emotikony již najdete na svém telefonu.
1 Dotkněte se klávesy

a potom zvolte
možnost Emotikony.
2 Dotkněte se klávesy
, čímž můžete
Přidat novou, Upravit, Smazat nebo
Smazat vše emotikony.

Změna nastavení SMS
Nastavení zpráv na KU990i je předvolené,
takže můžete posílat zprávy okamžitě. Pokud
chcete nastavení změnit, přečtěte si níže
uvedené informace.
TIP! Pro procházení seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm
uvidíte více položek.

Dotkněte se klávesy
, potom zvolte
možnost Nastavení a následně SMS. Můžete
provádět změny v:
Středisko SMS – Zadejte údaje pro centrum
zpráv.
Doručenka – Nastavte si, jestli chcete přijímat
potvrzení zda byla vaše zpráva doručena.
Doba platnosti – Nastavte si, jak dlouho má
být vaše zpráva uložena v centru zpráv.
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Typy zpráv – Přeměňte SMS na Hlas, Fax,
X.400 nebo E-mail.
Kódování znaků – Zvolte si, jak chcete
šifrovat znaky, to bude mít vliv na velikost vaší
zprávy a v důsledku toho na poplatky, které
vám budou účtovány za datové služby.
Způsob odeslání dlouhého textu –
Nastavte jako Hromadná SMS nebo MMS.

Změna nastavení MMS
Nastavení zpráv na telefonu KU990i je
předem nadeﬁnované tak, abyste mohli
okamžitě posílat zprávy. Pokud chcete
nastavení změnit, přečtěte si následující
informace.
TIP! Pro procházení seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm
uvidíte více položek.

Dotkněte se klávesy
, potom zvolte
možnost Nastavení a následně MMS.
Můžete měnit:
Způsob přijetí – zvolte si Domácí síť
nebo Roamingová síť. Pokud si následně
zvolíte možnost Manuální, budete dostávat
pouze oznámení o MMS a můžete se potom
rozhodnout, jestli si je chcete stáhnout
v plné velikosti.
Doručenka – Nastavte, jestli povolíte a/nebo
budete vyžadovat zprávy o doručení.

Číst odpověď – Nastavte, jestli povolíte
a/nebo budete posílat odpovědi potvrzující, že
jste si zprávu přečetli.
Priorita – Zvolte si prioritu úrovně vašich MMS.
Doba platnosti – Vyberte si, jak dlouho má
být vaše zpráva uložena v centru zpráv.
Trvání snímku – Zvolte si, jak dlouho mají
být snímky zobrazeny na obrazovce.
Režim vytváření – Zvolte si režim
vytváření zpráv.
Doba doručení – Doručte zprávu v určitý
stanovený čas.
Středisko MMS – Zadejte údaje pro vaše
centrum zpráv.

Změna ostatních nastavení
Dotkněte se klávesy
Nastavení a dále:

, potom zvolte

Hlasová schránka – Dotkněte se klávesy
čímž přidáte novou službu Hlasová pošta
nebo se obraťte na svého operátora, který
vám poskytne více informací o této službě.
Servisní zpráva – Nastavte si, jestli chcete
přijímat bloky servisních zpráv. Zde si můžete
rovněž nastavit bezpečnost vašich zpráv tím,
že vytvoříte důvěryhodné a nedůvěryhodné
seznamy odesílatelů.
Info služba – Zvolte si svůj status přijímání,
jazyk a ostatní nastavení.
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Fotoaparát
Rychlé fotografování

Po vyfocení snímku

1 Přepněte režim fotoaparátu na
.
2 Stiskněte spoušť fotoaparátu. Na

Vyfotografovaný snímek se objeví na
obrazovce. Na spodní části obrazovky se objeví
název obrázku společně se čtyřmi ikonami na
pravé straně.

obrazovce se objeví hledáček fotoaparátu.
3 Držte telefon v horizontální poloze,

4

5

6

7

zaměřte objektiv na předmět, který
chcete fotografovat.
Jemně stiskněte spoušť fotoaparátu
a uprostřed obrazovky s hledáčkem se
objeví zorné pole.
Umístěte telefon tak, aby se vám objekt,
který chcete fotografovat, zobrazil
v zorném poli.
Až se zorné pole zbarví zeleně, znamená
to, že se fotoaparát zaostřil na vámi
vybraný předmět.
Úplně stiskněte Spoušť fotoaparátu.

Na

Chcete-li hned fotit další snímek,
. Vaše právě
dotkněte se klávesy
zobrazená fotograﬁe se uloží.
, čímž vymažete
Dotkněte se klávesy
snímek, který jste právě vyfotili, a tuto operaci
potvrďte stisknutím tlačítka Ano. Znovu se
objeví hledáček fotoaparátu.
, čímž si snímek,
Dotkněte se klávesy
který jste právě vyfotili, nastavíte jako tapetu.
Dotkněte se klávesy
, čímž odešlete
fotograﬁi prostřednictvím MMS, E-mailu nebo
prostřednictvím Bluetooth. Viz Odeslání
zprávy, Odesílání a přijímání souborů
s použitím Bluetooth.
TIP! Přepněte režim fotoaparátu na
, čímž otevřete
galerii snímků. Podrobnosti naleznete v části nazvané
Prohlížení uložených fotograﬁí.
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Naučte se pracovat s hledáčkem
Zoom – Dotkněte se klávesy
, čímž sledovaný
objekt přibližujete nebo vzdalujete
K přibližování
můžete rovněž použít jog wheel kolem objektivu.

eví
a

Nastavení – Dotkněte se této ikony, čímž otevřete
menu s nastavením. Viz podrobnosti v části věnované
Používání pokročilého nastavení.
Režim fotoaparátu – Telefon je v režimu fotoaparátu.
Stav blesku
Makro zapnuto / vypnuto
Blesk – viz Používání blesku.
Rychlé nastavení
Kontrast – viz Úprava kontrastu.
Typ záběru – viz Výběr typu záběru.

aci

Zpět – Dotykněte se této klávesy, tím se vrátíte do
pohotovostního režimu.
Uložení do paměti telefonu/do externí paměti

u.

Kvalita obrazu
Velikost obrazu

o

Hodnota ISO
TIP! Pokud zavřete všechny zkratky, bude
obrazovka hledáčku přehlednější. Stačí, když se
jednou dotknete středu hledáčku. Chcete-li tyto
možnosti na obrazovku znovu vrátit, dotkněte se
obrazovky ještě jednou.
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Fotoaparát
Používání blesku

Používání rychlého nastavení

Vý

Blesk je ve výchozím nastavení vypnutý, ale
můžete si vybrat z dalších možností.

1 Zvolením možnosti

1

1 Z levého horního rohu hledáčku si vyberte
2

3
4
5

, čímž vstoupíte od podmenu blesku.
U používání blesku existují tři možnosti:
Automaticky(výchozí) – Váš
fotoaparát sám vyhodnotí, kolik světla je
potřeba na vyfocení kvalitního snímku
a bude-li to nutné, tak blesk sám
použijte.
Vždy vypnuto – Blesk se nikdy
nepoužívá. Tento režim je vhodný tehdy,
když chcete šetřit baterii.
Vždy zapnuto – fotoaparát vždy
aktivuje blesk.
Při pořizování snímku – blesk se
aktivuje při pořizování snímku.
Dotkněte se toho režimu práce s bleskem,
který chcete použít.
Po provedení výběru se menu blesku
automaticky zavře a vy můžete fotografovat.
Ikona blesku v hledáčku se bude měnit podle
toho, jaký režim práce s bleskem je nastaven.

Poznámka: Vždy, když opustíte režim
fotoaparátu, se nastavení blesku vrátí do
výchozího nastavení, v němž je blesk vypnutý.
Pokud blesk přesto potřebujete, tak jej při dalším
otevření fotoaparátu musíte znovu zapnout.
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otevřete menu
rychlého nastavení. To zahrnuje různé
možnosti pro fotografování v noci (např.
Noc nebo Party), pro fotografování krajiny,
fotografování osob nebo fotografování
pohybujících se subjektů (např. režim
Sport). Pokud chcete, aby fotograﬁe byla
lesklejší, zvolte možnost Vysoká citlivost.
2 Dotkněte se předem nastaveného rychlého
nastavení, které nejlépe vyhovuje
stávajícím podmínkám.
3 Pořiďte snímek.

Změna kontrastu
Kontrast deﬁnuje rozdíly mezi světlými
a tmavými místy na fotograﬁi. Obrázek
s nízkým kontrastem bude vypadat
rozmazaně, zatímco obrázek s vysokým
kontrastem bude mnohem ostřejší.
1 Dotkněte se klávesy
.
2 Pohybujte indikátorem kontrastu po

stupnici směrem k
snížíte kontrast
a obrázek bude rozmazanější; pokud se
posunete směrem k
, bude obrázek
ostřejší a bude mít vyšší kontrast.

2

ny,

a

ho

Výběr typu snímku

Panoramatické fotografování

1 Dotkněte se

Díky panoramatickému fotografování můžete
zachytit život takový, jaký je. Můžete
vyfotografovat tři snímky, všechny je seřadit
a spojit je do jednoho snímku tak, že díky
širokému úhlu pohledu vytvoříte
panoramatickou fotograﬁi.

, čímž otevřete dostupné

typy snímků.
2 Vyberte si z pěti možností:
Normální záběr – Toto je
přednastavený typ snímku, snímek se
bude fotografovat normálně tak, jak je
uvedeno v rychlém fotografování.
Panorama – Tento typ snímku je
ideální pro fotografování velké
skupiny lidí nebo pro zachycení
panoramatického pohledu.
Více informací naleznete
v části nazvané Panoramatické
fotografování.
Záběr – Máte na výběr různé žertovné
rámečky, díky nimž se z vašeho
kamaráda stane pirát nebo si s jeho
pomocí jen snímek ozdobíte.
Snímek úsměvu – tento snímek se
skvěle hodí pro fotografování osob.
Zaostřete na fotografovaný objekt a
stiskněte tlačítko fotoaparátu, pokud se
objekt fotografování usmívá, bude
fotograﬁe pořízena automaticky.
Sekvence – v tomto režimu můžete
automaticky nafotit devět snímků v
rychlém sledu za sebou.

1 Dotkněte se klávesy

, čímž otevřete
dostupné typy snímku a zvolte možnost
Panorama.
2 První snímek vyfoťte jako při normálním
focení. V hledáčku se objeví světlá verze
pravé části obrázku.
3 Po vyfocení druhého a třetího snímku,
spojte světlou verzi předchozího obrázku
s obrázkem v hledáčku.
4 V galerii snímků se fotograﬁe
uloží jako tři samostatné snímky
a jeden panoramatický snímek.
Poznámka: Kvůli velikosti obrázku se
panaromatická fotograﬁe objeví v náhledu
snímků mírně zkreslená. Chcete-li, aby se
zobrazila správně, stačí, když se obrázku
dvakrát dotknete.
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Fotoaparát
Používání pokročilého nastavení
V hledáčku se dotkněte klávesy
čímž otevřete všechny možnosti
pokročilého nastavení.

,

Velikost snímku – změňte velikost
fotograﬁe, abyste ji mohli uložit do paměti
nebo udělejte snímek, který je přednastavený
na správnou velikost pro kontakt. Viz Změna
velikosti obrázku.
Kvalita snímku – vyberte si mezi
Maximální, Vysoká a Normální. Čím bude
lepší kvalita snímku, tím ostřejší bude
fotograﬁe, ale v důsledku toho se zvětší
velikosti souboru, což znamená, že budete
moci uložit do paměti méně snímků.
Vyvážení bílé – vyrovnání bílé barvy
zajistí, aby každá bílá část na vaši fotograﬁi
byla realistická. K tomu, abyste dokázali pro
fotoaparát správně nastavit rovnováhu bílé
barvy, budete možná muset určit světelné
podmínky. Můžete si vybrat z možností
Automaticky(výchozí), Žárovka,
Slunečno, Zářivka nebo Zataženo.
ISO – ISO určuje citlivost světelného
senzoru fotoaparátu. Čím vyšší je ISO, tím
citlivější bude fotoaparát. To je ideální za tmy,
kdy nelze použít blesk. Hodnotu ISO si můžete
vybrat z možností Automaticky(výchozí), ISO
100, ISO 200, ISO 400 nebo ISO 800.
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Barevný efekt – vyberte si barevný
odstín, který použijete pro snímek, který právě
pořizujete. Viz Výběr barevného odstínu.
Samospoušť – Samospoušť vám
umožňuje nastavit časový interval, který bude
následovat po stisknutí spouště. Na výběr
máte 3 sekund, 5 sekund nebo 10 sekund.
Tato možnost je ideální pro skupinové foto,
jehož jste součástí.
Zoom – Vyberte si zvětšení, které chcete
použít při focení aktuálního snímku.
Makro – Režim Makro vám umožňuje
fotografovat objekty z velmi malé vzdálenosti.
Pokud se snažíte udělat přiblížený záběr, ale
zorné pole zůstává červené, pokuste se
zapnout režim makro.
Zvuk spouště – Vyberte si jeden ze tří
zvuků spouště.
Zaostření – Vyberte jednu z možností
Automatické zaostření, Ruční zaostření nebo
Sledování obličeje.
Přepnutí fotoaparátu – pro autoportréty
přepněte na vnitřní kameru telefonu KU990i od
LG. Viz Použití vnitřní kamery.
Používaná paměť – vyberte si, jestli
chcete ukládat fotograﬁe do Pamět´ telefonu
nebo do Externí pamět´.
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Rozpoznání mrknutí – vyberte možnost
zapnuto nebo vypnuto.
Poznámka: Po výběru nového nastavení se
vždy dotkněte klávesy Uložit, čímž provedené
změny potvrdíte.
TIP! Když opustíte režim fotoaparátu, všechna
nastavení se vrátí k přednastavené hodnotě
s výjimkou velikosti obrázku a kvality obrázku.
Veškerá nastavení, která nebyla výchozí, budou
resetována – to se týká například barevného
odstínu a ISO. Zkontrolujte je ještě předtím, než
uděláte další snímek.
TIP! Menu nastavení překryje hledáček, takže,
když budete měnit prvky barvy nebo kvality
obrazu, uvidíte v náhledu za menu nastavení
změny provedené v obrázku. Nezapomeňte
se před odchodem z daného režimu dotknout
klávesy Uložit, čímž provedené změny potvrdíte.

Změna velikosti obrazu
Čím má obrázek více pixelů, tím větší bude
velikost souboru, což na druhé straně
znamená, že tím více paměti obrázek zabere.
Chcete-li, aby se do telefonu vešlo více
obrázků, můžete změnit počet pixelů, čímž
zmenšíte velikost souboru.
1 V hledáčku se dotkněte klávesy

v levém
dolním rohu.
2 Z menu nastavení vyberte
.
3 Zvolte si pixelovou hodnotu – na výběr
máte šest číselných možností
(5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) nebo si můžete
ponechat výchozí nastavení.
Kontakty – tímto nastavíte fotoaparát
tak, aby fotil snímky přesně o takové
velikosti, aby je bylo možné přidat do
vašeho telefonního adresáře.
4 Vyberte si velikost, kterou byste chtěli použít
a dotkněte se klávesy Uložit, čímž změny
potvrdíte. Menu nastavení se automaticky
uzavře a vy můžete pořídit další snímek.

nu
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Fotoaparát
Výběr barevného odstínu
1 V hledáčku se dotkněte klávesy
2
3

4
5

v levém

dolním rohu.
Z menu nastavení si vyberte
.
Existuje pět možností barevných odstínů –
Normální (barva), Černobílý, Negativ,
Sépie nebo Otisk.
Dotkněte se barevného odstínu, který byste
chtěli použít a zvolte Uložit.
Po provedení výběru se menu s barevnými
odstíny automaticky uzavře a vy můžete
pořídit další snímek.
TIP! Fotograﬁi snímanou v barvě můžete změnit
na černobílou nebo sépii i poté, co jste snímek
vyfotili, ale černobílou fotograﬁi do tónu sépie
nebo do barvy změnit nemůžete.

Používání vnitřního fotoaparátu

Pr

Telefon LG KU990i má vnitřní fotoaparát
640x480, který není určen jen pro
videohovory, ale také pro fotografování.

1

1 Dotkněte se

, čímž zvolíte vnitřní
fotoaparát a potom vyberte
.
2 Po několika vteřinách se uvidíte
v hledáčku. Pro zachycení záběru
stiskněte normálně spoušť.

2

TIP! Vnitřní kamera má méně nastavení, protože
nemá blesk ani ISO. Přesto můžete měnit
velikost obrazu, jeho kvalitu, rovnováhu bílé barvy
a barevný odstín, a to tak, že se dotknete klávesy
stejně, jako když používáte hlavní fotoaparát.
3 Po pořízení snímku vám budou nabídnuty

stejné možnosti, které jsou dostupné pro
fotografování s hlavním fotoaparátem.
4 Pro návrat do hlavního fotoaparátu se
dotkněte klávesy
a potom
.

3

4
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Prohlížení uložených fotograﬁí

Zobrazení údajů o fotograﬁi

1 Přístup k uloženým fotograﬁím máte z režimu

1 Dotkněte se fotograﬁe, čímž ji přenesete

fotoaparátu a z pohotovostní obrazovky.
V režimu fotoaparátu jednoduše posunete
spínač režimu fotoaparátu na
, zatímco
z pohotovostní obrazovky byste měli
posunout spínač režimu fotoaparátu na
a potom stiskněte spoušť.
2 Na obrazovce se objeví vaše galerie snímků.

do přední části obrazovky s galerií snímků.
v pravém dolním
rohu fotograﬁe.

2 Dotkněte se ikony

3 Fotograﬁe se otočí a zobrazí se údaje o ní –

název fotograﬁe, datum jejího pořízení velikost (v
kilobytech a pixelech) a typ obrázku (např. jpeg).

y

4 Když se dotknete klávesy
3 Dotkněte se jednou fotograﬁe, kterou si

, tak se stránka
s údaji zavře a zobrazí se fotograﬁe.

chcete prohlédnout a tím ji posunete do
přední části galerie.
4 Když se fotograﬁe dotknete podruhé, otevře
se úplně.
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Videokamera
Pořízení krátkého videozáznamu

Po natočení videozáznamu

1 Posuňte spínač režimu fotoaparátu na
.
2 Stiskněte spoušť. Na obrazovce se objeví

Na obrazovce se objeví fotograﬁe z vámi
nahraného obrazového záznamu. Jméno snímku
se zobrazí na spodní části obrazovky společně se
třemi ikonami ve spodní části pravé strany.

hledáček videokamery.
3 Držte telefon v horizontální poloze

4
5

6
7

a namiřte objektiv směrem na předmět,
který chcete natáčet.
Jedním stisknutím spouště spustíte natáčení.
V horní části hledáčku se objeví značka
REC a dole se zobrazí časovač s uvedením
délky obrazového záznamu.
Pro přerušení nahrávání stiskněte
,
nahrávání obnovíte stisknutím
.
Dotkněte se tlačítka
na obrazovce
nebo stiskněte spoušť, čímž podruhé
pozastavíte nahrávání.

Po

Dotkněte se klávesy
, čímž okamžitě
spustíte natáčení dalšího videa. Váš stávající
videozáznam bude uložen.
Dotkněte se klávesy
, čímž vymažete právě
natočený videozáznam a potvrdíte jej stisknutím
klávesy Ano. Znovu se objeví hledáček.
Dotkněte se klávesy
, čímž odešlete
videozáznam jako MMS, E-mail nebo
prostřednictvím Bluetooth. Viz Odesílání zpráv
nebo Odesílání a přijímání souborů pomocí
Bluetooth.
TIP! Posunutím tlačítka režimu kamery na
otevřete galerii. Viz Prohlížení fotograﬁí a
videozáznamů.
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Popis hledáčku
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Zoom - Dotkněte se klávesy
, čímž sledovaný
objekt přibližujete nebo vzdalujete
. K přibližování
můžete rovněž použít jog wheel kolem čoček.
Režim videozáznamu – Zvolí se video režim.
Velikost obrázku
Uložení do paměti telefonu /
do externí paměti
120fps – menší velikost obrázku s čtyřnásobnou
rychlostí přehrávání, které zachycuje děj ohromující
rychlostí 120 záběrů za vteřinu. Pro přehrávání je
nejvhodnější rychlost 15 záběrů za vteřinu. Ideální pro
natáčení událostí, které probíhají velkou rychlostí.
Režim kamery

í

Kontrast – viz Nastavení kontrastu.

vě
ím

Zpět – dotkněte se této klávesy, čímž se vrátíte do
pohotovostního režimu

áv
ocí

Nastavení – když se dotknete této ikony, otevře
se menu nastavení. Viz Používání pokročilého
nastavení.
TIP! Pokud zavřete všechny zkratky, bude
obrazovka hledáčku přehlednější. Stačí, když se
jednou dotknete středu hledáčku. Chcete-li tyto
možnosti na obrazovku znovu vrátit, dotkněte se
obrazovky ještě jednou.
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Videokamera
Změna kontrastu
Kontrast deﬁnuje rozdíly mezi světlými
a tmavými místy na fotograﬁi. Snímek
s nízkým kontrastem bude vypadat
rozmazaně, zatímco obrázek s vysokým
kontrastem bude mnohem ostřejší.
1 Dotkněte se klávesy
.
2 Posunutím indikátoru kontrastu na stupnici

směrem k
snížíte kontrast a snímek
bude rozmazanější; pokud se posunete
směrem k , bude snímek ostřejší
a bude mít vyšší kontrast.

Použití pokročilého nastavení
Dotkněte se v hledáčku klávesy , čímž
otevřete všechny možnosti pokročilého nastavení.
Blesk – zapnuto / vypnuto
Velikost snímku – Změňte velikost
videozáznamu tak, abyste jej mohli uložit do
paměti. Viz Změna velikosti snímku.
Kvalita snímku – vyberte si mezi
Maximální, Vysoká a Normální. Čím bude
lepší kvalita snímku, tím ostřejší bude
fotograﬁe, ale v důsledku toho se zvětší
velikosti souboru, což znamená, že budete
moci uložit do paměti méně snímků.
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Trvání – nastavte si délku trvání
videozáznamu. Zvolte si možnost Normální
nebo MMS, čímž omezíte velikost a budete
moci posílat videozáznamy jako MMS.
TIP! Pokud se rozhodnete pro délku trvání MMS,
zkuste si vybrat nižší kvalitu obrazu – budete tak
moci natočit delší videozáznam.

Zoom – vyberte si přiblížení, které chcete
použít pro snímek, který právě pořizujete.
Ztlumit – pokud použijete volbu
Ztlumit, budete videozáznam nahrávat
bez zvuku.
Vyvážení bílé – Vyrovnání bílé barvy
zajistí, aby každá bílá část na vaši fotograﬁi
byla realistická. K tomu, abyste dokázali pro
fotoaparát správně nastavit rovnováhu bílé
barvy, budete možná muset určit světelné
podmínky. Můžete si vybrat z možností
Automaticky(výchozí), Žárovka,
Slunečno, Zářivka nebo Zataženo.
Barevný efekt – vyberte si barevný
odstín, který chcete použít na právě natáčený
videozáznam. Viz Výběr barevného odstínu.
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Přepnutí na kameru – přepnutím na
vnitřní kameru telefonu LG KU990i můžete
natáčet videozáznam sebe sama. Podrobnosti
naleznete v části Používání vnitřní
videokamery.
Používaná paměť – vyberte si, jestli
chcete uložit své videozáznamy do Pamět´
telefonu nebo do Externí pamět´.
Poznámka: Po výběru nového nastavení se
vždy dotkněte klávesy Uložit, čímž provedené
změny potvrdíte.
TIP! Když opustíte režim videokamery, všechna
nastavení se vrátí k přednastavené hodnotě
s výjimkou velikosti obrazu a kvality obrazu.
Veškerá nastavení, která nebyla předvoleně
nastavena, a která budete vyžadovat, musí být
resetována – to se týká například barevného
odstínu a vyrovnání bílé barvy. Zkontrolujte je
ještě předtím, než natočíte další video.
TIP! Menu nastavení překryje hledáček, takže,
když budete měnit prvky barvy nebo kvality
obrazu, uvidíte v náhledu za menu nastavení
změny provedené v obrázku. Nezapomeňte
se před odchodem z daného režimu dotknout
klávesy Uložit, čímž provedené změny potvrdíte.

Změna velikosti obrazu
Čím má obrázek více pixelů, tím větší bude
velikost souboru, což na druhé straně
znamená, že tím více paměti obrázek zabere.
Chcete-li, aby se do telefonu vešlo více
obrázků, můžete změnit počet pixelů, čímž
zmenšíte velikost souboru.
1 V hledáčku se dotkněte klávesy

v levém
dolním rohu.
2 Z menu nastavení vyberte
.
3 Zvolte si pixelovou hodnotu – na výběr
máte pět možností:
640x384(W) – nejvyšší kvalita,
širokoúhlé zobrazení.
400x240(W) – rovněž širokoúhlé
zobrazení, ale s nižším rozlišením.
640x480 – standardní velikost
VGA. Tato možnost má jedno z nejvyšších
rozlišení, ale nejde o širokoúhlé zobrazení.
320x240 – menší velikost obrázku
a tím i menší velikost souboru. Vhodné pro
ukládání do paměti.
176x144 – nejmenší velikost
obrázku a tím malá velikost souboru.
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4 Vyberte velikost, kterou chcete používat

5 Po provedení výběru se menu s barevnými

a dotkněte se klávesy Uložit, čímž
provedené změny potvrdíte. Menu
nastavení se automaticky zavře a vy
můžete natáčet další videozáznam.

odstíny automaticky uzavře a vy můžete
pořídit další snímek.

Poznámka: Při přehrávání videozáznamů činí
rychlost přehrávání 30 snímků za vteřinu
s výjimkou 120fps, kde činí rychlost
přehrávání 15 snímků za vteřinu.
UPOZORNĚNÍ: Software pro úpravy ve
vašem telefonu LG KU990i je kompatibilní se
všemi druhy videozáznamu s výjimkou formátu
640x381 a 640x480. Počítáte-li s úpravami
videozáznamu, nepořizujte jej v tomto formátu.

Výběr barevného odstínu
1 V hledáčku se dotkněte klávesy

v levém
dolním rohu.
2 Z menu nastavení si vyberte
.
3 Existuje pět možností barevných
odstínů – Normální (barva), Černobílý,
Negativ, Sépie nebo Otisk.
4 Dotkněte se barevného odstínu, který
chcete použít a zvolte Uložit.

TIP! Fotograﬁi snímanou v barvě můžete změnit
na černobílou nebo sépii i poté, co jste snímek
vyfotili, ale černobílou fotograﬁi do tónu sépie
nebo do barvy změnit nemůžete.

1
2

Používání vnitřní videokamery
Telefon LG KU990i má vnitřní videokameru
320x240, která není určena jen pro videohovory,
ale také pro nahrávání videozáznamů.
1 Dotkněte se

, čímž přepnete na vnitřní
kameru a potom vyberte
.
2 Po několika vteřinách se uvidíte
v hledáčku. Jedním stisknutím spouště
zahájíte nahrávání, druhým stisknutím
nahrávání ukončíte.
3 Poté, co natočíte videozáznam, vám budou
nabídnuty stejné možnosti, které jsou
dostupné pro natáčení s hlavní kamerou.
4 Pro návrat na hlavní kameru se dotkněte
klávesy
a potom
.
TIP! Můžete měnit velikost obrazu, jeho kvalitu,
dobu trvání, vypnutí zvuku, vyvážení, barevný
odstín a paměť, a to tak, že se dotknete klávesy
stejně, jako když používáte hlavní kameru.
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Prohlížení uložených videozáznamů

Sledování videozáznamů v televizi

1 Posuňte spínač režimu kamery na

Připojte telefon KU990i k televizi pomocí
výstupního televizního kabelu. Otevřete
videozáznam, který chcete v televizi sledovat,
stiskněte a zvolte
.

a potom stiskněte spoušť.
2 Na obrazovce se objeví vaše galerie snímků.

Poznámka: Výstupní kabel pro televizi lze
zakoupit samostatně.
UPOZORNĚNÍ: Se sledováním televize
jsou kompatibilní všechny formáty s výjimkou
320x240 a 176x144.

ry,

í

3 Jednou se dotkněte videozáznamu, který si

chcete pustit a tím jej posunete do přední
části galerie.
4 Když se videozáznamu dotknete podruhé,
otevře se úplně.

ou
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Prohlížení fotograﬁí a videozáznamů
1 Na pohotovostní obrazovce posuňte

spínač režimu fotoaparátu na
a stiskněte spoušť.
2 Na obrazovce se objeví vaše galerie snímků.

Použití funkce zoom při prohlížení
videozáznamu nebo fotograﬁe
Chcete-li obrázek zvětšit, stiskněte opakovaně
. Pro zmenšení stiskněte
. Po
tlačítko
oblasti, která vás zajímá se můžete pohybovat
s použitím miniatury v pravém spodním rohu.

Úprava hlasitosti při prohlížení
videozáznamu

3 Jednou se dotkněte fotograﬁe nebo

videozáznamu, který si chcete prohlédnout
a tím jej přenesete do přední části galerie.
4 Druhým dotykem jej celý otevřete.
5 Videozáznamy se začnou automaticky
přehrávat. Chcete-li přehrávání přerušit,
dotkněte se obrazovky, na níž se vám
následně objeví další možnosti a zvolte .
TIP! Když se dotknete položky Standardní nebo
Náhodný ve spodní části obrazovky, změníte
tím způsob, jakým se zobrazují vaše fotograﬁe
a videozáznamy v galerii.
TIP! Chcete-li některou fotograﬁi nebo
videozáznam smazat, otevřete jej a zvolte
možnost . Potvrďte stisknutím volby Ano.
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Pro úpravu hlasitosti zvuku na videozáznamu
během přehrávání posunujte jezdcem
směrem nahoru a dolů po stupnici hlasitosti,
která je na levé straně obrazovky. Kromě toho
můžete také pohybovat ovládacím kruhem jog
wheel kolem objektivu.

Zachycení snímku z videozáznamu
1 Vyberte videozáznam, ze kterého chcete

zachytit snímek.
2 Dotkněte se tlačítka

3
4
5
6

, čímž přerušíte
přehrávání videozáznamu na snímku, ze
kterého chcete udělat obrázek a dotkněte
se pravé strany obrazovky, čímž otevřete
menu s možnostmi.
Z menu možnosti vyberte volbu
.
Zvolte možnost Uložit.
Obrázek se objeví na obrazovce společně
se jménem obrázku.
Dotkněte se obrázku a potom se stisknutím
vraťte na galerii.
klávesy
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7 Obrázek se uloží do složky Moje Obrázky

a objeví se v galerii. K tomu, aby se
obrázek objevil, musíte galerii zavřít
a znovu ji otevřít.
UPOZORNĚNÍ: Pokud se multimediální
soubor nenahraje do telefonu, nebudou některé
funkce fungovat tak, jak mají.

Prohlížení detailů videozáznamu
nebo fotograﬁe
Videozáznamy a fotograﬁe jsou seskupeny
v galerii. Pokud nebude snadné rozeznat,
které z nich jsou fotograﬁe a které
videozáznamy, můžete se podívat na údaje
o těchto souborech. Například videozáznamy
bývají soubory formátu AVI nebo 3GP
a fotograﬁe bývají soubory typu JPEG nebo
GIF.
1 Když se dotknete snímku z videozáznamu

nebo fotograﬁe, přesunete jej do přední
části obrazovky s galerií.
2 Dotkněte se klávesy
v pravém
dolním rohu snímku z videozáznamu
nebo fotograﬁe.
3 Snímek z videozáznamu nebo fotograﬁe se
otočí a vy uvidíte jméno souboru, datum,
kdy byl vyfotografován nebo natočen, jeho
velikost (v kilobytech a pixelech) a také to,
zda se jedná o obrázek nebo videozáznam
(např. AVI nebo JPEG).

4 Dotkněte se tlačítka

, čímž zavřete
stránku s údaji a zobrazíte videozáznam
v klidové fázi nebo fotograﬁi.

Odeslání fotograﬁe nebo
videozáznamu z galerie
1 Dvakrát se dotkněte fotograﬁe nebo

videozáznamu, čímž jej otevřete. Pokud
zvolíte videozáznam, stiskněte tlačítko
poté, co se spustí jeho přehrávání.
TIP! Ve složce Moje obrázky můžete fotograﬁi
nebo videozáznam přejmenovat. Vyberte
požadovanou fotograﬁi nebo video, dotkněte se
klávesy
a zvolte možnost Přejmenovat. Pak
zadejte nové jméno fotograﬁe nebo videozáznamu.
2 Dotkněte se pravé strany obrazovky, čímž

otevřete menu s možnostmi.
a vyberte, jak byste chtěli
videozáznam nebo fotograﬁi poslat: jako
Zpráva, Email, nebo prostřednictvím
Bluetooth, YouTube.

3 Zvolte
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4 Vybraná aplikace pro zasílání zpráv se

3
4

otevře a vy můžete příslušný videdozáznam
nebo fotograﬁi poslat.
Poznámka: Pokud budete fotograﬁi nebo
videozáznam posílat prostřednictvím MMS,
tak možná bude nutné před odesláním upravit
velikost souboru. Některá videa mohou být
velká a nelze je prostřednictvím MMS vůbec
poslat – v takovém případě si vyberte
některou jinou možnost odeslání.

Prohlížení fotograﬁí ve formě
prezentace
V režimu prezentace si můžete
prohlédnout všechny fotograﬁe v galerii
jednu po druhé stejným způsobem, jako
v prezentaci. Videozáznamy nelze
v tomto režimu prohlížet.
1 Prezentace se spustí tím, že se dvakrát

dotknete fotograﬁe, kterou chcete
prezentaci zahájit.
2 Dotkněte se pravé strany obrazovky, čímž
se otevře menu s možnostmi.
3 Vyberte
.
4 Spustí se prezentace.

5

V rámci prezentace existuje pět možností.

Up

Dotknutím klávesy
rychlost prezentace.

Sv
řad
je
ne

zvýšíte nebo snížíte

Dotkněte se klávesy
, čímž budete
zobrazovat fotograﬁe v náhodném pořadí (tj. ne
chronologicky tak, jak jsou uspořádány v galerii).
Dotkněte se klávesy
další fotograﬁi.

Dotkněte se klávesy , čímž se vrátíte
k poslední zobrazené fotograﬁi.
Dotkněte se kláves / , čímž prezentaci
na určitém snímku přerušíte. Opětovným
dotknutím přehrávání obnovíte.

Nastavení fotograﬁe jako tapety
1 Dvakrát se dotkněte fotograﬁe, kterou

chcete nastavit jako tapetu, čímž ji otevřete.
2 Dotkněte se pravé strany obrazovky, čímž

otevřete menu s možnostmi.
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3 Dotkněte se
.
4 Obrazovka přepne na režim Portrét.Vyberte

část fotograﬁe, kterou chcete použít jako
tapetu, tím, že budete hýbat zeleným
rámečkem na miniatuře. Tato oblast se
objeví na obrazovce ve skutečné velikosti.
5 Až budete s výběrem spokojeni,
stiskněte Nastavit.

Upravování fotograﬁí
S vašimi fotograﬁemi můžete dělat celou
řadu věcí, existuje spousta možností, jak
je můžete měnit, přidávat k jiné fotograﬁe
nebo je trochu oživit.
1 Otevřete fotograﬁi, kterou chcete upravit

a dotkněte se ji, tím otevřete menu
s možnostmi.
2 Zvolte možnost
. Zobrazí se následující
obrazovka.

3 Fotograﬁi můžete upravovat s použitím

následujících ikon:
Zastřihnutí fotograﬁe. Vyberte čtvercovou
nebo kruhovou část fotograﬁe a pohybem
prstu po obrazovce zvolte požadovanou plochu.
Pomocí této ikony můžete do fotograﬁe
libovolně kreslit. Zvolte si tloušťku čáry ze čtyř
níže
možností. Pro změnu barvy čáry viz
(barevná ikona se změní ve vámi zvolenou barvu).
Viz Přidávání textu do fotograﬁe.
Svoji fotograﬁi můžete ozdobit razítkem.
Vyberte si z nabídky různých razítek
a dotkněte se fotograﬁe na místě určeném pro
razítko. Pro změnu barvy razítka viz
níže.
Změňte barvu razítka, čáry nebo textu.
Předtím, než budete kreslit, psát nebo než
opatříte fotograﬁi razítkem, si vyberte barvu.
Zvolte tloušťku gumy a pak můžete razítka,
čáry nebo text na fotograﬁi jednoduše vygumovat.
Uložte změny provedené na
fotograﬁích. Uložené změny můžete uložit buď
do Původního soubor nebo jako Nový
soubor. Pokud si vyberete Nový soubor,
zadejte jméno souboru.
Pomocí této ikony zrušíte poslední
Úpravu nebo Více úprav, které jste na
fotograﬁi provedli.
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Viz Přidání úpravy k fotograﬁi.
Dotknutím otevřete další možnosti
úprav, mimo jiné Morphing, Barevný,
Přesun barev, Otáčení a Zrcadlo. Existují
i pokročilejší možnosti úprav. Viz Tvarování
fotograﬁe, Zvýraznění barev a Změna barev
ve fotograﬁi.
, čímž se vrátíte
Dotkněte se klávesy
zpět na galerii.

Přidání textu do fotograﬁe
1 Na obrazovce věnované úpravám se

.

dotkněte ikony

2 Zvolte možnost Podpis pro přidání

neorámovaného textu nebo si vyberte některou
z možností mluveného textu v bublinách.
3 Pomocí klávesnice napište text a dotkněte
se klávesy Hotovo.
4 Když se textu dotknete, můžete s ním hýbat
a posunout jej na Vámi vybrané místo.

Provedení úprav fotograﬁe
1 Z obrazovky věnované úpravám zvolte

možnost

.

2 Můžete si vybrat ze šesti možností úprav

fotograﬁe:
Zjemnit – Posouváním jezdcem po
stupnici můžete zmírnit ostrost fotograﬁe.
Pro uložení změn stiskněte Hotovo,
v případě, že chcete změny anulovat, zvolte
možnost Zrušit.
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Zostřit – posouváním jezdcem po stupnici
můžete fotograﬁi zaostřit. Pro uložení změn
stiskněte Hotovo, v případě, že změny
chcete anulovat, zvolte možnost Zrušit.
Mozaikové rozostření – Dotykem můžete
rovněž fotograﬁi upravit tak, aby získala
podobu rozostřené mozaiky. Pro návrat
k normální fotograﬁi se dotkněte klávesy Zpět.
Záběr – Dejte si fotograﬁi do rámečku.
Můžete být vyzváni ke změně velikosti
obrázku. Pro zobrazení typů rámečků
zvolte Ano. Tím vložíte vybraný rámeček
na fotograﬁi.
Změnit velikost – Zde můžete dotykem
zobrazit dostupné velikosti. Dotykem zvolte
požadovanou velikost, tím změníte
velikost fotograﬁe.
Barevný efekt – Zde můžete změnit barvu
fotograﬁe na Černobíle, Sépie, Barevný
negativ, Enhanced RGB nebo Kontrast.
Pokud se rozhodnete pro možnost Kontrast,
posuňte jezdcem po stupnici, čímž zvětšíte
nebo zmenšíte kontrast.
3 Pro zrušení změny se jednoduše dotkněte
klávesy Zpět.
TIP! Na fotograﬁi můžete provést více úprav,
ovšem s výjimkou změny barvy, kterou můžete
v danou chvíli vybrat pouze jednu.
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ět.

Tvarování fotograﬁe

3 Vyberte si část fotograﬁe. Kolem všech

Tvarování fotograﬁe je ideální nástroj,
pomocí kterého můžete například změnit
výraz v obličeji vašich přátel, nebo s jeho
pomocí můžete fotograﬁi prostě zkreslit
a pokusit se z ní udělat umělecké dílo.
1 Z obrazovky na úpravy vyberte klávesu
.
2 Vyberte možnost Morphing a na fotograﬁi

se objeví čtyři křížky.

6

3 Posuňte křížky po fotograﬁi tak, až budou na

části, kterou chcete tvarovat. Pokud například
chcete tvarovat obličej, umístěte křížky na
vnější rohy obou očí a do koutků úst.

te

7

Změny barev ve fotograﬁi
1 Z obrazovky na provádění změn vyberte

vu
ý
t.
st,
e

e

4
5

částí fotograﬁe v této oblasti, které mají
stejnou nebo podobnou barvu, se objeví
čára kopírující jejich obrys. Jako příklad
můžeme uvést vlasy dotyčné osoby nebo
barvu svetru.
Dotkněte se klávesy Hotovo.
Kromě označené části, u níž chcete zvýraznit
barvy, všechny barvy z fotograﬁe zmizí.
Intenzitu výraznosti barvy změníte tím,
že budete posouvat jezdcem po stupnici
intenzity nahoru a dolů.
Zvolením možnosti Uložit uložíte
provedené změny.

možnost

.

2 Zvolte Přesun barev.
3 Vyberte si část fotograﬁe. Kolem všech

4 Vyberte si obličej, podle kterého byste

chtěli fotograﬁi upravit.
5 Zvolením možnosti Uložit změny uložíte.

Zvýraznění barev na fotograﬁi
1 Z obrazovky na úpravy zvolte možnost
2 Zvolte Barevný akcent.

.

4
5
6
7

částí fotograﬁe v této oblasti, které mají
stejnou nebo podobnou barvu, se objeví
čára, kopírující jejich obrys. Jako příklad
můžeme uvést vlasy dotyčné osoby nebo
barvu svetru.
Dotkněte se klávesy
a zvolte barvu.
Stiskněte tlačítko Hotovo.
Část fotograﬁe, kterou jste si vybrali pro
zvýraznění barvy změní barvu dle vašeho výběru.
Změny uložíte stisknutím tlačítka Uložit.
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Úpravy videozáznamu

Spojení dvou videozáznamů

Nástroje určené k úpravám jsou dostupné pro
všechny typy videozáznamu s výjimkou
640x384 a 640x480. Pokud hodláte
videozáznamy upravovat, tak je neukládejte
v těchto formátech.

1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit,

2
3

Zkrácení délky videozáznamu
1 Otevřete videozáznam, který chcete

upravovat, zvolte možnost a dotkněte se
obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
2 Vyberte
a zvolte možnost Zkrátit.
3 Dotkněte se klávesy
a pomocí ikon
a
označte nové body začátku
a konce videozáznamu.

4

5

6

zvolte ikonu a dotkněte se obrazovky,
čímž se zobrazí dostupné možnosti.
Zvolte možnost
a vyberte
Sloučit video.
Otevře se složka Moje videa. Vyberte si
video, které chcete připojit a dotkněte se
klávesy Vybrat.
Dotkněte se klávesy Efekt, tím si vyberete,
jakým způsobem videa spojíte: Žádné,
Zeslab., Pan zoom, Ov., Odkrýt, Osl.,
Šachovnice nebo Rozp.
Stiskněte klávesy Uložit a následně Ano,
tím uložíte nové spojené video. Buď můžete
přepsat původní soubor nebo jej můžete
uložit jako nový soubor.
Opakováním těchto kroků můžete spojit
více videozáznamů.

Spojení fotograﬁe s videem
1 Otevřete video, které chcete upravovat,

4 Dotkněte se klávesy Náhled a prohlédněte

si, jestli vám upravené video vyhovuje.
5 Dotkněte se klávesy Uložit nebo se

dotkněte klávesy
, tím se vrátíte do
galerie a zrušíte provedené změny.
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zvolte možnost a dotkněte se obrazovky,
tím zobrazíte dostupné možnosti.
2 Vyberte si
a zvolte možnost
Sloučit obrázek.
3 Otevře se složka Moje obrázky. Vyberte
si fotograﬁi, kterou chcete k videu připojit
a zvolte Vybrat.
4 Dotkněte se fotograﬁe a posuňte ji tak,
abyste ji připojili ke konci nebo k začátku
videozáznamu.

5

6

7

Př
1

2
3
4
5

vit,

e,

,
ete

5 Dotkněte se klávesy Provést, čímž si

zvolíte, jak chcete fotograﬁi a videozáznam
spojit: Žádný, Zeslab., Pan zoom, Ov.,
Odkrýt, Osl., Šachovnice nebo Rozpl.
6 Stiskněte klávesu Uložit a následně Ano. Buď
můžete přepsat původní soubor nebo můžete
výsledný soubor uložit jako nový soubor.
7 Opakováním těchto kroků můžete připojit
další fotograﬁe

Přidání textu k videozáznamu
1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat,

2
3
4
5

vyberte klávesu a otkněte se obrazovky,
čímž se vám zobrazí dostupné možnosti.
Vyberte
a Překrývání textu.
Pomocí klávesnice zadejte text a zvolte
možnost Hotovo.
Dotkněte se klávesy
a pomocí klávesy
označte, kdy chcete, aby se text objevil.
Dotkněte se té oblasti na obrazovce, kde
se má text objevit.

6 Dotkněte se klávesy

, tím označíte,
kdy chcete, aby text zmizel.
7 Prohlédněte si Náhled a ujistěte se,
že jste s výslednou podobou vloženého
textu spokojeni.
8 Stiskněte klávesu Uložit a následně Ano.
Můžete buď přepsat původní soubor nebo
můžete výsledek uložit jako nový soubor.
9 Opakováním těchto kroků můžete přidat
další text.

Překrytí fotograﬁe
1 Překrytí fotograﬁe
2
3

4

ky,

t

5

6
7

a dotkněte se
obrazovky, tím se zobrazí dostupné možnosti.
Zvolte možnost
a následně
Překrývání obrázku.
Otevře se složka Moje obrázky. Vyberte si
fotograﬁi, kterou chcete použít pro překrytí
videozáznamu a dotkněte se klávesy Vybrat.
Dotkněte se klávesy
a pomocí
a
vyznačte, kde chcete, aby se
fotograﬁe objevila.
Dotkněte se oblasti na obrazovce, kde
chcete, aby se fotograﬁe objevila. Pokud
je fotograﬁe příliš velká, překryje celou
obrazovku a nejen vybranou oblast.
Dotkněte se
, čímž vyznačíte, kdy
byste chtěli, aby fotograﬁe zmizela.
Prohlédněte si Náhled a ujistěte se, zda
překrytí fotograﬁí vyhovuje vaším představám.
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Vaše snímky a videozáznamy
8 Dotkněte se klávesy Uložit a následně Ano.

6 Prohlédněte si Náhled a ujistěte se, zda

Můžete buď přepsat původní soubor nebo
můžete výsledek uložit jako nový soubor.
9 Opakováním těchto kroků můžete přidat
nové fotograﬁe.

jste s hlasovým záznamem spokojeni.
7 Stiskněte klávesu Uložit a potom Ano,
tím výsledek uložíte. Můžete buď přepsat
původní soubor nebo můžete výsledek
uložit jako nový soubor.
8 Opakováním těchto kroků můžete
k videozáznamu přidávat další
hlasové záznamy.

Přidání hlasového záznamu
1 Otevřete videozáznam, který chcete

upravovat, zvolte klávesu a dotkněte se
obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
2 Vyberte
a následně zvolte možnost
Záznam hlasu.
3 Kvalita původního zvukového záznamu bude
ovlivněna přidáním hlasového záznamu.
Pokračujte stisknutím klávesy Ano.
4 Dotkněte se klávesy
, tím zobrazíte
svůj videozáznam. Až se dostanete k části,
kam byste chtěli vložit hlasový záznam,
stiskněte tlačítko
.

Přidání soundtracku
k videozáznamu
1 Otevřete videozáznam, který chcete

2
3

4
5

6
5 Stisknutím tlačítka

ukončíte nahrávání

a přehrávání.
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upravovat, zvolte klávesu a dotkněte se
obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
Vyberte
a následně zvolte možnost
Vyrovnávání audia.
Otevře se složka Zvuky. Vyberte si stopu,
kterou byste chtěli k videozáznamu přidat
a dotkněte se klávesy Vybrat.
Původní zvuk z videozáznamu se smaže.
Pokračujte stisknutím klávesy Ano.
Pokud je zvukový záznam kratší než
videozáznam, rozhodněte se, zda jej chcete
přehrát Jednou nebo jestli jej chcete
přehrávat Opakovaně.
Můžete buď přepsat původní soubor nebo
můžete výsledek uložit jako nový soubor.

Zm
vi
1

2
3
4

Př
1

2
3
4

Změna rychlosti vašeho
videozáznamu
1 Otevřete videozáznam, který chcete

upravovat, zvolte a dotkněte se obrazovky,
tím se zobrazí dostupné možnosti.
2 Zvolte
a Časování.
3 Vyberte si jednu ze čtyř nabízených
rychlostí: x4, x2, x1/4, x1/2.
4 Můžete buď přepsat původní soubor nebo
můžete výsledek uložit jako nový soubor.

Přidání tlumícího efektu
1 Otevřete videozáznam, který chcete

.

t

ete

upravovat, zvolte klávesu
a dotkněte se obrazovky, tím zobrazíte
dostupné možnosti.
2 Vyberte
a následně zvolte možnost
Tlumící efekt.
3 Můžete buď přepsat původní soubor nebo
můžete výsledek uložit jako nový soubor.
4 Váš videozáznam bude nyní na začátku
přehrávání jakoby vystupovat z mlhy
a konci přehrávání bude postupně mizet.

o
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Multimédia
Jakékoliv multimediální soubory můžete ukládat
do paměti telefonu tak, abyste měli snadný
přístup ke všem obrázkům, zvukům,
videozáznamům a hrám. Své soubory můžete
rovněž ukládat na paměťovou kartu. Výhoda
používání paměťové karty spočívá v tom, že si
díky ní můžete uvolnit prostor v paměti telefonu.
Pro přístup k multimediálnímu menu stiskněte
a potom
. Zvolte Můj materiál, čímž
otevřete seznam složek, v nichž jsou uloženy
všechny vaše multimediální soubory.

Moje obrázky
Složka Obrázky obsahuje seznam obrázků
včetně těch obrázků, které jsou na telefonu
uloženy již od výrobce, obrázků, které jste si
tam uložili sami a vámi nafocených obrázků.
Dotkněte se ikony , tím přejdete
z miniatury na seznam.

TIP! Pro listování v seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm
uvidíte více položek.

5

Odeslat – Pošlete obrázek někomu jinému.
Použít jako – Nastavte obrázek, aby se
objevoval vždy v určitou dobu.
Označit / Zrušit označení – Vyberte více souborů.

Přesunout – Přesunout obrázek z paměti
telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.
Kopírovat – Kopírujte obrázek z paměti
telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.
Smazat – Smažte obrázek.
Přejmenovat – Přejmenujte obrázek.
Vytvořit novou složku – Vytvořte novou
složku v rámci složky Moje obrázky.
Prezentace – Spusťte prezentaci.
Tisk – Vytiskněte obrázkový soubor
prostřednictvím PictBridge nebo Bluetooth.

Menu s možnostmi ve
složce Moje obrázky

Seřadit podle – Roztřiďte obrázky do určitého pořadí.

Výběr paměti – Zobrazte stav paměti.

Po

Možnosti, z nichž si můžete vybírat ve složce
Obrázky, závisí na tom, jaký typ obrázku jste
si vybrali. U obrázků, které jste si sami nafotili,
můžete využívat všechny možnosti, ale pro
obrázky, které byly na telefonu již od výrobce,
můžete používat pouze možnosti Použít jako,
Tisknout, Seřadit podle a Výběr paměti.

Odeslání fotograﬁe

Ob
ob
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1 Dotkněte se
a potom
.
2 Dotkněte se Můj materiál a potom zvolte

možnost Moje obrázky.
3 Vyberte fotograﬁi a stiskněte klávesu
.
4 Dotkněte se klávesy Odeslat a vyberte si
z dostupných možností – buď Zpráva,
E-mail nebo Bluetooth.

1
2
3
4

5 Pokud zvolíte možnost Zpráva nebo

Email, tak se fotograﬁe přiloží ke
zprávě a vy můžete psát a posílat
zprávy jako normálně. Rozhodnete-li se
pro Bluetooth, budete vyzváni, abyste
zapnuli Bluetooth a telefon vyhledá
zařízení, kam má obrázek odeslat.

Odchozí hovor – Nastavte obrázek, který se
bude objevovat během odchozích hovorů.

Spuštění – Nastavte obrázek, který se
objeví při zapnutí telefonu.
Vypnutí – Nastavte obrázek, který se
objeví při vypnutí telefonu.
Obrázky kontaktů – Přiřaďte obrázek
k příslušné osobě ve vašem seznamu
kontaktů tak, aby se obrázek zobrazil tehdy,
když vás dotyčná osoba zavolá.

rů.

Organizování obrázků
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Můj materiál

.

a potom Moje obrázky.
3 Dotkněte se možnosti

a potom
Seřadit podle.
4 Vyberte si z možností Datum, Typ
nebo Jméno.

adí.

e

Domovská obrazovka - Nastavit tapetu
pro obrazovku v pohotovostním režimu.

Použití obrázku
Obrázky můžete používat jako tapety a spořiče
obrazovky nebo dokonce pro identiﬁkaci volajícího.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost Můj materiál a potom

Obrázky.
3 Vyberte obrázek a dotkněte se možnosti
.
4 Dotkněte se klávesy Použít jako a vyberte

si z následujících možností:

Poznámka: Obrázky můžete třídit podle
kategorií a rovněž je můžete třídit manuálně
s použitím možnosti Přesunout.

Smazání obrázku
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Můj materiál

.

a potom Moje obrázky.
3 Vyberte obrázek a dotkněte se klávesy
.
4 Dotkněte se klávesy Smazat a potvrďte

stisknutím klávesy Ano.
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Multimédia
TIP! Pro rychlé vymazání některého souboru
ve složce Můj materiál se jej jednou dotkněte,
a stiskněte pevnou klávesu c.
Potvrďte stisknutím klávesy Ano.

Přesouvání nebo kopírování obrázku
Obrázek můžete přesouvat nebo kopírovat mezi
pamětí telefonu a paměťovou kartou. To vám
pomůže ušetřit místo v paměti telefonu nebo si
tím můžete zabezpečit obrázky proti jejich ztrátě.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost Můj materiál
a potom Moje obrázky.
3 Vyberte obrázek a dotkněte se klávesy
.
4 Zvolte Přesunout nebo Kopírovat.

Značení obrázků a rušení označení
V případě, že chcete přesunout, kopírovat,
odeslat nebo vymazat několik obrázků
najednou, musíte je nejdříve identiﬁkovat tím,
že je označíte pomocí křížku.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost Můj materiál
a potom Moje obrázky.
3 Vyberte
a potom Označit /
Zrušit označení.
4 Na levé straně každého obrázku se objeví
okénko. Dotkněte se obrázku a v okénku
se objeví křížek, který obrázek označuje.
5 Chcete-li zrušit označení dotkněte se znovu
obrázku tak, aby z okénka zmizel křížek.
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6 Poté, co označíte všechna okénka, stiskněte

a vyberte jednu z nabízených možností.

Vytvoření prezentace
Pokud se chcete podívat na všechny obrázky
na telefonu nebo když si jimi chcete listovat,
můžete si vytvořit prezentaci – nebudete
muset ztrácet čas zbytečným otevíráním
a zavíráním jednotlivých obrázků.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Můj materiál

.

a potom Moje obrázky.
a potom zvolte
možnost Prezentace.
4 Pomocí kláves
a se pohybujte po
jednotlivých obrázcích nebo se dotkněte
, čímž se budou obrázky zobrazovat
v náhodném pořadí.
3 Dotkněte se klávesy

Ko

Mů
už
1
2
3
4

Po
vlo
vyb

M

Slo
zv
mů
na

Po
1
2
3
4

ěte
tí.

y

t

Kontrola stavu paměti

5 Dotkněte se klávesy

Můžete se podívat, jak velkou část paměti jste
už využili a kolik vám ještě zbývá.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Můj materiál

.

a potom Moje obrázky.
a potom vyberte
možnost Správa paměti.
4 Vyberte si možnost Paměť telefonu nebo
Externí paměť.
3 Dotkněte se klávesy

Poznámka: Pokud nemáte v telefonu
vloženou paměťovou kartu, nebudete si moci
vybrat Externí paměť.

Moje zvuky

a vyberte možnost
Použít jako.
6 Vyberte si z možností Vyzvánění
hlasového hovoru, Vyzvánění
videohovoru, Tón zprávy,
Spuštění, Vypnutí.

Moje videa
Složka Videa ukazuje seznam stažených
videozáznamů a videozáznamů, které jste si
na telefonu sami nahráli

Sledování videozáznamu
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Můj materiál

.

a potom Moje videa.

Složka Zvuky obsahuje Výchozí
zvuky a Hlasové záznamy. Zde
můžete spravovat, odesílat nebo
nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

3 Vyberte video a dotkněte se možnosti Přehrát.

Používání zvuku
1 Dotkněte se klávesy

a potom

.

2 Zvolte možnost Můj materiál

a potom Moje zvuky.
3 Vyberte možnost Výchozí zvuky nebo

Hlasové záznamy.
4 Vyberte zvuk a poslechněte si jej tím, že se

dotknete klávesy Přehrát.
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Multimédia
TIP! Pro rychlé vymazání některého souboru
ze složky Můj materiál se jej jednou dotkněte,
a stiskněte pevnou klávesu c.
Potvrďte stisknutím klávesy Ano.

Používání možností během doby,
kdy je pozastaveno video
Pozastavte přehrávání videa a dotkněte se klávesy
. Můžete si vybrat z následujících možností:
Sejmout – Zachytit zastavený snímek
a použít jej jako obrázek.
Informace o souboru - Zde si můžete
přečíst údaje ohledně jména, velikosti, data,
času, typu, délky trvání, velikosti, ochrany
a ochrany autorských práv.
Odeslat – Odeslat videozáznam v rámci
zprávy, emailu nebo prostřednictvím Bluetooth.
Použít jako – Použít videozáznam jako
vyzváněcí tón.
Editor videa – Zde můžete příslušný
videozáznam upravovat.

Úpravy videoklipu
Během doby, kdy se videozáznam přehrává
a je v režimu Pauza, si můžete vybrat z celé
řady možností, jak upravovat videoklip.
TIP! Videoklip používaný jako vyzváněcí tón
upravovat nemůžete.
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Po
vy

1 Vyberte si videozáznam a dotkněte se

ikony Přehrávat.
2 Dotkněte se klávesy a potom
.
3 Zvolte možnost Editor videa a vyberte si
z následujících možností:
Zkrátit – Ořízněte videozáznam a zkraťte jej
pouze na tu část, o níž máte zájem.
Sloučit video – Spojte video
s jiným videoklipem.
Sloučit obrázek – Spojte
videozáznam s některým obrázkem
s vaší složky Obrázky.
Překrývání textu – Vložte do
videozáznamu text.
Překrývání obrázku – Vložte do
videozáznamu obrázek.

1
2

Po

Odeslání videoklipu
1 Vyberte videozáznam a dotkněte se klávesy
2 Dotkněte se klávesy Odeslat, přičemž

máte na výběr z těchto možností: Zpráva,
Email nebo Bluetooth, YouTube.
3 Pokud si zvolíte možnost Zpráva nebo
Email, připojíte videoklip ke zprávě a pak
můžete zprávu normálně napsat a odeslat.
Rozhodnete-li se pro Bluetooth, budete
vyzváni, abyste zapnuli Bluetooth a váš
telefon vyhledá zařízení, na které může
videoklip poslat.

.
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zn
Po
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Použití videoklipu jako
vyzváněcího tónu
1 Vyberte videozáznam a dotkněte se

klávesy

a,

k
at.

.

2 Dotkněte se klávesy Použít jako a vyberte

ej

si z možností Vyzvánění hlasového
hovoru nebo Vyzvánění videohovoru.

Použití menu s video možnostmi

.

Ze složky Videa si můžete vybrat
z následujících možností:
Použít jako – Nastavte si videozáznam jako
svůj vyzváněcí tón.
Odeslat – Pošlete videozáznam některé
jiné osobě.
Přesunout – Přesuňte videozáznam z paměti
telefonu na paměťovou kartu a naopak.
Kopírovat – Kopírujte videozáznam z paměti
telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.
Smazat – Smažte videozáznam.
Přejmenovat – Přejmenujte videozáznam.
Označit/Zrušit označení – Vyberte více souborů.
Vytvořit novou složku – Vytvořte novou
složku v rámci složky Videa.
Seřadit podle – Roztřiďte videozáznamy do
určitého pořadí.
Výběr paměti – Zobrazte stav paměti.

Moje hry a aplikace
Můžete si do telefonu stahovat nové hry
a aplikace a budete mít o zábavu postaráno.

Stahování her
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost Můj materiál a potom

Moje hry a aplikace.
3 Vyberte možnost Stáhnout hry a dotkněte

se klávesy Připojit.
4 Připojíte se k webovému portálu, odkud si

můžete stáhnout hru.
TIP! Pro rychlé vymazání některého souboru
ve složce Můj materiál se jej jednou dotkněte,
a stiskněte pevnou klávesu c.
Potvrďte stisknutím klávesy Ano.

Hry a aplikace
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost Můj materiál a potom

Hry a aplikace.
3 Vyberte si hru a dotkněte se klávesy Spustit.
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Používání menu s možnostmi
hraní her
Ze složky Moje hry a aplikace si můžete
vybrat z následujících možností:
Vytvořit novou složku – Vytvořte si složku
v rámci sekce Hry a aplikace.
Seřadit podle – Roztřiďte hry a aplikace
podle Data, Velikosti nebo Jména.
Výběr paměti – Zobrazí se vám stav paměti.

Obsah ﬂash
Složka s Obsahem Flash obsahuje všechny
vaše přednastavené a stažené soubory SWF.

Prohlížení souboru SWF
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Otevřete sekci Můj materiál

.

a potom Flash aplikace.
3 Vyberte soubor a dotkněte se
možnosti Zobrazit.

Používání možností při prohlížení
souboru SWF
V režimu pauzy se dotkněte klávesy
a vyberte si z následujících možností:
Přehrávat / Pauza – Přerušte nebo
obnovte přehrávání.
Odeslat – Odešlete soubor jako zprávu nebo
prostřednictvím Bluetooth.
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Přejít na seznam – Vraťte se na seznam
souborů SWF.
Celá obrazovka – Prohlížejte si SWF
v režimu celé obrazovky (ta se objeví pouze
v tom případě, že se dotknete , aniž by
bylo přerušeno přehrávání).
Ztlumení – Vypněte zvuk.
Informace o souboru – Zobrazte jméno,
velikost, datum, čas, typ a ochranu souboru.

4

Dokumenty

Os

Z menu Dokumenty si můžete prohlížet
všechny soubory v podobě dokumentů. Zde si
můžete prohlížet soubory ve formátech Excel,
Powerpoint, Word, txt a pdf.

Slo
so
an
zp
Mo
zp
Os
Po

Přenos souboru do telefonu
Bluetooth je pravděpodobně nejsnadnější
způsob, jak přenášet soubor z počítače do
telefonu. Můžete rovněž použít LG PC Suite
prostřednictvím synchronizačního kabelu.
Pro přenos s použitím Bluetooth:
1 Ujistěte se, zda máte u telefonu i u počítače

Pr
1
2
3

Pro
slo
1
2

zapnutý Bluetooth a zda se oba navzájem „vidí“.
2 Pomocí počítače odešlete soubor

přes Bluetooth.
3 Až bude soubor odeslán, musíte jej na
telefonu přijmout – to uděláte tím, že se
dotknete klávesy Ano.

3
4

.

si
el,

dí“.

4 Soubor by se měl objevit ve vaší složce

Dokumenty nebo Jiné.

Studio Muvee
Ve ﬁlmovém studiu můžete vytvořit prezentaci
z obrázků ve spojení s hudbou.

Prohlížení souboru
1 Dotkněte se
a potom
.
2 Zvolte možnost Můj materiál a potom

Dokumenty.
3 Vyberte si dokument a dotkněte se

možnosti Zobrazit.

Ostatní
Složka Ostatní se používá k ukládání
souborů, které nejsou obrázky, zvuky, hry
ani aplikace. Používá se stejným
způsobem jako složka Dokumenty.
Možná zjistíte, že se při posílání souborů
z počítače na telefon objeví ve složce
Ostatní, a nikoliv ve složce Dokumenty.
Pokud k tomu dojde, můžete je přesunout.
Pro přesunutí souboru ze složky Ostatní do
složky Dokumenty.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Můj materiál

.

a následně Ostatní.
3 Vyberte si soubor a dotkněte se tlačítka
4 Dotkněte se klávesy Přesunout a vzápětí

se ji dotkněte podruhé.
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Vytváření ﬁlmu
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte Studio muvee.
3 Dotkněte se klávesy
pro přidání

snímku. Dotkněte se snímků, které chcete
přidat a potom zvolte Hotovo.
4 Pomocí klávesy
vyberte styl ﬁlmu.
Máte na výběr z následujících možností:
Classic [Max 10 Části]
Navždy [Max 8 Části]
Náladové [Max 17 Části]
Moderní [Max 18 Části]
Hudební [Max 16 Části]
5 Dotkněte se klávesy Přehrát a podívejte
se, co jste vytvořili.
6 Dotkněte se klávesy
, potom zvolte
možnost Uložit místo, čímž si vyberete
místo, kam ﬁlm uložíte.

Hudba
Telefon LG KU990i má vestavěný přehrávač
hudby, na němž si můžete přehrávat své
oblíbené skladby. Pro spuštění přehrávače
hudby se dotkněte klávesy
a potom
.
nakonec Hudba. Zde si můžete vybrat z celé
řady složek:
Naposledy přehrané – Zde si můžete
zobrazit všechny skladby, které jste si pouštěli
v poslední době.
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Všechny skladby – Obsahuje všechny
skladby, které máte na telefonu.
Seznamy skladeb – Obsahuje všechny
vámi vytvořené playlisty.
Interpreti – Zde můžete prohledávat svoji
hudbu podle interpretů.
Alba – Zde můžete vyhledávat hudbu podle alb.
Žánry – Zde můžete vyhledávat hudbu
podle žánru.
Promíchat stopy – Zde můžete poslouchat
hudbu v náhodném pořadí.

Př

Převádění skladeb na telefon

7

Nejsnadněji se hudba převádí na telefon
prostřednictvím Bluetooth nebo přes
synchronizační kabel. Můžete rovněž použít LG
PC Suite. Chcete-li převádět hudbu přes
Bluetooth:
1 Zkontrolujte, zda jsou obě zařízení zapnutá

a zda se navzájem „vidí“.
2 Vyberte si hudební soubor na druhém

zařízení a pošlete jej přes Bluetooth.
3 Až bude soubor odeslán, musíte jej na

telefonu přijmout stisknutím klávesy Ano.
4 Soubor by se měl objevit v složce Hudba –

Všechny skladby.

1
2
3
4
5
6

T
h

Přehrávání skladeb
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte složku Hudba a potom
3

lb.

t

4
5
6
7

LG

.

Všechny skladby.
Vyberte si skladbu, kterou chcete přehrávat
a dotkněte se klávesy Přehrát.
Klávesa slouží k přerušení skladby.
Pomocí klávesy
se přesunete na
další skladbu.
Pomocí klávesy
přejdete na
předchozí skladbu.
Klávesa
slouží k zastavení hudby
a k návratu do menu Hudba.
TIP! Pro změnu hlasitosti během poslouchání
hudby, se dotkněte klávesy .

Použití možností během
přehrávání hudby
Dotkněte se klávesy
a vyberte si
z následujících možností:
Minimalizovat – Díky této volbě obrazovka
s přehrávačem hudby zmizí, takže můžete
používat telefon jako obvykle.
Vizualizace – Vyberte vizuální efekty.
Informace o souboru – Zde naleznete název
písně, informace o velikosti, datu, času, typu,
délce trvání, ochraně a ochraně autorských práv.
Odeslat – Poslat skladbu jako zprávu
prostřednictvím Bluetooth.
Použít jako – Použít skladbu jako jeden
z vyzváněcích tónů.

Vytvoření playlistu

tá

Můžete si vytvářet své vlastní playlisty, a to tak,
že vyberete skladby ze složky Všechny skladby.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost Hudba a potom Playlisty.
3 Dotkněte se klávesy Přidat, zadejte jméno

playlistu a stiskněte Uložit.

.
–

4 Zobrazí se složka Všechny skladby.

Dotkněte se všech skladeb, které chcete
zařadit do svého playlistu; u názvu
označených skladeb se objeví křížek.
5 Potvrďte klávesou Hotovo.
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Použít jako – Můžete skladbu nastavit
jako zvukový efekt.

Pro přehrávání playlistu zvolte příslušný
playlist a dotkněte se klávesy Přehrát.
Poznámka: Chcete-li přidat druhý playlist,
dotkněte se klávesy
a potom zvolte
možnost Přidat nový seznam skladeb.

Čas od času se může stát, že budete chtít do
playlistu přidat nějaké nové skladby nebo
z něj naopak některé skladby vymazat.
K tomu slouží funkce úpravy playlistu.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Hudba a potom

.

Seznamy skladeb.
3 Vyberte si seznam skladeb.
4 Dotkněte se klávesy
a vyberte si

z následujících možností:
Přidat nové skladby – Chcete-li přidat do
playlistu další skladby, označte požadované
skladby a potvrďte pomocí klávesy Hotovo.
Pohyb nahoru/dolů – Pohybujte
skladbou v playlistu směrem nahoru nebo
dolů, čímž změníte pořadí přehrávání.
Odeslat – Odešlete skladbu jako zprávu
nebo prostřednictvím Bluetooth.
Odeslat ze seznamu – Vyjměte skladbu
z playlistu. Potvrďte stisknutím klávesy Ano.
Označit/Zrušit označení –
Vyberte více souborů.
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Smazání playlistu
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Hudba a potom

.

Seznam skladeb.

Úprava seznamu skladeb

4

3 Dotkněte se klávesy

a potom Smazat
nebo Smazat všechno, čímž vymažete
všechny seznamy skladeb.

Seznamy videa

5

Na

Po
na
1
2

Všechna vaše videa jsou uložena
v menu Videa.
1 Stiskněte možnost

a potom
.
možnost
2 Stiskněte možnost Videosoubory a potom
možnost Všechna videa. Zobrazí se seznam
všech vašich videoklipů.
3 Stisknutím možnosti Přehrát si můžete
přehrát video.
Videoklipy lze spravovat vytvářením
seznamů videosouborů.
1 Stiskněte možnost

možnost

a potom

.

2 Stiskněte možnost Videosoubory a potom

možnost Seznamy skladeb.
3 Stiskněte možnost Přidat, zadejte

název seznamu stop a potom
stiskněte možnost Uložit.

Na
1
2
3
4
5

t

4 V seznamu se zobrazí všechna vaše videa.

Vyberte videa, která má seznam
obsahovat; u názvu vybraného videa se
zobrazí zaškrtnutí.
5 Stiskněte možnost Hotovo.

Nahrávání hlasu
Pomocí funkce Záznam hlasu, můžete
nahrávat hlasové poznámky nebo jiné zvuky.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Dotkněte se Záznam hlasu, potom

a vyberte si z následujících možností::
Trvání - Nastavte si délku trvání záznamu.
Máte na výběr možnosti Velikost zprávy
MMS, 1 minuta nebo Bez omezení.
Kvalita – Vyberte si kvalitu zvuku.
Kvalita zvuku může být extra vysoká,
vysoká nebo normální.
Přejít na moje zvuky – Otevřete složky
s Hlasovými záznamy v sekci Moje zvuky.

am

Nahrávání zvuku nebo hlasu
1
2
3
4
5

Dotkněte se klávesy
a potom
.
Dotkněte se Záznam hlasu.
Stisknutím klávesy
zahájíte nahrávání.
Stisknutím klávesy nahrávání ukončíte.
Stisknutím klávesy si můžete svůj
záznam poslechnout.

Odeslání hlasového záznamu
1 Po ukončení nahrávání stiskněte klávesu
2 Dotkněte se klávesy Odeslat a vyberte si

.

z možností Zpráva, Email nebo Bluetooth.
Pokud se rozhodnete pro Zprávu nebo
Email, přidá se nahrávka ke zprávě a vy
můžete psát a posílat zprávy jako normálně.
Pokud si vyberte Bluetooth, budete vybídnuti
k tomu, abyste zapnuli Blutooth.
Poznámka: Po ukončení nahrávání se
dotkněte klávesy
a zvolte možnost
Odeslat, Přejmenovat , Vymazat, Použít
jako (chcete-li použít záznam jako svůj
vyzváněcí tón) nebo Přejít na moje zvuky.
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Použití rádia
Telefon LG KU990i nabízí funkci FM rádia,
takže si kdykoliv můžete naladit své oblíbené
stanice a poslouchat je i na cestách.
Poznámka: Chcete-li poslouchat rádio,
musíte k telefonu připojit sluchátka. Zapojte
jej do zásuvky na sluchátka (je to stejná
zásuvka, kam se zapojuje nabíječka).

Vyhledávání stanic
V telefonu si můžete naladit rozhlasové
stanice buď manuálně nebo automaticky.
Uloží se pod určenými čísly kanálů, takže je
nemusíte ladit stále znovu. V telefonu si
můžete uložit až 12 kanálů.
Automatické ladění:
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost FM radio a potom
.
3 Dotkněte se klávesy Automatické
vyhledávání a potvrďte klávesou Ano.
Nalezené stanice se automaticky přiřadí
příslušnému číslu kanálu ve vašem telefonu.
Manuální ladění:
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost FM rádio a potom
.
3 Dotkněte se klávesy Manuální ladění
a zadejte frekvenci stanice.
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4 Dotkněte se klávesy OK a potom zvolte

možnost Uložit.
5 Vyberte si číslo kanálu, kam chcete stanici
uložit a potvrďte pomocí tlačítka OK.
Poznámka: Stanici můžete rovněž manuálně
naladit pomocí tlačítek a , které se
objeví vedle rádiové frekvence.

Re
1
2
3
4

Úpravy kanálů
Možná, že budete chtít přesunout stanice na
jiný kanál, tak abyste získali snadnější přístup
k těm skladbám, které posloucháte nejčastěji.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost FM rádio a potom
.
3 Dotkněte se klávesy Upravit kanály

a vyberte kanál, který chcete měnit.
4 Buď vyberte stanici z některého jiného

kanálu nebo manuálně nalaďte kanál na
vámi požadovanou frekvenci.
5 Dotkněte se klávesy Uložit.

Po
1
2

ci

ně

a
p
ěji.

Resetování kanálů
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost FM radio a potom
.
3 Dotkněte se klávesy Upravit kanály

a potom

.

4 Zvolte si možnost Resetovat, čímž resetujete

aktuální kanál nebo zvolte možnost
Resetovat vše, čímž resetujete všechny
kanály. Každý kanál se pak vrátí na výchozí
hodnotu frekvence 87,5 Mhz.

Poslech rádia
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost FM rádio a potom se

dotkněte čísla kanálu stanice, kterou
chcete poslouchat.
TIP! Pro zlepšení příjmu rádia
prodlužte šňůru sluchátek, která funguje jako
rádiová anténa.
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Přidání události do kalendáře
1 Na obrazovce v pohotovostním režimu

2
3
4
5
6

7

vyberte
potom se dotkněte klávesy
a následně Organizér. Vyberte
možnost Kalendář.
Zvolte datum, k němuž byste chtěli
událost přiřadit.
Dotkněte se tlačítka a potom zvolte
možnost Přidat novou událost.
Vyberte, jestli chcete přidat Schůzku,
Výročí nebo Narozeniny a stiskněte OK.
Zkontrolujte datum a zadejte čas, kdy má
událost začít.
U schůzek a výročí zadávejte rovněž čas
a datum, kdy akce skončí – k tomu slouží
dvě okénka ve spodní části vyhrazená pro
čas a datum.
Jestliže chcete přidat předmět nebo
poznámku k události, dotkněte se položky
Předmět nebo Jméno a napište je do
vaší poznámky – nakonec potvrďte pomocí
klávesy OK.
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8 Zvolte Uložit a vaše událost se uloží do

kalendáře. Den, do kterého byly akce
uloženy, je označen pomocí kurzoru ve
tvaru čtverce a na dobu zahájení akce
budete upozorněni zazvoněním zvonku,
abyste ji nezmeškali.
TIP! Do kalendáře si můžete nastavit rovněž
dobu své dovolené. Každého dne, kdy budete na
dovolené, se jednou dotkněte, potom se dotkněte
klávesy a zvolte možnost Dovolená. Každý
den se označí červeně. Když budete nastavovat
budík, můžete nastavit, že se budík na tyto dny,
jakožto na dovolenou, nebude vztahovat.

Př
1

2
3

4

Změna přednastaveného pohledu
na kalendář
1 Na pohotovostní obrazovce vyberte

možnost , potom se dotkněte klávesy
potom zvolte Organizér
a vyberte Nastavení.
2 Dotkněte se Kalendáře a vyberte buď
Zobrazit po měsících nebo Zobrazit
po týdnech.
3 Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Sd
tře
1

2

K.

Přidání položky do seznamu

3 Zvolte možnost Odeslat. Položku, kterou je

třeba provést, můžete sdílet pomocí SMS,
MMS, E-mail nebo Bluetooth.

1 Na pohotovostní obrazovce vyberte klávesu

, potom se dotkněte klávesy
potom
zvolte možnost Organizér.
2 Vyberte možnost Úkoly a dotkněte se
klávesy Přidat.
3 Nastavte datum, kdy se má příslušná
událost vykonat, přidejte poznámky
a vyberte úroveň priority: Vysoká, Střední
nebo Nízká.
4 Pomocí klávesy Uložit uložte volbu do
vašeho seznamu.
TIP! Položku můžete upravit tím, že ji
vyberete a dotknete se klávesy . Nyní
zvolte možnost Upravit. Provedené změny
potvrdíte klávesou Uložit.

Sdílení položky, kterou je
třeba provést
1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost

, potom se dotkněte klávesy
potom
vyberte Organizér a Úkoly.
2 Vyberte položku, kterou je třeba vykonat
a kterou byste chtěli sdílet a potom se
dotkněte klávesy .

TIP! Svůj kalendář můžete zálohovat
a synchronizovat se svým počítačem. Viz
Synchronizace s počítačem.

Používání vyhledávače dat
Vyhledávač data je praktický nástroj, který
vám pomůže vypočítat, jaké datum bude
poté, co uplyne určitý počet dní. Například
po uplynutí 60 dní od 10.10. 2007 bude
9.12. 2007. Tato funkce je ideální pro
stanovování termínů.
1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost

2
3
4
5

, potom se dotkněte klávesy
a potom zvolte Organizér.
Vyberte Vyhledávač data.
Na záložce Od nastavte požadované datum.
Na záložce Po uveďte počet dní.
Dole se zobrazí Cílové datum.
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Nastavení budíku

Přidání poznámky

1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost

1 Na pohotovostní obrazovce vyberte

, potom se dotkněte klávesy
a potom vyberte Budík.
2 Zvolte možnost
a dotkněte se klávesy
Přidat novou.
3 Nastavte čas, kdy chcete, aby budík
zazvonil a dotkněte se klávesy Nastavit.
4 Zvolte, jestli chcete, aby budík zvonil
Jednou, Denně, v Pondělí až Pátek,
v Pondělí až Sobotu, v Sobotu až
Neděli nebo Kromě svátků. Potvrďte
tlačítkem OK.
5 Zvolte , čímž nastavíte zvuk budíku.
Chcete-li si poslechnout zvuky, které budík
nabízí, dotkněte se zvuku a zvolte možnost
Přehrát. Po provedení výběru se dotkněte
klávesy Vybrat.
6 Přidejte poznámku pro budík. Až budete
mít poznámku napsanou, potvrďte
klávesou OK. Až se budík rozezvoní, zobrazí
se poznámka.
7 A nakonec můžete nastavit interval
odložení na 5, 10, 20, 30 minut, 1 hodinu
nebo Vypnuto. Svoji volbu potvrďte
tlačítkem OK.
8 Až budete mít budík nastavený, dotkněte
se klávesy Uložit.
Poznámka: Můžete si nastavit až 5 budíků.

potom se dotkněte klávesy
zvolte Poznámky.
2 Pokud neexistují žádné poznámky, zvolte
možnost Přidat nebo pokud jste již nějaké
poznámky přidali, vyberte a následně
Přidat novou.
3 Napište poznámku a potvrďte
možností Uložit.
4 Vaše poznámka se objeví na obrazovce,
až otevřete aplikaci Poznámka.
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TIP! Existující poznámky můžete upravovat.
Vyberte poznámku, kterou chcete upravit
a dotkněte se klávesy Upravit.

Používání kalkulačky
1 Z pohotovostní obrazovky vyberte

potom se dotkněte klávesy
a potom
zvolte možnost Nástroje.
2 Vyberte Kalkulačka.
3 Pro zadávání čísel používejte číselné klávesy.
4 Pro jednoduché výpočty používejte
požadované funkce (+, -, *, /) a potvrďte
pomocí =. Pro jednoduché výpočty
používejte požadované funkce (+, -, *, /)
a potvrďte pomocí =.

4

ké

sy.

5 V případě složitějších výpočtů se dotkněte

klávesy
a vyberte si z nabídnutých
funkcí: sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg nebo rad.

Přidání města do světového času
1 Na pohotovostní obrazovce si vyberte

a potom
potom se dotkněte klávesy
zvolte Nástroje.
2 Vyberte možnost Světový čas.
3 Dotkněte se ikony
a dále zvolte možnost
Přidat město. Začněte psát jméno
požadovaného města a město se zobrazí
v horní části obrazovky. Máte i další
možnost – můžete se dotknout Mapy
a vybrat požadované město na mapě.
4 Dotkněte se klávesy Vybrat, čímž potvrdíte
svůj výběr.

Převodník jednotek
1 Na pohotovostní obrazovce si vyberte

2
3

4

5

potom se dotkněte klávesy
a potom
zvolte Nástroje.
Vyberte možnost Převodník jednotek.
Zvolte si, jestli chcete převádět Měna,
Povch, Délka, Hmotnost, Teplota,
Objem nebo Rychlost.
Nyní si můžete vybrat jednotku a zadat
hodnotu, ze které chcete převádět, a za ní
napište jednotku, do které chcete převádět.
Na obrazovce se zobrazí
odpovídající hodnota.

TIP! Jste-li právě v zahraničí, můžete
změnit časovou zónu ze světového času tím,
že se dotknete ikony , a zvolíte možnost
Změna časové zóny. Vyberte si
požadovanou časovou zónu jako výše
a dotkněte se klávesy Vybrat.
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Synchronizace s počítačem
Můžete synchronizovat svůj počítač
s telefonem tak, aby všechny důležité údaje
a data souhlasily. Tímto způsobem si však
zároveň zazálohujete všechna data. Software
LG PC Suite není součástí balení, je možné ho
stáhnout na webu www.lgmobile.cz.

Instalace LG PC Suite na počítači
1 Na pohotovostní obrazovce si vyberte

, potom se dotkněte a zvolte Nastaveni
telefonu.
2 Vyberte Konektivitu a potom Režim
připojení USB.
3 Vyberte Datove služby a potvrďte pomocí
tlačítka OK.
4 Spust’te instalační soubor.
5 Zvolte si jazyk, ve kterém chcete, aby

instalace probíhala a klepněte na OK.
6 Postupujte v souladu s pokyny na

obrazovce a dokončete LG PC Suite
Installer wizard.
7 Až bude instalace hotová, objeví se na

obrazovce ikona LG PC Suite.

Propojení telefonu s počítačem
1 Připojte USB kabel k telefonu a k počítači.
2 Dvakrát klepněte na Ikonu LG PC Suite

na vašem počítači.
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3 Klepněte na Průvodce připojením

Sy

a potom na USB.
4 Klepněte na Další, potom znovu Další
a potom na Dokončit. Nyní je telefon
propojený s počítačem.

1
2
3

Zálohování a obnovení informací
z telefonu
1 Propojte telefon s počítačem dle výše

4

uvedeného popisu.
2 Klepněte na ikonu Záloha a potom zvolte

Zálohovat nebo Obnovit.
3 Označte obsah, který chcete zálohovat

nebo obnovit. Vyberte místo, kam byste
chtěli informace zálohovat nebo odkud je
chcete obnovit. Klepněte na OK.
4 Vaše informace budou zálohovány.

Prohlížení souborů uložených na
telefonu na vašem počítači
1 Propojte počítač s telefonem v souladu

s tím, jak je uvedeno výše.
2 Klepněte na ikonu Obsah.
3 Všechny dokumenty, obsah karty ﬂash,

obrázky, zvuky a videozáznamy, které jste
uložili na telefon, se zobrazí na obrazovce
v složce LG Phone.
TIP! Prohlížení obsahu telefonu na počítači
vám pomůže uspořádat soubory, zorganizovat
dokumenty a odstranit obsah, který již
nepotřebujete.

Po
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Synchronizování kontaktů
1 Propojte telefon s počítačem.
2 Klepněte na ikonu Kontakty.
3 Zvolte možnost Převést a potom

Importovat z mobilního telefonu. Váš
počítač nyní naimportuje a zobrazí všechny
kontakty uložené na kartě USIM a telefonu.
4 Klepněte na Soubor a vyberte možnost
Uložit. Nyní si můžete vybrat, kam byste
chtěli kontakty uložit.
Poznámka: Pro zálohování kontaktů
uložených na USIM kartě klepněte na složku
SIM karta na levé straně vašeho monitoru.
Vyberte možnost Upravit umístěnou na
horní straně obrazovky a potom zvolte
možnost Vybrat všechno. Pravým tlačítkem
klepněte na kontakty a potom vyberte
možnost Kopírovat do kontaktů. Nyní
klepněte na složku Telefon na levé straně
obrazovky a zobrazí se všechna vaše čísla.

Synchronizace zpráv
1 Připojte telefon k počítači.
2 Klepněte na ikonu Zprávy.
3 Všechny zprávy na počítači a telefonu se

zobrazí v složkách na vaší obrazovce.
4 Pomocí nástrojové lišty v horní části
obrazovky můžete upravit a uspořádat zprávy.

Použití telefonu jako prostředku
hromadného ukládání dat
Telefon můžete používat jako prostředek
hromadného ukládání dat pouze v tom případě,
pokud do něj vložíte paměťovou kartu.
1 Odpojte telefon od počítače.
2 Na pohotovostní obrazovce vyberte

3
4
5

6

potom se dotkněte klávesy
a zvolte
možnost Telefon.
Vyberte Připojení a potom Režim
připojení USB.
Vyberte Mass Storage a dotkněte se
tlačítka OK.
Připojte telefon k počítači. Na telefonu
se objeví zpráva: Připojování jako
prostředku hromadného uložení dat…
po níž následuje Připojen jako režim
hromadného ukládání dat. Během
přenosu dat neodpojujte.
Všechny soubory z vašeho telefonu se budou
automaticky ukládat na hard disk počítače.

Poznámka: Chcete-li zahájit hromadný
přenos dat, musíte telefon odpojit od počítače.
Poznámka: Pomocí hromadného uložení
dat se zálohuje pouze obsah uložený na
paměťové kartě, nikoliv obsah uložený
v paměti telefonu. Pro přenos obsahu
z paměti telefonu (např. kontakty) musíte
provést synchronizaci pomocí PC Sync.
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Synchronizace s počítačem
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Převodník DivX
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Po instalaci vyberte DivX z programových
souborů na vašem počítači, potom převodník
DivX a následně Převodník.
Tím otevřete aplikaci Převodník. Pomocí šipek
můžete v aplikaci měnit formát převodníku
na mobilní. Pokud kliknete pravým tlačítkem
do okénka aplikace a vyberete Preference,
můžete změnit místo, kam se budou
konvertované soubory ukládat.
Až budete připraveni na převádění souborů,
přeneste soubory do aplikace, kde se provede
počáteční analýza. Potom musíte vybrat volbu
Konvertovat, čímž proces spustíte. Až bude
proces hotový, zobrazí se překrývací okno
s informací o tom, že je Převod dokončen.
Konvertovaný soubor můžete nyní
přesunout na telefon s použitím funkce
hromadného ukládání nebo je můžete načíst
prostřednictvím obsahu s použitím softwaru
pro synchronizaci s počítačem.
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Web
Díky prohlížeči, který máte vždy snadno
k dispozici, můžete získat aktuální informace
ze zpravodajství, aktuální předpověď počasí
a také aktuální informace ze sportu či
dopravy, kdykoli je budete potřebovat.
Prohlížeč vám navíc umožňuje stahovat
nejnovější hudbu, vyzváněcí tóny, tapety a hry.

Poznámka: Připojení k této službě
a stahování obsahu je samostatně
zpoplatněno. Ověřte si u provozovatele
vaší sítě, jaké poplatky budete platit za
stahování dat.

Přístup na síť

Pro snadný a rychlý přístup k vaším
oblíbeným webovým stránkám můžete přidat
záložky a uložit internetové stránky.
1 Z pohotovostní obrazovky vyberte možnost
potom se dotkněte klávesy
a následně zvolte Prohlížeč.
2 Vyberte Záložky. Na obrazovce se objeví
seznam vašich Záložek. Záložky se objeví
na obrazovce.
3 Pro přidání nové záložky vyberte
a dotkněte se klávesy Přidat. Zadejte jméno
vaší záložky následované URL.
4 Dotkněte se klávesy Uložit. Vaše záložka
se nyní objeví v seznamu záložek.
5 Pro přístup k záložce jednoduše najeďte na
požadovanou záložku a dotkněte se klávesy
Otevřít. Tím se k záložce připojíte.

1 Na pohotovostní obrazovce zvolte

potom se dotkněte klávesy
a potom
vyberte možnost Prohlížeč.
2 Chcete-li získat přístup přímo na
domovskou stránku prohlížeče, zvolte
Domů. Kromě toho můžete vybrat možnost
Zadejte adresu – v takovém případě
napište požadované URL a potvrďte
tlačítkem Připojit.

Přidávání záložek a přístup k nim
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Web
Ukládání stránky

Zobrazení historie prohlížeče

Po

1 Otevřete požadovanou webovou stránku

1 Z pohotovostní obrazovky vyberte

v souladu s výše uvedeným popisem.
2 Dotkněte se klávesy
a vyberte možnost
Uložit tuto stránku.
3 Zadejte jméno webové stránky tak, abyste
ji mohli snadno rozeznat.
4 Dotkněte se tlačítka OK.

potom se dotkněte klávesy
zvolte možnost Prohlížeč.
Vyberte Historii.
2 Zobrazí se seznam názvů webových
stránek, které jste v poslední době
navštívili. Chcete-li některou z těchto
stránek navštívit, vyberte požadovanou
stránku a dotkněte se klávesy Připojit.

KU
mo
ke
ne
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TIP! Toto menu vám rovněž umožní upravovat
nadpisy uložených stránek, chránit poznámku
obrazovky nebo tuto ochranu zrušit a mazat
uložené stránky.

Přístup k uložené stránce
1 Na pohotovostní obrazovce zvolte

potom se dotkněte klávesy
a potom
vyberte možnost Prohlížeč.
2 Vyberte možnost Uložené stránky.
3 Vyberte požadovanou stránku,
dotkněte se klávesy a následně
zvolte možnost Otevřít.

78 LG KU990i | Uživatelská příručka

,
potom

Změna nastavení webového
prohlížeče
,
potom se dotkněte klávesy
potom
zvolte možnost Prohlížeč.
Vyberte Nastavení.
2 Můžete si zvolit úpravu Proﬁly, Kódování
znaků, Cache, Cookies, Java script,
Zabezpečení nebo můžete veškeré
nastavení resetovat pomocí volby
Původní nastavení.
3 Až budete se změnou nastavení hotovi,
zvolte OK.

Po
1
2
3

1 Z pohotovostní obrazovky vyberte

4

5

ní

Používání telefonu jako modemu
KU990i vám může sloužit rovněž jako
modem k počítači – vy tak budete mít přístup
k e-mailům a k Internetu i v situaci, kdy se
nemůžete připojit pomocí drátového připojení.
Můžete použít buď USB kabel nebo Bluetooth.
Použití USB kabelu:
1 Je nutné, abyste měli na počítači
nainstalovaný LG PC Suite.
2 Propojte KU990i s počítačem pomocí USB
kabelu a spusťte software LG PC Suite.
3 Na počítači klepněte na možnost
Komunikace. Potom klepněte na
Nastavení, zvolte možnost Modem.
4 Vyberte Modem LG Mobile USB
a potvrďte pomocí tlačítka OK. Nyní se
objeví na obrazovce.
5 Klepněte na možnost Spojit a tím propojíte
počítač přes KU990i.

Použití Bluetooth:
1 Zapněte Bluetooth a zajistěte, aby bylo
viditelné pro počítač i pro KU990i.
2 Spojte počítač a KU990i, poté bude pro
spojení vyžadováno heslo.
3 Pomocí Průvodce připojením na LG PC
Suite vytvořte aktivní spojení Bluetooth.
4 Na svém počítači klepněte na
Komunikaci, potom klepněte
na Nastavení.
5 Klepněte na Modem.
6 Zvolte Standardní modem přes spojení
Bluetooth a klepněte na OK. Nyní se
objeví na obrazovce.
7 Klepněte na Spojit a tím propojíte počítač
přes KU990i.
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Nastavení
V rámci této složky můžete měnit nastavení
tak, aby byl telefon KU990i nastaven přímo
pro vás.

Změna nastavení obrazovky
1 Dotkněte se

a potom zvolte
možnost
.
2 Dotkněte se možnosti Obrazovka a potom
si vyberte z následujících možností:
Téma hlavní obrazovky – Vyberte si
motiv pro pohotovostní obrazovku nebo
odchozí hovory.
Hodiny a kalendář – Vyberte, co je vidět
na vaší pohotovostní obrazovce.
Jas – Upravte jas obrazovky.
Podsvícení – Rozhodněte se, jak dlouho
chcete nechat zapnuté osvětlení pozadí.
Téma – Rychle změní celkový
vzhled obrazovky.
Písmo – Upravte barvu fontů.
3 Pomocí klávesy Uložit uložíte své nastavení.
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Personalizace proﬁlů

Zm

Proﬁl pohotovostní obrazovky můžete rychle
měnit. Jednoduše se dotkněte aktivní ikony
proﬁlu v pravém horním rohu.

St
lib
pra

Pomocí menu nastavení můžete
personalizovat nastavení každého proﬁlu.
a potom si
vyberte
.
2 Dotkněte se klávesy Proﬁly a potom si
vyberte proﬁl, který chcete upravit. Proﬁly
Tichý, Pouze vibrace upravovat nelze.
3 Dotkněte se klávesy
a zvolte
možnost Upravit.
4 Můžete měnit všechny zvuky a budíky
uvedené v seznamu včetně vašeho
Vyzváněcího tónu a Hlasitosti,
Upozornění na zprávy, nastavení
Zvuku obrazovky atd.

T
d
p
s
u

1 Stiskněte tlačítko

1
2

y

Změna nastavení telefonu
S telefonem KU990i si můžete spoustu věcí
libovolně nastavit tak, aby se vám s telefonem
pracovalo co nejlépe.
TIP! Pro listování v seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm
uvidíte více položek.
1 Dotkněte se klávesy
a potom zvolte
2 Dotkněte se klávesy Nastavení telefonu

Kalibrace touchpadu – Resetujte
obrazovku tak, aby se snadno používala.
Původní nastavení – Resetujte všechna
nastavení podle deﬁnic od výrobce.
Informace o telefonu – Zde se zobrazí
technické informace o KU990i.

Změna nastavení připojení

.

a potom si vyberte z níže uvedeného seznamu.
Datum a čas – Upravte své nastavení
datumu a času nebo si vyberte možnost
automatické aktualizace času během
cestování nebo pro úsporu denního světla.
Úspora energie – Zde si můžete zapnout
nastavení od výrobce určené k šetření
baterie Zapnuto nebo Vypnuto.
Jazyky – Změňte jazyk, v němž jsou
uváděny informace na displeji KU990i.
Zabezpečení – Upravte nastavení
zabezpečení včetně kódů PIN, uzamčení
telefonu a automatického zamykání.
Připojení – viz Změna nastavení
připojení.
Správa paměti – další informace
o Používání správce na paměti naleznete.

Vaše nastavení připojení již nastavil
provozovatel vaší sítě, takže si můžete telefon
užívat od samého začátku. Pokud chcete
jakékoliv nastavení měnit, použijte toto menu.
a potom
. Zvolte
Dotkněte se klávesy
Telefon a Připojení.
Nastavení sítě – KU990i se automaticky
připojí k vámi požadované síti. Pro změnu
tohoto nastavení použijte toto menu.
Přístupové body – Provozovatel vaší sítě
tuto informaci již uložil. S použitím tohoto
menu můžete přidávat nové přístupové body.
Režim připojení USB – Zvolte Datové služby
a synchronizujte KU990i s použitím softwaru LG
PC Suite, což vám umožní kopírovat soubory
z vašeho telefonu.
Poznamka: Software LG PC Suite si můžete
stáhnout z webu www.lgmobile.cz
Nastavení streamingu – Provozovatel vaší
sítě již tuto informaci uložil. Můžete ji upravit,
pokud chcete provést změny.
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Nastavení
TV výstup – Pro připojení KU990i k televizi
použijte PAL nebo NTSC.

Volba paměti – Vyberte si místo, kam byste
chtěli ukládat položky.

5

Poznámka: Výstupní kabel pro televizi se
prodává samostatně.

Používání letového režimu

6

Používání správce paměti
Telefon KU990i má k dispozici tři paměti:
telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu
(možná, že si paměťovou kartu budete muset
koupit samostatně).
Pomocí správce paměti můžete určit, jak se
každá paměť používá a zjistit, kolik zbývá místa.
Dotkněte se klávesy
a potom zvolte
.
Vyberte Telefon a potom Správa paměti.
Běžná paměť telefonu – Zobrazí se paměť,
která je na telefonu KU990i k dispozici pro
obrázky, zvuky, videozáznamy, ﬂash, MMS,
emaily, aplikace Java a další.
Paměť vyhrazená telefonu – Zobrazí se
paměť, která je na vašem telefonu k dispozici
pro SMS, kontakty, kalendář, seznam úkolů,
poznámky, budík, historii volání, záložky a různé.
Paměť USIM – Zobrazí se paměť, která je
k dispozici na kartě USIM.
Externí paměť – Zobrazí se paměť, která je
k dispozici na externí paměťové kartě (možná
si budete muset zakoupit paměťovou
kartu samostatně).
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Letový režim zapnete zvolením klávesy
. Zvolte Letový
, a potom
režim a následně Zapnuto. Letový
režim vám neumožňuje telefonovat,
připojovat se k Internetu, odesílat
zprávy ani používat Bluetooth.

Odesílání a přijímání souborů
prostřednictvím Bluetooth
Bluetooth je ideální nástroj pro odesílání
a přijímání souborů, protože je bezdrátové
a připojení je rychlé a snadné. Sluchátka
Bluetooth můžete použít také k telefonování.
Pro odesílání souborů:
1 Otevřete soubor, který chcete odeslat –
většinou se bude jednat o fotograﬁi, video
nebo hudební soubor.
2 Dotkněte se klávesy
a zvolte možnost
Odeslat. Vyberte Bluetooth.
3 Dotkněte se klávesy Ano, tím
zapnete Bluetooth.
4 KU990i automaticky vyhledá ostatní
zařízení využívající Bluetooth, která se
nacházejí v jeho dosahu.
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5 Vyberte zařízení, na které chcete poslat

soubor a zvolte možnost Vybrat.
6 Váš soubor bude odeslán.
TIP! Sledujte lišty zobrazující postup odesílání,
z něhož zjistíte, jestli byl soubor odeslán.

Přijetí souboru:
1 Chcete-li přijímat soubory, musí být zvoleny

možnosti Bluetooth Zapnout a Viditelné.
Více informací o nastavení naleznete v části
věnované změnám nastavení Bluetooth.
2 Objeví se zpráva, která vás upozorní na to,
abyste přijali soubor od odesílatele. Zvolte
Ano, čímž soubor přijmete.
3 Uvidíte, jestli byl soubor uložen a můžete si
vybrat možnost Prohlédnout si soubor
nebo jej můžete Použít jako tapetu.
Soubory se obvykle ukládají do příslušné
složky v sekci Můj materiál.

o
Změna nastavení bluetooth:
a vyberte
možnost Nastavení.
2 Zvolte Bluetooth a potom Nastavení.
Provádění změn:
Má viditelnost – Vyberte si mezi možností
Viditelné nebo Skryté.
Název mého zař. – Zadejte jméno svého
telefonu KU990i.
1 Dotkněte se

Podporované služby – Vyberte si, jak
používat Bluetooth ve spojení s různými
službami. Viz Použití telefonu jako
modemu nebo Použití sluchátek
Bluetooth.
Moje adresa – Změňte svoji
adresu Bluetooth.

Spojení s jiným zařízením Bluetooth
Spojením telefonu KU990i a jiného zařízení
můžete vytvořit spojení chráněné heslem. Díky
tomu bude vaše spojení bezpečnější.
1 Zkontrolujte, zda je Bluetooth Zapnutý
a Viditelný. Viditelnost můžete měnit
v menu Nastavení.
2 Dotkněte se možnosti Spárovaná
zařízení a potom zvolte Nové.
3 KU990i vyhledá zařízení. Až bude hledání
dokončeno, objeví se na obrazovce
možnosti Obnovit a Přidat.
4 Vyberte zařízení, které chcete připojit,
zadejte heslo a potom potvrďte stisknutím
klávesy OK.
5 Váš telefon se připojí k jinému zařízení, na
němž byste měli zadat stejné heslo.
6 Vaše připojení prostřednictvím Bluetooth
chráněného heslem je nyní hotovo.
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Nastavení

P

Používání Bluetooth sluchátek

Aktualizace softwaru

1 Zkontrolujte, jestli máte zvoleny možnosti

Program pro aktualizaci softwaru pro
mobilní telefony LG

Bluetooth Zapnout a Viditelné.
2 Pro použití sluchátek v režimu Párování

a spojení vašich zařízení postupujte
v souladu s pokyny, které jste obdrželi
společně se sluchátky.
3 Na otázku Připojit nyní odpovězte Ano.
Telefon KU990i se automaticky přepne do
režimu Sluchátek.
TIP! Podrobnosti o Režimu přijímání
hovorů prostřednictvím Bluetooth
naleznete dozvíte se zde, jak přijímat hovory,
když máte připojená sluchátka Bluetooth.

Více informací o instalaci
a používání tohoto programu najdete na
adrese http://update.lgmobile.com.

Pr
Ty
se

Zá

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat
software na nejnovější verzi rychle a pohodlně
pomocí Internetu bez potřeby navštívit naše
středisko služeb.
Program pro aktualizaci softwaru mobilních
telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele
po celou dobu trvání procesu aktualizace.
Ujistěte se, že zkontrolujete všechny instrukce
a poznámky, které se objeví v každém kroku
dříve, než budete pokračovat. Vezměte
prosím na vědomí, že odstraněním datového
komunikačního kabelu USB nebo baterií
během aktualizace můžete vážně poškodit
mobilní telefon. Výrobce nenese žádnou
odpovědnost za ztrátu dat během procesu
aktualizace. Doporučujeme, abyste si včas
poznamenali všechny důležité informace pro
jejich uchování.

Vo
•
•
•
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•T

•V
•
•
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Příslušenství
Pro váš mobilní telefon existuje řada příslušenství, jež se mohou prodávat samostatně.
Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci. O dostupnosti
se poraďte se svým místním prodejcem.

Základní příslušenství:

ně

ce

o

o

Cestovní
nabíječka

Baterie

Volitelné příslušenství:
•

Kabel USB

•

•

Nabíječka do automobilu

• Stereofonní sluchátka s dálkovým ovládáním

Stereofonní sluchátka

•

Monofonní sluchátka

•

Paměťová karta

POZNÁMKA:
• Tento

seznam příslušenství není kompletní. O seznam příslušenství dostupného pro váš
region se poraďte se svým místním prodejcem.

• Vždy

používejte originální příslušenství LG.

•

Jinak může dojít ke zrušení záruky.

•

Některé příslušenství se může lišit nebo nemusí být na některém z trhů dostupné.
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Síťové služby

Technické údaje

Bezdrátový telefon popsaný v tomto manuálu
byl schválen pro použití v sítích GSM 900,
DCS 1800, PCS1900 a W-CDMA.

Obecné

Funkce, které jsou popsány v tomto manuálu,
se nazývají síťové služby. Jedná se o zvláštní
služby, které vám poskytuje váš provozovatel
bezdrátové sítě. Předtím, než začnete tyto
síťové služby využívat, se k nim musíte
přihlásit prostřednictvím operátora, který vám
poskytne pokyny k jejich použivání.

Jméno výrobku: KU990i
Systém: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Teplota prostředí
Max : +55 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení)
Min : -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného
snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti
a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu
mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání
uvedeným v této příručce. Tyto případné
rozdíly způsobené změnami softwaru, které
mohou být provedeny i na přání Vašeho
operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce
či servisní středisko.
Tyto případné rozdíly způsobené
vývojovými změnami softwaru mobilního
telefonu provedené výrobcem nejsou
vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv
z odpovědnosti za vady a nevztahuje se
na ně poskytnutá záruka.“
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i

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)

e

BABT, Balfour House, Churchﬁeld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notiﬁed Body dentiﬁcation Number : 0168

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KU990i je ve shodě se základními požadavky
a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání
Prostudujte si tyto jednoduché pokyny.
Jejich nedodržení může být nebezpečné
nebo protiprávní. Další podrobné informace
naleznete v tomto manuálu.

UPOZORNĚNÍ!
• V letadle musí být mobilní telefon

vždy vypnutý.
• Nedržte telefon v ruce, když řídíte.
• Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti

benzínových stanic, skladů paliv,
chemických výrobních zařízení nebo
v prostorech s nebezpečím výbuchu.
• Pro svou bezpečnost používejte POUZE

určené ORIGINÁLNÍ baterie a nabíječky.
• Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se

jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít
k zasažení elektrickým proudem nebo
k vážnému poškození telefonu.
• Telefon uchovávejte na bezpečném místě

mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé
součásti, u kterých při uvolnění hrozí
riziko spolknutí.

VÝSTRAHA!
• Vypněte telefon na všech místech, kde to

Vy
rá

vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte
telefon například v nemocnicích, protože
to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.

Inf
as
(S

• V některých mobilních sítích nemusí

být nouzové hovory dostupné. Proto
byste se u nouzových hovorů neměli
spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.
• Používejte pouze ORIGINÁLNÍ

příslušenství, abyste nezpůsobili
poškození svého telefonu.
• Všechny rádiové vysílače způsobují riziko

Te
ab
po
vln
na
be
vše
•

rušení s elektronikou v bezprostřední
blízkosti. Menší rušení může ovlivnit
televizory, rádia, počítače atd.
• Baterie by se měly likvidovat v souladu

s platnými právními předpisy.
• Nerozebírejte telefon ani baterii.
• Nebezpečí výbuchu hrozí v případě

•

výměny baterie za nesprávný typ baterie.

•
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Vystavení energii
rádiové frekvence
Informace o vystavení rádiovým vlnám
a speciﬁcké míře pohlcení
(SAR – Speciﬁc Absorption Rate).
Tento mobilní telefon KU990i byl navržen,
aby vyhověl příslušným bezpečnostním
požadavkům ohledně vystavení rádiovým
vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny
na odborných směrnicích, jež zahrnují
bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí
všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.
• Ve směrnicích o vystavení rádiovému
záření se používá jednotka měření
známá jako speciﬁcká míra pohlcení
nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny
pomocí standardizovaných metod tak,
že telefon vysílá se svým nejvyšším
ověřeným výkonem ve všech používaných
frekvenčních pásmech.
• I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi
SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou
všechny modely navrženy tak, aby splnily
příslušné směrnice pro vystavení rádiovým
vlnám.
• Limit SAR doporučený mezinárodní komisí
pro ochranu před neionizujícím zářením
(ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g
tkáně.

• Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu,

testovaného DASY4 pro použití u ucha je
0,826 W/kg (10 g) a při nošení na těle je
0,631 W/kg (10 g).
• Informace o údajích SAR pro obyvatele
zemí/oblastí, které přijaly limit SAR
doporučený organizací Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE), který je
v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

Péče o přístroj a jeho údržba
UPOZORNĚNÍ!
Používejte pouze baterie, nabíječku
a příslušenství schválené pro tento konkrétní
model telefonu. Použití jiných typů by mohlo
vést nejen ke zrušení platnosti homologace
nebo záruk, které se na telefon vztahují, ale
i k ohrožení zdraví.
• Přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti

opravy přístroj odneste kvaliﬁkovanému
servisnímu technikovi.
• Telefon neponechávejte a nepoužívejte

v blízkosti elektrických spotřebičů, jako je
televizor, radiopřijímač nebo osobní počítač.
• Telefon by měl být v bezpečné vzdálenosti

od zdrojů tepla, jako jsou radiátory a vařiče.
• Neupusťte přístroj na zem.

89

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání
• Přístroj by neměl být vystaven

mechanickým vibracím nebo nárazům.
• Při zabalení do fólie nebo obalu z PVC

by mohlo dojít k poškození ochranného
nátěru telefonu.
• Pro čištění povrchu telefonu používejte

suchou tkaninu. (Nepoužívejte rozpouštědla,
jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
• Telefon by neměl být umístěn v těsné

umístěn těsně u kardiostimulátoru
(tzn. v náprsní kapse).
• Mobilní telefony mohou rušit funkčnost

některých naslouchátek.
• Může dojít i k určitým drobným

interferencím televize, rádia, osobních
počítačů apod.

Bezpečnost na silnici

blízkosti platebních karet a dopravních
jízdenek; mohl by znehodnotit informace
na magnetických proužcích.

Zkontrolujte zákony a předpisy
týkající se používání mobilních telefonů
v oblasti, kde řídíte.

• Nedotýkejte se displeje ostrými předměty;

• Během řízení nedržte telefon v ruce.

mohlo by dojít k poškození telefonu.
• Telefon by neměl přijít do styku

s tekutinami a vlhkým prostředím.
• Příslušenství jako sluchátka používejte

opatrně. Zbytečně se nedotýkejte antény.

Efektivní provoz telefonu
Elektronické přístroje
Všechny telefony mohou způsobovat rušení
s možným negativním vlivem na běžnou
funkci elektronických přístrojů.
• Bez povolení není dovoleno používat

mobilní telefon v blízkosti lékařských
přístrojů. Telefon by neměl být
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• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Používejte sadu hands-free, pokud

•

je k dispozici.
• Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před

voláním zastavte a zaparkujte.
• Energie rádiové frekvence může ovlivnit

elektronické systémy v motorovém
vozidle, například autorádio nebo
bezpečnostní vybavení.

V
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•

• Pokud je vozidlo vybaveno airbagem,

neumisťujte na něj žádné předměty,
včetně nainstalovaného nebo
přenosného bezdrátového zařízení.
Mohlo by dojít k vážnému zranění kvůli
nevhodnému výkonu.

•

Při poslechu hudby ve venkovních prostorách
zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na
rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého
okolí. Toto je obzvláště důležité při
přecházení ulice.

Děti

Oblast odstřelovacích prací

Tísňová volání

Telefon není dovoleno používat v oblastech,
kde probíhají odstřelovací práce. Je třeba
dodržovat příslušná nařízení a postupovat
podle platných předpisů a pravidel.

Tísňová volání nemusejí být k dispozici ve
všech mobilních sítích. Z tohoto důvodu
byste se neměli v případě tísňového volání
spoléhat pouze na mobilní telefon. Ověřte si
tuto informaci u místního operátora.

Potenciálně výbušné prostředí
• Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic.
Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.
• V části vozidla, ve které převážíte

mobilní telefon nebo jeho příslušenství,
nepřevážejte ani neuchovávejte hořlavé
plyny, kapaliny nebo výbušniny.

V letadle
Bezdrátová zařízení mohou v letadlech
způsobovat rušení.
• Před nástupem do letadla je třeba vždy

mobilní telefon vypnout.
• Bez povolení posádky nepoužívejte telefon

ani na zemi.

Uchovávejte telefon na bezpečném místě
mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé
součásti, se kterými je při uvolnění spojeno
riziko udušení.

Informace o bateriích a jejich údržba
• Před dobíjením nemusí být baterie úplně

vybita. Na rozdíl od jiných bateriových
systémů zde neexistuje paměťový efekt,
který by snižoval výkon baterie.
• Používejte pouze baterie a nabíječky od

ﬁrmy LG. Svým provedením nabíječky LG
zaručují maximální životnost baterií.
• U baterie neprovádějte demontáž

ani zkratování.
• Kontakty na baterii je třeba udržovat

v čistotě.
• Až baterie přestane podávat přiměřený

výkon, vyměňte ji. Potřeba výměny však
nastává až po stovkách dobití.
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• Pokud nebyla baterie dlouho používána, tak

ji před použitím znovu nabijte.
• Nabíječka by neměla být vystavena

přímému slunečnímu záření a neměla by
se používat ve vlhkém prostředí, například
v koupelně.
• Baterii nenechávejte na horkých ani

na chladných místech, snížila by se
tím její kapacita.
• Nebezpečí výbuchu v případě výměny

baterie za nesprávný typ.
• Použité baterie likvidujte v souladu

s pokyny výrobce. Recyklujte, kdykoliv je to
možné. Nelikvidujte jako komunální odpad.
• Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte

se na nejbližší autorizované servisní
místo společnosti LG Electronics nebo na
nejbližšího prodejce.
• Po úplném nabití telefonu vždy odpojte

nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak
nechtěnému odběru energie.

92 LG KU990i | Uživatelská příručka

R

Fu
do
zna
roz
kd

Po
růz
ne
urč

Ab

Je
(AB
ve
pís

př.
ma
pís

Rozeznávání rukopisu

G

Funkce rozpoznání písma převádí pohyby
dotykového pera na písmena, čísla nebo jiné
znaky a zobrazuje tyto znaky jako text. Funkce
rozpoznání písma je aktivní pouze v místech,
kde lze zadat text.

H

Poznámka: Většinu písmen lze napsat pomocí
různých stylů pohybů. Viz tabulky níže. Styl
neurčuje velikost písma. Pozice na obrazovce
určuje velikost písma, nikoliv styl.

Jestliže vyberete režim velkých písmen
(ABC), napsané znaky budou nahrazeny
velkými písmeny i v případě, že napíšete malá
písmena, a naopak.
př.) Jestliže v režimu velkých písmen napíšete
malé písmeno ‚f‘, bude nahrazeno velkým
písmenem ‚F‘.

B
C
D
E
F

K
L
M
N
O
P

Abeceda

Písmeno
A

I
J

Tahy

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ß

Funkce
Funkce

Čísla
Tahy

Čísla se píší nad šipkou.

Mezerník

Číslo
0

Klávesa
Backspace

1

Klávesa Enter

3

Tahy

2
4

Přepnutí do
režimu textu

5
6
7

Interpunkční znaménka
Znaménko
Tečka
.
At
@

Tahy

Poznámka: Každý tah začínejte u konce
označeného tečkou.

8
9

Znaky s čárkou
Znak napište tak, jak je uvedeno výše, poté
nad šipkou napište čárku. Stejný postup platí
pro jiné podobné znaky, např. pro ö a ü.

Obsah tejto príručky sa môže líšiť od
vášho telefónu, v závislosti od softvéru
telefónu a vášho operátora.
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Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého
a kompaktného mobilného telefónu KU990i
od spoločnosti LG, navrhnutého pre prácu
s najnovšou technológiou v oblasti digitálnej
mobilnej komunikácie.
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Likvidácia starých elektrických zariadení
1 Keď je k výrobku pripojený tento symbol preškrtnutej smetnej nádoby
na kolieskach, znamená to, že sa na výrobok vzťahuje smernica
Európskej únie 2002/96/EHS.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky sa musia likvidovať oddelene
od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných zariadení
zriadených vládou alebo miestnou samosprávou.
3 Správnou likvidáciou svojho nepotrebného prístroja pomôžete predísť
možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4 Viac informácií o likvidácii svojho nepotrebného prístroja získate
na mestskom úrade, úrade poverenom likvidáciou odpadu alebo
v obchode, v ktorom ste zakúpili tento výrobok.
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Oboznámenie sa s telefónom
Tlačidlo uzamknutia/odomknutia
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Konektor nabíjačky, kábla, handsfree
TIP: Ak chcete pripojiť kábel USB, počkajte, kým
sa telefón spustí a prihlási k sieti.

Režim
Fotoaparát

Objektív interného
fotoaparátu
Tlačidlo na
ukončenie/Vypínač
Ukončí alebo odmietne
hovor. Zapne/vypne telefón.
Jedným stlačením sa vrátite
do režimu nečinnosti.
Tlačidlo Zmazať
Vymaže po každom
stlačení jeden znak.

Tlačidlo Volať
Vytočí telefónne
číslo a prijme
prichádzajúci hovor.

86

e

88

VÝSTRAHA: Ak na telefón položíte
ťažký predmet, alebo ak si naň sadnete, keď
ho máte vo vrecku, môžete poškodiť displej
telefónu a funkčnosť dotykového displeja.

Tlačidlo
Zachytiť
7

V

Pohľad na otvorený telefón
Posuvné koliesko
Priblíženie/oddialenie v režime Fotoaparát/
Videokamera. Prechádzanie položkami menu.
TIP: Môžete nastaviť úroveň hlasitosti pri hraní
hudby a hry a počas hovoru.
VÝSTRAHA: Blízky kontakt s magnetickým
predmetom môže spôsobiť poruchu tlačidla
kolieska.

1

Kryt batérie
Batéria
Mikrofón

Držiak na USIM kartu
Tlačidlo Zachytiť
Slot na pamäťovú kartu
Tlačidlo uzamknutia/odomknutia

Svetelný senzor
Blesk
Objektív fotoaparátu
Režim Fotoaparát
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Vloženie USIM karty a batérie

1 Odstráňte kryt batérie
Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie
batérie v hornej časti telefónu a nadvihnite
kryt batérie.

2 Vyberte batériu
Uchopte horný okraj batérie a vyberte
ju pomocou krytu batérie z priestoru
na batériu.
VÝSTRAHA: Pri vyberaní batérie
nepoužívajte nechty.
VÝSTRAHA: Nevyberajte batériu, ak je
telefón zapnutý, mohli by ste poškodiť telefón.

9

Vloženie USIM karty a batérie
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3 Vložte USIM kartu
Zasuňte USIM kartu do držiaka na USIM
kartu. Uistite sa, či je pozlátená kontaktná
plocha karty obrátená smerom dovnútra
prístroja. Ak chcete USIM kartu vytiahnuť,
jemne ju vytiahnite opačným smerom.

5 Nabitie telefónu
Posuňte kryt konektora nabíjačky na bočnej
strane telefónu KU990i. Vložte nabíjačku
a zapojte do zásuvky elektrickej siete. Váš
telefón KU990i sa musí dobíjať, kým sa na
displeji nezobrazí hlásenie Plne nabité.

2

3

4 Vložte batériu
Umiestnite zarážku na vrchnej strane batérie
do horného držiaka. Uistite sa, či sú kontakty
batérie zarovnané s vývodmi na batériu.
Zatlačte spodok batérie, až kým nezapadne
na svoje miesto.
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Pamäťová karta
Vloženie pamäťovej karty

1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte

Rozšírte pomocou pamäťovej karty
dostupné miesto v pamäti svojho telefónu.
Telefón KU990i podporuje pamäťové karty
s kapacitou do 2 GB.

, potom stlačte
a vyberte
Nast. telefónu.
2 Stlačte Stav pamäte a potom vyberte
Externá pamäť.
3 Stlačte Formátovať a potom svoj
výber potvrďte.
4 Zadajte heslo (ak je nastavené), vaša karta
sa naformátuje a budete ju môcť používať.

TIP: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.
1 Odstáňte batériu a kryt batérie tak, ako je

to skôr opísané.
2 Vložte pamäťovú kartu. Zasúvajte

pamäťovú kartu do slotu v hornej časti
telefónu, kým nezapadne na miesto. Uistite
sa, či je pozlátená kontaktná plocha karty
obrátená smerom dovnútra prístroja.

a

TIP: Ak chcete zmeniť svoje štandardné
úložisko, otvorte z menu Nastavenia telefónu
Stav pamäte a vyberte Nastavenie ukladania.

Poznámka: Ak sa na pamäťovej karte
nachádza nejaký obsah, bude automaticky
presunutý do správneho priečinka (napríklad
videá sa uložia do priečinka Moje videá).

Prenos kontaktov
Ak chcete preniesť kontakty z USIM do telefónu:
1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte

a vyberte Kontakty.
3 Umiestnite kryt batérie tak, ako je to

skôr opísané.

Formátovanie pamäťovej karty

2 Stlačte Nastavenia a potom Kopírovať.
3 Vyberte Z telefónu na USIM a stlačte OK.
4 Vyberte Všetky alebo Po jednom

a stlačte OK.

Ak je vaša pamäťová karta už
naformátovaná, môžete ju začať používať. Ak
vaša pamäťová karta nie je naformátovaná,
budete ju musieť naformátovať.
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Mapa menu
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Vytáčanie Kontakty

Register
hovorov

Správy
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veci

Fotoaparát

Štúdio
Muvee

Hudba

Web

Google

Displej

Proﬁly

Organizér

Budík

Nast.
telefónu

Nast.
hovorov
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•

Poznámky Nástroje
Videá

FM rádio

Hlasový
záznamník

Hry a
aplikácie

Režim Bluetooth
počas letu

•

•

•
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Obrazovka v stave nečinnosti
Vždy, keď telefón KU990i nie je používaný,
vráti sa k úvodnej obrazovke. Odtiaľ budete
mať prístup do všetkých možností menu,
môžete rýchlo volať a zobraziť stav svojho
telefónu (ako aj mnoho iných vecí).

Stavová lišta

Multitasking

Tipy k dotykovému displeju
Úvodná obrazovka je tiež skvelým miestom na
oboznámenie sa s dotykovým displejom.
Ak chcete vybrať položku, stlačte príslušnú
ikonu. Keď telefón KU990i zistí, že ste stlačili
voľbu, jemne zavibruje. Ak chcete prechádzať
zoznamom, stlačte poslednú viditeľnú položku
a posuňte svoj prst na displeji smerom hore.
Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia
sa ďalšie položky.

Šípky skratiek

Rýchle tlačidlá

• Nemusíte tlačiť príliš silno, dotykový displej

je dostatočne citlivý na to, aby ste položku
vybrali jemným pevným dotykom.
• Na dotyk požadovanej možnosti používajte
konce prstov. Dajte si pozor, aby ste sa
nedotkli žiadnych okolitých tlačidiel.
• Keď displej prestane svietiť, stlačte tlačidlo
uzamknutia/odomknutia na pravej strane
na vyvolanie úvodnej obrazovky.
• Neprekrývajte telefón puzdrom ani
pokrývkou, inak materiálom pokrytý
dotykový displej nebude fungovať.
▲ Menu skratiek
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Obrazovka v stave nečinnosti
Rýchle tlačidlá

St

Vďaka tlačidlám na jeden dotyk budete mať
rýchly prístup na jeden dotyk k svojim
najpoužívanejším funkciám.

Sta
na
ba
Blu

Stlačením otvoríte úplné menu, ktoré je
rozdelené na štyri podmenu. Stlačením
vertikálnej karty podmenu zobrazíte
ďalšie možnosti.

Stlačením budete mať prístup k menu
možností posielania správ. Z toho
môžete vytvoriť novú SMS alebo e-mail,
alebo zobraziť priečinok so správami.

Stlačením vyvoláte dotykový číselník na
uskutočnenie hovoru. Vložte číslo, akoby
ste používali normálnu klávesnicu,
a stlačte
alebo stlačte
. Na
inicializáciu videohovoru pomocou čísla
stlačte po zadaní čísla
.

Stlačením otvoríte telefónny zoznam.
Vertikálne popri ľavej strane displeja sú
rozmiestnené abecedné tabulátory, takže
môžete jednoducho nájsť hľadaný
kontakt. Môžete tiež vytvoriť nové
kontakty a upravovať existujúce kontakty.

Rada zákazníkovi
Aby bola vaša anténa citlivejšia, spoločnosť LG vám odporúča, aby ste telefón držali tak,
ako je to zobrazené na obrázku nižšie.

0

X

Počas hovoru a používania pripojenia Bluetooth nezakrývajte rukou oblasť antény.
Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru.
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Stavová lišta
Stavová lišta pomocou rôznych ikon indikuje
napríklad silu signálu, nové správy a výdrž
batérie, a informuje o tom, či je aktívne
Bluetooth, alebo GPRS.
Nižšie je zobrazená tabuľka, v ktorej
sú vysvetlené významy ikon, ktoré
pravdepodobne uvidíte v stavovej lište.

Ikona

Opis
Je nastavený budík

Ikona

Opis

Používa sa vibračný proﬁl

Multitasking

Používa sa normálny proﬁl

Bežiace aplikácie

Používa sa proﬁl Vonku

Sila signálu siete (počet
paličiek sa bude líšiť)

Používa sa proﬁl Tichý

Žiadny signál siete
Zostávajúca výdrž batérie
Prázdna batéria
Nová správa
Nová hlasová správa
Schránka prijatých správ
je plná
Odosielanie správy
sa nepodarilo

Používa sa proﬁl Slúchadlá
Hovory sú presmerované
Je dostupné GPRS
Používa sa EDGE
Roaming
Je vybraný režim V lietadle
Je aktívne Bluetooth
Je dostupné HSDPA
Je dostupné 3G
15

Obrazovka v stave nečinnosti
Zmena proﬁlu zo stavovej lišty
Stlačte v stavovej lište ikonu, ktorá označuje
vaše aktuálne nastavenie proﬁlu. Vyberte typ
proﬁlu, napríklad Tichý a na uloženie
a zatvorenie stlačte OK.
Pomocou funkcie multitaskingu
Stlačením
otvoríte menu Multitasking.
V tom môžete zobraziť všetky bežiace
aplikácie a môžete k nim pristupovať
pomocou jedného dotyku.
V ľubovoľnej aplikácii stlačte
a vyberte
možnosť Úvodná obrazovka pre návrat do
režimu nečinnosti bez ukončenia alebo
zatvorenia aplikácie.
Keď na pozadí beží aplikácia, (napr. hra alebo
FM rádio), zobrazí sa v stavovej lište
.
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H

Menu skratiek

Vo

Menu skratiek obsahuje deväť
ďalších možností menu. Ak chcete
otvoriť menu skratiek:

1
2

1 Keď je telefón v nečinnom stave, dotknite

3

sa displeja nad rýchlymi tlačidlami.
2 Keď sa zobrazia šípky skratiek,

prejdite cez ne prstom horizontálne
v ľubovoľnom smere.
3 Otvorí sa menu skratiek. Stlačte ľubovoľnú
z deviatich možností a otvorte aplikáciu
alebo ďalšie menu.
4 Ak chcete zatvoriť menu skratiek,
prejdite znovu prstom cez šípky skratiek
v ľubovoľnom smere.

4

Hovory

e

Volanie alebo videohovor

Volanie s použitím kontaktov

1 Stlačte
na otvorenie klávesnice.
2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak

1 Keď je telefón v nečinnom stave,

chcete vymazať číslice, stlačte tlačidlo C.
3 Stlačte
alebo
na inicializáciu
hovoru. Stlačte
pre videohovor.
4 Na ukončenie hovoru stlačte tlačidlo
.
TIP! Na zadanie znaku + na volanie
medzinárodného hovoru stlačte dvakrát

ú

TIP! Stlačte tlačidlo uzamknutia/odomknutia
na uzamknutie dotykového displeja
a zabránenie náhodného volania.
TIP! Ak chcete počas hovoru vyvolať
klávesnicu, stlačte
.

.

stlačte na otvorenie telefónneho
zoznamu tlačidlo
.
2 Vyberte abecednú kartu
prislúchajúcu k prvému písmenu
kontaktu, ktorému chcete volať.
Takže pre „Home“ vyberte E-H.
3 Dotknite sa v zozname kontaktu, ktorému
chcete volať, a vyberte číslo, ktoré chcete
použiť (ak je ich uložených viac).
4 Stlačte Volať.
TIP! V okne počas hovoru môžete vyhľadávať
vo svojich kontaktoch. Stlačte
a vyberte
Vyhľadať podľa Skupiny. Prechádzajte
kontaktmi alebo zadajte prvých niekoľko číslic
čísla na obmedzenie zoznamu.

Prijatie a odmietnutie hovoru
Keď telefón zvoní, stlačte na prijatie hovoru
tlačidlo
.
Na stlmenie zvonenia stlačte tlačidlo
To sa vám hodí, ak ste počas stretnutia
zabudli zmeniť proﬁl na Tichý.

.

Stlačte tlačidlo
druhýkrát na zamietnutie
prichádzajúceho hovoru.
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Hovory
Možnosti počas hovoru

Rý
Stlmiť – Stlačte
na vypnutie
mikrofónu (takže osoba, s ktorou
hovoríte, vás nebude počuť).
Reproduktor – Stlačte
hlasitého odposluchu.

na zapnutie

Podržať – Stlačte Podržať na podržanie
hovoru volajúceho. Stlačte Obnoviť na
pokračovanie konverzácie.
Klávesnica – Stlačte
na otvorenie číselnej
klávesnice pre navigáciu v menu pomocou
očíslovaných možností. Napríklad na volanie
hlasových centier alebo iných
automatizovaných telefónnych služieb.
Podržať

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností
alebo zoznamom kontaktov, stlačte poslednú
viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji
smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore
a zobrazia sa ďalšie položky.

Možnosti – Vyberte si zo zoznamu ďalších
možností počas hovoru, vrátane Prejsť na
kontakty a Prejsť na správy, takže môžete
počas hovoru skontrolovať svoje správy
a pridať kontakty. Môžete tiež ukončiť hovor
pomocou stlačenia možnosti Ukončiť hovor.

1
2
3

4

Ak
vr
ap
ne
ini

Us
1
2

Nastavenie hlasitosti hovoru
Ak chcete počas hovoru nastaviť
hlasitosť, otočte posuvné koliesko
v smere hodinových ručičiek na zvýšenie
hlasitosti alebo proti smeru hodinových
ručičiek na zníženie hlasitosti.
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3
4

nej

te

or.

Rýchla voľba

5 Stlačte Vymeniť na prepnutie

K číslu rýchlej voľby môžete priradiť často
volaný kontakt.

6 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva

1 Stlačte
a vyberte Kontakty.
2 Stlačte Rýchla voľba.
3 K rýchlej voľbe 1 je už priradená vaša

hlasová schránka. To nemôžete zmeniť.
Stlačte ľubovoľné iné číslo, čím mu
priradíte rýchlu voľbu kontaktu.
4 Otvorí sa telefónny zoznam. Vyberte jedným
stlačením telefónneho čísla kontakt, ktorý
chcete priradiť danému číslu.
Ak chcete volať číslo rýchlej voľby, stlačte
v režime nečinnosti a potom stlačte
a podržte priradené číslo, kým sa na displeji
nezobrazí kontakt. Hovor sa automaticky
.
iniciuje, nemusíte stlačiť

Uskutočnenie druhého hovoru
1 Počas prebiehania počiatočného hovoru

stlačte
a vyberte Pridať nový hovor.
2 Vytočte číslo, alebo ho vyhľadajte
v kontaktoch (pre podrobnosti si pozrite
časť Volanie).
3 Stlačením
uskutočníte hovor.
4 V okne počas hovoru sa zobrazia
obidva hovory. Váš počiatočný hovor
bude zablokovaný a hovor
volajúceho bude podržaný.

medzi hovormi.
hovory, stlačte
a vyberte Ukončiť
hovor a potom Všetky alebo Aktívny.
TIP! Hovory môžete kombinovať výberom
a potom Pripojiť. Overte si, či
možnosti
váš operátor podporuje konferenčné hovory.

Poznámka: Každý vami uskutočnený hovor
bude spoplatnený.

Vypnút’ DMTF
DMTF vám umožňuje používať číselné príkazy
na navigáciu v menu v rámci automatizovaných
správ. DMTF je štandardne zapnuté.
Ak chcete možnosť DMTF počas hovoru
vypnúť (napríklad na vytvorenie poznámky
a vyberte DMTF vyp.
o čísle) stlačte

Zobrazenie histórie hovorov
TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností,
stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj
prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie
smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

Stlačte
a vyberte História hovorov.
Vyberte zobrazenie:
Všetky hovory – Zobrazenie úplného
zoznamu všetkých vami volaných, prijatých
a zmeškaných hovorov.
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Hovory
Volané čísla – Zobrazenie zoznamu všetkých
vami volaných čísiel.
Prichádzajúce hovory – Zobrazenie
zoznamu všetkých vami prijatých hovorov.
Neprijaté hovory – Zobrazenie zoznamu
všetkých zmeškaných volaní.
Poplatky za hovory – Zobrazenie poplatkov
vzťahujúcich sa na vami volané čísla (táto
služba závisí od siete, niektorí operátori ju
nepodporujú) a trvanie všetkých vašich
hovorov; prijatých a volaných.
Objem dat – Zobrazenie množstva
(v kilobajtoch) všetkých prijatých
a odoslaných dát.
TIP! V ľubovoľnom výpise volania stlačte
a Zmazať na zmazanie všetkých
zaznamenaných položiek.
TIP! Stlačte ľubovoľný záznam výpisu volania na
zobrazenie dátumu, času a trvania hovoru.

Používanie presmerovania hovoru
1 Stlačte

, zvoľte
a vyberte
Nast. hovorov.
2 Stlačte Presmerovanie a vyberte
Videohovory, Hlasové volania,
Deaktivovat´ všetko.
3 Vyberte, či sa majú presmerovať
všetky hovory, keď je linka obsadená,
keď neodpovedáte, alebo keď ste
mimo dosahu.
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4 Vložte číslo, na ktoré chcete

presmerovať hovory.
5 Na aktiváciu stlačte Aktivovať.

Poznámka: Presmerovanie hovorov je
spoplatňované. Pre podrobnosti, prosím,
kontaktujte svojho operátora.
TIP! Ak chcete vypnúť všetky presmerovania
hovorov, vyberte z menu Presmerovanie možnosť
Deaktivovať všetko.

Používanie blokovania hovoru
1 Stlačte

, zvoľte
a vyberte
Nast. hovorov.
2 Stlačte Blokovanie a vyberte
Videohovory, Hlasové volania,
Deaktivovat´ všetko.
3 Vyberte si ľubovoľnú (alebo všetky) zo
šiestich možností:
Všetky odchádzajúce
Odchádzajúce medzinárodné
Odchádzajúce medzinárodné okrem
domovskej krajiny
Všetky prichádzajúce
Prichádzajúce v zahraničí
4 Zadajte heslo blokovania hovorov.
Pre túto službu, prosím, kontaktujte
svojho operátora.

Zm
1
2

TIP! Vyberte Pevná voľba na zapnutie
a zostavenie zoznamu čísiel, ktoré je možné
z vášho telefónu vytočiť. Budete od svojho
operátora potrebovať kód PIN2. Z vášho
telefónu bude možné vytočiť len čísla
nachádzajúce sa v zozname pevnej voľby.

Zmena bežných nastavení hovoru
1 Stlačte

m

, zvoľte
a vyberte
Nast. hovorov.
2 Stlačte Nastavenia. V tomto menu môžete
zmeniť nastavenie pre:
Odmietnutie hovorov – Zvoľte
Zapnúť alebo Vypnúť a vyberte
zamietnutie všetkých hovorov, hovorov
zo špeciﬁckých skupín, kontaktov alebo
neregistrovaných čísiel (tých, ktoré nie
sú vo vašich kontaktoch).
Odoslať moje číslo – Vyberte, či sa má
vaše číslo volanej osobe zobraziť.
Automatické opakované vytáčanie –
Vyberte Zapnuté alebo Vypnuté.
Spôsob odpovedania – Vyberte, či sa
má hovor prijať tlačidlom Odoslať, alebo
ľubovoľným tlačidlo.

Pripomienkovač – Zvoľte Zapnuté, ak
chcete po každej minúte hovoru počuť
upozorňovací tón.
BT spôsob odpovedania – Zvoľte
Handsfree, aby ste mohli prijať hovor
pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth,
alebo zvoľte Telefón, aby ste počas
používania náhlavnej súpravy Bluetooth
hovor prijali stlačením tlačidla na telefóne.
TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom
možností, stlačte poslednú viditeľnú položku
a posuňte svoj prst na displeji smerom hore.
Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia
sa ďalšie položky.

Zmena nastavení videohovoru
1 Stlačte

, zvoľte
a vyberte
Nast. hovorov.
2 Stlačte Videohovory.
3 Vyberte nastavenia videohovorov. Určite, či
sa má Použíť súkromný obrázok
a jeden vyberte, zapnite Zrkadlo (takže sa
budete môcť vidieť na displeji) a zvoľte
Veľkosť obrázku.
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Kontakty
Vyhľadávanie kontakty

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom
kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku
a posuňte svoj prst na displeji smerom hore.
Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia
sa ďalšie položky.

Kontakt sa dá vyhľadať dvomi spôsobmi:
Keď je telefón v nečinnom stave
1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte na
otvorenie telefónneho zoznamu tlačidlo
.
2 Vyberte abecednú kartu prislúchajúcu
k prvému písmenu kontaktu, ktorý chcete
zobraziť. Takže pre „Home“ vyberte E-H.
TIP! Môžete vyhľadávať podľa skupiny, a to
stlačením
a zvolením Hľadať podľa
skupiny. Tak vyvoláte zoznam všetkých
svojich skupín.

Z hlavného menu
1 Zvoľte Kontakty.
2 Stlačte
a pomocou klávesnice zadajte
niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorý
chcete nájsť. Alebo zvoľte
na prepnutie
na zobrazenie telefónneho zoznamu
a vyberte kartu prislúchajúcu prvému
písmenu mena.
3 Vo vašom telefónnom zozname sa zobrazí
zoznam kontaktov prislúchajúcich k vami
zadaným písmenám.
TIP! Stlačením
alebo ikony
v pravom
hornom rohu obrazovky môžete prepnúť
medzi zobrazením hľadania pomocou
klávesnice a zobrazením abecedného
telefónneho zoznamu.
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M
Pr
ve
(a
1

Pridanie nového kontaktu
1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte
2
3
4

5

6
7

8

9

a zvoľte Kontakty.
Zvoľte Pridať.
Vyberte, či sa má kontakt uložiť do vášho
Telefón alebo USIM.
Zadajte meno a priezvisko svojho nového
kontaktu. Nemusíte zadať oboje, ale musíte
zadať aspoň jeden údaj.
Zadajte maximálne päť rôznych čísiel
a každému číslu priraďte typ. Vyberte
z možností Mobilné, Domov, Kancelária,
Pager, Fax, VT, Všeobecné. Stlačte OK.
Pridajte maximálne dve e-mailové adresy.
Priraďte kontakt do skupiny. Vyberte
z možností Žiadna, Rodina, Priatelia,
Kolegovia, Škola alebo VIP.
Môžete tiež pridať Domovská stránka,
Adresa, Názov spoločnosti, Pracovnú
pozícia, Adresa spoločnosti, Poznámky.
Na uloženie kontaktu stlačte Uložiť.
TIP! Môžete vytvoriť prispôsobené skupiny
svojich kontaktov, pozrite si Vytvorenie
skupiny.

2

íte

a,

y.

ky.

Možnosti kontaktov

Zmazať – Zmažte kontakt. Ak ste si istí,
stlačte Áno.
Nový kontakt – Môžete pridať
nový záznam.
Označiť/Odznačiť – Môžete
vybrať jeden alebo viac kontaktov
na hromadné odstránenie.
Vyhľadať podľa skupiny – Môžete
hľadať záznam podľa skupiny.

Pri prezeraní kontaktov môžete urobiť veľa
vecí. Do menu možností môžete pristupovať
(a používať ho) takto:
1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť.

Pozrite si časť Vyhľadávanie kontaktov.
na otvorenie zoznamu možností.
V tom môžete:
Upraviť – Zmeniť ľubovoľné podrobnosti
o kontaktoch.
Nová správa – Odoslať kontaktu správu.
Ak má kontakt e-mailovú adresu, vyberte,
či chcete odoslať e-mail alebo SMS/MMS.
Odoslať vizitku – Odošlite podrobnosti
kontaktu inej osobe vo forme vizitky.
Vyberte odoslanie v jednej z foriem, ako sú
SMS, MMS, Email alebo pomocou
Bluetooth.
Volať – Zavolajte kontaktu.
Videohovor – Zavolajte
ontaktu (videohovor).
Uložiť na USIM/Uložiť do telefónu –
Vyberte presun alebo kopírovanie na USIM
kartu alebo telefón (v závislosti od toho,
kam ste pôvodne uložili kontakt).

2 Stlačte

Vytvorenie skupiny
1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte
2
3
4
5

a zvoľte Kontakty.
Zvoľte Skupiny a stlačte
.
Zvoľte Nová skupina.
Zadajte názov novej skupiny.
Stlačte Uložiť.

Poznámka: Ak zmažete skupinu,
kontakty, ktoré boli priradené k danej
skupine, nestratíte. Zostanú vo vašom
telefónnom zozname.
TIP! Existujúcu skupinu môžete upraviť jej
označením a stlačením . Môžete Pridať
z kontaktov člena do skupiny, priradiť
Vyzváňací tón skupiny, Premenovať skupinu
alebo Zmazať skupinu.
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Kontakty
Zmena nastavení kontaktov
Môžete prispôsobiť nastavenia kontaktov tak,
aby váš telefónny zoznam fungoval tak, ako to
chcete vy.
TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom
možností, stlačte poslednú viditeľnú položku
a posuňte svoj prst na displeji smerom hore.
Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia
sa ďalšie položky.
1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte

a zvoľte Kontakty.
2 Zvoľte Nastavenia. V tomto menu môžete

nastaviť tieto nastavenia:
Zobraziť údaje – Vyberte, či sa majú
zobraziť kontakty uložené v pamäti vášho
Telefón a USIM, Telefón, alebo USIM.
Môžete tiež zvoliť, či sa má najprv zobraziť
prvé meno, alebo posledné meno kontaktu.
Synchronizovať kontakty – Pripojte sa
k svojmu serveru na synchronizáciu svojich
kontaktov. Pozrite si časť Synchronizácia
kontaktov.
Kopírovať – Skopírujte svoje kontakty
z USIM karty do telefónu alebo z telefónu
do USIM karty. Vyberte, či chcete kontakty
kopírovať po jednom, alebo všetky naraz.
Ak vyberiete možnosť kopírovania po
jednom, budete musieť postupne zadať
každý kopírovaný kontakt.
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V
Presunúť – Táto možnosť funguje rovnako
ako Kopírovať, ale kontakt bude len na
mieste, kam ho uložíte, ak napr. presuniete
kontakt z USIM karty do telefónu, bude
z pamäte USIM karty zmazaný.
Zálohovať kontakty – Pozrite si časť
Záloha a obnovenie informácií
telefónu.
Obnoviť kontakty – Pozrite si časť
Záloha a obnovenie informácií
telefónu.
Vymazať kontakty – Zmažte všetky svoje
kontakty. Ak chcete naozaj zmazať svoj
telefónny zoznam, stlačte Áno.

Zobrazenie informácií

Vý

Te
ae
ov
Kc
dv
1
2

Od
1
2

1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte

a zvoľte Kontakty.
2 Zvoľte Informácie.
3 V tomto menu môžete zobraziť svoje

Servisné čísla, svoje Vlastné číslo a svoje
Informácie o pamäti (koľko vám zostáva
voľného miesta v pamäti) a Moja vizitka.
TIP! Ak chcete pridať svoju vizitku, zvoľte
Pridať a zadajte všetky svoje podrobnosti
(podobne ako pre ľubovoľný kontakt). Na
dokončenie stlačte Uložiť.

3
4

5

ko

te

oje

Výmena správ
Výmena správ
Telefón KU990i kombinuje SMS, MMS
a e-mail do jedného intuitívneho a ľahko
ovládateľného menu.
K centru správ môžete pristupovať
dvoma spôsobmi:
1 Keď je telefón v stave nečinnosti,
stlačte
.
2 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte
a potom Výmena správ.

Odosielanie správy
1 Stlačte
2

3
4

e
5

a potom vyberte
Nová správa.
Vyberte Správa a odošlite SMS alebo
MMS. Alebo, ak chcete odoslať e-mail,
vyberte Email.
Otvorí sa nová SMS.
Stlačte
alebo
a na pridanie
obrázka, videa, zvuku alebo symbolu potom
stlačte Vložiť.
Stlačte Odoslať. Zadajte telefónne
číslo alebo stlačte Kontakty na
otvorenie zoznamu kontaktov. Môžete
pridať viac kontaktov.
VÝSTRAHA: Každých 160 znakov
textovej správy ľubovoľnej osobe bude
spoplatnených.

VÝSTRAHA: Ak k SMS pridáte obrázok,
video alebo zvuk, automaticky sa prevedie na
MMS a správa bude podľa toho spoplatnená.

Písanie textu
Text môžete zadať štyrmi spôsobmi: Režim T9,
Abc manuálne, Klávesnica a Rozpoznávanie
písaného textu.
Na prepnutie medzi metódami zadávania textu
stlačte príslušnú ikonu v hornej časti displeja.
Rozpoznávanie písaného textu
– Vyberte Plná klávesnice, Obrazovka na
písanie, Políčko na písanie.
Režim T9 – Stlačte na zapnutie
režimu T9 a potom vyberte T9 abc, T9 ABC
alebo 123.
Abc manuálne – Vyberte abc, ABC
alebo 123.
Ak chcete použiť klávesnicu, stlačte
a z rozbaľovacieho menu zvoľte klávesnica.
Použite
na prechádzanie rôznymi typmi
klávesnice v každom režime zadávania
(napríklad veľké písmená alebo malé písmená).
Ak chcete zadať medzeru, stlačte 0.
Ak chcete zmeniť režim písania medzi
písaním veľkými písmenami, malými
písmenami a prvým veľkým písmenom
a zvyšné malé, stlačte
.
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Výmena správ
Ak chcete zmazať znak, použite tlačidlo C
(pod displejom).
Ak chcete zadať symbol, stlačte

.

Režim T9
V režime T9 uvidíte

Na

V režime Klávesnica sa obrazovka preklopí na
vodorovný režim a na displeji sa zobrazí plná
klávesnica qwerty.

Ke
po
vk
PO

Na napísanie správy stláčajte jednotlivé
písmená a stlačte:

.

Režim T9 používa na rozpoznanie vami
písaných slov vstavaný slovník (na základe
postupnosti stlačených tlačidiel). Stlačte
jednoducho tlačidlo čísla prislúchajúcemu
k písmenu, ktoré chcete zadať, a slovník po
zadaní všetkých písmen rozpozná slovo. Keď
napríklad stlačíte 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3,
napíšete slovo „telephone“ (pri nastavení
anglického slovníka).
Ak sa požadované slovo nezobrazí,
stlačte
alebo Hláskovať. Ak stlačíte
Hláskovať, môžete potom slovo zadať
pomocou režimu Abc manuálne a vaše slovo
alebo meno sa pridá do slovníka.

Abc manuálne
V režime Abc uvidíte

Klávesnica

.

V režime Abc musíte na zadanie písmena
stlačiť tlačidlo opakovane. Ak chcete napríklad
napísať „hello“, stlačte dvakrát 4, dvakrát
3, trikrát 5, potom opäť trikrát 5 a potom
trikrát 6.
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na prepnutie na veľké písmená
na pridanie medzery
TIP! Režim klávesnica predikuje a zobrazuje,
čo v ďalšom kroku napíšete. Tieto slová sú
predikované na základe už napísaných viet.
Ak nechcete používať navrhované slová,
pokračujte v písaní nových slov. Ak chcete
používať navrhované slová, stlačte na ich
potvrdenie medzeru.

Rozpoznávanie písaného textu
V režime písania rukou jednoducho píšte
na displej a telefón KU990i prevedie vami
písané písmo do správy. V závislosti od vami
preferovaného zobrazenia zvoľte Obrazovka
alebo Okno.
VÝSTRAHA: V tomto režime bude pre
vás možno jednoduchšie používať stylus;
dotýkajte sa prosím obrazovky jemne, aby
ste ju nepoškodili.

1
2
3
4
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á

a

Nastavenie e-mail
Keď sa presúvate z miesta na miesto, môžete
pomocou e-mailu v telefóne KU990i zostať
v kontakte. Nastavenie e-mailového účtu
POP3 a IMAP4 je rýchle a jednoduché.
TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom
možností, stlačte poslednú viditeľnú položku
a posuňte svoj prst na displeji smerom hore.
Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia
sa ďalšie položky.
1
2
3
4

Stlačte
a potom zvoľte Nastavenia.
Stlačte Email a potom E-mailové kontá.
Otvorte
a stlačte Pridať.
Potom môžete vybrať, ako funguje
váš účet:
Názov – Zadajte názov daného účtu.
Moje meno – Zadajte svoje meno.
Meno užívateľa – Zadajte užívateľské
meno účtu.
Heslo – Zadajte heslo účtu.
E-mailová adresa – Zadajte e-mailovú
adresu účtu.
E-mailová pre odpovedi – Zadajte
e-mailovú adresu „Odpovedať na“.
Server odch. pošty – Zadajte
podrobnosti účtu.
Server prich. pošty – Zadajte
podrobnosti účtu.

Max. veľkosť prijatia – Vyberte veľkosť
limitu svojich e-mailov, maximum je 1 MB.
Typ e-mail. schr. – Zadajte typ schránky;
POP3 alebo IMAP4.
Uložiť na server – Vyberte, či sa vaše
e-maily majú ukladať na server. Pri účtoch
IMAP4 sa kópie uložia vždy.
Uložiť odoslané do – Vyberte,
kam sa majú uložiť vaše e-maily
typu IMAP4. Pri účtoch POP3 sa
kópie vždy uložia do telefónu.
Prístupový bod – Vyberte prístupový
bod na Internet. Ak chcete použiť
prednastavený prístupový bod, stlačte .
Automatické načítanie – Vyberte,
či sa vaše nové e-maily majú
sťahovať automaticky.
Pokročilé nastavenia – Vyberte, či sa
majú použiť pokročilé nastavenia.
Číslo portu SMTP – Obvykle to bude 25.
Vstupný port serv. – Obvykle je to 110
pre účty POP3 a 143 pre účty IMAP4.
SMTP overenie – Vyberte
bezpečnostné nastavenia pre
server odchádzajúcich správ.
Užívat. meno SMTP – Zadajte užívateľské
meno SMTP.
Heslo SMTP – Zadajte heslo SMTP.
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Výmena správ
Zabez. prihl. APOP – Pri účte
POP3 môžete aktivovať bezpečné
prihlásenie APOP. Účty IMAP4 sú
vždy nastavené na vyp.
Po vykonaní vyššie uvedených krokov je váš
účet nastavený a zobrazí sa v zozname účtov
v priečinku E-mail.

Získanie e-mailu
To, či je na vašom účte nový e-mail, môžete
skontrolovať automaticky alebo manuálne. Pre
automatickú kontrolu si pozrite časť „Zmena
nastavení e-mailu“.
Pre manuálnu kontrolu:
1 Stlačte
a potom Email.
2 Dotknite sa účtu, ktorý chcete použiť,

a potom

.

3 Vyberte Získať a telefón KU990i sa pripojí

k e-mailovému účtu a stiahne nové správy.

Odosielanie e-mailu pomocou
nového účtu
1 Stlačte
a potom vyberte Novú správa.
2 Vyberte Email a otvorí sa nový e-mail.
3 Použite karty a
na zadanie adries

adresátov a napíšte správu. Na pridanie
obrázkov, videí, zvukov alebo iných typov
súborov použite kartu Súbory.
4 Stlačte Odoslať a váš e-mail sa odošle.
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TIP! Pomocou e-mailu môžete
odoslať dokumenty aplikácie Word,
Text, Excel, PowerPoint a PDF do
telefónu KU990i, takže si ich môžete
počas toho, ako ste v pohybe,
pozerať.

Zmena nastavení e-mail
Nastavenia e-mailu môžete prispôsobiť tak,
aby fungoval tak, ako to chcete vy.
TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom
možností, stlačte poslednú viditeľnú položku
a posuňte svoj prst na displeji smerom hore.
Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia
sa ďalšie položky.
1 Stlačte
a potom otvorte Nastavenia.
2 Stlačte Email, potom E-mailové

kontá a potom môžete prispôsobiť
nasledujúce nastavenia:
Povoliť odpoveď – Vyberte na povolenie
odoslania správ o potvrdení prečítania.
Vyžiadať odpoveď – Vyberte, či chcete
požadovať správy o potvrdení prečítania.
Interval načítania – Vyberte, ako často
má telefón KU990i kontrolovať nové
e-mailové správy.
Zahrnúť správu pri Fwd a Re –
Vyberte, či chcete alebo nechcete
vložiť pôvodnú správu.
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Pridať prílohu – Vyberte, či chcete
zahrnúť pôvodnú prílohu.
Autonačítanie v roamingu – Vyberte,
či chcete alebo nechcete automaticky
prijímať správy, keď ste v cudzine.
Upozornenie na e-mail – Vyberte, či
chcete byť upozornení na nové e-maily.
Podpis – Vytvorte e-mailový podpis
a zapnite túto funkciu.
Priorita – Vyberte úroveň priority svojich
e-mailových správ.

Priečinky správ
Štruktúru priečinkov použitú v telefóne
KU990i ľahko rozpoznáte.
Prijaté – V tomto priečinku sú všetky prijaté
správy. Môžete na ne odpovedať, preposielať
ich a podobne (pozrite si podrobnosti nižšie).
Koncepty – Ak nemáte čas dokončiť písanie
správy, môžete si ju priebežne uložiť.
Na odoslanie – Tento priečinok slúži ako
dočasný, kým sa správy odošlú.
Odoslané – V tomto priečinku sú všetky
odoslané správy.

Správa správ
Svoju schránku prijatých správ môžete použiť
na správu svojich správ.
TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom
možností, stlačte poslednú viditeľnú položku
a posuňte svoj prst na displeji smerom hore.
Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia
sa ďalšie položky.
1 Stlačte
2 Stlačte

a potom Prijaté.
a potom vyberte:
Odpovedať – Odoslať odpoveď na
zvolenú správu.
Poslať ďalej – Odošlite zvolenú správu
inej osobe.
Volat’ – Zavolajte osobe, ktorá vám
poslala správu.
Videohovor – Uskutočnite videohovor
s osobou, ktorá vám poslala správu.
Zmazať – Zmažte správu.
Nová správa – Otvorte novú prázdnu
správu alebo e-mail.
Kopírovať – Uložte do svojho telefónu
kópiu správy.
Presunúť – Presuňte správu do
svojho telefónu.
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Výmena správ
Filter – Zobrazte správy podľa typu. Tak
oddelíte SMS od MMS.
Označit’/Odznačit’ – Označte správy na
zmazanie viacerých správ naraz.
Informácie o správe – Pozriet si
doplnkové informácie o správe (napríklad
čas, kedy bola odoslaná).
Ak sa zobrazí hlásenie Nedostatok miesta
na USIM karte, musíte zo schránky prijatých
správ niektoré správy zmazať.
Ak sa zobrazí hlásenie Nedostatok miesta
na správu, môžete na vytvorenie miesta buď
zmazať správy, alebo uložené súbory.

2 Stlačte

pre voľby Pridať,
Upraviť, Zmazať alebo Zmazať
všetko emotikony.

Zmena nastavení SMS
Nastavenia správ telefónu KU990i sú
preddeﬁnované tak, aby ste mohli správy
odosielať okamžite. Ak chcete tieto nastavenia
zmeniť, pozrite si nižšie uvedené informácie.
TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom
možností, stlačte poslednú viditeľnú položku
a posuňte svoj prst na displeji smerom hore.
Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia
sa ďalšie položky.

Používanie šablón
Vytvorte si pre často odosielané SMS a MMS
správy šablóny. V telefóne už niekoľko šablón
je, tie môžete v prípade potreby upraviť.
1 Stlačte
a potom vyberte Šablóny.
2 Vyberte SMS alebo MMS. Potom môžete

stlačiť
pre voľby Pridať, Upraviť,
Zmazať alebo Zmazať všetko šablóny.

Používanie emotikonov
Oživte svoje správy pomocou emotikonov.
V telefóne už niekoľko bežne používaných
emotikonov je.
1 Stlačte

a potom vyberte Emotikony.
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Stlačte
, potom vyberte Nastavenia
a potom SMS. Môžete zmeniť:
Centrum SMS – Zadajte podrobnosti
centra správ.
Správa o doručení – Vyberte, či chcete
prijať potvrdenie o doručení vašej správy.
Doba platnosti – Vyberte, ako dlho bude
vaša správa uložená v centre správ.
Typ správy – Preveďte svoj text na Hlas,
Fax, X.400 alebo Email.
Kódovanie znakov – Vyberte spôsob
kódovania znakov; to ovplyvní veľkosť správy
a teda aj poplatky za prenesenie dát.
Odosielanie dlhého textu – Vyberte, či
chcete posielať Niekol’ko SMS, alebo MMS.
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Zmena nastavení MMS
Nastavenia správ telefónu KU990i sú
preddeﬁnované tak, aby ste mohli správy
odosielať okamžite. Ak chcete tieto nastavenia
zmeniť, pozrite si nižšie uvedené informácie.
TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom
možností, stlačte poslednú viditeľnú položku
a posuňte svoj prst na displeji smerom hore.
Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia
sa ďalšie položky.

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho bude
vaša správa uložená v centre správ.
Trvanie snímky – Vyberte, ako dlho sa vaše
snímky zobrazia na displeji.
Režim vytvorenia – Vyberte režim správ.
Doba doručenia – Doručte svoju správu
v konkrétnom čase.
Centrum MMS – Zadajte podrobnosti
centra správ.

Zmena ostatných nastavení

Stlačte
, potom vyberte Nastavenia
a potom MMS správa. Môžete zmeniť:

Stlačte
, potom vyberte Nastavenia,
a potom:

Režim prijatia – Vyberte Domácu siet’
alebo Roamingovú sieť. Ak vyberiete
Manuálne, dostanete len upozornenia na
MMS a potom sa môžete rozhodnúť, či ich
chcete stiahnuť celé.
Správa o doručení – Vyberte povolenie
a/alebo požiadavku na správu o doručení.
Správa o prečítaní – Vyberte na
povolenie a/alebo odoslanie správ
o potvrdení prečítania.
Priorita – Vyberte úroveň priority MMS.

Hlasová pošta – Stlačte
na pridanie
novej hlasovej schránky alebo kontaktujte
svojho operátora pre ďalšie informácie
o poskytovanej službe.
Servisné správy – Vyberte si, či chcete
prijímať alebo blokovať servisné správy.
Vytvorením zoznamov dôveryhodných
a nedôveryhodných odosielateľov tiež môžete
nastaviť zabezpečenie svojich správ.
Informačné správy – Vyberte stav príjmu,
jazyk a iné nastavenia.

y
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Fotoaparát
Rýchle fotografovanie
1 Presuňte prepínač režimu fotoaparátu

na fotografovanie.
2 Stlačte tlačidlo fotografovania. Na displeji
3
4

5

6
7

sa zobrazí hľadáčik fotoaparátu.
Držte telefón vodorovne a namierte objektív
na fotografovaný predmet.
Stlačte jemne tlačidlo fotoaparátu; v strede
zobrazenia hľadáčika sa zobrazí
zameriavacie okno.
Umiestnite telefón tak, aby ste
fotografovaný predmet videli
v zameriavacom okne.
Keď sa zameriavacie okno zmení na
zelené, fotoaparát zaostril na váš predmet.
Stlačte úplne tlačidlo fotografovania.

Po odfotografovaní

Stlačte na okamžité nasnímanie ďalšej
fotograﬁe. Vaša aktuálna fotograﬁa sa uloží.

Ob

Stlačte na zmazanie práve nasnímanej
fotograﬁe (potvrďte stlačením Áno). Opäť sa
zobrazí hľadáčik.
Stlačte, ak chcete práve nasnímanú
fotograﬁu nastaviť ako tapetu.
Stlačte na odoslanie fotograﬁe ako
MMS, E-mailu alebo prostredníctvom
Bluetooth. Pozrite Odosielanie správy,
Odosielanie a príjem súborov
pomocou Bluetooth.
TIP! Na otvorenie albumu fotograﬁí presuňte
prepínač režimu fotoaparátu na
. Pre
podrobnosti si pozrite Zobrazenie uložených
fotograﬁí.

Na displeji sa zobrazí vami zachytená
fotograﬁa. V dolnej časti displeja bude
prebiehať názov obrázka, na pravej strane
budú štyri ikony.

T
s
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Oboznámenie sa s hľadáčikom
Zoom – Stlačte
na priblíženie alebo
na
oddialenie. Alebo môžete použiť posuvné koliesko
obkolesujúce objektív.
Nastavenia – Stlačením tejto ikony otvoríte
menu nastavení. Pre podrobnosti si pozrite časť
Používanie pokročilých nastavení.
Režim Fotoaparát – Výber režimu fotoaparátu.
Stav blesku
Makro zap./vyp.
Blesk – Pozrite si časť Používanie blesku.
Rýchle nastavenia
Kontrast – Pozrite si časť Nastavenie kontrastu.
Typ fotograﬁe – Pozrite si časť Výber typu
fotograﬁe.
Späť – Stlačením tejto ikony sa vrátite do obrazovky
v stave nečinnosti.
Uloženie do pamäte telefónu/
rozšíriteľnej pamäte
Kvalita obrazu
Veľkosť obrazu
Hodnota ISO
TIP! Na čo najzreteľnejšie zobrazenie hľadáčika môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz
stlačte stred hľadáčika. Ak chcete možnosti opäť zobraziť, dotknite sa znovu displeja.
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Fotoaparát
Používanie blesku

Používanie rýchlych nastavení

Vý

Štandardne je blesk vypnutý, ale môžete
nastaviť aj iné možnosti.

1 Na otvorenie možností rýchlych nastavení

1

1 Z ľavého horného rohu hľadáčika zvoľte
2

3
4
5

a vstúpte do podmenu blesku.
Máte tri možnosti blesku:
Automaticky – Fotoaparát na
vyhotovenie dobrého obrázka vyhodnotí
potrebné osvetlenie a v prípade potreby
použije blesk.
Vždy vypnuté – Blesk sa nikdy
nepoužije. To je užitočné, ak chcete
zvýšiť životnosť batérie.
Vždy zapnutý – blesk sa aktivuje vždy
spolu s fotoaparátom.
Pri fotografovaní – blesk sa spustí pri
snímaní obrázka.
Vyberte požadovanú možnosť blesku.
Po výbere sa menu blesku automaticky
zatvorí a budete môcť fotografovať.
V hľadáčiku sa podľa nového režimu
blesku zmení ikona blesku.

Poznámka: Vždy, keď ukončíte režim
fotoaparátu, nastavenie blesku sa vráti do
štandardného režimu (vyp.). Ak po opätovnom
otvorení fotoaparátu budete ešte potrebovať
blesk, budete ho musieť znovu zapnúť.
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stlačte
. V tomto menu sa nachádzajú
rôzne možnosti fotografovania v noci (napr.
Noc alebo Párty), horizontálnej
a vertikálnej fotograﬁe a fotografovania
pohybujúcich sa predmetov (napr. režim
Šport). Pre svetlejšiu fotograﬁu vyberte
možnosť Krajina.
2 Stlačte prednastavené rýchle nastavenie,
ktoré najlepšie vyhovuje daným
podmienkam.
3 Nasnímte fotograﬁu.

Nastavenie kontrastu
Kontrast deﬁnuje rozdiel medzi svetlými
a tmavými časťami obrazu. Obraz s nízkym
kontrastom bude rozmazaný, zatiaľ čo sa
obraz s vysokým kontrastom zobrazí
omnoho ostrejšie.
1 Stlačte
.
2 Posunutím indikátora kontrastu pozdĺž lišty

smerom k
znížite kontrast
(rozmazanejší obraz); smerom k
zvýšite kontrast (ostrejší obraz).
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Výber typu fotograﬁe

Panaramatické fotografovanie

1 Stlačením

Zachyťte pomocou panoramatickej fotograﬁe
život taký, aký je. Pomocou fotoaparátu
nasnímajte tri fotograﬁe (všetky zarovnané)
a ten ich skombinuje do jedného obrázka tak,
že sa z vášho širokouhlého pohľadu spraví
panoramatická fotograﬁa.

otvoríte dostupné typy

fotograﬁí.
2 Vyberte si z 5 možností:
Bežný záber – Toto je štandardný typ
fotograﬁe, fotograﬁa bude nasnímaná
bežným spôsobom tak, ako to bolo
opísané pri rýchlom fotografovaní.
Panoráma – Tento typ fotograﬁe je
skvelý na fotografovanie veľkej skupiny
ľudí alebo zachytenie panoramatického
pohľadu. Pre podrobnosti si pozrite časť
Panaramatické fotografovanie.
Dekoratívne – Vyberte si zo zábavných
rámov a zmeňte svojho kamaráta na
piráta alebo len dekorujte okolie.
Záber s úsmevom – tento typ záberu
sa vynikajúco hodí na fotografovanie
ľudí. Zaostrite na osobu a stlačte tlačidlo
fotoaparátu – fotograﬁa sa následne
automaticky nasníma, keď sa snímaná
osoba usmeje.
Nepretržitý záber – Pomocou tejto
vol’by môžete v rýchlom slede
automaticky nasnímat’ deväť fotograﬁí.

1 Stlačte

na otvorenie dostupných typov
fotograﬁí a vyberte Panoráma.
2 Nasnímajte prvú fotograﬁu bežným
spôsobom. V hľadáčiku sa zobrazí náznak
pravej strany obrázka.
3 Keď snímate druhú a tretiu fotograﬁu,
zarovnajte náznak predchádzajúceho
obrázka s obrazom v hľadáčiku.
4 Fotograﬁe sa do albumu fotograﬁí uložia
ako tri samostatné obrázky a jeden
panoramatický obrázok.
Poznámka: Kvôli veľkosti obrazu sa
panoramatická fotograﬁa zobrazí v zobrazení
Galéria mierne skreslená. Na jej správne
zobrazenie na ňu dvakrát kliknite.
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Fotoaparát
Používanie pokročilých nastavení

De
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Stlačte v hľadáčiku na otvorenie všetkých
možností pokročilých nastavení.

Farebný odtieň – Vyberte farebný tón
snímanej fotograﬁe. Pozrite si časť Výber
farebného tónu.

Veľkosť obrázka – Zmeňte veľkosť
fotograﬁe a ušetrite tak miesto v pamäti alebo
nasnímajte obrázok prednastavený na
správnu veľkosť pre kontakt. Pozrite si časť
Zmena veľkosti obrazu.

Samospúšť – Samospúšť vám
umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení
tlačidla fotoaparátu. Vyberte si z možností
3 sekundy, 5 sekúnd alebo 10 sekúnd
a Vypnúť. Hodí sa to, ak chcete byť na
skupinovej fotograﬁi.

Kvalita obrazu – Vyberte medzi
voľbami Vysoká, Stredná a Normalna. Čím
vyššiu kvalitu vyberiete, tým ostrejšia bude
fotograﬁa, ale tiež sa zvýši veľkosť súboru, čo
znamená, že do svojej pamäte budete môcť
uložiť menej fotograﬁí.

Priblíženie – Vyberte priblíženie
snímanej fotograﬁe.

T
v
o
p
m
a

Makro – Režim Makro vám umožňuje
fotografovať z mimoriadnej blízkosti. Ak
chcete fotografovať zblízka, ale okno
priblíženia zostane červené, skúste zapnúť
režim Makro.

T
t
o
v
n

Vyváženie bielej – Vyváženie bielej
zaisťuje realistické podanie bielej farby na
vašich fotograﬁách. Aby mohol fotoaparát
správne nastaviť vyváženie bielej, bude možno
potrebné určiť podmienky osvetlenia. Vyberte si
z možností Automaticky, Žiarovka, Slnečno,
Žiarivkové svetlo alebo Zamračené.
ISO – ISO určuje citlivosť svetelného
senzora fotoaparátu. Čím je ISO vyššie, tým
citlivejší bude fotoaparát. To je vhodné pri
tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť
blesk. Vyberte hodnotu ISO z možností
Automaticky, ISO 100, ISO 200, ISO 400
alebo ISO 800.
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Zvuk uzávierky – Vyberte si z troch
zvukov uzávierky.
Zaostrenie – Vyberte jednu z možností
Automatické zaostrenie, Ručné zaostrenie a
Sledovanie tváre.
Prepnúť fotoaparát – Pre autoportrét
prepnite na interný fotoaparát telefónu LG
KU990i. Pre podrobnosti si pozrite časť
Používanie interného fotoaparátu.
Voľba pamäte – Vyberte, či sa vaše
fotograﬁe majú ukladať do Externá pamät’
alebo do Pamät’ telefónu.

Po
stl
vyk

Detekcia žmurknutia – Vyberte možnosť
Zap./Vyp.
Poznámka: Po výbere nového nastavenia
stlačte vždy Uložiť, aby ste uskutočnili
vykonané zmeny.
TIP! Keď ukončíte režim fotoaparátu, všetky
vaše nastavenia (okrem veľkosti a kvality
obrazu) sa vrátia na pôvodné hodnoty. Všetky
požadované neštandardné nastavenia budete
musieť znovu nastaviť, napríklad farebný tón
a ISO. Skontrolujte ich pri ďalšom fotografovaní.
TIP! Menu nastavení je zobrazené cez hľadáčik,
takže keď zmeníte prvky farby alebo kvality
obrazu, budete môcť zmenu obrazu vidieť
v náhľade za menu nastavení. Na aplikáciu zmien
nezabudnite pred ukončením stlačiť Uložiť.

Zmena veľkosti obrazu
Čím viac obrazových bodov (pixlov), tým
väčšia bude veľkosť súboru, čo znamená
väčšie množstvo zabraného miesta v pamäti.
Ak chcete do svojho telefónu vložiť viac
obrázkov, môžete zmeniť počet obrazových
bodov, aby ste zmenšili veľkosť súboru.
1 Stlačte v ľavom dolnom rohu hľadáčika
2 Z menu nastavení zvoľte
.
3 Vyberte zo šiestich číselných hodnôt

.

hodnotu obrazových bodov
(5M: 2592 × 1944, 3M: 2048 × 1536,
2M: 1600 × 1200, 1M: 1280 × 960,
640 × 480, 320 × 240) alebo vyberte
predvoľbu:
Kontakty – Tak nastavíte fotoaparát
tak, aby snímal fotograﬁe takej veľkosti,
ktorá je vhodná pre kontakty.
4 Vyberte požadovanú veľkosť a na použitie
zmien stlačte Uložiť. Menu nastavení
sa automaticky zatvorí a budete
môcť fotografovať.

’
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Fotoaparát
Výber farebného tónu
1 Stlačte v ľavom dolnom rohu hľadáčika
2 Z menu nastavení zvoľte
.
3 Na výber máte päť možností farebných

.

tónov: Normálna (farebné), Čierno-biele,
Negatív, Sépiovo hnedá a Reliéf.
4 Vyberte požadovaný farebný tón
a zvoľte Uložiť.
5 Po výbere sa menu farebného tónu
automaticky zatvorí a budete
môcť fotografovať.
TIP! Nasnímanú farebnú fotograﬁu môžete
po jej nasnímaní zmeniť na čiernobielu alebo
sépiovohnedú, ale nemôžete zmeniť obrázok
nasnímaný v čiernobielom alebo sépiovohnedom
režime na farebný.

Používanie interného fotoaparátu

Zo

Telefón LG KU990i má interný fotoaparát
s rozlíšením 640 × 480, a to nielen na
videohovor, ale aj na fotografovanie.

1

1 Ak chcete prepnúť na interný fotoaparát,

stlačte

a potom zvoľte

.

2 Po niekoľkých sekundách sa uvidíte

v hľadáčiku. Na fotografovanie stlačte
bežným spôsobom tlačidlo fotoaparátu.
2
TIP! Interný fotoaparát má menej nastavení,
keďže nemá blesk ani ISO. Môžete zmeniť veľkosť
a kvalitu obrazu, vyváženie bielej a farebný tón, a to
stlačením
rovnakým spôsobom ako pri hlavnom
(externom) fotoaparáte.
3 Po odfotografovaní vám budú ponúknuté

rovnaké možnosti ako pri fotografovaní
hlavným (externým) fotoaparátom.
4 Pre návrat na hlavný (externý) fotoaparát
stlačte
a potom
.

3
4
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Zobrazenie uložených fotograﬁí

Zobrazenie podrobností fotograﬁe

1 K svojim uloženým fotograﬁám môžete

1 Dotknite sa fotograﬁe, dáte ju tak do

pristupovať z režimu fotoaparátu a z režimu
nečinnosti. V režime fotoaparátu
jednoducho presuňte prepínač režimu
fotoaparátu na
, v režime nečinnosti
musíte presunúť prepínač režimu
fotoaparátu na
a potom stlačiť tlačidlo
fotoaparátu.
2 Na displeji sa zobrazí vaša galéria (album).

3 Dotknite sa raz fotograﬁe, ktorú chcete

zobraziť, čím ju dáte do popredia.
4 Druhým stlačením ju otvoríte úplne.

popredia.
2 V pravom dolnom rohu fotograﬁe stlačte

ikonu

.

3 Fotograﬁa sa prevráti a zobrazí sa jej

názov, dátum nasnímania, veľkosť
(v kilobajtoch a pixeloch) a typ obrázka
(napr. jpeg).

4 Na zatvorenie podrobností a zobrazenie

fotograﬁe stlačte

.
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Videokamera
Nahranie rýchleho videa

Po nahraní videa

1 Presuňte prepínač režimu fotoaparátu

Na displeji sa zobrazí obrázok reprezentujúci
zachytené video. V dolnej časti displeja bude
prebiehať názov obrázka, na pravej strane
budú tri ikony.

na

.

2 Stlačte tlačidlo fotografovania. Na displeji

sa zobrazí hľadáčik videokamery.

Ob

3 Držte telefón vodorovne a namierte objektív

na predmet, ktorý chcete zachytiť na video.
4 Na spustenie nahrávania stlačte raz

tlačidlo fotografovania.
5 Objeví sa REC a v dolnej časti sa zobrazí

dĺžka videa.
6 Ak chcete pozastaviť nahrávanie, stlačte

; nahrávanie obnovíte výberom.
7 Na zastavenie nahrávania stlačte na

displeji alebo druhýkrát stlačte
tlačidlo fotoaparátu.

Stlačením začnete ihneď nahrávať ďalšie
video. Vaše aktuálne video sa uloží.
Stlačte na zmazanie práve nasnímaného
videa (potvrďte stlačením Áno). Opäť sa
zobrazí hľadáčik.
Stlačte na odosielanie videa ako MMS,
E-mail alebo prostredníctvom Bluetooth.
Pozrite si Odosielanie správy alebo
Odosielanie a príjem súborov pomocou
Bluetooth.
TIP! Na otvorenie albumu fotograﬁí presuňte
prepínač režimu fotoaparátu na
. Pre
podrobnosti si Zobrazenie vašich fotograﬁí
a videí.
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T
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Oboznámenie sa s hľadáčikom

i
e

Zoom – Stlačte
na priblíženie alebo
na
oddialenie. Alebo môžete použiť posuvné koliesko
obkolesujúce objektív.
Režim Video – Výber režimu videokamery.
Veľkosť obrazu
Uloženie do pamäte telefónu/externej pamäte
120 fps – Menšia veľkosť obrazu so štvornásobnou
rýchlosťou nahrávania; zachytenie akcie pri
pôsobivých 120 snímkach za sekundu. Prehrávanie je
pri 15 snímkach za sekundu to najlepšie na trhu. Je
to skvelé na zachytenie rýchlych udalostí.
Režim Fotoaparát

šie

Kontrast – Pozrite si časť Nastavenie kontrastu.

o

Späť – Stlačením tejto ikony sa vrátite do obrazovky
v stave nečinnosti.
Nastavenia – Stlačením tejto ikony otvoríte menu
nastavení. Pre podrobnosti si pozrite časť Používanie
pokročilých nastavení.

TIP! Na čo najzreteľnejšie zobrazenie hľadáčika
môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek.
Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Ak
chcete možnosti opäť zobraziť, dotknite sa
znovu displeja.
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Videokamera
Nastavenie kontrastu
Kontrast deﬁnuje rozdiel medzi svetlými
a tmavými časťami obrazu. Obraz s nízkym
kontrastom bude rozmazaný, zatiaľ čo sa
obraz s vysokým kontrastom zobrazí
omnoho ostrejšie.
1 Stlačte
.
2 Posunutím indikátora kontrastu pozdĺž

lišty smerom k
znížite kontrast
(rozmazanejší obraz); smerom k
zvýšite kontrast (ostrejší obraz).

Používanie pokročilých nastavení
Stlačte v hľadáčiku na otvorenie všetkých
možností pokročilých nastavení.
Blesk – zap./vyp.
Veľkosť obrazu – Zmeňte veľkosť
videa ukladaného do pamäte. Pozrite si časť
Zmena veľkosti obrazu videa.
Kvalita obrazu – Vyberte medzi
voľbami Vysoká, Stredná a Normalna. Čím
vyššiu kvalitu vyberiete, tým ostrejšie bude
video, ale tiež sa zvýši veľkosť súboru, čo
znamená, že do svojej pamäte budete môcť
uložiť menej videí.
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Trvanie – Nastavte obmedzenie trvania
svojho videa. Vyberte si z možností Normalna
alebo MMS a obmedzte veľkosť tak, aby ste
mohli video odoslať ako MMS.
TIP! Ak vyberiete trvanie MMS, skúste vybrať
menšiu kvalitu obrazu, aby ste mohli nahrať
dlhšie video.

Priblíženie – Vyberte priblíženie
snímanej fotograﬁe.
Stlmiť – Na nahrávanie videa bez zvuku
vyberte možnosť Stlmiť.
Vyváženie bielej – Vyváženie bielej
zaisťuje realistické podanie bielej farby vo
vašich videách. Aby mohol fotoaparát správne
nastaviť vyváženie bielej, bude možno potrebné
určiť podmienky osvetlenia. Vyberte si
z možností Automaticky, Žiarovka, Slnečno,
Žiarivkové svetlo alebo Zamračené.
Farebný odtieň – Vyberte farebný tón
zachytávaného videa. Pozrite si časť Výber
farebného tónu.
Prepnúť fotoaparát – Prepnite na
interný fotoaparát telefónu LG KU990i
a nahrajte na video sami seba. Pre
podrobnosti si pozrite časť Používanie
internej videokamery.

vid
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Voľba pamäte – Vyberte, či sa vaše
videá majú ukladať do Pamät´ telefónu,
alebo na Externá pamät´.
Poznámka: Po výbere nového nastavenia
stlačte vždy Uložiť, aby ste uskutočnili
vykonané zmeny.

ku

e
né
o,

TIP! Keď ukončíte režim videokamery, všetky
vaše nastavenia (okrem veľkosti a kvality
obrazu) sa vrátia na pôvodné hodnoty. Všetky
požadované neštandardné nastavenia budete
musieť znovu nastaviť, napríklad farebný tón
a vyváženie bielej. Skontrolujte ich pri ďalšom
nahrávaní videa.
TIP! Menu nastavení je zobrazené cez hľadáčik,
takže keď zmeníte prvky farby alebo kvality
obrazu, budete môcť zmenu obrazu vidieť
v náhľade za menu nastavení. Na aplikáciu zmien
nezabudnite pred ukončením stlačiť Uložiť.

Zmena veľkosti obrazu videa
Čím viac obrazových bodov (pixlov), tým
väčšia bude veľkosť súboru, čo znamená
väčšie množstvo zabraného miesta v pamäti.
Ak chcete do svojho telefónu uložiť viac videí,
môžete zmeniť počet obrazových bodov, aby
ste zmenšili veľkosť súboru.
1 Stlačte v ľavom dolnom rohu hľadáčika
.
2 Z menu nastavení zvoľte
.
3 Vyberte z 5 možností hodnotu obrazových

bodov:
640x384(W) – Najvyššia kvalita so
širokouhlým obrazom.
400x240(W) – Toto je tiež širokouhlý
obraz, ale s menším rozlíšením.
640x480 – Štandardné VGA. Toto je
najväčšie rozlíšenie, ale nie je širokouhlé.
320x240 – Menšia veľkosť obrazu
a teda menšia veľkosť súboru. Skvelá
voľba pri šetrení miesta v pamäti.
176x144 – Najmenšia veľkosť
obrazu a teda najmenšia veľkosť súboru.
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Videokamera
4 Vyberte požadovanú veľkosť a na použitie

TIP! Nasnímané farebné video môžete po
jeho nasnímaní zmeniť na čiernobiele alebo
sépiovohnedé, ale nemôžete zmeniť video
nasnímané v čiernobielom alebo sépiovohnedom
režime na farebné.

zmien stlačte Uložiť. Menu nastavení
sa automaticky zatvorí a budete môcť
nahrávať video.
Poznámka: Keď si prezeráte videá, rýchlosť
prehrávania je nastavená na 30 snímok za
sekundu (okrem 120 fps, pri ktorých je
prehrávanie 15 snímok za sekundu).

2

Telefón LG KU990i má interný fotoaparát
s rozlíšením 320 × 240, a to nielen na
videohovor, ale aj na nahrávanie videí.
1 Ak chcete prepnúť na interný fotoaparát,

stlačte

a potom zvoľte

.

2 Po niekoľkých sekundách sa uvidíte

Výber farebného tónu
.

2 Z menu nastavení zvoľte
.
3 Na výber máte päť možností farebných

tónov: Normalna (farebné), Čierno-biele,
Negatív, Sépiovo hnedá a Reliéf.
4 Vyberte požadovaný farebný tón
a zvoľte Uložiť.
5 Po výbere sa menu farebného tónu
automaticky zatvorí a budete môcť
nahrávať video.
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1

Používanie internej videokamery

VÝSTRAHA: Skvelý softvér na úpravu
videa nachádzajúci sa v telefóne LG KU990i
je kompatibilný so všetkými typmi videí okrem
640 × 384 a 640 × 480. Ak chcete svoje video
ďalej upravovať, nenahrávajte video v daných
formátoch.

1 Stlačte v ľavom dolnom rohu hľadáčika

Po

v hľadáčiku. Na spustenie nahrávania
stlačte bežným spôsobom tlačidlo
fotoaparátu; druhým stlačením
zastavíte nahrávanie.
3 Po nahraní videa vám budú ponúknuté
rovnaké možnosti ako pri nahrávaní videa
hlavným (externým) fotoaparátom.
4 Pre návrat na hlavný (externý) fotoaparát
stlačte
a potom
.
TIP! Môžete zmeniť veľkosť a kvalitu obrazu,
trvanie, stíšenie, vyváženie bielej, farebný tón
a pamäť, a to stlačením
rovnakým spôsobom
ako pri hlavnom (externom) fotoaparáte.

3
4

Pozeranie uložených videí

Pozeranie videí na TV

1 Presuňte prepínač režimu fotoaparátu na

Pripojte telefón KU990i k televízoru
pomocou kábla výstupu do TV. Otvorte
video, ktoré chcete pozerať na TV, stlačte
a zvoľte
.

a stlačte tlačidlo fotoaparátu.
2 Na displeji sa zobrazí vaša galéria (album).

Poznámka: Kábel výstupu do TV sa predáva
samostatne.
VÝSTRAHA: Na TV môžete pozerať všetky
formáty okrem 320 × 240 a 176 × 144.

3 Dotknite sa raz videa, ktoré chcete

zobraziť, čím ho dáte do popredia.
4 Druhým stlačením ho otvoríte úplne.

a
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Vaše fotograﬁe a videá
Zobrazenie vašich fotograﬁí a videí
1 Keď je telefón v nečinnom stave, presuňte

prepínač režimu fotoaparátu na
a stlačte tlačidlo fotoaparátu.
2 Na displeji sa zobrazí vaša galéria (album).

Používanie zoomu počas prezerania
videa alebo fotograﬁe
Na priblíženenie opakovane stláčajte
. Na
oddialenie stlačte
. Použite ukážku
v pravom dolnom rohu na presun do
požadovanej oblasti.

Nastavenie hlasitosti počas
prezerania videa

3 Dotknite sa raz videa alebo fotograﬁe, ktoré

chcete zobraziť, čím ich dáte do popredia.
4 Druhým stlačením ich otvoríte úplne.
5 Videá sa začnú automaticky prehrávať. Na
pozastavenie prehrávania sa dotknite
displeja, vyvolajte možnosti a zvoľte
možnosť .
TIP! Stlačením Štandardne alebo Náhodne
v dolnej časti displeja zmeňte spôsob zobrazenia
fotograﬁí a videí v galérii.
TIP! Ak chcete zmazať fotograﬁu alebo video,
otvorte ich a zvoľte . Na potvrdenie stlačte
Áno.

Ak chcete počas prehrávania videa nastaviť
hlasitosť zvuku, presuňte na lište hlasitosti
(v ľavej strane displeja) označenie smerom
hore alebo dole. Alebo použite posuvné
koliesko obkolesujúce objektív.

Zachytenie obrazu z videa

Zo
ale

Vid
(ga
fot
Vid
ale
JP
1
2

1 Vyberte video, z ktorého chcete

zachytiť obraz.
na pozastavenie videa na snímke,
ktorú chcete previesť na obrázok,
a dotknite sa pravej strany displeja na
otvorenie menu možností.
Z menu možností zvoľte
.
Zvoľte Uložiť.
Obrázok sa spolu s priradeným názvom
obrázka zobrazí na displeji.
Pre návrat do albumu (galérie) sa dotknite
.
obrázka a potom
Obrázok sa uloží do priečinka Moje veci
a zobrazí sa v albume. Aby sa zobrazil, musíte
ukončiť album a potom ho znovu otvoriť.

2 Stlačte

3
4
5
6
7
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VÝSTRAHA: Ak multimediálny súbor nie
je nahrávaný na telefóne, nemusia niektoré
funkcie fungovať správne.

Zobrazenie podrobností videa
alebo fotograﬁe
Videá a fotograﬁe sú zoskupené v albume
(galérii). Ak máte problémy s rozlíšením
fotograﬁí od videí, pozrite si podrobnosti.
Videá môžu byť napríklad súbory typu AVI
alebo 3GP a fotograﬁe môžu byť súbory typu
JPEG alebo GIF.
1 Dotknite sa pozastaveného videa alebo

fotograﬁe, dáte ich tak do popredia.
2 V pravom dolnom rohu pozastaveného

videa alebo fotograﬁe stlačte ikonu .
3 Pozastavené video alebo fotograﬁa sa
prevráti a zobrazí sa príslušný názov,
dátum nasnímania, veľkosť (v kilobajtoch
a pixloch) a to, či je to obrázok, alebo video
(napr. AVI alebo JPEG).

4 Na zatvorenie podrobností a zobrazenie

pozastaveného videa alebo fotograﬁe
.
stlačte

Odoslanie fotograﬁe alebo
videa z galérie
1 Dvakrát sa dotknite fotograﬁe alebo videa,

aby ste ich otvorili. Ak vyberiete video,
stlačte po spustení prehrávania .
TIP! Fotograﬁu alebo video môžete premenovať
v priečinku Album médií Vyberte fotograﬁu
alebo video, potom stlačte
a vyberte
Premenovať. Zadajte nový názov fotograﬁe
alebo videa.
2 Na otvorenie menu možností sa dotknite

pravej strany displeja.
a vyberte, ako chcete
odoslať video alebo fotograﬁu:
Správa, Email, Bluetooth, YouTube.
4 Otvorí sa vybraná aplikácia na
posielanie správ a môžete odoslať
video alebo fotograﬁu.
3 Zvoľte

Poznámka: Skôr, ako môžete video alebo
fotograﬁu odoslať pomocou MMS, bude
možno potrebné zmeniť ich veľkosť. Niektoré
videá môžu byť na odoslanie pomocou MMS
príliš veľké. V takom prípade vyberte jednu zo
zvyšných možností odoslania.

íte
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Zobrazenie fotograﬁí ako
prezentácie
Režim prezentácie zobrazí postupne všetky
fotograﬁe v galérii vo forme prezentácie.
Videá nemožno zobraziť ako prezentáciu.
1 Dvakrát sa dotknite fotograﬁe,

s ktorou chcete začať prezentáciu,
aby ste ju otvorili.
2 Na otvorenie menu možností sa dotknite
pravej strany displeja.
3 Zvoľte
.
4 Spustí sa prezentácia.

Stlačením prejdete na ďalšiu fotograﬁu.
Stlačením prejdete na poslednú
zobrazenú fotograﬁu.
/ Stlačením pozastavíte prezentáciu na
príslušnej fotograﬁi. Na pokračovanie
v prehrávaní stlačte opäť danú voľbu.

Nastavenie fotograﬁe ako tapety

Úp

Je
fot
kn
1

2

1 Dvakrát sa dotknite fotograﬁe, ktorú chcete

nastaviť ako tapetu, aby ste ju otvorili.
2 Na otvorenie menu možností sa dotknite

pravej strany displeja.
3 Stlačte
.
4 Displej sa prepne do režimu nastojato.

Presunutím zeleného okna na ukážke
zvoľte časť fotograﬁe, ktorú chcete nastaviť
ako tapetu. Táto oblasť sa na displeji
zobrazí v skutočnej veľkosti.
5 Keď budete s výberom spokojní,
stlačte Nastaviť.
V prezentácii je päť možností:
Stlačením zvýšite alebo znížite rýchlosť
prehrávania prezentácie.
Stlačením zobrazíte fotograﬁe
v náhodnom poradí (t. j. nie v chronologickom
poradí, v akom sa zobrazujú v galérii).

3

ale
dis

ruk
čia
niž
vyb

kf
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Úprava fotograﬁí
Je veľa vecí, pomocou ktorých môžete
fotograﬁe zmeniť alebo oživiť, alebo ktoré
k nim môžete pridať.
1 Otvorte fotograﬁu, ktorú chcete

upraviť, a dotknite sa displeja na
vyvolanie možností.
2 Zvoľte
. Zobrazí sa
nasledujúca obrazovka.

Ozdobte fotograﬁu pečiatkami. Vyberte
si z dostupných pečiatok a dotknite sa
fotograﬁe tam, kde ich chcete mať. Ak chcete
zmeniť farbu pečiatky, pozrite si nižšie
možnosť
.
Zmeňte farbu pečiatky, čiary alebo textu.
Farbu musíte zvoliť pred kreslením, písaním
a opečiatkovaním fotograﬁe.
Zvoľte hrúbku a prechádzajte obrázkom
na odstránenie pečiatok, čiar a textu.
Uložte uskutočnené zmeny. Zvoľte
uloženie zmien do Pôvodného súbor alebo
ich uložte ako Nový súbor. Ak vyberiete
Nový súbor, zadajte názov súboru.
Vráťte posledný Efekt alebo Ďalej
upravte fotograﬁu.

viť
3 Na úpravu fotograﬁe slačte ikony:

Orezať fotograﬁu. Vyberte štvorcovú
alebo kruhovitú oblasť a presuňte prst naprieč
displejom na výber oblasti.
Nakreslite na fotograﬁu niečo voľnou
rukou. Vyberte zo štyroch možností hrúbku
čiary. Ak chcete zmeniť farbu čiary, pozrite si
nižšie možnosť
(ikona farby sa zmení na
vybranú farbu).

Pozrite si časť Pridanie efektu
k fotograﬁi.
Stlačením otvoríte ďalšie možnosti
efektov, vrátane možností Otočiť a Zrkadlo.
Na výber máte aj pokročilejšie možnosti úprav.
Pozrite si časti Morfovanie fotograﬁe,
Pridanie farebného dôrazu a Zámena
farieb vo fotograﬁi.
Stlačením sa vrátite do galérie.

Pozrite si časť Pridanie textu
k fotograﬁi.
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Pridanie textu k fotograﬁi
1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte
.
2 Zvoľte Podpis na pridanie neorámovaného

textu alebo si vyberte tvar okna s rečou.
3 Pomocou klávesnice zadajte text

a stlačte Hotovo.
4 Presuňte text tak, že sa ho dotknete
a presuniete ho na požadované miesto.

Pridanie efektu k fotograﬁi
1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte
2 Aplikujte na fotograﬁu ľubovoľnú zo

šiestich možností:
Zmäkčiť – Presuňte ukazovateľ na lište
na zjemnenie zaostrenia fotograﬁe.
Vyberte Potvrdiť na uloženie zmien, alebo
vyberte Zrušiť.
Zvýšit ostrosť – Presuňte
ukazovateľ na lište na zostrenie
fotograﬁe. Vyberte Hotovo na
uloženie zmien, alebo vyberte Zrušiť.
Mozaikové rozmazanie – Stlačením
na fotograﬁu aplikujete efekt rozmazanej
mozaiky. Stlačením Späť sa vrátite na
normálnu fotograﬁu.
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Snímka – Pridajte k fotograﬁi rám.
Možno bude potrebné zmeniť veľkosť
obrázka. Na zobrazenie typov rámov
zvoľte Áno. Vybraný rám bude
navrstvený nad fotograﬁu.
Zmeniť veľkosť – Stlačením vyvoláte
možnosti veľkostí. Dotknite sa požadovanej
veľkosti a zmeňte veľkosť fotograﬁe.
Farebný efekt – Zmeňte farbu
fotograﬁe na jednu z možností:
Čiernobielo, Sépiovo hnedá,
Farebný negatív, Efekt RGB alebo
Kontrast. Ak vyberiete Kontrast,
presuňte ukazovateľ na lište na
zvýšenie alebo zníženie kontrastu.
3 Na vrátenie efektu stlačte Späť.

M

Mo
výr
fot
1
2
3

TIP! K fotograﬁi môžete pridať viac efektov
(okrem farebného efektu, ktorý môžete zvoliť
len jeden).

4
5

Morfovanie fotograﬁe
Morfovanie fotograﬁe je výborné na zmenu
výrazov tváre kamarátov, alebo na skreslenie
fotograﬁe kvôli umeleckému dojmu.
ej

1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte
.
2 Vyberte Morﬁng a na fotograﬁi sa zobrazia

štyri kríže.
3 Presúvajte kríže naprieč fotograﬁou tak,
aby boli v časti, ktorú chcete morfovať. Ak
napríklad morfujete tvár, umiestnite kríž na
vonkajší kút každého oka a po jednom na
obe strany pier.

Pridanie farebného dôrazu
k fotograﬁi
1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte
2 Vyberte Farebný odtieň.
3 Vyberte časť fotograﬁe. V danej oblasti

4
5

6

7

.

sa okolo všetkého, čo má rovnakú
alebo podobnú farbu, zobrazí načrtnutá
čiara. Napríklad sa ohraničia vlasy alebo
farba bundy.
Stlačte Hotovo.
Z fotograﬁe sa odstránia všetky farby
okrem časti označenej ako časti na
zdôraznenie farby.
Posunutím ukazovateľa na lište intenzity
smerom hore alebo dole zmeňte
intenzitu zdôraznenia.
Na uloženie zmien zvoľte Uložiť.

Zámena farieb vo fotograﬁi
4 Zvoľte tvár na reprezentáciu toho, ako by

ste chceli morfovať fotograﬁu.
5 Na uloženie zmien zvoľte Uložiť.

1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte
2 Vyberte Zámena farieb.
3 Vyberte časť fotograﬁe. V danej

.

oblasti sa okolo všetkého, čo má
rovnakú alebo podobnú farbu, zobrazí
načrtnutá čiara. Napríklad sa ohraničia
vlasy alebo farba bundy.
4 Stlačte
a vyberte farbu.
5 Stlačte Hotovo.
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6 Časť fotograﬁe vybraná na zdôraznenie

5 Stlačte Uložiť alebo stlačte

pre
návrat do galérie a zrušenie zmien.

farby sa zmení na zvolenú zámenu farieb.
7 Na uloženie zmien zvoľte Uložiť.

Úprava videí
Funkcie úpravy videa sú dostupné pre všetky
typy videí okrem 640 × 384 a 640 × 480. Ak
chcete svoje video ďalej upravovať,
nenahrávajte video v daných formátoch.

Odstrihnúť

Zlúčenie videí
1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť,

2
3
4

1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť,

zvoľte a dotknite sa displeja na
vyvolanie možností.
2 Zvoľte
a vyberte Odstrihnúť.
3 Stlačte
a pomocou
a
označte nové body začiatku a konca.

5

5

6

zvoľte a dotknite sa displeja na
vyvolanie možností.
Zvoľte
a vyberte Zlúčenie videí.
Otvorí sa priečinok Moje videá. Vyberte
videá, ktoré chcete spojiť, a stlačte Vybrať.
Stlačte Efekt na výber spôsobu, ako
sa videá spoja: Vypnuté, Slabnúť,
Pan zoom, Ovál, Odkryť, Roleta,
Šachovnica alebo Rozpust.
Na uloženie spojeného videa stlačte Uložiť
a potom Áno. Vyberte, či sa má prepísať
pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
Na spojenie viacerých videí tieto
kroky opakujte.

6

7

Pr
1

2
3
4
5

Spojenie fotograﬁe s videom
1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť,

4 Stlačte Náhľad, aby ste sa uistili, či sa

vám nový strih páči.
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zvoľte a dotknite sa displeja na
vyvolanie možností.
2 Zvoľte
a vyberte Zlúčenie súborov.
3 Otvorí sa priečinok Moje obrázky. Vyberte
fotograﬁu, ktorú chcete vložiť do videa,
a stlačte OK.
4 Dotknite sa fotograﬁe a presuňte ju na
koniec alebo začiatok videa.

ať.

žiť

5 Stlačte Efekt na výber spôsobu, ako

sa fotograﬁa a video spoja: Vypnuté,
Slabnúť, Pan zoom, Ovál, Odkryť,
Roleta, Šachovnica alebo Rozpust.
6 Stlačte Uložiť a potom Áno. Vyberte, či sa
má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má
vytvoriť nový.
7 Na pripojenie viacerých fotograﬁí tieto
kroky opakujte.

a označte, kedy má
text zmiznúť.
7 Stlačte Náhľad, aby ste sa uistili, či sa
vám prekrytie textom páči.
8 Stlačte Uložiť a potom Áno. Vyberte, či sa
má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má
vytvoriť nový.
9 Na pridanie ďalšieho textu tieto
kroky opakujte.

Pridanie textu k videu

Prekrývanie fotograﬁe

1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť,

1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť,

2
3

.
4
5

zvoľte a dotknite sa displeja na
vyvolanie možností.
Zvoľte
a vyberte Prekrytie textu.
Pomocou klávesnice zadajte text
a stlačte Potvrdiť.
Stlačte
a pomocou
označte, kedy
sa má text zobraziť.
Dotknite sa oblasti displeja, v ktorej sa má
text zobraziť.

6 Stlačte

2
3

4
5

v.
6
7

zvoľte a dotknite sa displeja na
vyvolanie možností.
Zvoľte
a vyberte
Prekrytie obrázkov.
Otvorí sa priečinok Moje obrázky. Vyberte
fotograﬁu, ktorú chcete vložiť do videa
a stlačte OK.
Stlačte
a pomocou
označte, kedy
sa má fotograﬁa zobraziť.
Dotknite sa oblasti displeja, v ktorej sa má
fotograﬁa zobraziť. Ak je fotograﬁa príliš
veľká, prekryje celú obrazovku (nielen
vybranú oblasť).
Stlačte
a označte, kedy má
fotograﬁa zmiznúť.
Stlačte Náhľad, aby ste sa uistili, či sa
vám prekrytie fotograﬁou páči.
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8 Stlačte Uložiť a potom Áno. Vyberte, či sa

5 Na zastavenie nahrávania a prehrávania

má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má
vytvoriť nový.
9 Na pridanie ďalších fotograﬁí tieto
kroky opakujte.

stlačte .
6 Stlačte Náhľad, aby ste sa uistili, či sa
vám hlasová nahrávka páči.
7 Na uloženie stlačte Uložiť a potom Áno.
Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor,
alebo sa má vytvoriť nový.
8 Na pridanie ďalších hlasových nahrávok
k videu tieto kroky opakujte.

Pridanie hlasového nahrávania
1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť,

zvoľte a dotknite sa displeja na
vyvolanie možností.
2 Zvoľte
a vyberte Hlasový záznam.
3 Kvalita originálneho zvuku bude ovplyvnená
pridaním nahrávky hlasu; pre pokračovanie
stlačte Áno.
4 Na prezeranie videa stlačte
. Keď sa
dostanete k časti, v ktorej chcete prepísať
zvuk svojím hlasom, stlačte
.

Pridanie zvukovej stopy k videu
1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť,

2
3

4
5

6
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zvoľte a dotknite sa displeja na
vyvolanie možností.
Zvoľte
a vyberte Zvukový dabing.
Otvorí sa priečinok Moje zvuky. Vyberte
stopu, ktorú chcete pridať do videa
a stlačte OK.
Pôvodné audio videa sa vymaže. Pre
pokračovanie stlačte Áno.
Ak je zvuk kratší ako video, vyberte,
či sa má prehrať Raz, alebo či sa
má Opakovať.
Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor,
alebo sa má vytvoriť nový.

Zm
1

2
3
4

Pr
1

2
3
4

r,

Zmena rýchlosti videa
1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť,

zvoľte a dotknite sa displeja na
vyvolanie možností.
2 Zvoľte
a vyberte Vymedzenie času.
3 Zvoľte jednu zo štyroch možností rýchlosti:
x4, x2, x1/4, x1/2.
4 Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor,
alebo sa má vytvoriť nový.

Pridanie efektu stlmenia
1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť,

zvoľte a dotknite sa displeja na
vyvolanie možností.
2 Zvoľte
a vyberte Efekt stlmenia.
3 Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor,
alebo sa má vytvoriť nový.
4 Video sa bude na začiatku postupne
zosilňovať a na konci sa bude zoslabovať.

r,
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Multimédiá
Do pamäte telefónu môžete uložiť ľubovoľné
multimediálne súbory, takže máte jednoduchý
prístup k všetkým svojim obrázkom, zvukom,
videám a hrám. Súbory tiež môžete uložiť na
pamäťovú kartu. Výhodou používania
pamäťovej karty je, že môžete uvoľniť miesto
v pamäti telefónu.
Ak chcete vojsť do menu Multimédiá, stlačte
a potom
. Na otvorenie zoznamu
priečinkov so všetkými multimediálnymi
súbormi stlačte Moje veci.

Obrázky
Obrázky obsahuje zoznam obrázkov, vrátane
implicitných obrázkov vopred nahraných do
telefónu, vami stiahnutých obrázkov
a obrázkov, ktoré ste nasnímali pomocou
fotoaparátu v telefóne. Stlačte
na zmenu
zobrazenia z obrázka miniatúry na zoznam.

Menu volieb Obrázky
Možnosti dostupné v priečinku Obrázky
závisia od typu vybraného obrázka. Pre
obrázky nasnímané fotoaparátom telefónu
budú dostupné všetky možnosti, ale pre
implicitné obrázky budú dostupné len
možnosti Použiť ako, Vytlačiť, Triediť
podľa a Stav pamäte.
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TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom
možností, stlačte poslednú viditeľnú položku
a posuňte svoj prst na displeji smerom hore.
Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia
sa ďalšie položky.

4

5

Odoslať – Odošlite obrázok kamarátovi.
Použiť ako – Nastavte zobrazenie obrázka
pri určitých udalostiach.
Označiť/Odznačiť – Vyberte viac súborov.
Presunúť – Presuňte obrázok z pamäte
telefónu na pamäťovú kartu (alebo naopak).
Kopírovať – Kopírujte obrázok z pamäte
telefónu na pamäťovú kartu (alebo naopak).
Zmazať – Zmažte obrázok.
Premenovať – Premenujte obrázok.
Nová zložka – Vytvorte v priečinku Moje
obrázky nový priečinok.
Prezentácia – Spustite prezentáciu.
Vytlačiť – Vytlačte obrazový súbor
prostredníctvom PictBridge alebo Bluetooth®.
Triediť podľa – Usporiadajte obrázky
v špeciﬁckom poradí.
Stav pamäte – Zobrazte stav pamäte.

Po

Odoslanie fotograﬁe

Mô
tap
na

1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Moje veci a potom

vyberte Obrázky.
3 Vyberte fotograﬁu a stlačte

.

1
2
3

4 Stlačte Odoslať a vyberte si z možností:

4 Stlačte Použiť ako a vyberte si

Správa, E-mail,Bluetooth, Vyrobit´
blog, alebo Pohl´adnica.
5 Ak vyberiete Správa alebo Email,
fotograﬁa sa pripojí k správe a správu
môžete bežným spôsobom napísať
a odoslať. Ak vyberiete Bluetooth, budete
musieť zapnúť Bluetooth a telefón vyhľadá
zariadenie, na ktoré odošle obrázok.

z možností:
Displej – Nastavte tapetu pre obrazovku
v nečinnom stave.
Odchádzajúce volanie – Nastavte
obrázok, ktorý sa má zobraziť počas
odchádzajúcich hovorov.
Spustenie – Nastavte obrázok, ktorý sa
má zobraziť pri zapnutí telefónu.
Vypnutie – Nastavte obrázok, ktorý sa má
zobraziť pri vypnutí telefónu.
Obrázok kontaktov – Prideľte obrázok
konkrétnej osobe v zozname kontaktov,
obrázok sa zobrazí, keď vám daná
osoba zavolá.

Organizovanie obrázkov
1
2
3
4

®

.

Používanie obrázka
Môžete vybrať, či sa majú obrázky použiť ako
tapety alebo šetriče obrazovky, alebo dokonca
na identiﬁkáciu volajúceho.
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Moje veci a potom Obrázky.
3 Vyberte obrázok a stlačte
.

Stlačte
a potom
.
Stlačte Moje veci a potom Obrázky.
Stlačte
a potom Triediť podľa.
Vyberte si z možností Dátum, Typ
alebo Meno.

Poznámka: Okrem triedenia obrázkov podľa
kategórie ich môžete usporiadať aj ručne
pomocou možnosti Presunúť.

Zmazanie obrázka
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Moje veci a potom Obrázky.
3 Vyberte obrázok a stlačte
.
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4 Stlačte Zmazať a potom stlačte na

potvrdenie Áno.
TIP! Pre rýchle zmazanie ľubovoľného súboru
v Albume médií sa ho raz dotknite tak, aby sa
kurzorom zvýraznil, a stlačte tlačidlo c. Voľbu
potvrďte stlačením Áno.

Presun alebo kopírovanie obrázka
Obrázok môžete kopírovať alebo presúvať
medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou.
To môžete urobiť buď na uvoľnenie miesta
v jednej z pamätí, alebo na zabezpečenie
obrázkov pred ich stratou.
1
2
3
4

Stlačte
a potom
.
Stlačte Moje veci a potom Obrázky.
Vyberte obrázok a stlačte .
Zvoľte Presunúť alebo Kopírovať.

Označenie a zrušenie
označenia obrázkov
Ak chcete naraz presúvať, kopírovať,
odosielať alebo zmazať viac obrázkov, musíte
ich najprv označiť.
1
2
3
4

Stlačte
a potom
.
Stlačte Moje veci a potom Obrázky.
Stlačte
a potom Označiť/Odznačiť.
Naľavo od každého obrázka sa zobrazí
okienko. Dotknite sa obrázka a v okienku
sa zobrazí začiarknutie.
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5 Na zrušenie označenia obrázka sa ho

znovu dotknite tak, aby začiarknutie
z okienka zmizlo.
6 Po označení všetkých požadovaných
okienok stlačte
a vyberte jednu
z možností.

Tvorba prezentácie
Ak sa chcete pozrieť na všetky obrázky vo
svojom telefóne, alebo preskúmať, čo máte,
môžete vytvoriť prezentáciu, aby ste nemuseli
otvoriť a zatvoriť každý obrázok.
1
2
3
4

Stlačte
a potom
.
Stlačte Moje veci a potom Obrázky.
Stlačte
a potom Prezentácia.
Na prechádzanie obrázkami použite
a ; na zobrazenie obrázkov v náhodnom
poradí stlačte
.
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Kontrola stavu pamäte

Videá

Môžete skontrolovať, koľko miesta v pamäti
používate a koľko miesta ešte máte
k dispozícii.

Priečinok Videá obsahuje zoznam stiahnutých
videí a videí, ktoré ste nahrali pomocou
telefónu.

1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Moje veci a potom Obrázky.

Pozeranie videa

3 Stlačte
a potom Stav pamäte.
4 Vyberte Pamäť telefónu alebo

Externá pamäť.

1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Moje veci a potom Videá.
3 Vyberte video a stlačte Prehrať.

Poznámka: Ak ste nevložili pamäťovú kartu,
nebudete môcť zvoliť voľbu Externá pamäť.

Zvuky
Priečinok Zvuky obsahuje Predvolené
zvuky a Hlasové záznamy. Môžete tu
spravovať, odosielať a nastavovať zvuky ako
vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Moje veci a potom Zvuky.
3 Zvoľte Predvolené zvuky alebo

Hlasové záznamy.
4 Vyberte zvuk a na prehratie stlačte Prehrať.
5 Stlačte
a zvoľte Použiť ako.
6 Vyberte si z možností Zvonenie,

TIP! Pre rýchle zmazanie ľubovoľného
súboru v Albume médií sa ho raz dotknite tak,
aby sa kurzorom zvýraznil, a stlačte tlačidlo c.
Voľbu potvrďte stlačením Áno.

Zvonenie videohovoru, Tóny správ,
Spustenie, Vypnutie.
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Používanie volieb pri
pozastavenom videu
Stlačte v režime pozastavenia
a vyberte si z:
Nahrať – Zachytiť pozastavenú snímku
ako obrázok.
Informácie o zložke – Zobrazenie
podrobností o Názve, Veľkosti, Dátume, Čase,
Type, Trvaní, Rozmere, Ochrane a Copyrighte.
Odoslať – Odoslanie videa v správe alebo
prostredníctvom Bluetooth.
Zmazať – Zmazanie videa.
Použiť ako – Použitie videa ako
vyzváňacieho tónu.
Editor videa – Úprava videoklipu.

Úprava videoklipu
Počas prehrávania videa a jeho
pozastavenia si môžete vybrať
z množstva možností úprav videoklipu.
TIP! Videoklip používaný ako vyzváňací
tón nemôžete upraviť.
1 Vyberte video a stlačte Prehrať.
2 Stlačte a potom
.
3 Stlačte Editor videa a vyberte si z:

Orezať – Zostrihajte video a ponechajte si
len požadované časti.
Spojenie videí – Spojte video
s iným videoklipom.
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Spojenie obrázkov – Spojte video
s obrázkom z priečinka Obrázky.
Prekrytie textom – Pridajte do videa text.
Prekrytie obrázkom – Pridajte do
videa obrázok.

Odosielanie videoklipu
1 Vyberte video a stlačte
.
2 Stlačte Odoslať a vyberte si z možností:

Správa, E-mail alebo Bluetooth.
3 Ak vyberiete Správa alebo Email,

videoklip sa pripojí k správe a správu
môžete bežným spôsobom napísať
a odoslať. Ak vyberiete Bluetooth, budete
musieť zapnúť Bluetooth a telefón vyhľadá
zariadenie, na ktoré odošle video.

Používanie videoklipu ako zvonenia
1 Vyberte video a stlačte
.
2 Stlačte Použiť ako a vyberte si z možností

Zvonenie - hl. hovor a Vyzváňacia
videomelódia.
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Používanie menu možností videa

Načítat’ hry

V priečinku Videá si môžete vybrať
z týchto možností:
Použiť ako – Nastavte video ako
vyzváňací tón.
Odoslať – Odošlite video kamarátovi.
Presunúť – Presuňte videoklip z pamäte
telefónu na pamäťovú kartu (alebo naopak).
Kopírovať – Kopírujte videoklip z pamäte
telefónu na pamäťovú kartu (alebo naopak).
Zmazať – Zmazanie videa.
Premenovať – Premenujte video.
Označiť/Odznačiť – Vyberte viac súborov.
Nová zložka – Vytvorte v priečinku Moje
videá nový priečinok.
Triediť podľa – Usporiadajte videá
v špeciﬁckom poradí.
Stav pamäte – Zobrazte stav pamäte.

1
2
3
4

Hry a aplikácie
Do telefónu si môžete stiahnuť nové
hry a aplikácie, aby ste sa vo voľnom
čase nenudili.

Stlačte
a potom
.
Stlačte Zábava a potom Hry a aplikácie.
Vyberte Načítat’ hry a stlačte Pripojiť.
Pripojíte sa k webovému portálu, na ktorom
môžete nájsť hry na stiahnutie.
TIP! Pre rýchle zmazanie ľubovoľného
súboru v priečinku Moje veci sa ho raz dotknite
tak, aby sa kurzorom zvýraznil, a stlačte tlačidlo
c. Voľbu potvrďte stlačením Áno.

Hranie hry
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Moje veci a potom Hry

a aplikácie.
3 Vyberte hru a stlačte Spustiť.

Používanie menu možností hier
V priečinku Moje hry a aplikácie sú dostupmé
tieto možnosti:
Vytvoriť nový priečinok – Vytvorte
v priečinku Hry a aplikácie nový priečinok.
Triediť podľa – Usporiadajte hry a aplikácie
podľa Dátumu, Veľkosti alebo Názvu.
Správca pamäte – Zobrazte stav pamäte.
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Obsah súborov Flash

Dokumenty

Os

Priečinok Obsah súborov Flash obsahuje
všetky implicitné a stiahnuté súbory SWF.

V menu Dokumenty si môžete prezerať všetky
svoje súbory dokumentov. Môžete tu zobraziť
súbory aplikácie Excel, Powerpoint, Word,
textové súbory a súbory PDF.
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Zobrazenie súboru SWF
1 Stlačte

a potom

.

2 Stlačte Flash aplikácie a potom Obsah

súborov Flash.
3 Vyberte súbor a stlačte Zobraziť.

Prenos súboru do telefónu

Používanie volieb zobrazenia
súboru SWF

Prenos pomocou štandardu Bluetooth je asi
najjednoduchší spôsob prenosu súboru
z počítača do vášho telefónu. Prostredníctvom
synchronizačného kábla môžete tiež použiť
aplikáciu LG PC Suite.

Stlačte v režime pozastavenia

Ak chcete súbor preniesť pomocou Bluetooth:

a vyberte si z:

Prehrať/Pauza – Pozastavte prehrávanie
alebo ho obnovte.
Odoslať – Odošlite súbor ako správu alebo
prostredníctvom Bluetooth.
Prejsť na zoznam – Vráťte sa na zoznam
súborov SWF.
Zobrazenie na celú obrazovku –
Zobrazte súbor SWF v režime na celú
obrazovku (táto možnosť sa zobrazí, iba
ak stlačíte
bez pozastavenia).
Stlmiť – Vypnite zvuk.
Informácie o súbore – Zobrazenie
Názvu, Veľkosti, Dátumu, Času, Typu
a Ochrany súboru.
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1 Uistite sa, či je v telefóne

a počítači zapnuté Bluetooth
a či sú navzájom viditeľné.
2 Použite počítač na odoslanie súboru
prostredníctvom Bluetooth.
3 Po odoslaní súboru ho budete musieť
v telefóne prijať stlačením Áno.
4 Súbor by sa mal zobraziť v priečinku
Dokumenty alebo Ostatné.

Zobrazenie súboru
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Moje veci a potom Dokumenty.
3 Vyberte dokument a stlačte Zobraziť.

Ak
do
1
2
3
4

Ostatné

Štúdio Muvee

ky
ť

Priečinok Ostatné sa používa na uloženie
súborov iných ako obrázky, zvuky, videá,
hry a aplikácie. Používa sa rovnako ako
priečinok Dokumenty. Môže sa stať, že keď
prenášate súbory z počítača do telefónu,
zobrazia sa častejšie v priečinku Ostatné,
ako v priečinku Dokumenty. Ak sa to stane,
môžete ich presunúť.

Štúdio Muvee vám umožňuje vytvárať
obrazovú prezentáciu kombinovanú s hudbou.

m

Ak chcete presunúť súbor z priečinka Ostatné
do priečinka Dokumenty:

h:

1
2
3
4

Stlačte
a potom
.
Stlačte Moje veci a potom Ostatné.
Vyberte súbor a stlačte .
Stlačte Presunúť a potom opäť
stlačte Presunúť.
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Tvorba ﬁlmu
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Štúdio Muvee.
3 Na pridanie obrázka stlačte

. Dotknite
sa obrázkov, ktoré chcete pridať, a potom
zvoľte Potvrdiť.
4 Pre výber štýlu Muvee stlačte
. Vyberte
si z možností:
Klasika [Max 10 Diela]
Navždy [Max 8 Diela]
Náladový [Max 17 Diela]
Moderný [Max 18 Diela]
Hudobný [Max 16 Diela]
5 Ak si chcete pozrieť, čo ste vytvorili,
stlačte Prehrať.
6 Na výber miesta uloženia ﬁlmu stlačte
a potom Miesto uloženia.

Hudba
Telefón LG KU990i má vstavaný hudobný
prehrávač, takže si môžete prehrať všetky
svoje obľúbené skladby. Pre prístup
k hudobnému prehrávaču stlačte , potom
a potom Hudba. Môžete tu pristupovať
k množstvu priečinkov:
Naposledy prehrané – Zobrazte všetky
skladby, ktoré ste si nedávno prehrávali.
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Všetky skladby – Obsahuje všetky skladby,
ktoré máte na svojom telefóne.
Playlisty – Obsahuje všetky vami vytvorené
zoznamy skladieb.
Interpreti – Prechádzajte svojou zbierkou
hudby podľa interpreta.
Albumy – Prechádzajte svojou zbierkou
hudby podľa albumu.
Žánre – Prechádzajte svojou zbierkou hudby
podľa žánru.
Náhodný výber skl – Počúvajte svoju hudbu
v náhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu
Najjednoduchší spôsob prenosu hudby do
vášho telefónu je prostredníctvom Bluetooth
alebo synchronizačného kábla. Môžete tiež
použiť aplikáciu LG PC Suite. Ak chcete
hudbu preniesť pomocou Bluetooth:
1 Uistite sa, či majú obidve

zariadenia zapnuté Bluetooth
a či sú navzájom viditeľné.
2 Vyberte hudobný súbor na druhom
zariadení a vyberte možnosť jeho odoslania
prostredníctvom Bluetooth.
3 Po odoslaní súboru ho budete musieť
v telefóne prijať stlačením Áno.
4 Súbor by sa mal zobraziť v priečinku
Hudba > Všetky skladby.
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Prehranie skladby
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Hudba a potom Všetky skladby.
3 Zvoľte skladbu, ktorú chcete prehrať,

a stlačte Prehrať.
4 Na pozastavenie skladby stlačte .
5 Na prejdenie na ďalšiu skladbu stlačte
.
6 Na prejdenie na predchádzajúcu skladbu

stlačte

.

7 Stlačením

zastavíte prehrávanie
hudby a vátite sa do menu Hudba.

TIP! Ak chcete počas počúvania hudby
zmeniť hlasitosť, stlačte .

Používanie volieb počas
prehrávania hudby
Stlačte

a vyberte si z možností:

Minimalizovať – Nechajte obrazovku
hudobného prehrávača zmiznúť, aby ste mohli
pokračovať v bežnom používaní telefónu.
Vizualizácia – Vyberte vizuálne efekty.
Informácie o zložke – Zobrazenie Názvu,
Veľkosti, Dátumu, Času, Typu, Trvania,
Ochrany a Copyrightu skladby.
Odoslať – Odošlite skladbu ako správu alebo
prostredníctvom Bluetooth.
Použiť ako – Použite skladbu ako
vyzváňací tón.

Tvorba zoznamu skladieb
Výberom skladieb v priečinku Všetky
skladby môžete vytvoriť svoje vlastné
zoznamy skladieb.
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Hudba a potom

Zoznamy skladieb.
3 Stlačte Pridať, zadajte názov zoznamu

skladieb a stlačte Uložiť.
4 Zobrazí sa priečinok Všetky skladby.

Dotknite sa všetkých skladieb, ktoré
chcete zahrnúť do zoznamu skladieb;
vedľa ich názvu sa zobrazí začiarknutie.
5 Stlačte Hotovo.
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Ak chcete prehrať zoznam skladieb, vyberte
ho a stlačte Prehrať.
Poznámka: Ak chcete pridať druhý zoznam
skladieb, stlačte
a potom Pridať nový
zoznam skladieb.

Označiť/Odznačiť – Vyberte viac súborov.
Použiť ako – Skladbu môžete nastaviť
ako zvukový efekt.

1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Hudba a potom

Občas budete možno chcieť do zoznamu
skladieb pridať nové skladby alebo nejaké
zmazať. V takom prípade môžete upraviť
zoznam skladieb.

Zoznamy skladieb.
3 Stlačte
a potom Zmazať alebo
Zmazať všetko na zmazanie všetkých
skladieb zo zoznamu skladieb.

1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Hudba Orange a potom

Zoznamy prehr. videí

Pridať nové piesne – Na pridanie ďalších
skladieb do zoznamu skladieb označte
požadované skladby a stlačte Hotovo.
Presunúť nahor/Presunúť nadol –
Presuňte skladbu v zozname hore alebo
dole a zmeňte tak poradie prehrávania
skladieb.
Odoslat’ – Odošlite skladbu ako správu
alebo prostredníctvom Bluetooth.
Odstrániť zo zoznamu – Odstráňte
skladbu zo zoznamu skladieb. Na
potvrdenie stlačte Áno.
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4

Zmazanie zoznamu skladieb

Úprava zoznamu skladieb

Zoznamy skladieb.
3 Zvoľte zoznam skladieb.
4 Stlačte
a zvoľte:

3

Všetky vaše videá sú uložené
v ponuke Videosúbory.
a potom
položky
.
2 Dotknite sa položky Videosúbory a potom
položky Všetky videá. Zobrazí sa zoznam
všetkých videoklipov.
3 Ak si chcete pozrieť video, dotknite sa
položky Prehrať.

5

Hl

Na
zvu
1
2

1 Dotknite sa položky

Svoje videoklipy môžete organizovať
vytváraním zoznamov videí na
prehrávanie (playlistov).
1 Dotknite sa položky

a potom
položky
.
2 Dotknite sa položky Videosúbory a potom
položky Playlisty.

Na
1
2
3
4
5

v.

3 Dotknite sa položky Pridať, zadajte názov

playlistu a dotknite sa položky Uložiť.
4 V zozname sa zobrazia všetky vaše

videá. Vyberte tie videá, ktoré chcete
zahrnúť do playlistu. Vedľa ich názvu sa
zobrazí začiarknutie.
5 Dotknite sa položky Hotovo.

Hlasový záznamník
Na nahranie hlasových poznámok a iných
zvukov použite hlasový záznamník.
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Hlasový záznamník, potom

a vyberte si z možností:
Trvanie – Nastavte trvanie skladby.
Vyberte si z možností Veľkosť správy
1 minúta alebo Bez obmedzenia.
Kvalita – Zvoľte kvalitu zvuku. Vyberte
si z možností Vysoká, Stredná a Normálna.
Prejsť do Moje zvuky – Otvorte v menu
Moje zvuky priečinok Hlasový záznamník.

Nahranie zvuku alebo hlasu
1
2
3
4
5

Stlačte
a potom
.
Stlačte Hlasový záznamník.
Na spustenie nahrávania stlačte
.
Na ukončenie nahrávania stlačte .
Na vypočutie nahrávky stlačte .

Odoslanie hlasovej nahrávky
1 Po dokončení nahrávania stlačte
.
2 Stlačte Odoslať a vyberte si z možností:

Správa, Email alebo Bluetooth.
Ak vyberiete Správa alebo E-mail,
nahrávka sa pripojí k správe a správu
môžete bežným spôsobom napísať
a odoslať. Ak vyberiete Bluetooth, budete
musieť zapnúť Bluetooth.
Poznámka: Po dokončení nahrávania stlačte
a vyberte Odoslať, Premenovať,
Zmazať, Použiť ako (ak chcete nahrávku
použiť ako vyzváňací tón) alebo Prejsť na
moje zvuky.
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Používanie rádia
Telefón LG KU990i má rádio FM, takže si
môžete vyladiť svoje obľúbené stanice
a počúvať ich.
Poznámka: Na počúvanie rádia musíte
pripojiť slúchadlá. Pripojte ich do konektora
na slúchadlá (je to rovnaký konektor ako ten,
do ktorého sa pripája nabíjačka).

Vyhľadávanie staníc
Na telefóne môžete naladiť rádiové stanice,
a to ich manuálnym, alebo automatickým
vyhľadaním. Budú uložené v špeciﬁckých
číslach kanálov, takže ich nemusíte opätovne
nalaďovať. Do telefónu môžete uložiť
maximálne 12 kanálov.
Pre automatické naladenie:
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte FM rádio a potom
.
3 Stlačte Automatické skenovanie

a potom Áno. Nájdené stanice sa
automaticky priradia k číslu kanála
v telefóne.
Pre manuálne naladenie:
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte FM rádio a potom
.
3 Stlačte Manuálne naladenie a zadajte

frekvenciu stanice.
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4 Stlačte OK a potom Uložiť.
5 Zvoľte číslo kanála, do ktorého chcete

uložiť stanicu, a stlačte OK.
Poznámka: Stanicu môžete manuálne
naladiť aj pomocou a zobrazených
vedľa frekvencie rádia.

Úprava kanálov
Stanicu môžete presunúť na iný kanál tak,
aby ste mali jednoduchší prístup
k najčastejšie počúvaným staniciam.
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte FM rádio a potom
.
3 Stlačte Upravit´ kanály a vyberte kanál,

ktorý chcete zmeniť.
4 Vyberte stanicu z ostatných kanálov,

alebo manuálne nalaďte kanál na
požadovanú frekvenciu.
5 Stlačte Uložiť.

Resetovanie kanálov
1
2
3
4

Stlačte
a potom
.
Stlačte FM rádio a potom .
Stlačte Upravit´ kanály a potom .
Vyberte Resetovať na resetovanie
aktuálneho kanála alebo vyberte
Resetovať všetko na resetovanie
všetkých kanálov. Všetky kanály sa vrátia
k počiatočnej frekvencii 87,5 MHz.

Po
1
2

Počúvanie rádia
1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte FM rádio a potom stlačte číslo

kanála stanice, ktorú chcete počúvať.
TIP! Na zlepčenie príjmu rádiového signálu
rozviňte kábel slúchadiel (ten funguje ako
rádiová anténa).
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Organizér
Pridanie udalosti do kalendára
1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte

2
3
4
5
6

7

8

, potom stlačte
a potom vyberte
Organizér. Vyberte Kalendár.
Zvoľte dátum, ku ktorému chcete
pridať udalosť.
Stlačte a potom Nová úloha.
Vyberte, či chcete pridať Stretnutie,
Výročie alebo Narodeniny a stlačte OK.
Skontrolujte dátum a zadajte čas
začiatku udalosti.
Pri stretnutiach a výročiach zadajte do
dolných dvoch okien času a dátumu čas
a dátum, kedy udalosť končí.
Ak chcete k udalosti pridať predmet alebo
poznámku, stlačte Predmet alebo Názov,
napíšte poznámku a stlačte OK.
Zvoľte Uložiť a udalosť sa uloží do
kalendára. Štvorcovým kurzorom sa
označia dni, v ktorých sú uložené udalosti
a na začiatku udalosti sa spustí alarm,
takže budete zorganizovaní.
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Tip! V kalendári môžete nastaviť obdobie trvania
dovolenky (prázdnin). Dotknite sa postupne
všetkých dní, počas ktorých budete na dovolenke
(prázdninách), potom stlačte a vyberte
Prázdniny. Všetky dni sa vytieňujú červenou
farbou. Keď prejdete k nastaveniu alarmu,
môžete vybrať, či sa majú vypustiť dni, ktoré sú
nastavené ako prázdniny.

Zmena štandardného zobrazenia
kalendára

Pr
1

2
3

4

1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte

, potom stlačte
a potom vyberte
Organizér. Zvoľte Nastavenia.
2 Stlačte Kalendár a vyberte buď
Zobrazenie mesiaca, alebo
Zobrazenie týždňa.
3 Na potvrdenie výberu stlačte OK.

Zd
1

2
3

Pridanie položky do zoznamu úloh

Používanie vyhľadávania dátumov

1 Keď je telefón v nečinnom stave,

Vyhľadávanie dátumov je užitočný nástroj na
výpočet toho, aký deň bude po určitom počte
uplynutých dní. Príklad: 60 dní od 10. 10. 07
bude 09. 12. 2007. Vďaka tomu budete
informovaní o koncových termínoch.

vyberte , potom stlačte
a potom vyberte Organizér.
2 Zvoľte Úlohy a stlačte Pridať.
3 Nastavte pre položku zoznamu úloh dátum
a poznámky, a vyberte úroveň priority:
Vysoká, Stredná alebo Nízka.
4 Položku zoznamu úloh uložíte výberom
možnosti Uložiť.
Tip! Existujúcu položku môžete upraviť jej
označením a stlačením . Potom zvoľte
Upraviť. Zmeny potvrďte výberom voľby Uložiť.

1 Keď je telefón v nečinnom stave,

2
3
4
5

vyberte , potom stlačte
a potom vyberte Organizér.
Zvoľte Prejsť na dátum.
V karte Od nastavte požadovaný dátum.
V karte Po nastavte počet dní.
Nižšie sa zobrazí Cieľový dátum.

Zdieľanie položky zoznamu úloh
1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte

, potom stlačte
a potom vyberte
Organizér. Zvoľte Zoznam úloh.
2 Zvoľte položku zoznamu úloh, ktorú chcete
zdieľať, a potom stlačte .
3 Zvoľte Odoslať. Položku zoznamu úloh
môžete zdieľať pomocou Textovej
správy, Multimediálnej správy,
Emailu alebo Bluetooth.
Tip! Kalendár môžete zálohovať
a synchronizovať s počítačom. Pozrite si časť
PC Sync.
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Organizér
Nastavenie budíka

Pridanie poznámky

Pr

1 Keď je telefón v nečinnom stave,

1 Keď je telefón v nečinnom stave,

1

2
3
4

5

6

7

8

vyberte , potom stlačte
a potom vyberte Budík.
Zvoľte a stlačte Pridať.
Nastavte čas spustenia alarmu
a stlačte Uložiť.
Vyberte, či má budík zvoniť Raz, Denne,
Po – Pia, Po – So, So – Ne alebo Okrem
prázdnin. Stlačte OK.
Na výber zvuku budíka zvoľte . Ak si
chcete vypočuť zvuky, dotknite sa zvuku
a potom stlačte Prehrať. Po výbere
stlačte Vybrať.
Pridajte k budíku poznámku. Po napísaní
poznámky stlačte OK. Keď zaznie alarm,
zobrazí sa poznámka.
Na záver môžete nastaviť interval odloženia
na 5, 10, 20, 30 minút, 1 hodina alebo
vyp. Na potvrdenie výberu stlačte OK.
Po nastavení budíka stlačte Uložiť.

Poznámka: Môžete nastaviť maximálne
5 budíkov.

vyberte , potom stlačte
a potom vyberte Poznámky.
2 Ak v telefóne nie sú žiadne poznámky,
vyberte Pridať alebo ak ste už pridali
nejaké poznámky, vyberte a potom
Pridať novú.
3 Napíšte poznámku a potom stlačte Uložiť.
4 Pri nasledujúcom otvorení aplikácie
Poznámky sa poznámka zobrazí
na displeji.
Tip! Môžete upraviť existujúcu poznámku.
Zvoľte poznámku, ktorú chcete upraviť,
a stlačte Upraviť.

Používanie kalkulačky
1 Keď je telefón v nečinnom stave,

2
3
4
5
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vyberte , potom stlačte
a potom vyberte Nástroje.
Zvoľte Kalkulačka.
Na vloženie čísiel stláčajte číselné tlačidlá.
Pri jednoduchých výpočtoch stlačte
požadovanú funkciu (+, –, *, /), a potom =.
Pre zložitejšie výpočty stlačte vyberte si
z možností (+/-) sin, cos, tan, log, ln,
exp, sqrt, deg alebo rad.

2
3

4

ť.

Pridanie mesta do svetového času

Prevod jednotky

1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte

1 Keď je telefón v nečinnom stave,

, potom stlačte
a potom
vyberte Nástroje.
2 Zvoľte Svetový čas.
3 Stlačte ikonu
a potom Pridať mesto.
Začnite písať názov požadovaného mesta,
to sa zobrazí v hornej časti displeja. Alebo
stlačte Mapa a vyberte požadované mesto
na mape.
4 Na potvrdenie výberu stlačte Vybrať.
Tip! Ak ste v zahraničí, môžete z menu
Svetový čas stlačením a Zmeniť časové
pásmo zmeniť svoje časové pásmo. Vyberte
podobne ako vyššie požadované časové pásmo
a stlačte Vybrať.

2
3

4

5

vyberte , potom stlačte
a potom vyberte Nástroje.
Zvoľte Konvertor mien.
Vyberte, či chcete previesť Mena,
Povrch, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota,
Objem alebo Rýchlosť.
Potom vyberte jednotku, zadajte hodnotu
prevádzanej jednotky a potom zadajte
jednotku, na ktorú ju chcete previesť.
Na displeji sa zobrazí príslušná hodnota.

á.

=.
si
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Synchronizácia s PC
PC a telefón môžete vzájomne synchronizovať
a zabezpečiť tak, aby sa všetky vaše dôležité
podrobnosti a dátumy zhodovali. Môžete si ich
tiež zálohovať, aby ste sa nestresovali. Softvér
LG PC Suite nie je súčast’ou balenia, môžete
si ho stiahnut’ na webe www.lgmobile.cz.

Inštalácia aplikácie LG PC Suite do
počítača
1 Keď je telefón v nečinnom stave,

vyberte
, potom stlačte
a
vyberte Nastavenia telefónu.
2 Zvoľte Pripojenie a potom režim USB
pripojenia.
3 Zvoľte Dátová služba a stlačte OK.
4 Spustite inštalačný súbor.
5 Vyberte jazyk inštalačného programu a
kliknite na OK.
6 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a prejdite sprievodcom
inštalácie LG PC Suite.
7 Po dokončení inštalácie sa na
pracovnej ploche počítača zobrazí
ikona aplikácie LG PC Suite.

Pripojenie telefónu k PC
1 Pripojte kábel USB do telefónu a k PC.
2 Dvakrát kliknite na Ikonu aplikácie LG

PC Suite na pracovnej ploche.
74 LG KU990i | Návod na používanie

3 Kliknite na Sprievodca pripojením

Sy

a potom na USB.
4 Kliknite na Ďalej, potom opäť na Ďalej
a potom na Dokončiť. Telefón sa pripojí
k PC.

1
2
3

Záloha a obnovenie
informácií telefónu
1 Pripojte telefón k PC tak, ako je to

4

opísané vyššie.
2 Kliknite na ikonu Záloha a vyberte

Zálohovať alebo Obnoviť.
3 Označte obsah, ktorý chcete zálohovať
alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, kam
chcete zálohovať informácie (alebo odkiaľ
chcete obnoviť informácie). Kliknite na OK.
4 Vaše informácie sa zazálohujú.

Zobrazenie súborov telefónu na PC
1 Pripojte telefón k PC tak, ako je to

opísané vyššie.
2 Kliknite na ikonu Obsah.
3 Na obrazovke sa v priečinku Telefón LG
(LG Phone) zobrazia všetky dokumenty,
obsah súborov Flash, obrázky, zvuky
a videá uložené v telefóne.
Tip! Zobrazením obsahu telefónu na
počítači si uľahčíte usporiadanie súborov,
organizovanie dokumentov a odstránenie
nepotrebného obsahu.

Po
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1
2
3
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Synchronizácia kontaktov
1 Pripojte telefón k PC.
2 Kliknite na ikonu Kontakty.
3 Zvoľte Prenos a potom Import

z mobilného telefónu. Váš počítač potom
importuje a zobrazí všetky kontakty uložené
na USIM karte a v telefóne.
4 Kliknite na Súbor a vyberte Uložiť. Môžete
vybrať, kam chcete uložiť svoje kontakty.
Poznámka: Na zálohovanie kontaktov
uložených na USIM karte kliknite na
priečinok SIM karta na ľavej strane
obrazovky počítača. V hornej časti obrazovky
vyberte Upraviť a potom Vybrať všetko.
Kliknite pravým tlačidlom myši na kontakty
a vyberte Kopírovať do kontaktu. Potom
kliknite na priečinok Telefón na ľavej strane
obrazovky a zobrazia sa všetky vaše čísla.

Synchronizácia správ
1 Pripojte telefón k PC.
2 Kliknite na ikonu Správy.
3 Na obrazovke sa v priečinkoch zobrazia

všetky správy v počítači a v telefóne.
4 Na úpravu a preskupenie správ použite

panel nástrojov v hornej časti obrazovky.

Používanie telefónu ako
veľkokapacitného zariadenia
Telefón môžete použiť ako veľkokapacitné
zariadenie len v prípade, ak je v ňom
pamäťová karta.
1 Odpojte telefón od PC.
2 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte

3
4
5

6

, potom stlačte
a vyberte Nast.
Telefónu.
Zvoľte Pripojenie a potom režim
pripojenia USB.
Zvoľte Veľkokapacitné zariadenie
a stlačte OK.
Pripojte telefón k PC. Na telefóne sa
zobrazí: Prepájam ako veľkokapacitné
zariadenie… a potom Pripojené
v režime veľkokapacitného
zariadenia. Neodpájajte zariadenie
počas prenosu.
Na pevný disk počítača sa automaticky
uložia všetky súbory telefónu.

Poznámka: Na inicializáciu veľkokapacitného
zariadenia musí byť telefón odpojený od PC.
Poznámka: Veľkokapacitné zariadenie
zálohuje len obsah uložený na pamäťovej
karte, nie v pamäti telefónu. Ak chcete
preniesť obsah pamäte telefónu
(napr. kontakty), budete musieť použiť
synchronizáciu pomocou aplikácie PC Sync.
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Synchronizácia s PC

W

Konvertor DivX

Ke
prí
po
inf
Ok
mô
vyz

Po inštalácii vyberte na počítači z menu
Programy položku DivX, potom Konvertor
DivX a potom Konvertor. Tak otvoríte
aplikáciu Konvertor. Na zmenu konverzného
formátu na mobilný použite v aplikácii
šípky. Ak kliknete pravým tlačidlom myši
na okno aplikácie a vyberiete Predvoľby,
môžete zmeniť umiestnenie, kam sa majú
uložiť prekonvertované súbory. Keď budete
pripravení konvertovať súbory, jednoducho
ich pretiahnite do aplikácie na počiatočnú
analýzu. Potom budete musieť na spustenie
procesu vybrať voľbu Konvertovať. Po
dokončení procesu sa zobrazí kontextové
okno s informáciou o dokončení konverzie.
Prekonvertovaný súbor potom môžete
pomocou funkcie Veľkokapacitné zariadenie
presunúť do telefónu. Alebo ho môžete nahrať
prostredníctvom softvéru PC Sync.

76 LG KU990i | Návod na používanie

Pr
1

2

Web
Keď máte poruke prehľadávač, máte
prístup k aktuálnym správam, predpovedi
počasia a športovým alebo dopravným
informáciám, kedykoľvek ich potrebujete.
Okrem toho si pomocou prehľadávača
môžete stiahnuť najnovšiu hudbu,
vyzváňacie tóny, pozadia a hry.

Poznámka: Pri pripojení k tejto službe
a sťahovaní obsahu budú uplatňované ďalšie
poplatky. Pre poplatky za prenesenie dát sa
informujte u operátora.

Pridanie a prístup k záložkám

Prístup na web

Pre jednoduchý a rýchly prístup k obľúbeným
webovým stránkam si môžete pridať záložky
a uložiť webové stránky.

1 Keď je telefón v nečinnom stave,

1 Keď je telefón v nečinnom stave,

vyberte , potom stlačte
a potom vyberte Web.
2 Ak chcete prejsť priamo na domovskú
stránku prehliadača, vyberte Domov.
Alebo vyberte Zadajte adresu a napíšte
požadované URL a potom Pripojiť.

2
3

4
5

vyberte , potom stlačte
a potom vyberte Web.
Zvoľte Záložky. Na displeji sa zobrazí
zoznam vašich záložiek.
Na pridanie novej záložky vyberte
a stlačte Pridať. Zadajte názov záložky
a potom URL.
Stlačte Uložiť. Záložka sa zobrazí
v zozname záložiek.
Pre prístup k záložke jednoducho prejdite
na požadovanú záložku a stlačte Otvoriť.
Pripojíte sa k svojej záložke.
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Web
Uloženie stránky

Zobrazenie histórie prehliadača

Po

1 Prejdite na požadovanú stránku tak, ako je

1 Keď je telefón v nečinnom stave,

to opísané vyššie.
2 Stlačte
a vyberte Uložiť túto stránku.
3 Zadajte taký názov webovej stránky, aby
ste ju ľahko rozoznali.
4 Stlačte Uložiť.

vyberte , potom stlačte
a potom vyberte Web.
Zvoľte História.
2 Zobrazí sa zoznam webových stránok,
ktoré ste nedávno navštívili. Na
prejdenie na jednu z týchto stránok
jednoducho vyberte požadovanú
stránku a stlačte Pripojiť.

Te
pre
aI
pri
US

TIP! V tomto menu tiež môžete upraviť názvy
uložených stránok, aktivovať alebo zrušiť
ochranu zobrazenia poznámok a zmazať
uložené stránky.

Prístup k uloženej stránke
1 Keď je telefón v nečinnom stave,

vyberte , potom stlačte
a potom vyberte Web.
2 Zvoľte Uložené stránky.
3 Zvoľte požadovanú stránku, stlačte
a potom Otvoriť.
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Zmena nastavení webového
prehliadača

Po
1
2
3

1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte

, potom stlačte
a potom vyberte
Web. Zvoľte Nastavenia.
2 Môžete vybrať úpravu volieb Proﬁly,
Kódovanie znakov, Cache, Cookies,
Java skript, Bezpečnost’ alebo
resetovať všetky nastavenia vybraním voľby
Obnovit’ nastavenia.
3 Po zmene nastavení vyberte OK.

4
5

Používanie telefónu ako modemu

Pomocou Bluetooth:

Telefón KU990i môžete použiť ako modem
pre PC a získať tak prístup k e-mailu
a Internetu, dokonca aj keď sa nebudete môcť
pripojiť pomocou drôtov. Môžete použiť kábel
USB alebo Bluetooth.

1 Uistite sa, či je Bluetooth Zapnuté

Pomocou kábla USB:

3

2

1 Uistite sa, či máte na počítači

nainštalovanú aplikáciu LG PC Suite.

4

2 Pripojte telefón KU990i k PC pomocou

kábla USB a spustite softvér LG PC Suite.
3 Na počítači kliknite na Komunikácia.

5
6

Potom kliknite na Nastavenia
a vyberte Modem.
4 Vyberte LG Mobile USB Modem a stlačte
OK. Potom sa zobrazí na obrazovke.
5 Kliknite na Pripojiť a počítač sa pomocou
telefónu KU990i pripojí na internet.

7

a Viditeľné (v telefóne KU990i aj
v počítači).
Spárujte PC a KU990i tak, aby bolo na
pripojenie potrebné heslo.
Na vytvorenie aktívneho pripojenia
Bluetooth použite Sprievodcu pripojením
v aplikácii LG PC Suite.
Na počítači kliknite na Komunikácia.
Potom kliknite na Nastavenie.
Kliknite na Modem.
Vyberte Štandardný modem cez
spojenie Bluetooth a kliknite na OK.
Potom sa zobrazí na obrazovke.
Kliknite na Pripojiť a počítač sa pomocou
telefónu KU990i pripojí na Internet.

by
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Nastavenia
Prispôsobenie proﬁlov

Zm

Vy
KU

Zmena nastavení displeja

Proﬁl môžete rýchlo zmeniť v režime
nečinnosti. Jednoducho sa dotknite ikony
aktívneho proﬁlu v pravom hornom rohu.

1 Stlačte
a potom vyberte
.
2 Stlačte Displej a potom si vyberte

Nastavenie každého proﬁlu môžete
prispôsobiť pomocou menu nastavení.

z možností:
Motiv hlavnej obrazovky – Vyberte tému
režimu nečinnosti a odchádzajúceho
hovoru.
Hodiny a kalendár – Vyberte, čo sa bude
zobrazovať v stave nečinnosti telefónu.
Jas – Nastavte jas displeja.
Podsvietenie – Vyberte, ako dlho má
svietiť podsvietenie.
Motív telefónu – Zmeňte rýchlo celý
vzhľad obrazovky.
Písmo – Nastavte farbu písma.
3 Na uloženie nastavení stlačte Uložiť.

1 Stlačte

V tomto priečinku môžete prispôsobiť svoje
nastavenia a priblížiť tak telefón KU990i
svojim požiadavkám.

80 LG KU990i | Návod na používanie

a potom vyberte
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2 Stlačte Proﬁly a potom vyberte proﬁl, ktorý

chcete upraviť. Proﬁly Tichý a Len
vibrovanie nemožno upravovať.
3 Stlačte
a vyberte Upraviť.
4 Potom môžete zmeniť všetky zvuky
a možnosti upozornení, ktoré sú dostupné
v zozname, vrátane Vyzváňacieho tónu
a nastavení Hlasitosť, Ohlásenie správy,
Zvuk displeja a ďalších volieb.

1
2

Zmena nastavení telefónu
Využite voľnosť prispôsobenia telefónu
KU990i a ušite si ho na mieru.
TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom
možností, stlačte poslednú viditeľnú položku
a posuňte svoj prst na displeji smerom hore.
Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia
sa ďalšie položky.

orý

é

vy,

1 Stlačte
a potom
.
2 Stlačte Nast. Telefónu a potom si vyberte

zo zoznamu nižšie
Dátum a čas – Nastavte nastavenia
dátumu a času alebo pri cestovaní
a zmene letného času vyberte automatickú
aktualizáciu.
Úspora energie – Vyberte na prepnutie
výrobných nastavení úspory energie na
Zap. alebo Vyp.
Jazyky – Zmeňte jazyk, v ktorom sa
zobrazuje text na displeji telefónu KU990i.
Bezpečnost’ – Nastavte bezpečnostné
nastavenia, vrátane kódov PIN, uzamknutia
telefónu a automatického uzaknutia
klávesnice.
Pripojenie – Pre podrobnejšie informácie
si pozrite časť Zmena nastavení
pripojenia na nasledujúcej strane.
Stav pamäte – Pre podrobnejšie
informácie si pozrite Používanie správcu
pamäte.

Kalibrácia dotykového ovládača –
Resetujte displej pre uľahčenie používania.
Obnovit’ nastavenia – Resetujte všetky
nastavenia na výrobné hodnoty.
Informácie o telefóne – Zobrazenie
technických informácií o telefóne KU990i.

Zmena nastavení pripojenia
Vaše nastavenia pripojenia už nastavil váš
operátor, takže svoj telefón môžete používať
ihneď po vybalení. Ak chcete zmeniť
ľubovoľné nastavenie, použite toto menu.
a potom
. Stlačte Nast.
Stlačte
Telefónu a zvoľte Pripojenie.
Nastavenia siete – Telefón KU990i sa
automaticky pripojí k preferovanej sieti. Na
zmenu týchto nastavení použite toto menu.
Prístupové body – Váš operátor tieto
informácie už uložil. Pomocou tohto menu
môžete pridať ďalšie prístupové body.
USB pripojenie – Vyberte menu Dátová služba
a na kopírovanie súborov použite
synchronizáciu telefónu KU990i pomocou
softvéru LG PC Suite.
Nastavenia streamingu – Váš operátor tieto
informácie už uložil. Ak ich chcete zmeniť,
môžete ich upraviť.
Výstup TV – Na pripojenie telefónu KU990i
k TV vyberte PAL alebo NTSC.
Poznámka: Kábel výstupu do TV sa
predáva samostatne.
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Nastavenia
Používanie správcu pamäte

Používanie v režime Počas letu

Ak

Telefón KU990i má tri dostupné pamäte:
telefón, USIM karta a externá pamäť
(možno budete musieť zakúpiť pamäťovú
kartu samostatne).

Režim V lietadle zapnete výberom
a potom
. Stlačte Režim V lietadle
a zvoľte Zap. V režime V lietadle nebudete
môcť volať, prijájať sa na Internet, odosielať
správy ani používať Bluetooth.

1

Na určenie používania jednotlivých pamätí
môžete použiť správcu pamäte. Môžete si
pozrieť, koľko máte dostupného miesta.
Stlačte
a potom
. Stlačte Nast.
Telefónu a potom Stav pamäte.
Bežná – Zobrazenie pamäte telefónu KU990i
dostupnej pre Obrázky, Zvuky, Video, Flash,
MMS, E-mail, aplikácie Java a ďalšie.
Vyhradená – Zobrazenie pamäte telefónu
dostupnej pre SMS, Kontakty, Kalendár,
Zoznam úloh, Poznámky, Budík, Register
hovorov, Záložky a Rôzne položky.
Pamäť USIM – Zobrazenie dostupnej
pamäte USIM karty.
Externá pamäť – Zobrazenie dostupnej
pamäte na externej pamäťovej karte
(možno budete musieť zakúpiť pamäťovú
kartu samostatne).
Nastavenie ukladania – Vyberte
umiestnenie, kam sa majú ukladať
položky.

Odosielanie a príjem súborov
pomocou Bluetooth
Bluetooth je skvelý spôsob na odosielanie
a príjem súborov, keďže nepotrebujete žiadne
káble a pripojenie je rýchle a jednoduché.
Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu
Bluetooth na volanie a prijímanie hovorov.
Ak chcete odoslať súbor:
1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať
(obvykle to bude fotograﬁa, video alebo
hudobný súbor).
2 Stlačte
a vyberte Odoslať.
Vyberte Bluetooth.
3 Na zapnutie Bluetooth stlačte Áno.
4 Telefón KU990i v rámci dosahu
automaticky vyhľadá ostatné zariadenia
podporujúce Bluetooth.
5 Vyberte zariadenie, na ktoré chcete odoslať
súbor, a stlačte Vybrať.
6 Súbor sa odošle.
Tip! Pozerajte sa na lištu priebehu
prenosu dát, aby ste sa uistili, že sa váš súbor
odosiela.
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Ak chcete prijať súbor:
1 Na prijatie súborov musí byť Bluetooth

ne

Zap. a Viditeľné. Pre ďalšie informácie si
nižšie pozrite zmenu nastavení Bluetooth.
2 Zobrazí sa hlásenie s požiadavkou na
prijatie súboru od odosielateľa. Na prijatie
súboru stlačte Áno.
3 Uvidíte, kam sa súbor uložil, a môžete
vybrať voľbu Zobraziť súbor alebo Použiť
ako tapetu. Súbory sa obvykle uložia do
príslušného priečinka v menu Moje veci.
Zmena nastavení Bluetooth:
1 Stlačte
a vyberte Nastavenia.
2 Vyberte Bluetooth a potom Nastavenia.

ať

Môžete zmeniť:
Viditel´.môj. Zariadenia – Vyberte, či
chcete, aby bolo vaše zariadenie
Viditel´ný, alebo Skryté.
Názov môj. zar. – Zadajte názov telefónu
KU990i.
Podporované služby – Vyberte, ako chcete
používať Bluetooth v spojení s rôznymi
službami. Pozrite si časť Používanie
telefónu ako modemu alebo časť
Používanie náhlavnej súpravy
Bluetooth.
Moja adresa – Zmeňte adresu Bluetooth.

Prepojenie s iným
zariadením Bluetooth
Pri párovaní telefónu KU990i s iným
zariadením môžete nastaviť heslom chránené
spojenie. Tak bude vaše spojenie
bezpečnejšie.
1 Skontrolujte, či je vaše Bluetooth Zap.
a Viditeľné. Svoju viditeľnosť môžete
zmeniť v menu Nastavenia.
2 Stlačte Spárované zariadenia
a potom Nové.
3 Telefón KU990i vyhľadá zariadenia. Po
dokončení vyhľadávania sa na displeji
zobrazia možnosti Obnoviť a Pridať.
4 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete
spojiť, zadajte heslo a potom stlačte OK.
5 Telefón sa potom pripojí k druhému
zariadeniu, na ktorom musíte zadať
rovnaké heslo.
6 Potom bude vaše heslom chránené spojenie
Bluetooth pripravené na používanie.
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Nastavenia
Používanie náhlavnej súpravy
Bluetooth
1 Skontrolujte, či je vaše Bluetooth Zap.

a Viditeľné.
2 Postupujte podľa pokynov dodaných

k vašej náhlavnej súprave, dajte
náhlavnú súpravu do režimu párovania
a spárujte zariadenia.
3 Stlačte Áno pre výber voľby Pripojiť
teraz. Telefón KU990i sa automaticky
prepne do proﬁlu Slúchadlá.
TIP! Pre podrobnosti o Režime prijatia
hovoru BT, aby ste po pripojení náhlavnej
súpravy Bluetooth vedeli prijať hovory.

P
Inovácia softvéru
Program na inováciu softvéru mobilného
telefónu LG
Bližšie Informácie o používaní
a inštalácii tohto programu nájdete na stránke
http://update.lgmobile.com.

Pr
sa
po
pr

Zá

Táto funkcia umožňuje jednoducho a
pohodlne inovovať softvér na najnovšiu verziu
cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť
naše servisné stredisko.
Keďže program na inováciu softvéru
mobilného telefónu vyžaduje maximálnu
pozornosť používateľa počas celého trvania
procesu inovácie, predtým, ako budete
postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky
pokyny a poznámky
v každom kroku. Pozor, pri odpojení
komunikačného kábla USB alebo batérií počas
inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu
telefónu. Keďže výrobca nepreberá žiadnu
zodpovednosť za stratu údajov počas procesu
inovácie, odporúča sa dopredu si zaznamenať
všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

Vo
•
•
•

PO
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o
•
•
•
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Príslušenstvo
Pre váš mobilný telefón môže byť dostupná široká škála príslušenstva, ktoré sa predáva
samostatne. Tieto doplnky si možno vyberať podľa svojich osobných komunikačných
potrieb. Informácie o dostupnosti jednotlivých položiek vám poskytne váš miestny
predajca.

ke

Základné príslušenstvo:

iu
viť

as

su
ať

Cestovná
nabíjačka

Batéria

Voliteľné príslušenstvo:
•

Kábel USB

•

•

Nabíjačka do auta

• Stereofónna slúchadlová súprava s diaľkovým ovládaním

• Monofónna slúchadlová súprava

•

Stereofónna slúchadlová súprava
Pamäťová karta

POZNÁMKA:
• Tento

zoznam príslušenstva nie je úplný. Zoznam príslušenstva dostupného vo vašej
oblasti vám poskytne miestny predajca.

•

Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.

•

Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.

•

Niektoré príslušenstvo sa môže odlišovať alebo nemusí byť dostupné na každom trhu.
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Služba siete

Technické údaje

Bezdrôtový telefón opísaný v tejto príručke
je schválený na používanie v sieti GSM 900,
DCS 1800, PCS1900 a W-CDMA.

Všeobecné

Množstvo funkcií popísaných v tejto príručke
sa nazýva Služby siete. To sú špeciálne
služby, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom
poskytovateľa bezdrôtovej služby (operátora).
Skôr, ako budete môcť využívať ľubovoľnú zo
služieb siete, musíte si ich prostredníctvom
svojho operátora predplatiť a získať od
operátora pokyny ohľadom na ich používania.

Názov produktu : KU990i
Systém : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Teplotný rozsah
Max.: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)
Min.: −10 °C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú
motivovala snaha o zlepšenie jeho
funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti,
mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom
jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa
uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné
rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré
mohli byť vykonané aj na prianie vášho
operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca
či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely
spôsobené vývojovými zmenami softvéru
mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca,
nie sú nedostatkami výrobku v zmysle
uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy
a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“
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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

Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prečítajte si nasledujúce jednoduché
pokyny. Porušenie týchto pokynov môže
byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie
informácie nájdete v tomto návode.

VAROVANIE!
• Mobilné telefóny musia byť v lietadle počas

celej doby vypnuté.
• Nedržte telefón v ruke počas šoférovania.
• Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti

čerpacích staníc, skladov paliva,
chemických tovární alebo na miestach
trhacích prác.
• Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte

LEN určené ORIGINÁLNE batérie
a nabíjačky.
• Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami,

keď sa nabíja. Mohlo by to spôsobiť
úraz elektrickým prúdom alebo vážne
poškodenie telefónu.
• Telefón odkladajte na bezpečné miesto

mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé
časti, ktoré by pri oddelení mohli
spôsobiť udusenie.
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UPOZORNENIE
• V oblasti, v ktorej to určujú špeciálne

nariadenia, telefón vypnite. Telefón
napríklad nepoužívajte v nemocniciach,
pretože by mohol ovplyvniť citlivé
zdravotnícke vybavenie.
• Tiesňové volania nemusia byť dostupné

vo všetkých mobilných sieťach. Preto by
ste nemali byť pri tiesňových volaniach
nikdy závislí len od mobilného telefónu.
• Iba používaním ORIGINÁLNEHO

príslušenstva predídete
poškodeniu telefónu.
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• Všetky rádiové vysielače predstavujú

riziko rušenia elektroniky, ak sú v jej
tesnej blízkosti. V menšom rozsahu môže
rušenie ovplyvňovať TV prijímače, rádiá,
počítače atď.
• Batérie sa musia likvidovať v súlade

s príslušnou legislatívou.
• Nerozoberajte telefón ani batériu.
• V prípade výmeny batérie za nesprávny

typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

•

é
y

.
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Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom rádiových vĺn
a špeciﬁcká rýchlosť pohltenia (SAR).
Model mobilného telefónu KU990i
bol navrhnutý tak, aby vyhovoval
bezpečnostným požiadavkám na expozíciu
vysokofrekvenčným vlnám. Tieto požiadavky
sú založené na vedeckých záveroch vrátane
bezpečnostných limitov zabezpečujúcich
bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich
vek a zdravie.
• Expozičné normy pre mobilné telefóny

používajú mernú jednotku, ktorá je známa
ako špeciﬁcký absorbovaný výkon (Speciﬁc
Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa
vykonávajú v štandardných prevádzkových
polohách s telefónom, ktorý vysiela
na maximálnom certiﬁkovanom výkone
vo všetkých testovaných frekvenčných
pásmach.

• Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou

komisiou na ochranu pred neionizujúcim
žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú
hodnotu na desať gramov tkaniva.
• Najvyššia hodnota SAR pre tento model

telefónu je na základe testovania DASY4
0,826 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a
0,631 W/kg(10g) pri nosení na tele.
• Informácia o hodnotách SAR pre

obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré
prijali obmedzenie SAR odporúčané
Inštitútom elektrických a elektronických
inžinierov (IEEE); – limit SAR je priemerne
1,6 W/kg na jeden gram tkaniva.

• Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov

telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú
v súlade s príslušnými smernicami na
expozíciu VF žiarením.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Starostlivosť o telefón
a jeho údržba

• Nevystavujte prístroj nadmernému
•

VÝSTRAHA!
Používajte výlučne batérie, nabíjačky
a príslušenstvo schválené na
používanie s týmto modelom telefónu.
Použitie iných typov môže spôsobiť
zneplatnenie záruky vzťahujúcej sa na
telefón a môže byť nebezpečné.
• Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná

•

•
•
•
•

•

oprava, zverte ju kvaliﬁkovanému
servisnému stredisku.
Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti
od elektrických zariadení, ako sú televízory,
rádiá a osobné počítače.
Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov
tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
Zabráňte pádu telefónu na zem.
Nevystavujte prístroj mechanickým
vibráciám ani nárazom.
Povrchová úprava telefónu sa môže
poškodiť v prípade vloženia prístroja do
drsného alebo vinylového obalu.
Na čistenie povrchu prístroja používajte
suché látky. (Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzén, riedidlo alebo alkohol.)
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dymu a prachu.
Nenechávajte telefón v blízkosti
kreditných kariet alebo cestovných
lístkov, môžu pôsobiť na informáciu
na magnetických pásoch.
Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi,
môže to poškodiť telefón.
Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
Používajte príslušenstvo opatrne. Ak to nie
je potrebné, nedotýkajte sa antény.
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Účinné používanie telefónu
Elektronické zariadenia ako každý mobilný
telefón môže spôsobovať rušenie a ovplyvňovať
výkon iných elektronických zariadení.

•

• Nepoužívajte mobilný telefón v blízkosti

zdravotníckych prístrojov bez výslovného
povolenia. Vyhýbajte sa umiestneniu
telefónu do blízkosti kardiostimulátora
(napr. v náprsnom vrecku).
• Niektoré typy načúvacích zariadení môžu
byť rušené mobilnými telefónmi.
• Menšie rušenie môže ovplyvniť televízory,
rádiá, počítače a pod.

•
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Bezpečnosť na ceste

Oblasť odstrelových prác

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní
mobilných telefónov v krajine, v ktorej
šoférujete.

Nepoužívajte telefón v oblasti, kde sa
uskutočňujú odstrelové práce. Všímajte si
obmedzenia a dodržujte všetky nariadenia
a predpisy.

• Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý

sa drží v ruke.

Potenciálne explozívne prostredia

• Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.

• Nepoužívajte telefón na čerpacích

• Ak je to možné, použite náhlavnú súpravu.

staniciach. Nepoužívajte ho v blízkosti
paliva ani chemikálií.
• Neprevážajte a neskladujte horľavé
plyny, kvapaliny ani výbušné materiály
v rovnakom priestore ako telefón alebo
jeho príslušenstvo.

• Pred telefonovaním prerušte jazdu

a zaparkujte, ak to vyžadujú
dopravné predpisy.
• Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť

niektoré elektronické systémy v motorovom
vozidle, ako napríklad autorádio či
bezpečnostný systém.
• Ak máte vozidlo vybavené airbagom,

neobmedzujte ho nainštalovaným alebo
prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo
by spôsobiť nesprávnu činnosť systému
a vážne zranenie.
Ak počúvate hudbu, keď ste vonku,
nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na
zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli
o okolitých zvukoch. To je obzvlášť dôležité
v prípade, keď prechádzate cez ulicu.

V lietadle
Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách
spôsobovať rušenie.
• Vypnite telefón pred nastúpením do

akéhokoľvek lietadla.
• Nepoužívajte telefón na letisku bez

povolenia posádky.

Deti
Udržujte telefón v bezpečnej vzdialenosti
mimo dosahu malých detí. Telefón obsahuje
malé súčiastky, ktoré by mohli v prípade
uvoľnenia a prehltnutia spôsobiť udusenie.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo
všetkých mobilných sieťach. Preto by ste
nikdy nemali byť závislí len od tiesňových
volaní pomocou telefónu. Ďalšie informácie
získate od operátora.

Informácie o batérii a jej údržbe
• Pred nabíjaním nemusíte batériu úplne

•

•
•
•

•
•

•

vybíjať. Na rozdiel od iných batériových
systémov nemá batéria pribalená
k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by
mohol znížiť jej výkon.
Používajte len batérie a nabíjačky LG.
Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby
maximalizovali životnosť batérie.
Nerozoberajte a neskratujte batérie.
Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
Vymeňte batériu, ak už neposkytuje
prijateľný výkon. Životnosť batérie je až
niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite
ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu
slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti
(napr. v kúpeľni).
Nenechávajte batériu na horúcich
ani na chladných miestach, môže
to zhoršiť jej výkon.
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• Ak batériu vymeníte za batériu

nesprávneho typu, hrozí nebezpečenstvo
jej výbuchu.
• Zlikvidujte použité batérie v súlade
s pokynmi výrobcu. Ak je to možné,
recyklujte ich. Nevyhadzujte ich do
domového odpadu.
• Ak je potrebná výmena batérie, zaneste
ju do najbližšieho autorizovaného servisu
alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG
Electronics.
• Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte
nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste
tak predišli zbytočnej spotrebe energie
nabíjačkou.
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Rozpoznávanie písaného textu

F

Rozpoznávanie rukopisu prekladá ťahy
vykonané dotykovým perom na písmená, čísla
alebo iné znaky a zobrazuje tieto znaky ako
text. Funkcia rozpoznávania rukopisu je aktívna
len na miestach, kde je možné zadávať text.

G
H
I
J
K

Upozornenie: Väčšina písmen sa dá napísať
použitím rôznych štýlov ťahov. Pozrite si tabuľky
uvedené nižšie. Štýl neurčuje písanie veľkými
alebo malými písmenami. Písanie malými alebo
veľkými písmenami určuje poloha obrazovky,
nie štýl.

M

Abeceda

Q

Ak zvolíte režim písania veľkými písmenami
(ABC), zadané písmená budú vždy veľké bez
ohľadu na to, či píšete malými písmenami,
a naopak.

R

L
N
O
P

To znamená, že aj keď v režime písania
veľkými písmenami napíšete malé písmeno „f“,
do textu sa zadá veľké písmeno „F“.

Písmeno
A

Ťahy

S
T
U
V
W
X
Y

B

Z

C

ß

D
E

Funkcie
Funkcia

Čísla
Ťahy

Čísla sa píšu nad šípku.

Medzera

Číslo
0

Späť a
vymazať

1

Enter (zadať)

3

Ťahy

2
4

Prepnutie
textového
režimu

5
6
7
8

Interpunkčné znaky
Znak
Bodka
.
Zavináč
@

Ťahy

Upozornenie: Každý ťah začnite na konci
označenom bodkou.

9

Písmená s diakritikou
Napíšte znak podľa pokynov uvedených vyššie
a diakritický znak napíšte nad šípkou. Pri
iných podobných znakoch, ako napr. ö a ü,
postupujte podľa rovnakého princípu.

šie

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

How to cut

How to fold

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

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

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

KU990i

Clear key
Deletes a character with
each press.

QUICK REFERENCE GUIDE

End/Power key

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreingers.

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

Calls
Charger, Cable,
Handsfree connector

In-call options

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

Camera mode
Lock/ Unlock key

Capture button

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

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

Camera

Video camera

Taking a quick photo

Shooting a quick video

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

1 Move the camera mode switch to

.

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

and resume by

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

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

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

Touchscreen

Video

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

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

Music

Edit

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

Once your photo's taken, spend some time being
creative. Add a caption or speech bubble, sharpen
images, add a colour effect like black and white
or sepia. You can even morph someone's face into
a smile.
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST
MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:
VÝROBNÍ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DATUM PRODEJE:
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:
CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762
Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho
vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen
a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se
spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude
realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG
Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:
• Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
• Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
• Neodborným nebo neoprávněným zásahem
• Závady způsobené používaním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném
nebo jinak nevhodném prostředí
• Při přímém kontaktu s kapalinou
• Mechanické poškození
• Závady způsobené používaním jiného než doporučeného příslušenství
• Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
• Poškození vzniklé používaním přístroje či jeho opotřebovaním
• Živelné pohromy
Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz
Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
http://cz.lgmobile.com
V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naší infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DATUM PŘÍJMU:

Razítko a podpis:

UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:

Razítko a podpis:

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST
MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:
VÝROBNÉ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DÁTUM PREDAJA:
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:
SK

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:
Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho
vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený,
zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu,
poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná
oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk
spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:
• Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
• Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
• Neodborným alebo neoprávneným zásahom
• Závady spôsobené používaním ,alebo skladovním výrobku vo vlhkom ,prašnom
,alebo inak nevhodnom prostredí
• Pri priamom kontakte s kvapalinou
• Mechanické poškodenie
• Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
• Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
• Poškodeníe vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
• Živelné pohromy
Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk
Ďaľšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
http://cz.lgmobile.com
Potrebujete poradiť ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:

Pečiatka a podpis

MEMO

