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Grattis till ditt val av den avancerade kompakta
mobiltelefonen KU990i från LG, som är utformad
för att användas tillsammans med den senaste
digitala tekniken inom mobilkommunikation.
Kassering av den gamla telefonen
1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det
att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
2 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som
hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som
myndigheterna utser.
3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra
negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av
kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon,
beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.
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Så fungerar telefonen
Anslutning för batteriladdare, kabel, handsfree
Tips! Vänta tills telefonen har startats och registrerats
i nätet innan du ansluter USB-kabeln.

Ö
Kameraläge

Knappen Lås/
Lås upp

Inre kameralins
Knappen
Avsluta/strömbrytare
Används till att avsluta eller
avvisa ett samtal. Används
till att stänga av/starta
telefonen. Tryck en gång för
att återgå till startskärmen.
Raderingsknapp
Används till att radera ett
tecken för varje tryckning.
Samtalsknapp
Används till att ringa upp
ett telefonnummer och
svara på inkommande
samtal.
VARNING! Om du placerar ett tungt föremål på
telefonen eller om den ligger i ﬁckan och du råkar
sätta dig kan det skada telefonens LCD-skärm och
pekskärmens funktioner.
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Knappen Ta bild

Öppen vy

ge

Vridhjul
Med denna kan du zooma in och ut i kameraeller videoläget. Används till att bläddra i
menyerna.
Tips! Du kan justera volymen när du lyssnar på
musik, spelar spel eller talar i telefonen.
VARNING! Nära kontakt med magnetiska
objekt kan orsaka fel på vridhjulet.

Batterilucka
Batteri
Mikrofon

USIM-kortplats
Knappen Ta bild

Ljussensor
Blixt
Kameralins
Kameraläge

Minneskortplats
Knappen Lås/Lås upp
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Sätta i USIM-kortet och batteriet

1 Ta av batterihöljet.
Håll batteriets frigöringsknapp intryckt
högst upp på telefonen och lyft av
batterihöljet.

2 Ta ut batteriet
Håll i batteriets övre kant och ta ut batteriet
ur batterifacket med hjälp av batteriluckan.

S

3

VARNING! Använd inte nageln när du tar
ut batteriet.
VARNING! Ta inte ut batteriet medan
telefonen är på eftersom det kan skada
telefonen.

4
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iet
n.

Sätta i USIM-kortet och batteriet

3 Sätta i USIM-kortet
Skjut in USIM-kortet i USIM-korthållaren. Se
till att kontaktytan i guld på kortet är vänd
nedåt. Ta ut USIM-kortet genom att dra det
försiktigt i motsatt riktning.

5 Ladda telefonen
Skjut åt sidan laddningsuttagets lucka
på sidan av KU990i. Anslut laddaren till
telefonen och eluttaget. Ladda KU990i tills
ett meddelande om att batteriet är fulladdat
visas på skärmen.

4 Sätt i batteriet
För in batteriets övre del först i den
övre delen av batterifacket. Kontrollera
att batterikontakterna är riktade mot
terminalkontakterna på telefonen. Tryck
ned batteriets nedre del tills det knäpper
på plats.
7

Minneskort
Installera ett minneskort
Utöka telefonens minne med ett minneskort.
KU990i har stöd för minneskort på upp till
2 GB.
Tips! Minneskort är valfritt tillbehör.
1 Avlägsna batteriet och batteriluckan

enligt beskrivningen ovan.
2 Sätt i minneskortet.

För in minneskortet i kortplatsen tills det
fastnar med ett knäpp.
Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

M
1 Välj

på startskärmen, tryck på
och välj Telefoninställningar.
2 Tryck på Minneshanterare och välj sedan
Externt minne.
3 Tryck på Format och bekräfta valet.
4 Ange lösenordet om ett sådant har ställts
in så formateras kortet för användning.
Tips! Om du vill ändra standardplatsen
för lagring öppnar du Minneshanteraren
på menyn Telefoninställningar och väljer
Huvudlagringsinställning.

Obs! Om det redan ﬁnns data på kortet
arkiveras dessa automatiskt i rätt mapp så att
exempelvis videoklipp sparas i mappen Mina
videor.

Överföra kontakter
Så här överför du dina kontakter från USIMkortet till telefonen:
1 Välj
3 Sätt tillbaka batteriluckan enligt

beskrivningen ovan.

Formatera minneskortet
Om minneskortet redan har formaterats kan
du börja använda det direkt. Annars behöver
du formatera det.
8 LG KU990i | Användarhandbok

på startskärmen och sedan
Kontakter.
2 Tryck på Inställningar och Kopiera.
3 Välj Mobil till USIM och tryck på OK.
4 Välj Alla eller En i taget och
tryck på OK.

S

Menyöversikt

an

s

att
a

Ringa upp

Kontakter

Samtalslistor Meddelanden

Mina saker

Kamera

Webbläsare

Google

Muvee-studio

Musik

Kalender

Alarm

Videospellistor

Röstmemo

Anteckning

Verktyg

FM-radio

Spel &
program

Skärm

Proﬁl

Telefoninställningar Samtalsinställningar

Flygläge

Bluetooth
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Startskärmen
När telefonen inte används återgår den till
startskärmen. Härifrån kan du komma åt alla
menyalternativ, ringa samtal och visa
telefonens status samt mycket mer.

Statusfält

Fleruppgiftskörning

Me
de
kn

Tips för pekskärmen
Du kan bekanta dig med pekskärmen på
startskärmen.
Välj en post genom att trycka på ikonen på
rätt sätt. Telefonen vibrerar lite när den
känner av att du har tryckt på ett alternativ.
Du bläddrar i en lista genom att trycka på den
sista posten och föra ﬁngret uppåt på skärmen.
Visningen ﬂyttas uppåt så att du kan se ﬂer
poster.

Genvägspilar

• Du behöver inte trycka hårt, pekskärmen

är så känslig att den känner av en lätt
tryckning.
• Tryck på önskat alternativ med
ﬁngertoppen. Se till att inte trycka på
närliggande alternativ.
• När skärmbelysningen är avstängd trycker
du på knappen Lås upp/Lås på höger sida
för att återställa startskärmen.
• Täck inte över telefonen med något form av
skydd eftersom pekskärmen inte fungerar
om den är täckt av något material.
▲ Genvägar
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Sn

Snabbknappar

Snabbknappar
Med snabbknapparna kommer du snabbt åt
de mest använda funktionerna med en
knapptryckning.
Tryck här om du vill öppna menyn som
är indelad i fyra undermenyer. Tryck på
varje undermenys vertikala ﬂik så visas
ﬂera alternativ.
Tryck här om du vill komma åt
uppringningsläget och ringa ett samtal.
Ange siffrorna som vanligt och tryck på
eller på
.
Om du vill starta ett videosamtal med
numret ifråga trycker du på
när du
har angett numret.

Tryck här om du vill komma åt
alternativmenyn för meddelanden.
Härifrån kan du skapa ett nytt SMS eller
e-postmeddelande eller visa
meddelandemappen.
Tryck här om du vill öppna adressboken.
Du hittar lätt den kontakt du söker med
hjälp av de vertikala ﬂikarna i alfabetisk
ordning på skärmens vänstra sida. Det
går även att skapa nya eller redigera
beﬁntliga kontakter. Läs mer på sidan
om du vill veta mer.

Råd till kunden
För att antennen ska ge så god mottagning som möjligt rekommenderar LG att mobilen
hålls som på bilden nedan.

0

X

Täck inte över antennområdet med handen under ett samtal om du använder Bluetoothanslutning. Det kan göra att ljudkvaliteten försämras.
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Startskärmen

S

Statusfältet

Ri

Olika ikoner i statusfältet ger information om
exempelvis signalstyrka, nya meddelanden
och batteriladdning samt om Bluetooth eller
GPRS är aktivt.

1
2
3

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i
statusfältet.
4

Ikon Beskrivning

Ikon Beskrivning

Fleruppgiftskörning

Proﬁlen Normal är aktiverad

Program körs

Proﬁlen Utomhus är aktiverad

Nätsignalens styrka (antalet
streck varierar)

Proﬁlen Tyst är aktiverad

Ingen nätsignal
Återstående batteritid
Batteriet är tomt
Nytt textmeddelande
Nytt röstmeddelande
Inkorgen för meddelanden är full
Meddelandet kunde inte skickas
Alarmet är inställt
Vibrationsläget är aktiverat
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Proﬁlen Headset är aktiverad
Samtal vidarekopplas
GPRS är tillgängligt
EDGE används
Roaming
Flygläge har valts
Bluetooth är aktiverat
HSDPA är tillgängligt
3G är tillgängligt

Samtal
Ringa samtal eller videosamtal

Ringa samtal från Kontakter

så visas knappsatsen.
1 Tryck på
2 Ange numret med knappsatsen.

1 På startskärmen trycker du på

Radera siffror med C-knappen.
3 Ring upp genom att trycka på

eller på
. Tryck på
om du vill ringa ett
videosamtal.
4 Avsluta samtalet genom att trycka på
knappen
.
Tips! Om du behöver ange + för
utlandssamtal trycker du två gånger på
.
Tips! Tryck på knappen Lås/Lås upp om du
vill låsa pekskärmen och förhindra att samtal
rings upp av misstag.
Tips! Tryck på
om du vill ta fram
knappsatsen när ett samtal pågår.

så
öppnas adressboken.
2 Välj den alfabetﬂik som motsvarar första
bokstaven i namnet på den kontakt som du
vill ringa upp. Om du till exempel vill ringa
“Hem” väljer du E–H.
3 Tryck på önskad kontakt i listan och välj
vilket nummer du vill ringa upp om det
ﬁnns ﬂera att välja mellan.
4 Tryck på Ring.
Tips! Du kan söka efter kontakter på
samtalsskärmen. Tryck på
och välj Sök
i Kontakter. Bläddra genom dina kontakter
eller ange de första siffrorna i numret så
begränsas listan.

Svara på och avvisa samtal
När telefonen ringer svarar du genom att
trycka på knappen
.
Om du vill stänga av ljudet trycker du på
knappen
. Det här är en utmärkt funktion
om du till exempel har glömt att ändra
proﬁlen till Tyst inför ett möte.
Om du vill avvisa det inkommande samtalet
trycker du en gång till på knappen
.
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Samtal
Alternativ vid pågående samtal

Sn
Ljud av – Tryck på
så stängs mikrofonen
av och den du talar med kan inte höra dig.
Högtalare – Tryck på
högtalartelefonen.

så aktiveras

Parkera – Tryck på Parkera om du vill parkera
ett samtal. När du vill återgå till samtalet
trycker du på Återgå.
Knappsats – Tryck på
så öppnas en
numerisk knappsats så att du kan navigera i
menyer med numrerade alternativ. Till exempel
när du behöver ringa till kundtjänst eller någon
annan typ av automatiserad telefontjänst.
Parkera

Tips! Om du vill bläddra genom en alternativlista
eller kontaktlistan trycker du bara på den sista
posten och för ﬁngret uppåt på skärmen. Visningen
ﬂyttas uppåt så att du kan se ﬂer poster.
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Val – Välj i en lista över ﬂera alternativ för
pågående samtal, som Gå till kontakter och
Gå till meddelanden så att du kan se dina
meddelanden och lägga till kontakter medan
samtalet pågår. Du kan även avsluta samtalet
här genom att trycka på Avsluta samtal.

Justera volymen
Om du vill justera volymen under ett samtal
vrider du hjulet på baksidan medurs för att
höja volymen eller moturs för att sänka
volymen.

Du
so
1
2
3

4

Om
du
till
på
au

Ri
1
2
3
4
5

en

era

el
on

ch
a
n
et

Snabbuppringning

6 Avsluta ett av eller båda samtalen genom

att trycka på
och välja Avsluta samtal
och sedan Alla eller Aktivt.

Du kan tilldela ett kortnummer till en kontakt
som du ringer ofta.

Tips! Du kan koppla ihop samtal genom
att välja
och sedan Dela. Kontrollera
om nätoperatören erbjuder tjänsten för
konferenssamtal.

1 Tryck på
och välj Kontakter.
2 Tryck på Kortnummer.
3 Din röstbrevlåda är redan inställd på

kortnummer 1. Det går inte att ändra. Tryck
på ett annat nummer om du vill tilldela det
till en kontakt för snabbuppringning.
4 Adressboken öppnas. Välj den kontakt du
vill tilldela till numret genom att trycka på
respektive telefonnummer en gång.
Om du vill ringa upp ett kortnummer trycker
på startskärmen och håller det
du på
tilldelade numret intryckt tills kontakten visas
på skärmen. Eftersom samtalet rings upp
.
automatiskt behöver du inte trycka på

Ringa ytterligare ett samtal
1 Tryck på
2
3
4
5

under det första samtalet och
välj Lägg till nytt samtal.
Ange numret eller sök i kontakterna.
Ring upp genom att trycka på
.
Båda samtalen visas på samtalsskärmen.
Det första samtalet låses och parkeras.
Tryck på Byt för att växla mellan samtalen.

Obs! Båda samtalen kostar.

Använda vidarekoppling
1 Tryck på
2
3

4
5

, välj
och sedan
Samtalsinställningar.
Tryck på Vidarekoppla och välj
Videosamtal och/eller Röstsamtal.
Ange om alla samtal ska vidarekopplas när
linjen är upptagen, när det är inget svar
eller när det inte går att nå dig.
Ange det nummer du vill vidarekoppla till.
Aktivera funktionen genom att trycka på
Vidarekoppla.

Obs! Vidarekoppling av samtal kostar.
Kontakta din nätoperatör om du vill veta mer.
Tips! Om du vill stänga av all vidarekoppling väljer
du Avaktivera alla i menyn Vidarekoppla.
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Kontakter
Söka efter en kontakt
Du kan söka efter kontakter på två sätt:
På startskärmen
1 Öppna adressboken på startskärmen
genom att trycka på
.
2 Välj den alfabetﬂik som motsvarar första
bokstaven i namnet på den kontakt som du
vill visa. För “Hem” väljer du till exempel
E–H.
Tips! Du kan söka efter grupp genom at
trycka på
och välja Sök grupp. En lista
över alla grupper visas.

M
På huvudmenyn
1 Välj Kontakter.
2 Tryck på
och ange de första
bokstäverna för den kontakt du söker med
hjälp av knappsatsen. Eller välj
för att
växla till adressbokvyn och välj den ﬂik som
motsvarar första bokstaven i namnet.
3 I adressboken visas en lista över
kontakter för de bokstäver som du har
angett.
Tips! Du kan växla mellan sökskärmen med
knappsats och den alfabetiska adressboken
genom att trycka på ikonen
eller
i
det högra hörnet högst upp på skärmen.
Tips! Om du vill bläddra i kontaktlistan
trycker du på den sista synliga posten och för
ﬁngret uppåt på skärmen. Visningen ﬂyttas
uppåt så att du kan se ﬂer poster.
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Meddelanden
Meddelanden

Skriva text

I KU990i kan du hantera SMS, MMS och
e-post från en enda, lättanvänd meny.

Du kan mata in text på fyra olika sätt:
Med T9-läget, Abc manuell textinmatning,
knappsatsen eller handstilsigenkänning.

Du kommer åt meddelandetjänsten på två sätt:
1 Tryck på
på startskärmen.
2 Tryck på
på startskärmen och sedan
på Meddelanden.

Skicka meddelanden
1 Tryck på
och välj Skapa nytt medd.
2 Välj Meddelande om du vill skicka ett

SMS eller MMS. Om du vill skicka ett epostmeddelande väljer du E-post.
3 Ett nytt SMS öppnas.
4 Tryck på
och sedan på
, eller på
Infoga om du vill lägga till en bild, video,
ett ljud eller en symbol.
5 Tryck på Skicka. Ange telefonnumret eller
tryck på Kontakter så öppnas kontaktlistan.
Du kan lägga till ﬂera kontakter.
VARNING! Du betalar per 160 tecken
textmeddelande för varje person som du
skickar meddelandet till.
VARNING! Om du lägger till en bild, video
eller ett ljud i ett SMS omvandlas meddelandet
automatiskt till ett MMS, och du debiteras för
ett sådant.

Om du vill växla mellan de olika metoderna
för textinmatning trycker du på respektive
ikon högst upp på skärmen.
Handstilsigenkänning
– Välj Handskrivningsskärm eller
Handskrivningslåda.
Förslag med T9-ordbok – Tryck här
om du vill aktivera T9-läget med ordboken
och välj sedan T9 abc, T9 Abc eller 123.
Abc manuell textinmatning – Välj
Abc, ABC eller 123
Tryck på
och välj Knappsats i listrutan
om du vill använda knappsatsen.
Med
kan du bläddra bland de olika
knappsatstyperna i varje textinmatningsläge
(till exempel versaler eller gemener).
Tryck på 0 om du vill infoga mellanslag.
Om du vill byta mellan versal, gemen eller
.
inledande versal trycker du på
Ta bort tecken med knappen C nedanför
skärmen.
Ange en symbol genom att trycka på

.
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Meddelanden
T9-läget
I T9-läget visas

Tryck på varje bokstav för att skriva ditt
meddelande och tryck på:

.

I T9-läget används en inbyggd ordbok som
känner igen ord som du skriver utifrån följden
på de knappar du trycker in. Tryck bara på
den sifferknapp motsvarande den bokstav
du vill skriva så känner ordboken igen ordet
när alla bokstäverna har matats in. Tryck till
exempel på 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 om du vill
skriva “telephone”.
Om det ord du vill skriva inte visas trycker du
eller Stava. Om du trycker på Stava
på
kan du sedan ange ordet i det manuella Abcläget så att ordet eller namnet läggs till
i ordboken.

Abc manuell textinmatning
I Abc-läget visas

.

I Abc-läget måste du trycka på knappen
upprepade gånger för att mata in en bokstav.
Exempel: om du vill skriva “hello” trycker du
två gånger på 4, två gånger på 3, tre gånger
på 5 , tre gånger till på 5, och sedan tre
gånger på 6.

Tangentbord
I tangentbordsläget ändras skärmen till
liggande visning och ett qwerty-tangentbord
visas.
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om du vill ändra till versal
om du vill infoga ett mellanrum
Tips! Tangentbordsläget förutser och visar
vad du ska skriva. Orden förutses utifrån de
meningar du har skrivit in hittills. Om du inte
vill använda ordförslagen fortsätter du bara att
skriva. Om du vill använda ordförslagen trycker
du på mellanslagsknappen för att bekräfta dem.

Handstilsigenkänning
I handskrivningsläget skriver du helt enkelt
på skärmen och KU990i omvandlar din
handskrivning till ett meddelande. Välj Skärm
eller Låda beroende på vilken vy du vill ha.
VARNING! Det kan vara lättast att använda
pekpenna i det här läget. Tryck i så fall försiktigt
så att skärmen inte skadas.

Konﬁgurera e-post
Du kan skicka e-post med KU990i när du är på
resande fot. Det går snabbt och enkelt att
konﬁgurera ett POP3- eller IMAP4-e-postkonto.
Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista
trycker du på den sista posten och för ﬁngret
uppåt på skärmen. Visningen ﬂyttas uppåt så
att du kan se ﬂer poster.

1
2
3
4

m

på

to.

1 Tryck på

och välj sedan
Inställningar.
2 Tryck på E-post och sedan på
E-postkonto.
3 Öppna
och tryck på Lägg till nyt.
4 Du kan välja funktioner för kontot:
Titel – Ange ett namn för kontot.
Mitt namn – Ange ditt namn.
Användarnamn – Ange kontots
användarnamn.
Lösenord – Ange kontots lösenord.
E-postadress – Ange kontots
e-postadress.
E-postadress för svar – Ange
e-postadressen för svar.
Utgående epostserver – Ange kontots
uppgifter.
Inkomm. e-postserver – Ange kontots
uppgifter.
Max mottagningsst. – Ange
storleksbegränsning för
e-postmeddelanden. Maximal storlek är
1 MB.
E-postlåda – Ange e-postlådan –
POP3 eller IMAP4.
Spara på server – Ange om
e-postmeddelandena ska sparas på
servern. Kopior sparas alltid för IMAP4konton.

Spara utmeddelande – Ange var
IMAP4-meddelanden ska sparas. För
POP3-konton sparas kopior alltid i
telefonen.
Anslutningspunkt – Ange Internet
anslutningspunkt. Tryck på
om du vill
använda en förinställd anslutningspunkt.
Auto. hämtning – Ange om nya
e-postmeddelanden ska hämtas
automatiskt.
Avancerade inställn. – Ange om
avancerade inställningar ska användas.
SMTP-port nr – Normalt ska det vara 25.
Inkomm. serverport – Normalt är det
110 för POP3-konton och 143 för
IMAP4-konton.
SMTP-autentisering – Ange
säkerhetsinställningarna för den utgående
e-postservern.
SMTP-användarnamn – Ange SMTPanvändarnamnet.
SMTP-lösenord – Ange SMTPlösenordet.
APOP-säker inlogg. – Aktivera APOPsäker inloggning för ett POP3-konto.
IMAP4-konton är alltid inställda på av.
När kontot har ställts in visas det i listan över
konton i e-postmappen.
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Kamera
Ta bilder

När du har tagit en bild

1 Flytta kameralägesknappen till
.
2 Tryck på avtryckaren. Kamerasökaren visas

Bilden som du har tagit visas på skärmen.
Bildens namn visas längst ned på skärmen
och fyra ikoner visas på höger sida.

på skärmen.

Så

3 Håll telefonen horisontellt och rikta

linsen mot det du vill ta bild på.
4 Tryck lite på avtryckaren.

En fokuseringsruta visas i mitten av
sökarskärmen.
5 Håll telefonen så att du kan se det du vill
fotografera i fokuseringsrutan.
6 När fokuseringsrutan blir grön har kameran
fokuserat på det du vill fotografera.
7 Tryck in avtryckaren helt.

Tryck här om du vill ta en bild till direkt.
Det aktuella fotot sparas.
Tryck här om du vill ta bort den bild som
du nyss har tagit och bekräfta med Ja.
Sökaren visas igen.
Tryck här om du vill använda den bild du
tog nyss som bakgrundsbild.
Tryck här om du vill skicka bilden som
MMS, e-post eller via Bluetooth.
Tips! Flytta kameralägesknappen till
så
öppnas fotogalleriet. Mer information ﬁnns i
avsnittet Visa sparade bilder.
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Så här fungerar sökaren
Zoom – Tryck på
om du vill zooma in eller på
om du vill zooma ut. Du kan även använda
vridhjulet runt linsen.
Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill
öppna inställningsmenyn.
Kameraläge – Kameraläge har valts.
Blixtstatus
Makro på/av
Blixt – Se Använda blixt.

.

Snabbinställningar
Kontrast – Se Justera kontrasten.

m

Bildtyp – Se Välja bildtyp.
Bakåt – Tryck här om du vill återgå till startskärmen.

du

Spara i telefonminnet/utökningsbart minne.
Bildkvalitet
Bildstorlek
ISO-värde

Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så
att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck
helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram
alternativen igen genom att trycka på skärmen
en gång till.
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Kamera
Använda avancerade inställningar
Tryck på
i sökaren om du vill komma åt
alla avancerade inställningsalternativ.
Bildstorlek – Ändra bildens storlek för
att spara minnesutrymme eller ta en bild med
den förinställda storleken för kontakter. Se
Ändra bildstorlek.
Bildkvalitet – Välj mellan Superﬁn, Fin
och Normal. Ju ﬁnare kvalitet desto skarpare
bild men ﬁlstorleken ökar också vilket innebär
att det får plats färre bilder i minnet.
Vitbalans – Vitbalansen ser till att allt
vitt i en bild är verklighetstroget. Det kan
hända att du behöver bedöma
ljusförhållandena för att kameran ska kunna
justera rätt vitbalans. Välj bland Auto,
Glödlampsljus, Solsken, Lysrörsljus eller
Molnigt.
ISO – ISO avgör känsligheten för
kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto
känsligare är kameran. Den här funktionen kan
med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när
det inte går att använda blixt. Välj bland ISOvärdena Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400
eller ISO 800.
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Färgton – Välj en färgton för den bild du
tar. Läs Välja färgton.

T
i
f
s
f
f

Sjalvtimer – Med självutlösaren kan du
ange en fördröjning efter att avtryckaren
trycks in. Välj mellan Av, 3sek., 5sek. och
10sek.. Passar utmärkt när du själv vill vara
med på gruppbilden.

T
s
e
f
K
s

Zoom - Välj en zoomfaktor för den bild
du tar.
Makro – I makroläget kan du ta bilder
på mycket nära håll. Om du försöker ta en
bild på mycket nära håll men
fokuseringsrutan fortfarande är röd kan du
försöka att växla till makroläget.
Kameraljud. – Välj ett av tre slutarljud.
Fokus – Välj mellan Autofokus, Manuell
fokus och Ansiktsavkänning.
Växla kamera – Om du vill ta
självporträtt växlar du till den inre kameran i
telefonen. Se Använda den inre kameran.
Minne som används – Ange om du vill
spara bilderna i Telefonminne eller det
Externt minne.
Blinkningsavkänning – Välj på/av.
Obs! Tryck alltid på Spara när du har valt
en ny inställning så att ändringarna verkställs.
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Tips! När du lämnar kameraläget återgår alla
inställningarna till standard, förutom inställningarna
för bildstorlek och bildkvalitet. Alla inställningar
som inte är standard måste återställas, till exempel
färgton och ISO-värde. Kontrollera dessa innan du
fotograferar nästa gång.

ell

samma alternativ som när du tar bilder med
huvudkameran.
4 Återgå till huvudkameran genom att trycka
på
och sedan på
.

Visa sparade bilder
Tips! Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren
så när du ändrar något i bildens färgton
eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i
förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.
Kom ihåg att trycka på Spara innan du avslutar
så att ändringarna verkställs.

d.

3 När du har tagit bilden har du tillgång till

Använda den inre kameran
KU990i från LG har även en inre kamera
(640 x 480) som förutom videosamtal
dessutom kan användas för fotografering.

1 Du kommer åt dina sparade bilder i

kameraläget och från startskärmen. I
kameraläget ﬂyttar du helt enkelt
kameralägesknappen till
, och i
startskärmsläget ﬂyttar du
kameralägesknappen till
och trycker
på avtryckaren.
2 Galleriet visas på skärmen.
3 Tryck en gång på den bild du vill titta på så

att den visas längst fram i galleriet.

1 Om du vill växla till den inre kameran

.

vill

ls.

trycker du på

och väljer

.

2 Efter några sekunder ser du dig själv i

sökaren. Ta bilden genom att trycka på
avtryckaren som vanligt.
Tips! Den inre kameran har färre inställningar
eftersom den inte har blixt eller ISO. Det går
däremot att ändra bildstorlek, bildkvalitet,
vitbalans och färgton genom att trycka på
på samma sätt som med huvudkameran.

4 Tryck på bilden en gång till för att öppna

helt.
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Videokamera
Spela in video
.
1 Flytta kameralägesknappen till
2 Tryck på avtryckaren. Videokamerans
3
4
5
6
7

sökare visas på skärmen.
Håll telefonen horisontellt och rikta linsen
mot det du vill spela in.
Tryck en gång på avtryckaren för att börja
spela in.
REC. visas högst upp i sökaren och tiden
visas längst ned.
Om du vill pausa videon trycker du på
.
och om du vill återgå väljer du
Tryck på
på skärmen eller tryck på
avtryckaren en gång till för att stoppa
inspelningen.

Så här fungerar sökaren

D
Bildstorlek
Spara till telefonminnet/externt
minne
120fps – Mindre bildstorlek med 4x
uppspelningshastighet som fångar händelser
med otroliga 120 bildrutor per sekund.
Uppspelning med 15 bildrutor per sekund för
den bästa visningen. Perfekt när du vill fånga
snabba rörelser.
Kameraläge
Kontrast – Se Justera kontrasten.
Bakåt – Tryck här om du vill återgå till
startskärmen.
Inställningar – Tryck på den här ikonen
om du vill öppna inställningsmenyn.

Sk
ga

Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så
att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck
helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram
alternativen igen genom att trycka på skärmen
en gång till.
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Titta på videoklipp på TV:n
Zoom – Tryck på
om du vill zooma in
eller på
om du vill zooma ut. Du kan
även bläddra med vridratten runt linsen.
Videoläge – Videoläge har valts.
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Anslut KU990i till TV:n med TV-ut-kabeln.
Öppna det videoklipp du vill visa på TV:n,
tryck på och välj
.

Ib
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Obs! TV-ut-kabel säljs separat.

1

VARNING! Alla format förutom 320 x 240
och 176 x 144 är kompatibla för visning på TV.

2
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Dina bilder och videoklipp
Skicka en bild eller video från
galleriet

3 Välj
.
4 Bildspelet börjar.

1 Tryck två gånger på en bild eller video

Redigera bilder

för att öppna den. Om du väljer en video
trycker du på när den börjar spelas upp.
Tips! Du kan ändra namn på en bild eller video
i Mina saker. Välj önskad bild eller video, tryck
på
och välj Ändra namn. Ange det nya
namnet för bilden eller videon.

Du kan välja mellan många olika alternativ om
du vill ändra dina bilder, lägga till något eller
förbättra dem.
1 Öppna önskad bild för redigering och

tryck på skärmen för alternativ.
. Följande skärmbild visas.

2 Välj
2 Öppna valmenyn genom att trycka på

höger sida av skärmen.
och ange hur du vill skicka videon
eller bilden – som Meddelande, E-post
eller via Bluetooth, YouTube.
4 Programmet för valt meddelandealternativ
öppnas och du kan skicka videon eller bilden.
3 Välj

Obs! Storleken på bilden eller videoklippet
kanske behöver ändras innan det kan skickas
som MMS. Vissa videoklipp är helt enkelt för
stora för att skickas som MMS och i sådana
fall väljer du något av de andra
sändningsalternativen.

Visa bilder som ett bildspel
I bildspelsläget visas alla bilder i galleriet en
åt gången som ett bildspel. Videoklipp kan
inte visas som ett bildspel.
1 Tryck två gånger på den bild som du vill

inleda bildspelet med så att den öppnas.
2 Öppna valmenyn genom att trycka på

höger sida av skärmen.

3 Redigera din bild genom att trycka på

någon av ikonen:
Beskära bilden. Välj ett fyrkantigt eller
runt område som ska beskäras och ﬂytta
ﬁngret över skärmen för att markera området.
Rita på fri hand på bilden. Välj linjens
tjocklek bland de fyra alternativen. Om du vill
ändra linjens färg kan du se
nedan
(färgikonen ändras till den färg du har valt).
Se Lägga till text i bilder.
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Dina bilder och videoklipp
Dekorera bilden med stämplar. Välj
bland de olika stämplarna som ﬁnns
tillgängliga och tryck på bilden där du vill
nedan om du vill
tillämpa dem. Läs vid
ändra stämpelns färg.
Ändra färg på stämpel, linje eller viss
text. Du måste välja färg innan du ritar, skriver
eller stämplar en bild.
Välj tjocklek och rita över bilden för att ta
bort andra stämplar, linjer eller annan text.
Spara ändringar du gjort med bilderna.
Välj att spara ändringarna över Originalﬁlen
eller som en Ny ﬁl. Ange ett ﬁlnamn om du
väljer Ny ﬁl.
Ångra den senaste redigeringen av
Effekt eller Mer som du gjort i bilden.
Läs Lägga till effekter i bilder.
Tryck här om du vill öppna ﬂera
alternativ som Rotera eller Spegel. Det ﬁnns
även ﬂera avancerade redigeringsalternativ.
Se Förvandla, Färgframhävning.
Tryck här om du vill återgå till galleriet.

Lägga till text i bilder
1 Tryck på
på redigeringsskärmen.
2 Välj Signatur om du vill lägga till text utan

ram eller välja någon av textbubblorna.
3 Skriv in texten med hjälp av knappsatsen

och tryck på Klar.
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4 Flytta texten genom att trycka på den och

3

dra den dit du vill ha den.

T
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Lägga till effekter i bilder
1 Tryck på
på redigeringsskärmen.
2 Du kan välja att tillämpa något av följande

alternativ på bilden:
Mjukhet – Flytta markören längs med
fältet så mjuknar bildens fokusering. Spara
ändringarna med Klar eller välj Avbryt.
Skärpa – Flytta markören längs med
fältet om du vill göra bilden skarpare.
Spara ändringarna med Klar eller välj
Avbryt.
Sud. Mosaik – Tryck här om du vill ha en
oskarp effekt på bilden. Tryck på Ångra
om du vill återgå till den normala bilden.
Ram – Lägg till en ram på bilden.
Bildstorleken kanske behöver anpassas.
Visa ramtyperna genom att välja Ja. Den
ram du väljer läggs över bilden.
Ändra storle k – Tryck här för
storleksalternativ. Tryck på önskad storlek
för bilden.
Färgeffekt – Ändra bildens färg till
Svartvitt, Sepia, Färgnegativ, RGB-effekt
eller Kontrast. Om du väljer Kontrast ﬂyttar
du markören längs med fältet för att minska
eller öka kontrasten.
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3 Ta bort en effekt genom att trycka på

Tips! Du kan tillämpa mer än en effekt på en
bild, förutom färgeffekter som endast kan väljas
en åt gången.
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4 Tryck på Förhandsgranska och

kontrollera den nya längden.

Ångra.

5 Tryck på Spara, eller tryck på

om

du vill återgå till galleriet och avbryta
ändringarna.

Sammanfoga två videoklipp

Redigera videoklipp

1 Öppna det videoklipp du vill redigera,

Alla redigeringsfunktioner är tillgängliga för
alla videoformat förutom för 640 X 384 och
640 x 480. Spela inte in i de här formaten om
du vill redigera videoklippen senare.

Göra videoklipp kortare
1 Öppna det videoklipp du vill redigera,

välj och tryck på skärmen så visas
alternativen.
2 Välj
och tryck på Beskär.
3 Tryck på
och markera den nya
start- och slutpunkten med hjälp av
respektive
.

välj

och tryck på skärmen så alternativen.

2 Välj
och Sammanfoga video.
3 Mappen Mina videor öppnas. Välj

den video du vill sammanfoga och tryck
på Välj.
4 Tryck på Effekt och välj hur videoklippen
ska sammanfogas: Ingen, Tona ut,
Pan zoom, Oval, Avslöja, Persienn,
Schackrutor eller Lös upp.
5 Spara den nya sammanfogade videon med
hjälp av Spara och välj sedan Ja. Spara
ﬁlen över originalﬁlen eller som en ny ﬁl.
6 Upprepa detta om du vill sammanfoga ﬂera
videoklipp.

k

Sammanfoga en bild med en video
1 Öppna den video du vill redigera, välj

kt
tar
ka
Förhandsgr
anska

Spara

och tryck sedan på skärmen så visas
alternativen.
2 Välj
och Sammanfoga bild.
3 Mappen Mina bilder öppnas. Välj den bild
du vill sammanfoga med videoklippet och
tryck på Välj.
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Dina bilder och videoklipp
4 Tryck på och dra bilden för att sammanfoga

den till slutet eller början av videoklippet.
5 Tryck på Effekt och välj hur bilden och
videon ska sammanfogas: Ingen, Tona
ut, Pan zoom, Oval, Avslöja, Persienn,
Schackrutor eller Lös upp.
6 Tryck på Spara och välj sedan Ja. Spara
ﬁlen över originalﬁlen eller som en ny ﬁl.
7 Upprepa detta om du vill sammanfoga ﬂera
bilder.

Lägga till en röstinspelning

M
5 Tryck på

när du vill stoppa inspelning
eller uppspelning.
6 Tryck på Förhandsgranska och
kontrollera röstinspelningen.
7 Spara genom att trycka på Spara och Ja.
Spara ﬁlen över originalﬁlen eller
som en ny ﬁl.
8 Upprepa detta om du vill lägga till ﬂer
röstinspelningar i videon.

Lägga till musik i video
1 Öppna den video du vill redigera, välj

1 Öppna den video du vill redigera, välj

och tryck på skärmen så visas
alternativen.
2 Välj
och sedan Röstinspelning.
3 Originalljudets kvalitet påverkas när en
röstinspelning läggs till, tryck på Ja om du
vill fortsätta.
4 Tryck på
för att spela upp videon. När
du kommer till den del där du vill lägga till
.
en röstinspelning trycker du på

2
3

4
5

6

Förhandsgr
anska

och tryck på skärmen så visas
alternativen.
Välj
och sedan Ljuddubbning.
Mappen Mina ljud öppnas. Välj det spår
som du vill lägga till i videon och tryck på
Välj.
Originalljudet i videon raderas. Tryck på Ja
om du vill fortsätta.
Om ljudﬁlen är kortare än videon anger du
om den ska spelas En gång eller om du
vill Upprepa den.
Spara ﬁlen över originalﬁlen eller
som en ny ﬁl.
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Multimedia
Det är enkelt att lagra multimedieﬁler i
telefonens minne så att du lätt kommer åt
bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även
att spara ﬁler på ett minneskort. Fördelen med
att använda sig av minneskort är att du får
mer ledigt utrymme i telefonens minne.

5 Om du väljer Meddelande eller E-post

Öppna multimediemenyn genom att trycka på
och sedan på
. Tryck på Mina saker
så öppnas en mappöversikt med alla dina
multimedieﬁler.

Använda en bild

Mina bilder

1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Mina saker och sedan på Mina

Mina bilder innehåller listor över bilder,
inklusive standardbilder som lagts in i förväg
i telefonen, bilder som du har laddat ned och
bilder som du har tagit med telefonens
kamerafunktion.
Ändra vyn från miniatyrbilder till lista genom
att trycka på
.

Ja
Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista
trycker du på den sista posten och för ﬁngret
uppåt på skärmen. Visningen ﬂyttas uppåt så
att du kan se ﬂer poster.

u

Skicka en bild
1
2
3
4

Tryck på
och sedan på
.
Tryck på Mina saker och välj Mina bilder.
Välj en bild och tryck på .
Tryck på Skicka och välj antingen
Meddelande, E-post eller Bluetooth,
Blogga om det här.

bifogas bilden med meddelandet och du
kan skriva och skicka det som vanligt. Om
du väljer Bluetooth ombeds du att
aktivera Bluetooth, och telefonen söker
efter en enhet att skicka bilden till.

Du kan använda bilder som bakgrundsbilder,
skärmsläckare eller till och med som
identiﬁering när någon ringer.

bilder.
3 Välj en bild och tryck på
.
4 Tryck på Använd som och välj mellan:

Hantera bilder
1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Mina saker och sedan på Mina

bilder.
3 Tryck på
och sedan på Sortera efter.
4 Välj mellan Datum, Typ eller Namn.

Obs! Förutom att sortera bilder efter kategori
går det även att sortera dem manuellt med
hjälp av alternativet Flytta.

Skapa ett bildspel
Om du vill titta på alla bilderna i telefonen
eller bläddra genom vad du har fotograferat
kan du skapa ett bildspel istället för att öppna
och stänga varje enskild bild.
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Multimedia
1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Mina saker och sedan på Mina

bilder.
3 Tryck på
och sedan på Bildspel.
4 Med hjälp av
och kan du bläddra

genom bilderna eller så kan du trycka på
så visas de slumpvis.

Mina ljud
Mappen Mina ljud innehåller Standardljud
och Röstinspelningar. Här kan du hantera,
skicka eller ställa in ljud som ringsignaler.

Använda ett ljud
1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Mina saker och sedan på Mina

ljud.
3 Välj Standardljud eller Röstinspelningar.
4 Välj ett ljud och lyssna genom att trycka på

Spela upp.
5 Tryck på
och välj Använd som.
6 Välj bland Röstringsignal,Videoringsign

al,Meddelandesignal, Start,
Avstängning.

Mina videor
I mappen Mina videor visas listan över
hämtade videor och videoklipp som du har
spelat in i telefonen.
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Spela upp video

Sk

1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Mina saker och sedan på Mina

1
2

videor.
3 Välj en video och tryck på Spela upp.

3

Tips! Du kan snabbt ta bort en ﬁl i Mina saker
genom att trycka på den en gång så att den
markeras och trycka på knappen c. Bekräfta
genom att trycka på Ja.

Redigera videoklipp
Det ﬁnns olika alternativ för att redigera ett
videoklipp i uppspelningsläge när det pausas.
Tips! Det går inte att redigera ett videoklipp som
används som ringsignal.
1 Välj en video och tryck på Spela upp.
2 Tryck på och sedan på
.
3 Tryck på Videoredigerare och välj bland:

Beskär – Skär bort den del av videon som
du inte vill ha.
Sammanfoga video – Sammanfoga
videon med ett annat videoklipp.
Sammanfoga bild – Sammanfoga videon
med en bild i bildmappen.
Textpålägg – Lägg till text i videon.
Bildpålägg – Lägg till en bild i i videon.

An
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Skicka videoklipp

Spela spel

1 Välj en video och tryck på
.
2 Tryck på Skicka och välj Meddelande,

1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Mina saker och sedan på Mina

E-post eller Bluetooth, YouTube.
3 Om du väljer Meddelande eller E-post

bifogas videoklippet med meddelandet och
du kan skriva och skicka det som vanligt.
Om du väljer Bluetooth ombeds du att
aktivera Bluetooth, och telefonen söker
efter en enhet att skicka videon till.

Använda ett videoklipp som
ringsignal
1 Välj en video och tryck på
.
2 Tryck på Använd som och välj bland

Röstringsignal eller Videoringsignal.

Mina spel och program

applikationer.
3 Välj ett spel och tryck på Starta.

Flash-innehåll
Mappen Flash-innehåll består av hämtade
och standard-SWF-ﬁler.

Visa en SWF-ﬁl
1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Mina saker och sedan på

Flash-innehåll.
3 Välj en ﬁl och tryck på Visa.

Dokument

Du kan hämta nya spel och program till
telefonen som du kan ha roligt med.

På menyn Dokument ﬁnns alla dina
dokumentﬁler. Här kan du visa Excel-,
Powerpoint-, Word- och PDF-ﬁler.

Hämta ett spel

Överföra ﬁler till telefonen

1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Spel & program och sedan på

Det lättaste sättet att överföra en ﬁl från datorn
till telefonen på är via Bluetooth. Du kan även
använda LG PC Suite och USB-kabeln.

Mina applikationer.
3 Välj Fler spel och tryck på Anslut.
4 Du ansluts till webbportalen där du hittar
spel för hämtning.
Tips! Du kan snabbt ta bort en ﬁl i Mina saker
genom att trycka på den en gång så att den
markeras och trycka på knappen c. Bekräfta
genom att trycka på Ja.

Visa ﬁler
1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Mina saker och sedan på

Dokument.
3 Välj ett dokument och tryck på Visa.
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Övrigt

Musik

I mappen Övrigt lagras ﬁler som inte är
bilder, ljud, videoklipp, spel eller program. Den
här mappen används på samma sätt som
Dokument. Det kan hända att ﬁler som
överförs från datorn till telefonen hamnar i
mappen Övrigt istället för i mappen
Dokument. I sådana fall ﬂyttar du dem.

LG KU990i har en inbyggd musikspelare
så att du kan lyssna till dina favoritlåtar.
Du kommer åt musikspelaren genom att
trycka på
, på
och sedan på Musik.

Så här ﬂyttar du en ﬁl från Övrigt till
Dokument:
1
2
3
4

Tryck på
och sedan på
.
Tryck på Mina saker och sedan på Övrigt.
Välj en ﬁl och tryck på .
Tryck på Flytta och tryck på Flytta igen.

Muvee-studio
Med funktionen Muvee-studio kan du skapa
bildspel som innehåller musik.

Skapa en ﬁlm
1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Muvee-studio.
3 Lägg till en bild genom att trycka på

.
Tryck på de bilder du vill ha med och välj
Klar.
4 Tryck på
för att välja en Muvee-stil.
Välj bland:
5 Tryck på Spela upp för att se vad du har
skapat.
6 Välj var ﬁlmen ska sparas genom att trycka
och sedan på Målsökväg.
på
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4

5

Spela upp låtar

Sp
oc

1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Musik och sedan på Alla spår.
3 Välj den låt du vill lyssna till och tryck på

Ob
sp
Lä

Spela upp.
4 Tryck på
5 Tryck på
6 Tryck på

om du vill pausa en låt.
om du vill hoppa till nästa låt.
om du vill gå tillbaka till
föregående låt.
7 Tryck på
om du vill stoppa musiken
och återgå till menyn Musik.
Tips! Tryck på om du vill anpassa volymen
när du lyssnar på musik.

Skapa en spellista
Du kan skapa egna spellistor genom att
välja ett antal låtar i mappen Alla låtar.
1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Musik och sedan på Spellistor.
3 Tryck på Lägg till, ange spellistans namn

Vi

All
1
2

3

Ha
sk
1
2
3
4

och tryck på Spara.
5

k.

.

åt.

r.
n

4 Mappen Alla låtar visas. Tryck på alla de

låtar som du vill ha med i din spellista –
en bockmarkering visas bredvid varje
låttitel.
5 Tryck på Klar.
Spela upp en spellista genom att välja den
och trycka på Spela upp.

Röstmemo
Med Röstmemo kan du spela in
röstanteckningar eller andra ljud.
1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Röstmemo, på
och välj bland

alternativen:
Längd – Ange inspelningstiden. Välj
mellan MMS- storlek, 1min eller
Obegränsat.
Kvalitet – Välj ljudkvalitet.
Alternativen är Superﬁn, Fin eller Normal.
Gå till Mina ljud – Öppna mappen
Röstmemo i Mina ljud.

Obs! Om du vill lägga till ytterligare en
och sedan på
spellista trycker du på
Lägg till nya låtar.

Videospellistor
Alla videor lagras på menyn Videospellistor.
1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Videospellistor och sedan på

Spela in ett ljud eller en röst

Hantera dina videoklipp genom att
skapa spellistor.

Tryck på
och sedan på
.
Tryck på Röstmemo.
Tryck på
så börjar inspelningen.
Stoppa inspelningen genom att trycka på
.
5 Tryck på
om du vill lyssna till
inspelningen.

1 Tryck på
och sedan på
.
2 Tryck på Videospellistor och sedan på

Använda radion

Alla videor.
En lista över alla videoklipp visas.
3 Tryck på Spela upp om du vill titta på en
video.

Spellistor.
3 Tryck på Lägg till, ange spellistans namn
och tryck på Spara.
4 Alla videoklipp visas i en lista.
Välj de du vill lägga till i spellistan – en
bockmarkering visas bredvid namnet.
5 Tryck på Klar.

1
2
3
4

KU990i från LG har en inbyggd FM-radio så
att du kan lyssna till dina favoritkanaler när du
är på resande fot.
Obs! Om du vill lyssna på radio måste du
använda hörlurar. Anslut dem till
hörlursuttaget (samma uttag som för
laddaren).
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Kalender
Lägga till händelser i kalendern

Hitta datum

An

1 Välj

1 Välj

1

2
3
4
5

2
3

på startskärmen, tryck på
och
välj Kalender. Välj Kalender.
2 Välj datum när du vill lägga till
en händelse.
3 Tryck på
och sedan på Lägg till nytt.
Tips! Du kan ange en semesterperiod i
kalendern. Tryck på alla semesterdagar, en åt
gången. Tryck sedan på och välj Semester.
Alla dagarna skuggas i rött. När du ska ställa in
alarmet kan du välja att utelämna dagar som har
angetts som semesterdagar.

Lägga till en post i Att göra-listan
1 Välj

på startskärmen,
tryck på
och välj Kalender.
2 Välj Att göra och tryck på Lägg till.
Tips! Du kan redigera en post genom att välja
den och trycka på . Välj Redigera.
Bekräfta ändringarna med Spara.

på startskärmen.
trycker på
och väljer Kalender.
Välj Hitta datum.
Ange önskat datum på ﬂiken Från.
Ange dagantalet på ﬂiken Efter.
Slutdatum visas nedan.

Ställa in alarmet
1 På startskärmen väljer du

,
sedan
och Alarm.
2 Välj
och tryck på Lägg till nytt.

5

Obs! Du kan ställa in upp till 5 alarm.

Lägga till en anteckning

Lä

1 Välj

1

på startskärmen.
Tryck sedan på
och välj Anteckning.
2 Om det inte ﬁnns några anteckningar väljer
du Lägg till, eller om du redan har lagt till
anteckningar väljer du och sedan Lägg
till nytt.
Tips! Du kan redigera en beﬁntlig anteckning.
Välj den anteckning som du vill redigera och
tryck på Ändra.
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Använda räknaren

Omvandla en måttenhet

1 Välj

1 Välj

2
3
4

5

på startskärmen.
Tryck sedan på
och välj Verktyg.
Välj Miniräknare.
Ange siffror med hjälp av de numeriska
knapparna.
Du kan göra enkla beräkningar genom att
trycka på önskad funktion (+, –, *, /) och
sedan trycka på =.
Om du vill göra lite mer avancerade
beräkningar trycker du på och väljer +/sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg eller
rad.

på startskärmen.
Tryck sedan på
och välj Verktyg.
2 Välj Enhetsomvandlare.
3 Ange om du vill omvandla Valuta, Yta,
Längd, Vikt, Temperatur, Volym eller
Hastighet.
4 Välj måttenheten och ange värdet som du
vill omvandla från och värdet du vill
omvandla till.

Lägga till en stad i världsklockan
1 Välj

på startskärmen.
Tryck sedan på
och välj Verktyg.
2 Välj Världsklocka.
3 Tryck på ikonen
och sedan på Lägg till
stad. Börja skriva in namnet på staden du
vill lägga in så visas den högst upp på
skärmen. Du kan även trycka på Karta och
välja önskad stad.
4 Bekräfta valet med Välj.
Tips! Om du beﬁnner dig utomlands kan du
ändra tidszonen i världsklockan genom att
trycka på , och sedan på Ändra tidszon.
Välj önskad tidszon och tryck på Välj.
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PC Sync
Du kan synkronisera datorn och telefonen så
att alla viktiga uppgifter och datum stämmer
överens, och samtidigt säkerhetskopiera all
information.

Ansluta telefonen och datorn
1 Anslut USB-kabeln mellan telefonen och

datorn.
2 Dubbelklicka på ikonen för LG PC Suite

på skrivbordet.
3 Klicka på Anslutningsguiden och sedan

på USB.
4 Klicka på Nästa och på Nästa igen, därefter

på Slutför. Telefonen och datorn är nu
anslutna.

Säkerhetskopiera och återställa
telefonens information
1 Anslut telefonen till datorn enligt

beskrivningen ovan.
2 Klicka på ikonen Backup och välj Backup
eller Återställ.
3 Markera innehållet som ska
säkerhetskopieras eller återställas. Välj var
informationen ska säkerhetskopieras eller
var den ska återställas från. Klicka på OK.
4 Informationen säkerhetskopieras.
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Visa telefonﬁler i datorn

Sy

1 Anslut telefonen till datorn enligt

1
2
3

beskrivningen ovan.
2 Klicka på ikonen Innehåll.
3 Allt ﬂash-innehåll och alla dokument,
bilder, ljud och videoklipp som du har
sparat i telefonen visas på skärmen i
mappen LG Phone.
Tips! Genom att visa telefonens innehåll i
datorn kan du ordna ﬁler, hantera dokument
och ta bort innehåll som du inte behöver
längre.

Synkronisera kontakter
1 Anslut telefonen till datorn.
2 Klicka på ikonen Kontakter.
3 Välj Överför och Importera från

telefonen. Datorn importerar och visar alla
kontakter som sparats på USIM-kortet och
i telefonen.
4 Klicka på Arkiv och välj Spara. Ange var
kontakterna ska sparas.
Obs! Klicka på USIM-kortets mapp till
vänster på datorskärmen om du vill
säkerhetskopiera kontakter som sparats
på USIM-kortet. Välj Redigera högst upp
på skärmen och sedan Markera alla.
Högerklicka på kontakterna och välj Kopiera
till kontakt. Klicka på mappen Mobil till
vänster på skärmen så visas alla nummer.

4
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Synkronisera meddelanden
1 Anslut telefonen till datorn.
2 Klicka på ikonen Meddelanden.
3 Alla meddelanden i datorn och telefonen

visas i mappar på skärmen.
4 Du kan redigera och ändra ordningen för

meddelandena med hjälp av verktygsfältet
högst upp på skärmen.

Konvertera DivX
När den har installerats väljer du DivX
i programﬁlerna i datorn, sedan DivXkonverteraren och Konverteraren.

lla
h

r

ra

Konverteringsprogrammet öppnas. Ändra
konverteringsformatet till Mobil med hjälp av
pilarna i programmet. Om du högerklickar på
programrutan och väljer Egenskaper kan du
ändra var de konverterade ﬁlerna ska sparas.
När ﬁlkonverteringen är klar börjar du
med att dra och släppa dem i programmet
för inledande analys. Därefter startar du
proceduren genom att välja Konverteraren.
När proceduren är slutförd visas en ruta
med information om att konverteringen har
slutförts.
Den konverterade ﬁlen går nu att
överföra till telefonen med hjälp av
masslagringsfunktionen eller överföra via
innehåll med programvaran PC Sync.
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Internet
Ansluta till Internet

Spara en sida

Än

1 Välj

1 Anslut till önskad webbsida enligt

1

beskrivningen ovan.
2 Tryck på
och välj Spara sidan.
3 Ange ett namn för webbsidan så att den
blir lätt att känna igen.
4 Tryck på Spara.

2

på startskärmen.
trycker på
och väljer Webbläsare.
2 Du kommer åt webbläsarens startsida
direkt genom att välja Hem. Du kan även
välja Ange adress och skriva in önskad
URL och sedan välja Anslut.

Lägga till och komma åt
bokmärken
Du kan lägga till bokmärken och spara
webbplatser så att du kommer åt dina
favoritsidor snabbare.
1 Välj

på startskärmen.
Tryck på
och välj Webbläsare.
2 Välj Bokmärken. En lista över dina
bokmärken visas på skärmen.
3 Om du vill lägga till ett nytt bokmärke
väljer du och trycker på Lägg till nytt.
Ange ett namn för bokmärket följt av URLadressen.

Tips! I den här menyn kan du även redigera
rubriker för sparade sidor, skydda eller ta
bort skydd för skärmanteckningar och ta bort
sparade sidor.

Öppna en sparad sida
1 Välj

på startskärmen.
Tryck på
och välj Webbläsare.
2 Välj Sparade sidor.
3 Välj önskad sida, tryck på
och därefter
på Öppna.

An

KU
vilk
nä
Du
Blu

An
1
2

Visa webbläsarens historik
1 Välj

på startskärmen.
Tryck sedan på
och välj Webbläsare.
Välj Historik.

3
4
5
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Ändra webbläsarinställningarna
1 Välj

på startskärmen.
Tryck sedan på
och välj Webbläsare.
Välj Inställningar.
2 Du kan redigera proﬁler, Teckenvisning,
cache, cookies, javascript, säkerhet.
Om du vill återställa alla inställningar väljer
du Återställ inställningar.

Använda telefonen som modem
KU990i kan användas som modem för datorn
vilket ger dig tillgång till e-post och Internet
när det inte går att använda kabelanslutning.
Du använder antingen USB-kabeln eller
Bluetooth.

Använda Bluetooth:
1 Se till att Bluetooth-inställningarna är På
och Synlig i både datorn och KU990i.
2 Para ihop datorn och KU990i så att det
krävs ett lösenord för att ansluta.
3 Använd Anslutningsguiden i LG PC Suite
till att skapa en aktiv Bluetooth-anslutning.
4 Klicka på Kommunikation i datorn.
Klicka sedan på Inställningar.
5 Klicka på Modem.
6 Välj Standardmodem över Bluetoothlänk och klicka på OK. Det visas nu på
skärmen.
7 Klicka på Anslut så ansluter datorn via
KU990i.

Använda USB-kabeln:
1 Se till att LG PC Suite har installerats i
datorn.
2 Anslut KU990i till datorn med USB-kabeln
och starta programvaran
LG PC Suite.
3 Klicka på Kommunikation i datorn. Klicka
sedan på Inställningar och välj Modem.
4 Välj LG USB-modem för mobil och OK.
Det visas nu på skärmen.
5 Klicka på Anslut så ansluter datorn via
KU990i.
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Inställningar
I den här mappen kan du anpassa
inställningarna i KU990i enligt önskemål.

Ändra skärminställningar
1 Tryck på
och välj
.
2 Tryck på Skärm och välj sedan välj bland:

1 Tryck på
och välj
.
2 Tryck på Proﬁler och välj sedan önskad

proﬁl för redigering. Det går inte att ändra
proﬁlerna Tyst och Endast vibration.
3 Tryck på
och välj Ändra.

Skärmtema huvudskärm – Välj det här
temat som startskärm eller för utgående
samtal.
Klocka och kalender – Välj det som ska
visas på startskärmen.
Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka.
Bakgrundsbelysning – Ange hur länge
bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

Ändra telefonens inställningar

Obs! Ju längre bakgrundsbelysningen är
tänd desto mer batteri förbrukas och det
behöver laddas oftare.

1 Tryck på
och välj
.
2 Tryck på Telefoninställningar och välj

Tema för mobilen – Ändra enkelt
skärmens utseende.
Font – Justera teckenfärgen.

Anpassa proﬁler
Det går snabbt att ändra proﬁlen på
startskärmen. Tryck bara på den aktuella
proﬁlikonen högst upp i högra hörnet.
Anpassa proﬁlinställningarna med hjälp av
inställningsmenyn.
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Du kan anpassa KU990i efter dina behov och
önskemål.
Tips! Om du vill bläddra i en alternativlista
trycker du på den sista posten och för ﬁngret
uppåt på skärmen. Visningen ﬂyttas uppåt så
att du kan se ﬂer poster.

sedan i listan nedan.
Tid och datum – Anpassa datum- och
tidsinställningar eller välj automatisk
tidsuppdatering för justering när du reser
eller för vinter- och sommartid.
Energispar – Ange om du vill sätta
På eller stänga Av de fabriksinställda
energisparinställningarna.
Språk – Ändra språket på skärmen i
KU990i.
Säkerhet – Anpassa
säkerhetsinställningarna, inklusive PINkoder, telefonlås och automatiskt knapplås.
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Anslutningar – Se Ändra
anslutningsinställningar på nästa sida
om du vill veta mer.
Minneshanterare – Se Använda
minneshanteraren.
Pekskärmskalibrering – Återställ
skärmen så att den blir lätt att använda.
Återställ inställningar – Återställ alla
inställningar till fabriksinställningarna.
Mobilinfo – Visa teknisk information för
KU990i.

Ändra anslutningsinställningar
Anslutningsinställningarna har redan ställts in
av nätoperatören så att du kan börja använda
telefonen direkt. Använd den här menyn om
du vill ändra någon inställning.
Tryck på
och sedan på
. Tryck på
Telefoninställningar och välj Anslutningar.

Använda minneshanteraren
KU990i har tre tillgängliga minnen: telefonen,
USIM-kortet och ett externt minneskort (du
kan behöva köpa minneskortet separat).
Med hjälp av minneshanteraren tar du reda
på hur varje minne används och hur mycket
utrymme som ﬁnns kvar.
och sedan på
. Välj
Tryck på
Telefoninställningar och sedan
Minneshanterare.

Använda ﬂygläge
Aktivera ﬂygläget genom att välja
och
sedan
. Tryck på Flygläge och välj På.
I ﬂygläge går det inte att ringa samtal, ansluta
till Internet, skicka meddelanden eller
använda Bluetooth.

Skicka och ta emot ﬁler via
Bluetooth
Bluetooth är ett mycket bra sätt att skicka och
ta emot ﬁler på eftersom det inte krävs några
sladdar och anslutningen går snabbt och enkelt.
Det går även att ansluta till ett Bluetoothheadset för att ringa och ta emot samtal.
Så här skickar du en ﬁl:
1 Öppna den ﬁl som du vill skicka. Det
brukar ofta vara en bild-, video- eller
musikﬁl.
2 Tryck på
och välj Skicka.
Välj Bluetooth.
3 Aktivera Bluetooth genom att trycka på Ja.
4 Telefonen söker automatiskt efter Bluetoothaktiverade enheter inom räckvidd.
5 Välj vilken enhet du vill skicka till och tryck
på Välj.
6 Filen skickas.
Tips! Kontrollera att ﬁlen skickas med
förloppsindikatorn.
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Inställningar
Så här tar du emot en ﬁl:

2 Tryck på Ihopparade enheter och sedan

1 För att ta emot ﬁler måste du ha ställt in

Bluetooth-inställningarna På och Synlig.
Läs i Ändra Bluetooth-inställningar nedan
om du vill veta mer.
2 Du ombeds att bekräfta ﬁlen från
avsändaren. Tryck på Ja för att ta emot
ﬁlen.
3 Du kan visa var ﬁlen har sparats och välja
mellan Visa eller Använd som
bakgrundsbild. Filer sparas vanligen i
lämplig mapp i Mina saker.
Ändra Bluetooth-inställningar:
1 Tryck på
och välj Inställningar.
2 Välj Bluetooth och sedan Inställningar.

Gör ändringar för:

Para ihop med en annan Bluetoothenhet
Genom att para ihop KU990i och en annan
enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad
anslutning. På så sätt blir ihopparningen
säkrare.
1 Kontrollera att du har Bluetoothinställningarna På och Synlig.
Du kan ändra synlighet på menyn
Inställningar.
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3

4
5
6

på Ny.
KU990i söker efter enheter.
När sökningen är klar visas Uppdatera
och Lägg till på skärmen.
Välj önskad enhet för ihopparning, ange
lösenordet och tryck på OK.
Telefonen ansluter till den andra enheten
där du anger samma lösenord.
Den lösenordsskyddade Bluetoothanslutningen är klar.

Använda Bluetooth-headset
1 Kontrollera att du har Bluetooth-

inställningarna På och Synlig.
2 Ställ in headsetet i ihopparningsläge

och para ihop enheterna med hjälp av
instruktionerna som medföljde headsetet.
3 Tryck på Ja och välj Anslut nu. Telefonen
växlas automatiskt till headset-proﬁlen.
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Uppgradering av programvara
LG:s uppgraderingsprogram för
mobiltelefonprogramvara
Mer information om hur du installerar och
använder det här programmet ﬁnns på
http://update.lgmobile.com.
Med den här funktionen kan du snabbt och
bekvämt uppgradera programvaran till den
senaste versionen via Internet utan att behöva
besöka vårt servicecenter.
Eftersom användarens odelade
uppmärksamhet fordras under
uppgraderingsproceduren för mobiltelefonens
programvara bör du läsa alla anvisningar
och kommentarer som visas vid varje steg
innan du går vidare. Lägg märke till att du
allvarligt kan skada mobiltelefonen om du
drar ut sladden för USB-datakommunikation
eller tar ut batterierna under uppgraderingen.
Eftersom tillverkaren inte åtar sig
något ansvar för förlust av data under
uppgraderingsproceduren bör du anteckna
viktig information i förväg för säkerhets skull.
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Tillbehör

N

Det ﬁnns en mängd olika tillbehör till telefonen. De säljs eventuellt separat. Välj bland
tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov. Kontakta återförsäljaren
angående tillgänglighet.

De
de
för
PC

Allmänna tillbehör:

Reseladdare

Batteri

Valbara tillbehör:
•

USB-kabel

•

Stereoheadset

•

Billaddare

•

Stereoheadset med fjärrkontroll

•

Mono-headset

•

Minneskort

Obs!
•

Den här listan med tillbehör är inte fullständig. Kontakta din lokala återförsäljare för en
lista med tillgängliga tillbehör i ditt område.

• Använd
•

alltid äkta LG-tillbehör.

Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.

• Vissa

tillbehör kan skilja sig åt eller ﬁnns kanske inte på alla marknader.
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Nätverkstjänster

Tekniska data

Den trådlösa telefonen som beskrivs i
den här användarhandboken är godkänd
för användning i näten GSM, DCS 1800,
PCS1900 och WCDMA.

Allmänt

Ett antal funktioner som ingår i den här
guiden kallas gemensamt för nättjänster. De
är specialtjänster som du skaffar från den
trådlösa nätoperatören. Innan du kan nyttja
någon sådan tjänst måste du teckna tjänsten
hos nätoperatören, som också tillhandahåller
instruktioner för den.

Produktnamn: KU990i
System: GSM 900/DCS 1800/
PCS 1900/WCDMA

Temperaturgränser
Max: + 55 °C (urladdning),
+ 45 °C (laddning)
Min: – 10 °C

n
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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

VA
•

Riktlinjer för säker och effektiv användning
Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara
farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.
Närmare information ﬁnns i denna
användarhandbok.

VARNING
• Mobiltelefoner måste alltid vara avstängda
•
•

•

•

•

i ﬂygplan.
Håll inte telefonen i handen när du kör bil.
Använd inte telefonen i närheten av
bensinstationer, bränsledepåer, kemiska
fabriker eller sprängplatser.
För säkerhets skull bör du ENDAST
använda rekommenderade ORIGINALbatterier och -laddare.
Ta inte i telefonen med våta händer när den
laddas. Det kan orsaka elektriska stötar
eller allvarliga skador på telefonen.
Förvara telefonen på ett säkert ställe utom
räckhåll för små barn. De smådelar som
ﬁnns på telefonen kan om de plockas loss
utgöra en kvävningsrisk för barn.

VARNING!
• Stäng av telefonen i alla områden där

det krävs. Du bör till exempel inte
använda telefonen på sjukhus eftersom
den kan störa känslig medicinsk
utrustning.

• Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i

•
•

•
•
•

alla mobilnät. Undvik därför situationer där
du endast har telefonen att tillgå för att
ringa nödsamtal.
Använd bara originaltillbehör, annars kan
telefonen ta skada.
All utrustning som sänder ut radiovågor
kan störa annan elektronik i närheten.
Mindre störningar kan märkas på tv, radio,
datorer och liknande utrustning.
Batterier ska omhändertas i enlighet med
gällande lagar och regler.
Ta inte isär telefonen eller batteriet.
Risk för explosion om batteriet ersätts
med ett batteri av felaktig typ.

Exponering för radiovågor
Information om radiovågor och SAR
(Speciﬁc Absorption Rate)
Telefonmodellen KU990i är utformad så att
den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter
i fråga om exponering för radiovågor.
Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga
riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler
utformade så att de tillförsäkrar alla människor,
oavsett ålder och hälsa, säkerhet under
användning.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
• I riktlinjerna för exponering för radiovågor

•

•

•

•

används en mätenhet som kallas Speciﬁc
Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester
utförs med standardiserade metoder där
telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på
alla frekvensband som används.
Vissa skillnader kan föreligga mellan olika
LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla
utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer
för exponering för radiovågor.
Det SAR-gränsvärde som rekommenderas
av Internationella kommissionen för skydd
mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är
2 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.
Det högsta SAR-värdet för den här
telefonmodellen som har uppmätts av
DASY4 för användning vid örat är
0,826 W/kg (10 g) och när den bärs
mot kroppen 0,631 W/kg (10 g).
SAR-uppgifter för boende i länder/ regioner
som har antagit det SARgränsvärde som
rekommenderas av IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers), vilket
är 1,6 W/kg i medelvärde per ett (1) gram
vävnad.

Skötsel och underhåll av produkten
VARNING!
Använd endast batterier, laddare och tillbehör
som är godkända för att användas med
just denna telefonmodell. Om andra typer
används kan tillstånd och garantier som avser
telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan
också vara farligt.
• Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad

tekniker utföra nödvändiga reparationer.
• Använd inte telefonen i närheten av

•
•
•
•
•

•
•
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elektriska apparater som tv, radio och
dator.
Håll telefonen borta från värmekällor som
element och spis.
Tappa den inte i marken.
Utsätt inte telefonen för vibrationer eller
stötar.
Telefonens yta kan ta skada om du klär in
den i plast.
Rengör telefonens utsida med en torr
trasa. (Använd inte lösningsmedel som
bensen, thinner eller alkohol.)
Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller
stora mängder damm.
Förvara inte telefonen nära kreditkort eller
biljetter. Informationen på magnetremsan
kan skadas.

•
•
•
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• Peka inte på skärmen med vassa föremål.

• Stanna vid vägkanten innan du ringer

Det kan skada telefonen.
• Håll telefonen borta från vätska och fukt.
• Använd alla tillbehör, till exempel
handsfree, med försiktighet. Rör inte vid
antennen i onödan.

upp eller svarar om det är möjligt enligt
körförhållandena.
• Radiovågorna från telefonen kan påverka
vissa elektroniska system i fordonet såsom
bilstereo och säkerhetsutrustning.
• Om du kör ett fordon som är utrustat med
airbag får ingen monterad eller sladdlös
telefonutrustning vara i vägen för den. Det
kan resultera i allvarliga skador på grund
av funktionsfel.

Användning av telefonen
Elektroniska apparater
Alla telefoner kan utsättas för störningar som
kan påverka funktionsdugligheten.
• Använd inte telefonen i närheten av

medicinsk utrustning utan att först ha
begärt tillstånd. Förvara inte telefonen
utanpå en pacemaker, dvs. i bröstﬁckan.
• Vissa hörapparater kan störas av
mobiltelefoner.
• Mindre störningar kan märkas på tv, radio,
datorer och liknande utrustning.

Om du lyssnar på musik när du är ute och går
är det viktigt att volymen inte är för hög så att
du hör vad som händer i din omgivning. Det
här är särskilt viktigt när du går över en gata.

Sprängningsområde.
Använd inte telefonen i områden där
sprängning sker. Följ restriktioner,
förordningar och bestämmelser.

Traﬁksäkerhet

Brandfarliga ångor

Kontrollera vilka lagar och förordningar om
mobiltelefonanvändning som gäller i de
områden du beﬁnner dig i.

• Använd inte telefonen vid tankstationer.

• Håll inte i telefonen medan du kör.
• Ägna all uppmärksamhet på körningen.
• Använd handsfree-utrustning om sådan

ﬁnns.

Använd den inte i närheten av bränsle eller
kemikalier.
• Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller
sprängämnen i bilens bagageutrymme om
du också förvarar telefonen med tillbehör
där.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
I ﬂygplan

• Byt ut batteriet när det inte längre fungerar

Trådlösa enheter kan orsaka störningar
i ﬂygplan.
• Stäng av telefonen före ombordstigning på

•

ﬂygplan.
• Använd den inte heller medan planet står
stilla utan personalens tillstånd.

•

Barn
Förvara telefonen på ett säkert ställe utom
räckhåll för små barn. De smådelar som ﬁnns
på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra
en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

•

•

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla
mobilnät. Undvik därför situationer där du
endast har telefonen att tillgå för att ringa
nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med
nätoperatören.

•

Batteriinformation och skötsel

•

• Batteriet behöver inte laddas ur helt innan

du laddar upp det. Till skillnad från andra
batterier har det här ingen minneseffekt
som kan försämra batteriets prestanda.
• Använd enbart LG:s batterier och laddare.
LG:s laddare är konstruerade för att
maximera batteriets livslängd.
• Ta inte isär eller kortslut batteriet.
• Håll batteriets poler rena.
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•

•

på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas
upp ﬂera hundra gånger innan det behöver
bytas ut.
Ladda batteriet om det inte har använts
under en längre tid. Det ger bättre
prestanda.
Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus.
Använd den inte heller i fuktiga miljöer som
badrum.
Förvara inte batteriet i varma eller kalla
miljöer. Det kan försämra batteriets
prestanda.
Om batteriet ersätts med fel batterityp kan
det resultera i en explosion.
Kassera förbrukade batterier i enlighet
med tillverkarens instruktioner. Lämna
in batterierna för återanvändning om det
är möjligt. Släng inte batterierna bland
hushållssoporna.
Om du behöver byta batteri kan du
vända dig till närmaste auktoriserade
LG Electronics-serviceställe eller återförsäljare för hjälp.
Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget
när telefonen är fulladdad så drar inte
laddaren ström i onödan.
Den faktiska batteritiden beror
på nätverkskonﬁgurationen,
produktinställningarna, hur batteriet
används, vilket skick det är i samt
miljöförhållanden.
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Handstilsigenkänning

I

Handstilsigenkänning omvandlar pennrörelser
till bokstäver, siffror eller andra tecken, och
visar dem som text. Handstilsigenkänning är
endast aktivt där text kan matas in.

J

Obs! De ﬂesta bokstäver kan skrivas med olika
skrivstilar. Se tabellerna nedan. Stilen avgör
inte versalläget. Det är positionen på skärmen
som avgör om tecken är versaler eller inte, och
inte stilen.

K
L
M
N
O
P
Q
R

Alfabete

S

Om du väljer versalläge (ABC) skrivs dina
bokstäver i versaler även om du skriver med
gemener, och vice versa.

U

Om du t.ex. skriver gemenen “f” i versalläget
så visas det även som versalen “F”.

W

Bokstav
A

Skrift

T
V
X
Y

B

Z

C

ß

D
E
F
G
H

Funktioner
Funktion

Nummer
Skrift

Nummer skrivs ovanför pilen.

Blanksteg

Numret är
0

Backsteg

1

Skrift

2
Ange

3
4

Växlar
textläge

5
6
7

Interpunktionstecken
Tecken
Punkt
.
Snabel-a
@

8
Skrift

Obs! Starta varje tecken i den streckade
delen.

9

Tecken med accenter
Skriv tecknet enligt beskrivningen ovan, och
skriv accenten ovanför pilen. Andra tecken,
som ö och ü, följer samma princip.

KU990i Brukerhåndbok
– NORSK

Gratulerer med kjøpet av den avanserte og
kompakte KU990i-telefonen fra LG, som er
utviklet for å kunne brukes med siste nytt innen
digital teknologi for mobilkommunikasjon.
Kaste det gamle utstyret
1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss over er festet til et produkt,
betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte
gjenbruksstasjoner som er satt ut av offentlige eller lokale myndigheter.
3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av
gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne håndboken kan skille seg noe fra det som
vises på telefonen, avhengig av hva slags programvare og tjenesteleverandør du har.

Innhold
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Bli kjent med telefonen ................................ 4 Kamera .................................................. 20
Ta bilder ................................................ 20
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Bli kjent med kamerasøkeren ................. 21
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Bruke det interne kameraet .................... 23
Standby-skjermen
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Angi tekst.............................................. 17 Multimedia .............................................. 29
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Bli kjent med telefonen
Kontakt for lader, kabel, håndfri

Å
Kameramodus

TIPS! Hvis du vil koble til USB-kabelen, bør du vente
til telefonen er slått på og har kontakt med nettverket.
Åpne-/låsetast

Intern kameralinse
Avslutt-/av/
på-tast
Avslutter eller avviser en
samtale. Slår telefonen på/av.
Trykk en gang for å gå tilbake
til standby-skjermen.
Tøm-tast
Sletter et tegn hver gang den
trykkes på.

Anropstast
Ringer opp et
telefonnummer og svarer
på innkommende anrop.

ADVARSEL: Hvis du plasserer en tung gjenstand
på telefonen eller setter deg på den (når du har
den i lommen), kan dette skade LCD-skjermen og
berøringsskjermfunksjonen.
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Utløserknapp

Åpen telefon

us

Blahjul
Zoomer inn eller ut i kamera- eller videomodus. Blar
gjennom menyer.
TIPS! Du kan justere lydnivået når du lytter til
musikk, spiller spill eller er i en samtale.
ADVARSEL: Nærkontakt med magnetiske
gjenstander kan føre til at hjultasten ikke
fungerer riktig.

Batterideksel
Batteri
Mikrofon

USIM-kortspor
Utløserknapp
Spor for minnekort
Lysmåler
Blits
Kameralinse
Kameramodus

Åpne-/låsetast

5

Installere USIM og batteriet

1 Ta av batteridekselet.
Trykk på og hold nede knappen for utløsing
av batteriet, og løft av batteridekselet.

In

3
2 Fjerne batteriet
Hold i toppen av batteriet, og løft det ut av
batterirommet ved hjelp av batteridekselet.
ADVARSEL: Ikke bruk ﬁngerneglene til å
ta ut batteriet.
ADVARSEL: Ikke ta ut batteriet når
telefonen er slått på, da dette kan skade
telefonen.

4
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v
et.

Installere USIM og batteriet

3 Installere USIM-kortet
Skyv USIM-kortet inn i USIM-kortholderen.
Kontroller at det gylne kontaktområdet
på kortet peker ned.
Når du skal ta ut USIM-kortet, drar du det
forsiktig i motsatt retning.

5 Lade telefonen
Skyv tilbake dekselet på laderkontakten på
siden av KU990i. Koble til laderen, og sett
støpselet inn i en stikkontakt. KU990i må
lades til det vises en melding på skjermen
om at batteriet er fulladet.

4 Installere batteriet
Sett først i den øverste delen av batteriet
i den øverste delen av batterirommet.
Kontroller at batterikontaktene ligger inntil
batteripolene på telefonen. Trykk ned den
nederste delen av batteriet til det klikker
på plass.
7

Minnekort

M

Installere et minnekort

1 Fra telefonens standby-skjerm velger du

Utvid den tilgjengelige minneplassen på
telefonen ved å bruke et minnekort. KU990i
støtter minnekort på opptil 2 GB.

og trykker deretter på
og velger
Telefoninnstillinger.
2 Trykk på Minnebehandling, og velg
deretter Eksternt minne.
3 Trykk på Formater, og bekreft deretter
valget ditt.
4 Tast inn passordet hvis du har angitt et, og
vent til kortet er formatert og klart til bruk.

TIPS! Minnekort er tilleggsutstyr.
1 Fjern batteriet og batteridekselet som vist

tidligere.
2 Sett inn minnekortet.

Sett inn minnekortet i det øverste sporet
til det klikker på plass.
Kontroller at det gylne kontaktområdet
peker ned.

TIPS! Du endrer standard lagringsmottaker
ved å åpne Minnebehandling på menyen
Telefoninnstillinger og deretter velge
Hovedlagerinnstilling.

Merk: Hvis det ﬁnnes innhold på minnekortet,
blir dette automatisk arkivert i riktig mappe,
slik at for eksempel videoopptak lagres i Mine
videoer-mappen.

Overføre kontakter
Slik overfører du kontaktene fra USIM-kortet
til telefonen:
3 Sett på batteridekselet som vist tidligere.

Formatere minnekortet
Hvis minnekortet allerede er formatert, kan du
begynne å bruke det. Hvis kortet ikke er
formatert, må du formatere det.
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1 Fra standby-skjermen velger du

og
deretter Navn.
2 Trykk på Innstillinger og deretter Kopier.
3 Velg Telefon til USIM, og trykk på OK.
4 Velg Alle sammen eller En for en, og
trykk på OK.

O

An

Menykart

er

og
k.

et,

Oppringing

Navn

Anropslogger Meldinger

Mine ting

Kamera

Nettleser

Google

Muvee-studio

Musikk

Organisator

Alarmer

Videospillelister

Tale
opptaker

FM-radio

Spill og
programmer

Skjerm

Proﬁler

Telefoninnstillinger Anropsinnstillinger

ne
Notater

Verktøy

Flight mode

Bluetooth

t

er.
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Standby-skjermen
Når KU990i ikke er i bruk, vises telefonens
hjemmeskjerm. Herfra har du tilgang til alle
menyalternativene, du kan raskt foreta anrop
og vise status for telefonen, og mye mer.

Statuslinje

Multitasking

Hu
tilg

Tips for berøringsskjermen
Hjemmeskjermen er et godt utgangspunkt for
å bli vant til berøringsskjermen.
Hvis du vil velge et element, berører du ikonet
nøyaktig. KU990i vibrerer lett når den
registrerer at du har berørt et alternativ.
Når du skal bla gjennom en liste, trykker du på
det siste elementet som vises, og fører ﬁngeren
oppover på skjermen. Listen ﬂyttes oppover,
slik at ﬂere elementer vises.

Snarveipiler

• Det er ikke nødvendig å trykke hardt,

berøringsskjermen er følsom nok til å
registrere en lett, men fast berøring.
• Berør ønsket alternativ med ﬁngertuppen.
Pass på at du ikke berører tastene rundt.
• Hvis skjermbelysningen er av, kan du
trykke på Åpne-/låsetasten på høyre side
for å gjenopprette hjemmeskjermen.
• Unngå å dekke til telefonen med
en bæreveske eller lignende, da
berøringsskjermen ikke fungerer, hvis den
er dekket av noe materiale.
▲ Snarveismeny
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Hu

Hurtigtaster

Hurtigtastene
Hurtigtastene gir med ett tastetrykk enkel
tilgang til de mest brukte funksjonene.
Trykk for å åpne hele menyen, som er
delt inn i ﬁre undermenyer. Trykk på den
loddrette kategorien i hver undermeny for
å vise ﬂere alternativer.

Trykk for å få tilgang til alternativmenyen
for meldinger. Fra denne kan du
opprette en ny SMS eller e-post, eller
du kan vise meldingsmappen.

Trykk for å vise berøringstastene for å
foreta et anrop. Skriv inn nummeret på
samme måte som du ville ha gjort på et
vanlig tastatur, og trykk på
eller
. Du starter et videoanrop med
tallet ved å trykke på
etter at du har
tastet tallet.

Trykk for å åpne adresseboken. Langs
venstre side av skjermen vises det
alfabetiske kategorier, slik at du enkelt
kan ﬁnne kontakten du leter etter. Du
kan også opprette nye kontakter og
redigere dem som allerede er lagret.

Anbefaling til brukeren
For å oppnå bedre antennefølsomhet anbefaler LG at du holder telefonen slik det er vist i
illustrasjonen nedenfor.

0

X

Unngå å dekke antenneområdet med hånden under samtaler og ved bruk av Bluetooth.
Det kan forringe talekvaliteten.

11

Standby-skjermen

A

Statuslinjen

Fo

Ved hjelp av forskjellige ikoner indikerer
statuslinjen blant annet signalstyrke, nye
meldinger og batterilevetid, i tillegg til å
informere deg om hvorvidt Bluetooth eller
GPRS er aktiv. Nedenfor ﬁnner du en tabell
som forklarer betydningen av ikonene som
kan bli vist på statuslinjen.

1
2

Ikon

Beskrivelse
Multitasking

3

4

Ikon

Beskrivelse
Normal proﬁl i bruk

Programmer kjører

Utendørs-proﬁl i bruk

Signalstyrke for nettverk
(antall søyler vil variere)

Lydløs-proﬁl i bruk

Ingen nettverkssignaler
Gjenværende batterilevetid
Tomt batteri
Ny tekstmelding
Ny talemelding
Meldingsinnboksen er full
Sending av melding mislyktes
Alarmen er stilt inn
Proﬁl for vibrerende varsling
i bruk
12 LG KU990i | Brukerhåndbok

Headsett-proﬁl i bruk
Anrop viderekobles
GPRS tilgjengelig
EDGE i bruk
Roaming
Flymodus er valgt
Bluetooth er aktiv
HSDPA tilgjengelig
3G tilgjengelig

Anrop
Foreta et anrop eller et videoanrop

Foreta et anrop fra kontakter

for å åpne tastaturet.
1 Trykk på
2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet.

1 Trykk på

Du sletter et tall ved å trykke på C-tasten.
eller
for å starte
anropet. Trykk på
for å foreta et
videoanrop.
4 Du avslutter anropet ved å trykke på
-tasten.
3 Trykk på

TIPS! Trykk to ganger på
for å angi +
hvis du vil foreta et internasjonalt anrop.
TIPS! Trykk på lås/lås opp-knappen for å låse
berøringsskjermen, slik at det ikke foretas
anrop ved en feiltakelse.

på standby-skjermen
for å åpne adresseboken.
2 Velg den alfabetiske kategorien som
tilsvarer den første bokstaven på den
kontakten du vil ringe til. Deretter velger du
E-H for å gå tilbake til hjemmeskjermen.
3 Trykk på kontakten du vil ringe til i listen,
og velg nummeret som skal brukes, hvis
det er lagret mer enn ett.
4 Berøringsanrop.
TIPS! Du kan søke i kontaktene fra
anropsskjermen. Trykk på , og velg Søk
i kontakter. Bla gjennom kontaktene, eller
angi de første tallene i et nummer for å
begrense listen.

TIPS! Du kan vise tastaturet under en
samtale ved å trykke på
.

Svare på og avvise et anrop
Når telefonen ringer, trykker du på
tasten for å svare på anropet.

-

Trykk på
-tasten for å slå av ringelyden.
Dette er ideelt, hvis du har glemt å endre
proﬁlen til Lydløs under et møte.
Trykk på
-tasten én gang til for å avvise
det innkommende anropet.
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Anrop
Alternativer for innkommende
anrop

Hu
Lyd av – Trykk på
for å slå av
mikrofonen, slik at personen du ringer til, ikke
kan høre deg.
Høyttaler – Trykk på
høyttaleren.

for å slå på

Parker samtale – Trykk på Parker samtale for å
parkere en samtale. Trykk på Fortsett for å
fortsette samtalen.
Tastatur – Trykk på
for å åpne et
numerisk tastatur for å navigere i menyer med
nummererte alternativer, for eksempel når du
ringer kundesentre eller andre automatiske
telefontjenester.
Parker samtale

TIPS! Når du skal bla gjennom en liste over valg
eller kontakter, trykker du på det siste elementet
som vises, og fører ﬁngeren oppover på skjermen.
Listen ﬂyttes oppover, slik at ﬂere elementer vises.
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Alternativer – Velg fra en liste over ﬂere
alternativer for innkommende anrop, blant
annet Gå til kontakter og Gå til meldinger,
slik at du kan lese meldinger og legge til
kontakter under en samtale. Du kan også
avslutte en samtale herfra ved å trykke på
Avslutt samtale.

Justere ringevolumet
Du kan justere volumet under en samtale ved
å vri hjulet med klokken for å øke volumet
eller mot klokken for å redusere volumet.

Du
ko
1
2
3

4

Du
på
de
på
ikk

Fo
1
2
3
4

5

Hurtigoppringing

ke

6 Du avslutter et av eller begge anropene

og velge Slutt
ved å trykke på
etterfulgt av Alle eller Aktiv.

Du kan tildele et hurtigtastnummer for
kontakter du ringer ofte til.

TIPS! Du kan koble sammen anropene ved
å velge
og deretter Koble sammen.
Kontroller at nettverksleverandøren støtter
telefonkonferanser.

1 Trykk på
, og velg Navn.
2 Trykk på Hurtigvalg.
3 Taleposten er allerede angitt til hurtigtast

d

er,

ed

1. Du kan ikke endre dette. Trykk på et
hvilket som helst annet nummer for å
tildele det til en kontakt.
4 Adresseboken åpnes. Velg kontakten du vil
tildele nummeret til, ved å trykke én gang
på telefonnummeret.
Du kan ringe et hurtigtastnummer ved å trykke
på standby-skjermen og deretter holde
på
det tildelte nummeret nede til kontakten vises
på skjermen. Anropet starter automatisk, det er
.
ikke nødvendig å trykke på

Foreta et nytt anrop
1 Under det første anropet kan du trykke på

og velge Legg til nytt anrop.
2 Angi nummeret, eller søk i kontaktene.
3 Trykk på
for å koble til anropet.
4 Begge anropene vises på anropsskjermen.

Det første anropet låses, og innringeren
parkeres.
5 Trykk på Skift for å veksle mellom de to
anropene.

Merk: Du må betale for begge anropene
du foretar.

Bruke viderekoblingsfunksjonen
1 Trykk på
2
3

4
5

, velg
, og velg
Anropstillinger.
Trykk på Viderekobling av anrop, og
velg Videoanrop og/eller Taleanrop.
Velg om du skal viderekoble alle anrop når
linjen er opptatt, når du ikke svarer, eller
når du ikke kan nås.
Angi nummeret du vil viderekobles til.
Trykk på Viderekobling for å aktivere
tjenesten.

Merk: Du må betale for viderekoblede
anrop. Kontakt nettverksleverandøren hvis
du vil ha mer informasjon.
TIPS! Du kan slå av alle viderekoblinger av
anrop ved å velge Deaktiver alle fra menyen
Viderekobling av anrop.
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Navn
Søke etter en kontakt
Du kan søke etter en kontakt på to måter:
Fra standby-skjermen
1 På standby-skjermen kan du trykke på
for å åpne adresseboken.
2 Velg den alfabetiske kategorien som
tilsvarer den første bokstaven på den
kontakten du vil vise. Deretter velger du
E-H for å gå tilbake til hjemmeskjermen.
TIPS! Du kan søke etter gruppe ved å trykke
på
og velge Søk etter gruppe. Det vises
da en liste over alle lagrede grupper.

M
Fra hovedmenyen
1 Velg Navn.
2 Trykk på
, og angi de første bokstavene
i navnet på kontakten du vil bruke, ved
hjelp av tastaturet. Du kan også velge
for å veksle til adressebokvisning og velge
kategorien som tilsvarer den første
bokstaven i navnet.
3 Adresseboken viser en liste over
kontaktene som tilsvarer bokstavene du
har angitt.
TIPS! Du kan veksle mellom å søke via
søkeskjermen på tastaturet og den alfabetiske
adressebokskjermen ved å trykke på
- eller
-ikonet øverst til høyre på skjermen.
TIPS! Når du skal bla gjennom en liste over
kontakter, trykker du på det siste elementet
som vises, og fører ﬁngeren oppover på
skjermen. Listen ﬂyttes oppover, slik at ﬂere
elementer vises.
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1
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Se
1
2

3
4

5

Meldinger
e

Meldinger

Angi tekst

KU990i kombinerer SMS, MMS og e-post i én
intuitiv meny som er enkel å bruke.
Det ﬁnnes to måter å angi meldingssenteret
på:
1 Trykk på
på standby-skjermen.
2 Trykk på
på standby-skjermen, og
trykk deretter på Meldinger.

Du kan angi tekst på ﬁre måter:
T9-innskrivingsmetode, Abc manuell,
QWERTY-tastatur og Håndskriftsgjenkjenning.

Sende en melding
1 Trykk på
2

3
4

5

, og velg deretter Opprett
ny melding.
Velg Melding hvis du vil sende en SMSeller en MMS-melding. Hvis du vil sende
en e-post, velger du E-post.
En ny SMS åpnes.
eller , og trykk deretter
Trykk på
på Sett inn hvis du vil legge til et bilde, et
videoopptak, en lyd eller et symbol.
Trykk på Send. Angi telefonnummeret, eller
trykk på Navn for å åpne kontaktlisten. Du
kan legge til ﬂere kontakter.

Du kan veksle mellom tekstinnskrivingsmetodene
ved å trykke på det tilsvarende ikonet øverst på
skjermen.
Håndskriftsgjenkjenning – Velg
Håndskriftskjerm eller Håndskriftboks
T9-ordliste – Trykk for å slå på
T9-innskrivingsmetoden, og velg deretter T9
abc, T9 Abc eller 123.
Abc manuell – Velg Abc, ABC eller 123
Hvis du vil bruke tastaturet, kan du trykke
på
og velge QWERTY-tastatur fra
nedtrekksmenyen.
for å bla gjennom de ulike
Bruk
tastaturtypene i hver tekstoppføringsmodus
(for eksempel store eller små bokstaver).

ADVARSEL: Du må betale for
tekstmeldinger på 160 tegn for hver person
du sender meldingen til.

Trykk på 0 for å sette inn et mellomrom.

ADVARSEL: Hvis det legges til et bilde,
et videoopptak eller en lyd i en SMS-melding,
konverteres den automatisk til en MMS-melding,
og du må betale prisen for en MMS-melding.

Bruk C-tasten under skjermen til å slette
et tegn.

Trykk på
for å veksle mellom store
bokstaver, små bokstaver og stor forbokstav.

Trykk på

for å angi et symbol.
17

Meldinger
T9-innskrivingsmetoden
I T9-modus vises

.

T9-modusen bruker en innebygd ordliste
til å gjenkjenne ord du skriver, basert på
rekkefølgen på tastene du trykker. Du trykker
bare på talltasten som tilsvarer bokstaven du
vil angi. Ordlisten gjenkjenner ordet med én
gang alle bokstavene er angitt. Hvis du for
eksempel vil skrive ordet telephone, trykker
du på 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3.
Hvis ordet du vil bruke, ikke vises, kan du
eller Stavekontroll. Hvis du
trykke på
trykker på Stavekontroll, kan du skrive inn
ordet ved å bruke Abc manuell modus. Da
legges ordet eller navnet til i ordlisten.

Abc manuell
I Abc-modus vises

.

I Abc-modus må du trykke på tasten ﬂere
ganger for å angi en bokstav. Hvis du for
eksempel vil skrive ordet hello, trykker du to
ganger på 4, to ganger på 3, tre ganger på 5,
tre ganger på 5 og til slutt tre ganger på 6.

QWERTY-tastatur
I modusen QWERTY-tastatur endrer skjermen
retning til liggende, og det vises et fullstendig
QWERTY-tastatur på skjermen.
Bare trykk på hver bokstav for å skrive en
melding, og trykk på.
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for å bytte til store bokstaver
for å sette inn et mellomrom
TIPS! I tastaturmodus vises ordforslag når du
skriver inn tekst. Ordforslagene er basert på
setningene du allerede har skrevet. Hvis du
ikke vil bruke ordforslagene, kan du skrive inn
nye ord. Hvis du vil bruke ordforslagene, trykker
du på mellomromstasten for å bekrefte dem.

Håndskriftsgjenkjenning
I Håndskrivingsmodus skriver du bare
på skjermen, og så konverterer KU990i
håndskriften til en melding. Velg Skjerm
eller Boks avhengig av hvordan du vil vise
meldingen.
ADVARSEL: Hvis du bruker en penn i
denne modusen, må du huske å trykke lett for å
beskytte skjermen slik at den ikke blir ødelagt.

Konﬁgurere e-postfunksjonen
Du kan holde kontakten med folk ved å bruke
e-postfunksjonen på KU990i. Det er raskt og
enkelt å konﬁgurere en POP3- eller IMAP4e-postkonto.
TIPS! Hvis du skal bla gjennom en liste
over valg, kan du trykke på det siste elementet
som vises, og føre ﬁngeren oppover på skjermen.
Listen ﬂyttes oppover, slik at ﬂere elementer vises.

1
2
3
4

r

ke
g

1 Trykk på

, og velg deretter
Innstillinger.
2 Trykk på E-post, og trykk deretter på
E-postkontoer.
3 Åpne
, og trykk på Legg til ny.
4 Du kan nå velge hvordan kontoen skal
fungere:
Tittel – Angi et navn for denne kontoen.
Mitt navn – Angi navnet ditt.
Brukernavn – Angi brukernavnet for
kontoen.
Passord – Angi passordet for kontoen.
E-postadresse – Angi e-postadressen for
kontoen.
Svar til e-postadresse – Angi epostadressen det skal svares til.
Utgående postserver – Angi relevant
informasjon for kontoen.
Innk. e-post-server – Angi relevant
informasjon for kontoen.
Maksimum mottaksstørrelse – Velg
størrelsesgrensen for e-postmeldinger,
maksimalt 1 MB.
Type postkasse – Angi type postkasse,
POP3 eller IMAP4.
Lagre til server – Velg om epostmeldinger skal lagres på serveren. Det
lagres alltid kopier for IMAP4-kontoer.

Lagre sendt e-post i – Velg hvor IMAP4e-postmeldinger skal lagres. Kopier lagres
alltid på telefonen for POP3-kontoer på
telefonen.
Tilgangspunkt – Velg Internetttilgangspunktet du bruker. Trykk på
for
å bruke et forhåndsinnstilt tilgangspunkt.
Automatisk mottak – Velg om nye
e-postmeldinger skal hentes automatisk.
Avanserte innst. – Velg om de avanserte
innstillingene skal brukes.
SMTP-portnummer – Vanligvis er dette
25.
Innkommende serverport – Vanligvis er
denne 110 for POP3-kontoer og 143 for
IMAP4-kontoer.
SMTP-godkjenning – Velg
sikkerhetsinnstillingene for den utgående
e-postserveren.
SMTP-brukernavn – Angi SMTPbrukernavnet.
SMTP-passord – Angi SMTP-passordet.
Sikker APOP-pålogg. – Velg å aktivere
Sikker APOP-pålogging for en POP3-konto.
IMAP4-kontoer er alltid satt til av.
Når kontoen er konﬁgurert, vises den i listen
over kontoer i e-postmappen.
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Kamera
Ta bilder

Etter at bildet er tatt

1 Flytt kameramodusbryteren til
.
2 Trykk på utløserknappen. Kamerasøkeren

Bildet du tok, vises på skjermen. Nederst på
skjermen vises navnet på bildet, og på høyre
side av skjermen vises ﬁre ikoner.

vises på skjermen.

Bl

3 Hold telefonen i vannrett posisjon, og rett

objektivet mot motivet for bildet.
4 Trykk lett på utløserknappen.

Midt på kamerasøkerskjermen vises et
fokuseringsområde.
5 Hold telefonen slik at motivet vises i
fokuseringsområdet.
6 Når fokuseringsområdet blir grønt, er
motivet i fokus.
7 Trykk utløserknappen helt ned.

Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.
Det gjeldende bildet lagres.
Trykk hvis du vil slette bildet du nettopp
tok, og trykk på Ja for å bekrefte slettingen.
Kamerasøkeren vises på nytt.
Trykk hvis du vil bruke bildet du nettopp
tok, som bakgrunn.
Trykk hvis du vil sende bildet som MMS,
som e-post eller via Bluetooth.
TIPS! Flytt kameramodusbryteren til
vil åpne fotogalleriet.
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hvis du
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Bli kjent med kamerasøkeren
Zoom – Trykk på
hvis du vil zoome inn eller
hvis du vil zoome ut. Du kan også bruke hjulet
rundt objektivet.

e

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne
innstillingsmenyen.
Kameramodus – Kameramodus er valgt.
Blitsstatus
Makro på/av
Blits – Se Bruke blitsen.

g.

Hurtiginnstillinger
Kontrast – Se Justere kontrasten.

p

Bildetype – Se Velge bildetype.
Tilbake – Trykk her hvis du vil gå tilbake til standbyskjermen.

p

Lagring i telefonminne/utvidbart

S,

Bildekvalitet
Bildestørrelse
ISO-verdi
TIPS! Du kan lukke alle snarveisalternativene
for å få en klarere kamerasøkerskjerm.
Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på
kamerasøkeren én gang. Hvis du vil vise
alternativene igjen, trykker du på skjermen én
gang til.
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Kamera
Bruke de avanserte innstillingene
Trykk på
i kamerasøkeren for å åpne alle
alternativene for avanserte innstillinger.
Bildestørrelse – Endre størrelsen på
bildet for å spare minneplass, eller ta et bilde der
riktig størrelse er forhåndsdeﬁnert for kontakt.
Se Endre bildestørrelsen.
Bildekvalitet – Velg mellom Superskarp,
Skarp og Normal. Høyere kvalitet betyr
skarpere bilde, men også økt ﬁlstørrelse og at
færre bilder kan lagres i minnet.
Hvitbalanse – Hvitbalansen sørger for at
alt hvitt på bildene ser realistisk ut. Hvitbalansen
stilles automatisk inn når du angir lysforholdene.
Du kan velge mellom Auto, Glødende,
Solskinn, Fluorescerende og Skyet.
ISO – ISO angir hvor følsomme
kameraets lyssensorer er. Jo høyere ISO-verdi,
desto mer følsomt er kameraet overfor lys.
Denne innstillingen er ideell når det er relativt
mørkt og du ikke kan bruke blits. Velg ISOverdien Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400 eller
ISO 800.
Fargetone – Velg en fargetone som du
vil bruke på bildet. Se Velge fargetone.
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Selvutløser – Med selvutløseren kan du
angi et forsinkelsesintervall etter at
utløserknappen trykkes ned. Velg mellom 3
sekunder, 5 sekunder og 10 sekunder.
Dette er praktisk når du selv vil være med på
gruppebildet.
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Zoom - Velg hvilken zoom du vil bruke
på bildet du tar.

T
k
f
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s

Makro – Med makromodus kan du ta
svært detaljrike nærbilder. Hvis du forsøker å
ta et nærbilde selv om fokuseringsområdet er
rødt, kan du prøve å aktivere makromodusen.
Lukkerlyd – Velg én av de tre
lukkerlydene.

Br

Fokus – Velg blant autofokus, manuell
fokus og ansiktsgjenkjenning.

LG
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Bytt til kamera – Når du skal ta bilde
av deg selv, bytter du til det interne kameraet
på LG KU990i-telefonen.
Du ﬁnner mer informasjon under Bruke det
interne kameraet.
Minne for håndsett – Angi om du vil
lagre bildene i Minne for håndsett eller i
Eksternt minne.
Blunkeregistrering – Velg av/på.
Merk: Trykk alltid på Lagre etter at du har
valgt en ny innstilling, slik at endringene tas i
bruk.

1
2
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TIPS! Når du slår av kameraet, tilbakestilles
alle innstillingene til standardinnstillingene, med
unntak av bildestørrelsen og bildekvaliteten.
Alle endrede innstillinger må angis på nytt,
for eksempel fargetone og ISO. Kontroller
innstillingene før du tar neste bilde.

3 Alternativene etter at du har tatt bildet, er de

samme som når du tar et bilde med
hovedkameraet.
4 Hvis du vil gå tilbake til hovedkameraet,
trykker du på
og deretter på
.

Vise lagrede bilder

å
er
n.

TIPS! Innstillinger-menyen vises over
kamerasøkeren. Når du endrer menyelementer
for bildefarge eller -kvalitet, kan du se at bildet
endres i forhåndsvisningen under Innstillingermenyen. Husk å trykke på Lagre før du avslutter,
slik at endringene aktiveres.

Bruke det interne kameraet
LG KU990i-telefonen har et internt 640x480kamera, som ikke bare brukes ved
videoanrop, men også til å ta bilder med.

l

e
et

1 Du kan vise lagrede bilder i

kameramodusen og fra standby-skjermen.
Når du er i kameramodus, ﬂytter du bare
, og på
kameramodusbryteren til
standby-skjermen ﬂytter du
og trykker
kameramodusbryteren til
deretter på utløserknappen.
2 Galleriet vises på skjermen.

1 Hvis du vil bytte til det interne kameraet,

trykker du på

og velger

.

2 Etter noen få sekunder ser du deg selv i

t

kamerasøkeren. Hvis du vil ta bilde av deg
selv, trykker du på utløserknappen på
samme måte som ellers.

i

TIPS! Det er færre innstillinger å velge mellom
for det interne kameraet, siden det ikke har blits
eller ISO. Du kan likevel endre bildestørrelsen,
bildekvaliteten, hvitbalansen og fargetonen ved
på samme måte som når du
å trykke på
bruker hovedkameraet.

3 Trykk én gang på bildet du vil vise, slik at

det legges fremst i galleriet.
4 Trykk på bildet en gang til hvis du vil åpne

det helt.
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Videokamera

D

Gjøre et videoopptak
1 Flytt kameramodusbryteren til
2 Trykk på utløserknappen.
3
4
5

6

7

Bildestørrelse
.

Videokamerasøkeren vises på skjermen.
Hold telefonen i vannrett posisjon, og rett
objektivet mot motivet for videoopptaket.
Trykk én gang på opptaksknappen for å
starte opptaket.
Øverst i kamerasøkeren står det REC, og
nederst vises det et tidsur som angir
varigheten på videoopptaket.
Hvis du vil sette videoopptaket på pause,
og fortsetter ved å velge
trykker du på
.
Trykk på
på skjermen, eller trykk på
opptaksknappen en gang til for å stanse
opptaket.

Bli kjent med kamerasøkeren

Lagrer i telefonminne/eksternt
120 fps – Mindre bildestørrelse med
avspilling i ﬁredobbel hastighet fanger
handlingen ved imponerende 120 bilder per
sekund. Avspillingshastigheten er 15 bilder
per sekund, som gir god ﬁlmkvalitet og er
perfekt for å ﬁlme action i høy fart.

Videomodus – Videomodus er valgt.

T
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Kameramodus
Tilbake – Trykk her hvis du vil gå
tilbake til standby-skjermen.

2

Innstillinger – Trykk på dette ikonet
hvis du vil åpne innstillingsmenyen.

3

TIPS! Du kan lukke alle snarveisalternativene for
å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du trenger
å gjøre, er å trykke midt på kamerasøkeren én
gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker
du på skjermen én gang til.

Koble KU990i-telefonen til TV-en ved hjelp av
TV-ut-kabelen. Åpne videoopptaket du vil se
på TV-en, trykk på , og velg
.
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1

Kontrast – Se Justere kontrasten.

Se på videoopptak på TV-en

Zoom – Trykk på
hvis du vil zoome inn
hvis du vil zoome ut. Du kan også
eller
bruke hjulet rundt objektivet.

Se
fra

Merk: TV-ut-kabelen kan kjøpes separat.
ADVARSEL: Alle formater unntatt
320x240 og 176x144 kan vises på TV.

4
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Dine bilder og videoklipp
Sende et bilde eller et videoklipp
fra galleriet
1 Åpne et bilde eller videoklipp ved å trykke på

det to ganger. Hvis du velger et videoklipp,
trykker du på når avspillingen starter.
TIPS! Du kan endre navnet på et bilde eller
et videoklipp i Mine ting. Velg bildet eller
, og velg Gi nytt navn.
videoklippet, trykk på
Tast inn det nye navnet på bildet eller videoklippet.
2 Trykk på høyre side av skjermen for å åpne

menyen Alternativer.
3 Velg
, og angi hvordan du vil sende
videoklippet eller bildet: Melding, E-post,
Bluetooth.
4 Programmet for den valgte meldingstypen
åpnes, slik at du kan sende videoklippet
eller bildet.
Merk: Det kan hende at du må endre
størrelsen på bildet eller videoklippet før det
kan sendes som en MMS-melding. Noen
videoklipp er for store til at de kan sendes som
MMS. Velg i så fall et annet sendealternativ.

Vise bildene som en
lysbildefremvisning
Hvis du velger lysbildefremvisningsmodusen,
vises samtlige bilder i galleriet som en
lysbildefremvisning. Videoklipp kan ikke
vises som en lysbildefremvisning.

1 Trykk to ganger på bildet du vil starte

lysbildefremvisningen med, for å åpne det.
2 Trykk på høyre side av skjermen for å åpne

menyen Alternativer.
3 Velg
.
4 Lysbildefremvisningen starter.

Redigere bilder
Du har mange spennende muligheter hvis du
ønsker å endre bildene, legge til noe på dem
eller gjøre dem litt mer fargerike.
1 Åpne bildet du vil redigere, og trykk på det

for å få frem alternativene.
. Følgende skjermbilde vises.

2 Velg

3 Trykk på ikonene for å tilpasse bildet:

Beskjær bildet. Velg et ﬁrkantet eller
rundt beskjæringsområde, og før ﬁngeren
over skjermen for å merke området.
Lag en frihåndstegning på bildet. Velg
mellom ﬁre ulike strektykkelser. Hvis du vil
nedenfor
endre farge på streken, ser du
(fargeikonet endrer farge til fargen du har
valgt).
25

Dine bilder og videoklipp
Se Legge til tekst på et bilde.
Pynt bildet med stempler. Du kan velge
mellom ulike stempler, som du plasserer ved
å trykke et sted på bildet. Hvis du vil endre
fargen på et stempel, ser du
nedenfor.
Endre fargen på stempler, streker eller
tekst. Velg farge før du begynner å tegne,
skrive eller stemple bildet.

Legge til tekst på et bilde
1 Gå til redigeringsskjermbildet, og trykk på

.
2 Velg Signatur for å legge til tekst

uten rammer, eller velg en av
snakkebobleﬁgurene.
3 Skriv inn teksten, og trykk på Ferdig.
4 Du kan ﬂytte teksten ved å ta på den og
skyve den dit du vil ha den.

Velg tykkelsen, og tegn over bildet for å
fjerne stempler, streker eller tekst.

Legge til en effekt på et bilde

Lagre endringene du har gjort på bildet.
Angi om endringene skal lagres over Original
ﬁl eller som en Ny ﬁl. Hvis du velger Ny ﬁl,
angir du et ﬁlnavn.

.
2 Velg hvilket av de seks alternativene du vil
bruke på bildet:
Svakere – Skyv indikatoren langs linjen
hvis du vil gjøre bildefokuset svakere. Velg
Ferdig for å lagre endringene, eller velg
Avbryt.
Skarpere – Skyv indikatoren langs linjen
for å gjøre bildefokuset skarpere. Velg
Ferdig for å lagre endringene, eller velg
Avbryt.
Mosaikk uklar – Trykk hvis du vil bruke
en uskarp mosaikkeffekt på bildet. Trykk på
Angre for å gå tilbake til det vanlige bildet.
Ramme – Legg til en ramme på bildet.
Du kan få spørsmål om du vil tillate
endring av bildestørrelsen. Hvis du vil se
rammetypene, velger du Ja. Den valgte
rammen legges over bildet.

Angre den siste Effekt- eller Merredigeringen du har gjort på bildet.
Se Legge til en effekt på et bilde.
Trykk hvis du vil åpne ﬂere effekter, for
eksempel Roter og Speil. Du kan også velge
mer avanserte redigeringsalternativer. Se
morﬁng, Fargeaksent og Fargebytte.
Trykk for å gå tilbake til galleriet.
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1 Gå til redigeringsskjermbildet, og trykk på
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Gjør om størrelse – Trykk her hvis du vil
se størrelsealternativene. Trykk på ønsket
størrelse for å endre størrelsen på bildet.
Fargeeffekt – Endre fargen på et bilde
til Svart/hvitt, Sepia, Negativ farge,
RGB-effekt eller Kontrast. Hvis du
velger Kontrast, øker eller reduserer du
kontrasten ved å ﬂytte indikatoren langs
linjen.
3 Hvis du vil gjøre om en valgt effekt, trykker
du på Angre.

Forhåndsvi
s

Lagre

4 Trykk på Forhåndsvis for å se om du er

fornøyd med den nye lengden.
for å gå
tilbake til galleriet og forkaste endringene.

5 Trykk på Lagre eller på
TIPS! Du kan bruke ﬂere effekter på et bilde,
med unntak av fargeeffekter som bare kan
velges én om gangen.

Redigere videoklipp

Slå sammen to videoklipp
1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg

Redigeringsfunksjonene er tilgjengelige for
alle videotyper, med unntak av 640X384 og
640x480. Ikke gjør opptak i disse formatene
hvis du har tenkt å redigere videoklippet.

2
3

Klippe lengden på videoopptak

4

1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg

, og trykk på skjermen for å få frem
alternativene.
2 Velg
, og velg Klipp.
3 Trykk på
, og merk det nye start- og
sluttpunktet ved hjelp av
og
.

5

6

,
og trykk deretter på skjermen for å få frem
alternativene.
Velg
og deretter Slå sammen video.
Mappen Mine videoer åpnes. Velg
videoklippet du vil slå sammen med et
annet, og trykk på Velg.
Trykk på Effekt for å angi hvordan
videosammenslåingen skal utføres: Ingen,
Ton ut, Pan zoom, Oval, Avslør, Gardin,
Sjakkbrett eller Oppløs.
Trykk på Lagre og deretter på Ja for å
lagre det nye sammenslåtte videoklippet.
Du kan erstatte originalﬁlen eller lagre som
en ny ﬁl.
Gjenta disse trinnene hvis du vil slå
sammen ﬂere videoklipp.
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Dine bilder og videoklipp

M

Slå sammen et bilde med et
videoklipp

Du
slik
lyd
ﬁle
et
tel

1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg

, og trykk deretter på skjermen for å få
frem alternativene.
2 Velg
og deretter Slå sammen bilde.
3 Mappen Mine bilder åpnes. Velg bildet du

4

5

6
7

vil slå sammen med videoklippet, og trykk
på Velg.
Trykk på og skyv bildet på plass slik at
det vises på begynnelsen eller slutten av
videoklippet.
Trykk på Effekt for å angi hvordan
sammenslåingen av bildet og videoklippet
skal utføres: Ingen, Ton ut, Pan zoom,
Oval, Avslør, Gardin, Sjakkbrett eller
Oppløs.
Trykk på Lagre og deretter på Ja. Du kan
erstatte originalﬁlen eller lagre som en ny ﬁl.
Gjenta disse trinnene hvis du vil slå
sammen ﬂere bilder.

Forhåndsvis

5 Trykk på

hvis du vil avslutte opptaket
og avspillingen.
6 Trykk på Forhåndsvis for å se om du er
fornøyd med taleopptaket.
7 Trykk på Lagre og deretter på Ja for å
lagre. Du kan erstatte originalﬁlen eller
lagre som en ny ﬁl.
8 Gjenta disse trinnene hvis du vil legge til
ytterligere taleopptak i videoklippet.

Legge til et lydspor i et videoklipp
1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg

Legge til taleopptak
1 Åpne videoklippet du vil redigere, velg

,
og trykk deretter på skjermen for å få
frem alternativene.
2 Velg
og deretter Taleopptak.
3 Kvaliteten på originallyden endres hvis du
legger til et taleopptak. Trykk på Ja for å
fortsette.
4 Trykk på
hvis du vil vise videoklippet.
Når du kommer til delen der du vil legge til
.
taleopptaket, trykker du på
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Lagre

2
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5

6

, og trykk deretter på skjermen for å få
frem alternativene.
Velg
og deretter Lyd-dubbing.
Mappen Mine lyder åpnes. Velg sporet du
vil legge til i videoklippet, og trykk på Velg.
Det opprinnelige lydopptaket i videoklippet
slettes. Trykk på Ja for å fortsette.
Hvis lydopptaket er kortere enn
videoklippet, velger du om det skal spilles
av En gang eller om du vil Gjenta det.
Du kan erstatte originalﬁlen eller lagre
som en ny ﬁl.
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Multimedia
Du kan lagre multimedieﬁler i telefonminnet
slik at du har enkel tilgang til alle bilder,
lydklipp, videoklipp og spill. Du kan også lagre
ﬁlene på et minnekort. Fordelen med å bruke
et minnekort er at du kan frigjøre plass i
telefonminnet.

5 Hvis du velger Melding eller E-post, blir

Hvis du vil ha tilgang til Multimedia-menyen,
trykker du på
og deretter på
. Trykk
på Mine ting for å åpne en liste over mapper
som inneholder alle multimedieﬁlene dine.

Bruke et bilde

Mine bilder
Mine bilder inneholder en liste over bilder
med blant annet standardbilder som ligger på
telefonen, bilder som du har lastet ned, og
bilder som er tatt med telefonkameraet.
Trykk på
hvis du vil endre visningen fra
miniatyrbilde til liste.

å

u
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et

s

TIPS! Hvis du skal bla gjennom en liste over valg,
kan du trykke på det siste elementet som vises,
og føre ﬁngeren oppover på skjermen. Listen
ﬂyttes oppover, slik at ﬂere elementer vises.

Sende et bilde
1
2
3
4

Trykk på
og deretter på
.
Trykk på Mine ting, og velg Mine bilder.
Velg et bilde, og trykk på .
Trykk på Send, og velg Melding, E-post
eller Bluetooth.

bildet lagt til en melding du skriver og
sender som vanlig. Hvis du velger
Bluetooth, får du spørsmål om du vil
aktivere Bluetooth. Telefonen søker da etter
en enhet som den kan sende bildet til.

Du kan bruke bilder som bakgrunner og
skjermsparere eller til og med til å identiﬁsere
en anroper.
1 Trykk på
og deretter på
.
2 Trykk på Mine ting og deretter på Mine

bilder.
3 Velg et bilde, og trykk på
.
4 Trykk på Bruk som, og velg mellom:

Organisere bildene
1 Trykk på
og deretter på
.
2 Trykk på Mine ting og deretter på Mine

bilder.
3 Trykk på
og deretter på Sorter etter.
4 Velg mellom Dato, Type og Navn.

Merk: I tillegg til å sortere bildene etter
kategori, kan du sortere dem manuelt ved
hjelp av alternativet Flytt.

Opprette en lysbildefremvisning
Hvis du vil se alle bildene du har på telefonen,
eller du vil bla gjennom det du har, kan du
opprette en lysbildefremvisning slik at du
slipper å åpne og lukke hvert enkelt bilde.
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Multimedia
1 Trykk på
og deretter på
.
2 Trykk på Mine ting og deretter på Mine

bilder.
3 Trykk på
og deretter på
Lysbildefremvisning.
4 Bruk
og for å bla deg gjennom
bildene, eller trykk på
hvis du vil vise
bildene i tilfeldig rekkefølge.

Mine lyder
Mappen Mine lyder inneholder Standard
lyder og Taleopptak. Herfra kan du
administrere, sende eller angi lyder som
ringetoner.

Bruke lyder
1 Trykk på
og deretter på
.
2 Trykk på Mine ting og deretter på Mine

Se på videoklipp

Se

1 Trykk på
og deretter på
.
2 Trykk på Mine ting og deretter på Mine

1
2

videoer.
3 Velg et videoklipp, og trykk på Spill.

Redigere et videoklipp
Når videoklippet avspilles i pausemodus, kan
du velge mellom en rekke alternativer for å
redigere videoklippet.

høre på den.
5 Trykk på
, og velg Bruk som.
6 Velg Taleringetone, Videoringetone,

Meldingstone, Start eller Slå av.

Mine videoer
Mappen Mine videoer inneholder en liste
over nedlastede videoklipp, samt dine egne
videoopptak på telefonen.
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TIPS! Du kan ikke redigere videoklipp som brukes
som ringetone.

M

lyder.
3 Velg Standard lyder eller Taleopptak.
4 Velg en lyd, og trykk deretter på Spill for å

3

TIPS! Du kan raskt slette en ﬁl i Mine ting ved
å trykke på den én gang slik at den utheves av
markøren, og deretter trykke på c-tasten. Trykk
på Ja for å bekrefte.

1 Velg et videoklipp, og trykk på Spill.
2 Trykk på og deretter på
.
3 Trykk på Videoredigeringsprogram, og

velg mellom:
Klipp – Klipp bort de delene du ikke vil bruke.
Slå sammen video – Slå sammen ett
videoklipp med et annet.
Slå sammen bilde – Slå sammen
videoklippet med et bilde fra mappen Bilder.
Tekstoverlegg – Legg til tekst i videoklippet.
Bildeoverlegg – Legg til et bilde i videoklippet.
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Sende et videoklipp
1 Velg et videoklipp, og trykk på
.
2 Trykk på Send, og velg mellom Melding,

E-post og Bluetooth.
3 Hvis du velger Melding eller E-post, blir

videoklippet lagt til en melding du skriver
og sender som vanlig. Hvis du velger
Bluetooth, får du spørsmål om du vil
aktivere Bluetooth. Telefonen søker da etter
en enhet som den kan sende videoklippet
til.

Bruke et videoklipp som ringetone
1 Velg et videoklipp, og trykk på
.
2 Trykk på Bruk som, og velg enten

Taleringetone eller Videoringetone.

Mine spill og programmer

g

Du kan laste ned nye spill og programmer til
telefonen, slik at du har noe å gjøre når du
har tid til overs.

.

Laste ned et spill

er.

et.

TIPS! Du kan raskt slette en ﬁl i Mine ting ved
å trykke på den én gang slik at den utheves av
markøren, og deretter trykke på c-tasten. Trykk
på Ja for å bekrefte.

1 Trykk på
og deretter
.
2 Trykk på Spill og programmer, og

deretter på Mine spill og programmer.
3 Velg Last ned spill, og trykk på Koble til.
4 Du kobles til webportalen, der du kan ﬁnne

spill du kan laste ned.

Spille et spill
1 Trykk på
og deretter
.
2 Trykk på Mine ting, og deretter på Mine

spill og programmer.
3 Velg et spill og trykk på Start.

Flash-innhold
Mappen Flash-innhold inneholder alle
opprinnelige og nedlastede SWF-ﬁler.

Vise en SWF-ﬁl
1 Trykk på
og deretter
.
2 Trykk på Mine ting og deretter Flash-

innhold.
3 Velg ønsket ﬁl, og trykk på Vis.

Dokumenter
Fra Dokumenter-menyen kan du vise alle
dokumentﬁlene dine. Herfra kan du vise
Excel-, Powerpoint-, Word-, TXT- og PDF-ﬁler.

Overføre en ﬁl til telefonen
Bluetooth er nok den enkleste metoden for å
overføre en ﬁl fra datamaskinen til telefonen.
Du kan også bruke LG PC Suite via
synkroniseringskabelen.
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Multimedia
Vise en ﬁl

3 Trykk på

1 Trykk på
og deretter
.
2 Trykk på Mine ting og deretter

Dokumenter.
3 Velg et dokument, og trykk på Vis.

Annet
Mappen Annet brukes til å lagre ﬁler som ikke
er bilder, lyder, videoer, spill eller programmer.
Den brukes på samme måte som mappen
Dokumenter. Hvis du overfører ﬁler fra
datamaskinen til telefonen, kan de havne i
Annet-mappen i stedet for i Dokumenter.
Hvis dette skjer, kan du ﬂytte dem.
Slik ﬂytter du en ﬁl fra Annet til Dokumenter:
1
2
3
4

Trykk på
og deretter
.
Trykk på Mine ting og deretter Annet.
Velg en ﬁl og trykk på .
Trykk på Flytt, og trykk deretter på Flytt
igjen.

Muvee-studio
Med Muvee-studio kan du lage en
lysbildevisning med musikk til.

Lage en ﬁlm
1 Trykk på
og deretter
2 Trykk på Muvee studio.
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.

for å legge til et bilde. Trykk
på bildene du vil ta med, og velg deretter
Ferdig.
4 Trykk på
for å velge en Muvee-stil.
Velg mellom:
5 Trykk på Spill for å se hva du har laget.
6 Trykk på
og deretter Lagre plassering
for å velge hvor du vil lagre ﬁlmen.
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Musikk
LG KU990i har en innebygd musikkavspiller
som gir deg muligheten til å spille alle
favorittsangene dine.
Hvis du vil åpne musikkavspilleren, trykker du
på
,
og deretter Musikk. Herfra har
du tilgang til en rekke mapper:

5
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Spille av en sang

All
Vid

1 Trykk på
og deretter
.
2 Trykk på Musikk og deretter Alle spor.
3 Velg sangen du vil spille av, og trykk på

1
2

4
5
6
7

Spill.
Trykk på for å sette sangen på pause.
Trykk på
for å gå til neste sang.
Trykk på
for å gå til forrige sang.
Trykk på
for å stoppe musikken og gå
tilbake til Musikk-menyen.
TIPS! Hvis du vil justere volumet mens du spiller
musikk, kan du trykke på .
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Lage en spilleliste

4 Det vises en liste over alle videoene dine.

Du kan lage din egen spilleliste ved å velge et
utvalg av sanger fra mappen Alle spor.

Velg dem du vil ta med i spillelisten. Det
vises et merke ved siden av navnene deres.
5 Trykk på Ferdig.

1 Trykk på
og deretter
.
2 Trykk på Musikk og deretter Spilleliste.
3 Trykk på Legg til, skriv inn navn på

spillelisten, og trykk på Lagre.
4 Mappen Alle spor vises. Trykk på alle

sangene du vil ta med i spillelisten. Det
vises et merke ved siden av navnene deres.
5 Trykk på Ferdig.

Taleopptaker
Bruk taleopptakeren for å spille inn
talenotater eller andre lyder.
1 Trykk på
og deretter
2 Trykk på Taleopptaker,

.
og velg mellom:
Varighet – Angi varighet for opptaket.
Alternativene er MMS-mld.størrels, 1min
og Ingen grense.
Kvalitet – Velg lydkvalitet. Alternativene er
Superskarp, Skarp og Normal.
Gå til Mine lyder – Åpne mappen
Taleopptak i Mine lyder.

Hvis du vil spille av en spilleliste, velger du
den og trykker på Spill.
Merk: Hvis du vil legge til en ny spilleliste, trykker
og deretter Legg til ny spilleliste.
du på

Video-spillelister
Alle videoene dine lagres under menyen
Video-spillelister.
1 Trykk på
og deretter
.
2 Trykk på Video-spillelister og deretter

Alle videoer. Det vises en liste over alle
videoklippene dine.
3 Trykk på Spill for å se på en video.
Du kan administrere videoklippene ved å lage
spillelister.
1 Trykk på
og deretter
.
2 Trykk på Video-spillelister og deretter

Spilleliste.
3 Trykk på Legg til, skriv inn navn på

spillelisten, og trykk på Lagre.

Spille inn lyd eller tale
1
2
3
4
5

Trykk på
og deretter
.
Trykk på Taleopptaker.
Trykk på
for å starte opptaket.
Trykk på for å avslutte opptaket.
Trykk på for å lytte til opptaket.

Bruke radioen
LG KU990i har en innebygd FM radio, slik at
du kan lytte til favorittradiostasjonene dine når
du er på farten.
Merk: Du må koble til hodetelefonene for å
kunne bruke radioen. Koble dem til kontakten
for hodetelefoner (dette er den samme
kontakten som laderen kobles til).
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Planlegger
Legge til en hendelse i kalenderen

Bruke datosøker

Br

1 Fra standby-skjermen velger du

1 Fra standby-skjermen velger du

1

, trykker
på , og velger deretter Planlegger. Velg
Kalender.
2 Velg datoen for en hendelse du vil legge til.
3 Trykk på
og deretter Legg til ny
hendelse.
TIPS! Du kan angi en ferieperiode i kalenderen.
Trykk på hver dag du er på ferie, én om gangen,
trykk deretter på og velg Ferie. Alle dagene
fargelegges i rødt. Når du skal stille inn en alarm,
kan du velge å utelukke dager angitt som ferie.

Legge til en oppføring i
oppgavelisten
1 Fra standby-skjermen velger du

, trykker på , og velger deretter
Planlegger.
2 Velg Gjøremål og trykk på Legg til.
TIPS! Hvis du vil redigere et element, kan du
merke det og trykke på . Deretter velger du
Rediger. Bekreft endringene ved å velge Lagre.

2
3
4
5

, trykker på , og velger deretter
Planlegger.
Velg Datosøker.
I Fra-feltet angir du ønsket startdato.
I Etter-feltet angir du antall dager.
Måldatoen vises nedenfor.

4

Stille alarmen
1 Fra standby-skjermen velger du

,

5

deretter , og til slutt Alarmer.
2 Velg
og trykk på Legg til ny.
Merk: Du kan angi inntil 5 alarmer.

Le

Legge til et notat

1

1 Fra standby-skjermen velger du

,
trykker på , og velger deretter Notater.
2 Hvis det ikke ﬁnnes noen notater fra før,
velger du Legg til. Hvis det allerede ﬁnnes
notater, velger du og deretter Legg til
ny.
TIPS! Du kan redigere et eksisterende notat.
Velg notatet du vil redigere, og trykk på
Rediger.

34 LG KU990i | Brukerhåndbok

2
3

2
3

4

r.

es

Bruke kalkulatoren

Konvertere enheter

1 Fra standby-skjermen velger du

1 Fra standby-skjermen velger du

2
3
4

5

,
trykker på , og velger deretter Verktøy.
Velg Kalkulator.
Trykk på nummertastene for å taste inn
tall.
For grunnleggende regnefunksjoner trykker
du på ønsket funksjon (+, –, *, /), etterfulgt
av =.
For mer avanserte regnefunksjoner trykker
du på og velger mellom +/- sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg og rad.

,
trykker på , og velger deretter Verktøy.
2 Velg Konverter.
3 Velg om du vil konvertere Valuta,
Overﬂate, Lengde, Vekt, Temperatur,
Volum eller Hastighet.
4 Deretter velger du måleenhet og oppgir
verdien du vil konvertere fra, fulgt av
enheten du vil konvertere til.

Legge en by til verdensklokken
1 Fra standby-skjermen velger du

,
trykker på , og velger deretter Verktøy.
2 Velg Verdensklokke.
3 Trykk på -ikonet og deretter Legg til by.
Skriv inn navnet på ønsket by, som vil vises
øverst på skjermen. Du kan også trykke på
Kart og velge ønsket by fra kartet.
4 Trykk på Velg for å bekrefte valget.
TIPS! Hvis du reiser utenlands, kan du endre
tidssone via verdensklokken ved å trykke på
og deretter Endre tidssone. Velg ønsket
tidssone på samme måte som ovenfor, og trykk
på Velg.
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PC Sync
Du kan synkronisere telefon og PC, slik at alle
viktige opplysninger og avtaler samsvarer, og
slik at du har en sikkerhetskopi.

Koble sammen telefon og PC
1 Koble USB-kabelen til telefonen og PC-en.
2 Dobbeltklikk på LG PC Suite-ikonet på

skrivebordet.
3 Klikk på Tilkoblingsveiviser og deretter

USB.
4 Klikk på Neste og deretter Neste en gang

til, og til slutt Avslutt. Telefonen og PC-en er
nå koblet sammen.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette
telefoninformasjon
1 Koble telefonen til PC-en, slik det beskrives

ovenfor.
2 Klikk på Back-up-ikonet, og velg enten

Back-up eller Gjenopprett.
3 Merk innholdet du vil sikkerhetskopiere
eller gjenopprette. Velg plasseringen der du
vil lagre sikkerhetskopien eller gjenopprette
informasjon fra. Klikk på OK.
4 Informasjonen sikkerhetskopieres.

Vise telefonﬁler på PC-en
1 Koble telefonen til PC-en, slik det beskrives

ovenfor.
2 Klikk på Innhold-ikonet.
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3 Alt av dokumenter, Flash-innhold, bilder,

lyder og videoer som er lagret på
telefonen, vises på skjermen i mappen LG
Phone.
TIPS! Ved å vise telefonens innhold på PC-en
blir det enklere å rydde i ﬁler, organisere
dokumenter og fjerne innhold du ikke lenger
trenger.

Sy
1
2
3
4

Synkronisere kontakter

Di

1 Koble telefonen til PC-en.
2 Klikk på Kontakter-ikonet.
3 Velg Overfør og deretter Importer fra

Nå
fra
Co

mobiltelefon. PC-en vil nå importere og
vise alle kontakter lagret på USIM-kortet og
i telefonminnet.
4 Klikk på Fil og velg Lagre. Du kan nå velge
hvor du vil lagre kontaktinformasjonen.
Merk: Hvis du vil sikkerhetskopiere
kontaktinformasjon lagret på USIM-kortet,
klikker du på SIM-kortmappen til venstre
på dataskjermen. Velg Rediger øverst på
skjermen, og deretter Merk alt. Høyreklikk
på kontaktene, og velg Kopier til kontakt.
Deretter klikker du på Telefonmappen til
venstre på skjermen, og alle numrene dine
vises.
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Synkronisere meldinger
1 Koble telefonen til PC-en.
2 Klikk på Meldinger-ikonet.
3 Alle meldingene på PC-en og telefonen

vises i mapper på skjermen.
4 Du kan redigere og ﬂytte på meldingene

ved hjelp av verktøylinjen øverst på
skjermen.

DivX Converter
Når installeringen er fullført, velger du DivX
fra Programﬁler på PC-en, deretter DivX
Converter og til slutt Converter.

ge

Dermed åpnes Konverter-programmet.
Bruk pilene i programmet til å endre
konverteringsformatet til Mobil. Ved å
høyreklikke på programboksen og velge
Egenskaper kan du endre plasseringen der de
konverterte ﬁlene lagres.

k
.

Når du er klar til å konvertere ﬁler, er det bare
å dra og slippe ﬁlene i programmet, der de
analyseres. Deretter velger du Konverter for å
starte konverteringsprosessen. Når prosessen
er fullført, vises et vindu med melding om at
konverteringen er ferdig.

og

Den konverterte ﬁlen kan nå overføres til
telefonen, enten ved hjelp av Masselagring
eller opplasting av innhold ved hjelp av PC
Sync-programvaren.

37

Internett
Internett-tilgang

Lagre en side

En

1 Fra standby-skjermen velger du

1 Åpne ønsket webside slik det forklares

1

, trykker på
, og velger deretter
Nettleser.
2 Hvis du vil gå direkte til nettleserens
startside, velger du Hjem. Du kan også
velge Tast inn adresse og deretter taste
inn ønsket URL, fulgt av Koble til.

ovenfor.
2 Trykk på
og velg Lagre denne siden.
3 Angi et navn på websiden, slik at du enkelt
kjenner den igjen.
4 Trykk på Lagre.

2

Bruke bokmerker
Ved å bruke bokmerker og lagre websider, får
du raskt og enkelt tilgang til favorittwebsidene
dine.
1 Fra standby-skjermen velger du

, trykker på
, og velger deretter
Nettleser.
2 Velg Bokmerker. En liste over
bokmerkene dine vises på skjermen.
3 Hvis du vil legge til et nytt bokmerke,
velger du og trykker på Legg til ny.
Angi et navn på bokmerket, fulgt av URLadressen.

TIPS! Med denne menyen kan du også
redigere navn på lagrede sider, beskytte eller
fjerne beskyttelse av skjermnotater, samt
slette lagrede sider.

Åpne en lagret side
1 Fra standby-skjermen velger du

, trykker på
, og velger deretter
Nettleser.
2 Velg Lagrede sider.
3 Velg ønsket side, trykk på , og deretter
Åpne.

Vise nettleserloggen
1 Fra standby-skjermen velger du

, trykker på
, og velger deretter
Nettleser. Velg Logg.
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Endre nettleserinnstillinger
1 Fra standby-skjermen velger du

, trykker
på
, og velger deretter Nettleser. Velg
Innstillinger.
2 Du kan endre Proﬁler, Tegnsett
omkoder, Cache, Cookies, JavaScript
og Sikkerhet. Hvis du vil tilbakestille
alle innstillinger, velger du Tilbakestill
innstillinger.

Bruke telefonen som modem
KU990i kan også brukes som modem for
PC-en din, slik at du får tilgang til Internett
også når du ikke kan koble til via kabler. Du
kan bruke enten USB-kabelen eller Bluetooth.

Via Bluetooth:
1 Bluetooth må være slått På og Synlig på
både PC-en og KU990i.
2 Par PC og KU990i slik at det kreves et
passord for tilkobling.
3 Bruk Tilkoblingsveiviser i LG PC Suite
for å opprette en aktiv Bluetooth-tilkobling.
4 Klikk på Kommunikasjon på PC-en.
Klikk deretter på Innstilling.
5 Klikk på Modem.
6 Velg Standardmodem over Bluetoothkobling og klikk på OK. Det vises på
skjermen.
7 Klikk på Koble til, og PC-en vil koble til via
KU990i.

Via USB-kabelen:
1 LG PC Suite må være installert på PC-en.
2 Koble KU990i til PC-en ved hjelp av
USB-kabelen, og åpne deretter LG PC
Suite-programvaren.
3 Klikk på Kommunikasjon på PC-en. Klikk
deretter på Innstillinger og velg Modem.
4 Velg LG Mobile USB Modem og deretter
OK. Det vises på skjermen.
5 Klikk på Koble til, og PC-en vil koble til via
KU990i.
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Innstillinger
I denne mappen kan du tilpasse innstillingene
for å gjøre KU990i mer personlig.

Endre skjerminnstillinger
1 Trykk på
og velg deretter
.
2 Trykk på Skjerminnstillinger og velg

deretter mellom:
Tema på hovedskjerm – Velg tema for
standby-skjermen eller utgående anrop.
Klokke og kalender – Velg om disse skal
vises på standby-skjermen.
Lysstyrke – Juster lysstyrken for skjermen.
Bakgrunnsbelysning – Velg hvor lenge
bakgrunnsbelysningen skal være på.
Merk: Jo lenger bakgrunnsbelysningen er
på, jo mer batteri brukes. Dermed kan det
være du må lade opp telefonen oftere.
Telefontema – Du kan raskt endre
utseendet til skjermen.
Skrift – Endre skriftfarge.

Tilpasse proﬁler
Du kan raskt endre proﬁl på standbyskjermen. Det er bare å trykke på ikonet for
den aktive proﬁlen i det øvre høyre hjørnet.
Ved hjelp av innstillingsmenyen kan du
tilpasse innstillingene for hver proﬁl.
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1 Trykk på
og velg deretter
.
2 Trykk på Proﬁler og velg deretter den

proﬁlen du vil redigere. Du kan ikke
redigere proﬁlene Lydløs og Bare vibrer.
3 Trykk på
og velg Rediger.

Endre telefoninnstillingene
Nyt friheten ved å kunne tilpasse KU990i, slik
at telefonen fungerer slik du foretrekker det.
TIPS! Når du skal bla gjennom en liste over
valg, trykker du på det siste elementet som
vises, og fører ﬁngeren oppover på skjermen.
Listen ﬂyttes oppover, slik at ﬂere elementer
vises.
1 Trykk på
, og velg deretter
.
2 Trykk på Telefoninnstillinger og velg

deretter fra listen nedenfor.
Dato og tid – Juster dato- og
tidsinnstillinger, eller velg å oppdatere
klokkeslettet automatisk når du reiser eller
i forbindelse med sommertid.
Strømsparing – Endre fabrikkinnstillingen
for strømsparing På eller Av.
Språk – Endre skjermspråk for KU990i.
Sikkerhet – Endre sikkerhetsinnstillingene,
inkludert PIN-koder, telefonlås og
automatisk tastelås.
Tilkolingsmulighet – Du ﬁnner mer
informasjon under Endre
tilkoblingsinnstillinger på denne siden.
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Minneadministrator – Du ﬁnner mer
informasjon under Bruke
Minneadministrator.
Kalibrering av tastatur – Tilbakestill
skjermen slik at den er enkel å bruke.
Tilbakestill innstillinger – Tilbakestill
alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.
Telefoninformasjon – Vis teknisk
informasjon om KU990i.

Endre tilkoblingsinnstillinger
Tilkoblingsinnstillingene er allerede
konﬁgurert av nettverksoperatøren, så
telefonen er klar til bruk. Du kan endre
innstillingene ved hjelp av denne menyen.
og deretter
. Trykk på
Trykk på
Telefoninnstillinger og velg Tilkobling.

Bruke Minnebehandling

en

KU990i har tre tilgjengelige minner:
telefonminnet, USIM-kortet og et eksternt
minnekort (det er mulig du må kjøpe
minnekortet separat).

e,

Ved hjelp av Minnebehandling kan du ﬁnne ut
hvor mye minne som er i bruk, og hvor mye
som er ledig.

er

Trykk på
og deretter
. Velg
Telefoninnstillinger og deretter
Minnebehandling.

Bruke Flymodus
Du slår på Flymodus ved å velge
og
deretter
. Trykk på Flymodus og velg På.
I Flymodus kan du ikke foreta anrop, koble til
Internett, sende meldinger eller bruke
Bluetooth.

Sende og motta ﬁler via Bluetooth
Bluetooth er en ﬁn måte å sende og motta
ﬁler på, siden det er raskt, enkelt og ikke
nødvendig med ledninger for å koble til. Du
kan også koble til et Bluetooth-headsett for å
foreta og motta anrop.
Sende en ﬁl:
1 Åpne ﬁlen du vil sende – vanligvis en
bilde- video- eller musikkﬁl.
2 Trykk på
og velg Send.
Velg Bluetooth.
3 Trykk på Ja for å slå på Bluetooth.
4 KU990i søker automatisk etter andre
Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
5 Velg enheten du vil sende ﬁlen til, og trykk
på Velg.
6 Filen sendes.
TIPS! Hold øye med fremdriftslinjen, hvis du
vil være sikker på at ﬁlen blir sendt.

n.
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Innstillinger
Motta en ﬁl:

4 Velg enheten du vil pare telefonen med,

1 Bluetooth må være slått På og Synlig. Du

oppgi passordet, og trykk på OK.
5 Telefonen kobles til den andre enheten, der
du oppgir det samme passordet.
6 Den passordbeskyttede Bluetoothforbindelsen er nå klar.

ﬁnner mer informasjon i avsnittet Endre
Bluetooth-innstillinger lenger ned.
2 Du får en melding der du blir bedt om å
godta ﬁlen fra avsenderen. Trykk på Ja for
å motta ﬁlen.
3 Du kan se hvor ﬁlen er lagret, og du kan
velge å Vise ﬁlen eller Bruke som
bakgrunn. Filer lagres som regel i den
relevante mappen under Mine ting.
Endre Bluetooth-innstillinger:
1 Trykk på
og velg Innstillinger.
2 Velg Bluetooth og deretter Innstillinger.

Du kan gjøre endringer i:

Pare med en annen Bluetooth-enhet
Ved å pare KU990i og en annen enhet, kan
du opprette en passordbeskyttet forbindelse.
Dette gjør forbindelsen sikrere.
1 Kontroller at Bluetooth er På og Synlig.
Du kan endre synlighet i Innstillingermenyen.
2 Trykk på Parede enheter og deretter Ny.
3 KU990i søker etter enheter.
Når søket er fullført, vises Oppdater og
Legg til på skjermen.
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Bruke et Bluetooth-headsett
1 Kontroller at Bluetooth er På og Synlig.
2 Følg instruksjonene som fulgte med

headsettet for å sette headsettet i
paringsmodus og pare enhetene.
3 Trykk på Ja for å Koble til nå. KU990i
bytter automatisk til Headsett-proﬁl.
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Programvareoppgradering
LG oppgraderingsprogram for
mobiltelefonprogramvare
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
installerer og bruker dette programmet, kan
du gå til http://update.lgmobile.com.
Med denne funksjonen kan du raskt og enkelt
oppgradere programvaren til siste versjon
via Internett, uten at du trenger å besøke et
servicesenter.
Oppgraderingsprogrammet for
mobiltelefonprogramvare krever
brukerens fulle oppmerksomhet under
hele oppgraderingsprosessen. Les alle
instruksjoner og merknader som vises ved
hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom
på at hvis du fjerner USB-kabelen eller
batteriene under oppgraderingen, kan dette
gjøre alvorlig skade på telefonen. Produsenten
tar ikke ansvar for eventuelt tap av data ved
oppgradering, derfor anbefales det at du
skriver ned all viktig informasjon på forhånd
for sikkerhets skyld.
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Tilbehør

N

Et variert utvalg av tilbehør er tilgjengelig for mobiltelefonen din, og selges i noen tilfeller
separat. Du kan velge utstyr i henhold til egne kommunikasjonsbehov. Forhør deg om
tilgjengeligheten hos din lokale forhandler.

De
ne
W-

Basistilbehør:

Reiselader

Batteri

Ekstrautstyr:
•

USB-kabel

•

Stereoheadset

•

Billader

•

Stereoheadset med fjernkontroll

•

Monoheadset

•

Minnekort

MERK:
•

Denne listen over tilbehør er ikke komplett. Ta kontakt med en lokal forhandler for å få
en oversikt over hvilket tilbehør som er tilgjengelig der du bor.

•

Bruk alltid ekte LG-tilbehør.

•

Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.

•

Noe tilbehør kan variere eller ikke være tilgjengelig i alle markeder.
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Nettverkstjeneste

Tekniske opplysninger

Denne telefonen er ment for bruk på
nettverket GSM 900/DCS 1800/PCS1900/
W-CDMA.

Generelt

Flere av funksjonene i denne veiledningen
er nettverkstjenester. Dette er spesielle
tjenester som du får tilgang til gjennom
tjenesteleverandøren. Før du kan benytte
noen av nettverkstjenestene, må du abonnere
på dem fra tjenesteleverandøren. Du får
også instruksjoner for hvordan de brukes fra
tjenesteleverandøren.

Produktnavn: KU990i
System: GSM 900/DCS 1800/
PCS 1900/W-CDMA

Omgivelsestemperatur
Maks: +55 °C (bruk), +45 °C (lading)
Min: –10 °C

å
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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
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Les disse enkle retningslinjene. Det kan
være farlig eller ulovlig å ikke følge disse
retningslinjene. Du ﬁnner mer detaljert
informasjon i denne håndboken.

ADVARSEL
• Mobiltelefoner skal alltid være slått av om

bord i ﬂy.
• Ikke hold telefonen i hånden mens du

kjører.
• Ikke bruk telefonen i nærheten av

bensinstasjoner, drivstoffdepoter, kjemiske
anlegg eller sprengningsområder.
• For din egen sikkerhet må du KUN bruke
ORIGINALE batterier og ladere.
• Ikke bruk telefonen når den lades hvis du er
våt på hendene. Det kan føre til elektrisk
støt eller alvorlig skade på telefonen.
• Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor
rekkevidden til små barn. Den inneholder
små deler som, hvis de tas fra hverandre,
kan være farlige for barn.

FORSIKTIG
• Slå av telefonen alle steder der dette er

pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus.
Den kan påvirke medisinsk utstyr.
• Nødanrop er kanskje ikke mulig i alle
mobilnett. Du bør derfor aldri være
helt avhengig av telefonen for å foreta
nødanrop.

• Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå

skade på telefonen.
• All bruk av radiosendere medfører fare

for forstyrrelser i elektroniske apparater
i nærheten. Selv mindre forstyrrelser kan
påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
• Batterier skal kastes i henhold til gjeldende
lovverk.
• Ikke demonter telefonen eller batteriet.
• Det kan være fare for eksplosjon hvis
batteriet byttes ut med feil type batteri.

Eksponering for radiobølger
Informasjon om eksponering for radiobølger
og SAR (Speciﬁc Absorption Rate)
Mobiltelefonmodellen KU990i er designet
for å overholde relevante sikkerhetskrav for
eksponering for radiobølger. Disse kravene er
basert på vitenskapelige retningslinjer som tar
hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle
brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.
• Retningslinjene for eksponering for

radiobølger bruker måleenheten SAR
(Speciﬁc Absorption Rate). SAR-tester er
utført med standardiserte metoder der
telefonen sender med den maksimale styrken
den er sertiﬁsert for i alle frekvensbånd som
brukes.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
• De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike

SAR-verdier, men de er alle laget for å følge
relevante retningslinjer for eksponering for
radiobølger.
• SAR-grensen som anbefales av ICNIRP
(International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection), er 2 W/kg som
gjennomsnitt for 10 gram vev.
• De høyeste SAR-verdiene DASY4 har
testet for denne telefonmodellen, er 0,826
W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret,
og 0,631 W/kg (10 g) når den bæres på
kroppen.
• Informasjon om SAR-data for innbyggere i
land/regioner som har vedtatt SARgrensen
anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers): Denne grensen er
1,6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

• Hold enheten unna elektroniske

•
•
•
•

•

•
•

Produktbehandling og vedlikehold
•

ADVARSEL
Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som
er godkjent for bruk med denne bestemte
modellen. Bruken av alle andre typer kan
ugyldiggjøre godkjenning eller garantier som
gjelder for telefonen, og kan være farlig.
• Ikke demonter denne enheten. Ta den med

til en kvaliﬁsert servicetekniker når det er
nødvendig med reparasjoner.
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•
•

apparater som TV-apparater, radioer og
datamaskiner.
Enheten bør holdes unna varmekilder som
radiatorer eller komfyrer.
Den må ikke slippes i gulvet.
Ikke utsett enheten for mekaniske
vibrasjoner eller støt.
Belegget på telefonen kan bli ødelagt
hvis det tildekkes med emballasj eller
vinylemballasje.
Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av
enheten. (Du må ikke bruke løsemidler
som benzen, tynner eller alkohol.)
Ikke utsett denne enheten for store
mengder røyk eller støv.
Ikke oppbevar telefonen nær kredittkort.
Det kan det kan påvirke informasjonen i
magnetstripene.
Ikke trykk på skjermen med en hard
gjenstand da det kan forårsake skade på
telefonen.
Ikke utsett telefonen for væske eller
fuktighet.
Bruk tilbehøret, for eksempel øretelefoner,
med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis
det ikke er nødvendig.
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Effektiv telefonbruk
Elektroniske enheter
Alle mobiltelefoner kan få forstyrrelser som
kan påvirke ytelsen.
• Ikke bruk mobiltelefonen nær medisinsk

utstyr uten å be om tillatelse først. Unngå å
plassere telefonen over pacemakere, dvs. i
brystlommen.
• Noen høreapparater kan bli forstyrret av
mobiltelefoner.
• Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TVapparater, radioer, PC-er osv.

Sikkerhet på veien
Undersøk gjeldende lover og regler for
mobiltelefoner i områder der du kjører.
• Ikke bruk håndholdte telefoner mens du

kjører.
• Konsentrer deg om å kjøre.
• Bruk et håndfrisett hvis det er tilgjengelig.
• Sving av veien og parker før du foretar eller

svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever
det.
• Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre
enkelte elektroniske systemer i bilen, for
eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.

• Når kjøretøyet ditt er utstyrt med

kollisjonspute, må du ikke hindre den
med installert eller bærbart, trådløst
utstyr. Det kan føre til alvorlige skader
fordi kollisjonsputen ikke fungerer som
den skal.
Hvis du hører på musikk når du er ute, må du
kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at
du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er
spesielt viktig når du skal gå over gaten.

Sprengningsområder
Ikke bruk telefonen i områder der det pågår
sprengning. Legg merke til eventuelle
begrensninger, og følg alle gjeldende lover
og regler.

Omgivelser som kan være
eksplosive
• Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.

Ikke bruk telefonen nær drivstoff eller
kjemikalier.
• Ikke frakt eller lagre brennbar gass, væske
eller eksplosiver i samme rom i bilen som
du oppbevarer telefonen og tilbehør i.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Om bord i ﬂy
Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser
om bord i ﬂy.
• Slå av mobiltelefonen før du går om bord i
ﬂy.
• Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra
mannskapet.

• Ikke demonter eller kortslutt batteriet.
• Hold metallkontaktene på batteriet rene.
• Bytt ut batteriet når ytelsen ikke lenger

•

Barn

•

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor
rekkevidden til små barn. Det gjelder også
små deler som kan føre til risiko for kvelning
hvis de tas fra hverandre.

•

Nødanrop

•

Nødanrop er kanskje ikke mulig i alle
mobilnett. Du bør derfor aldri være
helt avhengig av telefonen for å foreta
nødanrop. Undersøk hos den lokale
tjenesteleverandøren.

•

•

Batteriinformasjon og vedlikehold
• Du trenger ikke å lade batteriet helt ut

før du lader det opp på nytt. I motsetning
til andre batterisystemer er det ingen
minneeffekt som setter batteriets ytelse på
spill.
• Bruk bare LG-batterier og -ladere.
LG-ladere er utviklet for å maksimere
batterilevetiden.
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er tilstrekkelig. Batteriet kan lades opp
hundrevis av ganger før det må skiftes ut.
Hvis batteriet ikke har vært brukt på lenge,
bør du lade det opp for å maksimere
ytelsen.
Ikke utsett batteriladeren for direkte sollys
eller bruk den i miljøer med høy fuktighet,
for eksempel baderom.
Ikke oppbevar batteriet på varme eller
kalde steder, da dette kan redusere
batteriytelsen.
Det kan være fare for eksplosjon hvis
batteriet byttes ut med feil type batteri.
Kast batterier i henhold til produsentens
instruksjoner. Resirkuler batterier hvis du
har mulighet til det. De må ikke kastes
som husholdningsavfall.
Hvis du trenger å bytte ut batteriet, tar
du det med til nærmeste autoriserte
forhandler eller servicesenter for LG
Electronics.
Du bør alltid koble laderen fra strømuttaket
når telefonen er ferdig ladet, slik at laderen
ikke bruker unødvendig mye strøm.
Den faktiske batterivarigheten vil være
avhengig av nettverkskonﬁgurasjon,
produktinnstillinger, bruksmønster, batteri
og miljøbetingelser.
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Håndskriftsgjenkjenning

G

Håndskriftgjenkjenning tolker pekerbevegelser
som bokstaver, tall eller andre tegn,
og viser disse tegnene som tekst.
Håndskriftgjenkjenning kan bare brukes der
det er mulig å skrive inn tekst.

H

Merk: De ﬂeste bokstaver kan skrives med ﬂere
ulike typer pennestrøk. Dette vises i tabellen
nedenfor. Det er ikke pennestrøkene som avgjør
om resultatet blir store eller små bokstaver. Det
er plasseringen på skjermen som avgjør om
resultatet blir store eller små bokstaver.

I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Alfabet

R

Hvis du velger modus for store bokstaver
(ABC), blir resultatet store bokstaver selv om
du skriver små bokstaver, og omvendt.

T

I modus for store bokstaver vil resultatet for
eksempel bli en stor F selv om pennestrøkene
dine lager en liten f.

Bokstav
A
B
C
D
E
F

Pennestrøk

S
U
V
W
X
Y
Z
ß

Funksjoner
Funksjon

Tall
Pennestrøk

Tall skrives over pilen.

Mellomrom

Tall
0

Tilbake

1

Pennestrøk

2
Enter

3
4

Bytt
tekstmodus

5
6
7

Tegn

8

Tegn
Punktum
.

9

Pennestrøk

@
Merk: Start pennestrøket i den enden som er
merket med et punkt.

Tall
Skriv bokstaven slik det vises i tabellen
ovenfor, deretter tegner du inn aksenten over
pilen. Bokstaver med tødler, for eksempel ö
og ü, følger samme prinsipp.

KU990i Brugermanual
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Tillykke med købet af den avancerede og
kompakte KU990i-telefon fra LG. Den er
designet til at fungere med den seneste digitale
mobilkommunikationsteknologi.
Bortskaffelse af din gamle telefon
1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket
af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra
husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af
regeringen eller de lokale myndigheder.
3 Den korrekte bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre de
mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige indvirkninger.
4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon,
skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du
købte produktet.

Noget af indholdet i denne manual kan adskille sig fra din telefon afhængig af
softwaren i telefon eller din tjenesteudbyder.
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Sådan lærer du telefonen at kende
Stik til oplader, kabel, håndfri

Å
Kameratilstand

TIP: Hvis du vil tilslutte USB-kablet, skal du vente, indtil
telefonen er tændt og har registreret netværket.
Tasten Lås/lås op

Indvendig kameralinse
Afslut/tændtast
Afslutter eller afviser et
opkald. Tænder eller slukker
telefonen. Tryk én gang
for at vende tilbage til
standbyskærmbilledet.
Fjern-tast
Sletter et tegn
med hvert tryk.

Opkaldstast
Ringer til et
telefonnummer og
besvarer indgående
opkald.

ADVARSEL: Hvis der placeres en tung genstand
på telefonen, eller hvis du sidder på den, mens den er i
lommen, kan det beskadige telefonens LCD-skærm og
berøringsskærm.
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Optageknap

nd

Åben visning
Drejeknap
Zoomer ind eller ud i kamera- eller videotilstand.
Ruller gennem menuer.
TIP: Du kan justere lydstyrken, når du lytter til musik,
spiller spil og under et opkald.
ADVARSEL: Tæt kontakt med magnetiske
genstande kan ødelægge hjultasten.

Batteridæksel
Batteri
Mikrofon

Stik til USIM-kort
Optageknap

Lyssensor
Blitz
Kameralinse
Kameratilstand

Stik til hukommelseskort
Tasten Lås/lås op

5

Installation af USIM og batteri

1 Fjern batteridækslet
Tryk på batteriets låseknap øverst på
telefonen og hold den nede, og løft
batteridækslet af.

In

3
2 Sådan fjernes batteriet
Hold på batteriets øverste kant, og løft
batteriet ud af batterirummet ved hjælp af
batteridækslet.
ADVARSEL: Du skal ikke bruge neglene,
når du fjerner batteriet.
ADVARSEL: Du må ikke fjerne batteriet,
når telefonen er tændt, da det kan beskadige
telefonen.

4
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Installation af USIM og batteri

f

3 Installation af USIM-kortet
Skub USIM-kortet ind i holderen til
USIM-kortet. Sørg for, at det guldfarvede
kontaktområde på kortet vender nedad.
Hvis du vil fjerne USIM-kortet, skal du
trække det forsigtigt i den modsatte retning.

5 Opladning af telefonen
Skub forsiden af opladerens stik tilbage på
siden af KU990i. Isæt opladeren, og sæt
stikket i en stikkontakt. KU990i skal oplades,
indtil en meddelelse om, at batteriet er helt
opladet, vises på skærmen.

4 Installation af batteriet
Sæt først toppen af batteriet ind under
batterirummets øverste kant. Sørg for, at
batteriets kontakter ﬂugter med telefonens
kontakter. Tryk ned på den nederste del af
batteriet, indtil det klikker på plads.
7

Hukommelseskort

M

Installation af et hukommelseskort

1 Fra startskærmbilledet skal du vælge

Udvid den hukommelsesplads, der er
tilgængelig på telefonen, ved hjælp af et
hukommelseskort. KU990i
understøtter hukommelseskort på op til 2 GB.

derefter trykke på
og vælge
Telefonindstillinger.
2 Tryk på Hukommelsesstyring, og vælg
derefter Ekstern hukommelse.
3 Tryk på Format, og bekræft derefter dit
valg.
4 Indtast adgangskoden, hvis der er angivet
en, og kortet bliver derefter formateret og
er klar til brug.

TIP: Hukommelseskort er ekstraudstyr.
1 Fjern batteriet og batteridækslet som før.
2 Isæt hukommelseskort.

Skub hukommelseskortet ind i stikket
øverst, indtil det klikker på plads.
Sørg for, at det guldfarvede kontaktområde
vender nedad.

,

TIP: Hvis du vil ændre standardlagerplaceringen,
skal du åbne Hukommelsesstyring fra menuen
Telefonindstillinger og vælge indstillingerne for
Primært lager.

Bemærk: Hvis hukommelseskortet allerede
indeholder oplysninger, bliver de automatisk
gemt i den rigtige mappe, så f.eks. videoer
gemmes i mappen Mine videoer.

Overførsel af kontakter
3 Sæt batteridækslet på igen.

Formatering af hukommelseskortet
Hvis hukommelseskortet allerede er
formateret, kan du begynde at bruge det. Hvis
ikke kortet er formateret, skal du gøre det.
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Sådan overføres kontakter fra dit USIM-kort til
telefonen:
1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

og Kontakter.
2 Tryk på Indstillinger og derefter Kopier.
3 Vælg Tlf. til SIM, og tryk på OK.
4 Vælg Alle på en gang eller En ad

gangen og tryk på OK.
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Mine ting
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Standbyskærmbilledet
Når KU990i ikke er i brug, vender den tilbage
til startskærmbilledet. Her kan du få adgang til
alle menuindstillingerne, foretage et hurtigt
opkald og se statussen for telefonen - samt
mange andre ting.

Statuslinje

Multitasking

Hu
de

Tip til berøringsskærm
Startskærmbilledet er også et godt sted at få
lært berøringsskærmen at kende.
Hvis du vil vælge et element, skal du trykke
på ikonet. KU990i vibrerer en anelse, når den
registrerer, at du har trykket på en indstilling.
Hvis du vil rulle gennem lister, skal du trykke på
det sidste synlige element og lade ﬁngeren
glide op ad skærmen. Listen ﬂyttes op, så ﬂere
elementer er synlige.

Genvejspile

Hurtigtaster

• Der er ingen grund til at trykke hårdt, da

berøringsskærmen er følsom nok til at
registrere selv et let men fast tryk.
• Brug spidsen af ﬁngeren til at trykke på
den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du
ikke trykker på nogle af de andre taster
omkring den.
• Når skærmlyset er slået fra, skal du trykke
på tasten Lås/lås op til højre
for at gendanne startskærmbilledet.
• Du må ikke dække telefonen med en æske
eller et cover, da berøringsskærmen ikke
fungerer, når den er tildækket.

Skriv besked

▲ Genvejsmenu
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Hu

Hurtigtasterne
Hurtigtasterne giver nem adgang via ét tryk til
de funktioner, du bruger mest.
Tryk for at åbne hele menuen, der er
opdelt i ﬁre undermenuer. Tryk på hver
undermenus lodrette fane for at få vist
ﬂere indstillinger.

Tryk for at få adgang til menuen
Beskedindstillinger. Her kan du oprette
en ny SMS eller e-mail, eller du kan se
mappen med dine beskeder.

Tryk for at få vist berøringstastaturet, så
du kan foretage et opkald. Indtast
nummeret som du ville på et normalt
tastatur, og tryk på
eller
.
Hvis du vil starte et videoopkald med
nummeret, skal du trykke på
, når
du har indtastet nummeret.

Tryk for at åbne adressebogen. Fanerne
vises i alfabetisk rækkefølge til venstre
på skærmbilledet, så du nemt kan ﬁnde
den kontakt, du leder efter. Du kan også
oprette nye kontakter og redigere
eksisterende kontakter.

Råd til kunden
Med henblik på en bedre antennemodtagelse foreslår LG, at du holder telefonen som
afbilledet på ﬁguren nedenfor.

0

X

Du må ikke dække antenneområdet med hånden under et opkald, og når du bruger en
Bluetooth-forbindelse. Det kan nedsætte lydkvaliteten.
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Standbyskærmbilledet

O

Statuslinjen

Så
vi

Statuslinjen angiver ved hjælp af forskellige
ikoner f.eks. signalstyrke, nye meddelelser og
batterilevetid, samt om Bluetooth eller GPRS
er aktiv.

1
2

Nedenstående tabel forklarer betydningen af
de ikoner, du kan se på statuslinjen.
Ikon

Beskrivelse
Multitasking

3

Ikon

Beskrivelse
Proﬁlen Normal er i brug

Åbne programmer

Proﬁlen Udendørs er i brug

Netværkssignalstyrke
(antallet af linjer varierer)

Proﬁlen Stille er i brug
Proﬁlen Headset er i brug

Intet netværkssignal
Resterende batterilevetid
Batteriet er tomt
Ny SMS
Ny talebesked
Beskedindbakke er fuld
Beskeden kunne ikke sendes

Opkald omstilles
GPRS er tilgængelig
EDGE er i brug
Roaming
Flytilstand er valgt
Bluetooth er aktiv

En alarm er indstillet

HSDPA er tilgængelig

Proﬁlen Vibration er i brug

3G er tilgængelig
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4

Opkald
Sådan foretages et opkald eller
videoopkald

Sådan foretages et opkald fra
kontakter

for at åbne tastaturet.
1 Tryk på
2 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet.

1 På standbyskærmbilledet skal du trykke på

Hvis du vil slette et tal, skal du trykke på
tasten C.
3 Tryk på
eller tasten
for at starte
opkaldet. Tryk på
for at foretage et
videoopkald.
4 Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke
på tasten
.

2 Vælg den fane, der står i alfabetisk

TIP! For at indtaste + ved internationale
.
opkald, skal du trykke to gange på
TIP! Tryk på knappen Lås/lås op for at låse
berøringsskærmen for at forhindre, at der
foretages et opkald ved en fejl.
TIP! Hvis du vil have vist tastaturet under et
opkald, skal du trykke på
.

for at åbne adressebogen.
rækkefølge, svarende til det første bogstav
i den kontakt, du vil ringe til. Så for
‘Hjemme’ skal du vælge E-H.
3 Tryk på den kontakt, du vil ringe til, på
listen, og vælg det nummer, der skal
bruges, hvis du har gemt mere end ét.
4 Tryk på Opkald.
TIP! Du kan søge efter kontakter fra
opkaldsskærmbilledet. Tryk på
, og
vælg Søg efter kontakter. Rul igennem
kontakterne, eller indtast de første par cifre i
et nummer for at begrænse listen.

Sådan besvares og afvises et
opkald
Når telefonen ringer, skal du trykke på tasten
for at besvare opkaldet.
Tryk på tasten
for at slå lyden fra. Det
er praktisk, hvis du har glemt at ændre
proﬁlen til Stille under et møde.
Tryk på tasten
en gang til for at afvise
det indgående opkald.
13

Opkald
Indstillinger for indgående opkald

Hu
Lyd fra - Tryk på
for at slå mikrofonen
fra, så den person, du taler med, ikke kan
høre dig.
Højttaler - Tryk på
til.

for at slå højttaleren

Du
til
1
2
3

Parker - Tryk på Parker for at parkere et opkald.
Tryk på Genoptag for at fortsætte samtalen.
Tastatur - Tryk på
for at åbne et
numerisk tastatur, så du kan navigere i
menuer med nummererede indstillinger. Når
du f.eks. ringer til call centre eller andre
automatiske telefontjenester.
Parker

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over
indstillinger eller listen over kontakter, skal du trykke
på det sidste synlige element og lade ﬁngeren
glide op ad skærmen. Listen ﬂyttes op, så ﬂere
elementer er synlige.
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Indstillinger - Vælg fra en liste med ekstra
indstillinger for indgående opkald, inklusive
Gå til kontakter og Gå til beskeder, så du
kan kontrollere dine meddelelser og tilføje
kontakter under et opkald. Du kan også
afslutte opkaldet her fra ved at trykke på
Afslut opkald.

Justering af opkaldslydstyrken
Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald,
skal du dreje drejeknappen med uret for at
øge lydstyrken eller mod uret for at sænke
lydstyrken.

4

Hv
du
de
ho
på
de

Så
1
2
3
4
5

n

ald.
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u

d,

Hurtigkald

6 Hvis du vil afslutte det ene eller begge

og vælge
opkald, skal du trykke på
Afslut efterfulgt af Alle eller Aktive.

Du kan tildele en kontakt, du ofte ringer til,
til et lynopkaldsnummer.

TIP! Du kan kombinere dine opkald ved at
vælge
og derefter Tilslut. Kontroller, at din
netværksudbyder understøtter konferenceopkald.

1 Tryk på
, og vælg Kontakter.
2 Tryk på Lynopkald.
3 Telefonsvareren er allerede indstillet til

lynopkald 1. Dette kan ikke ændres. Tryk
på et hvilket som helst andet nummer for
at tildele det til en lynopkaldskontakt.
4 Adressebogen åbnes. Vælg den kontakt, du
vil tildele til det pågældende nummer ved
at trykke på telefonnummeret én gang.
Hvis du vil ringe til et lynopkaldsnummer, skal
på standbyskærmbilledet og
du trykke på
derefter trykke på det tildelte nummer og
holde det nede, indtil kontakten vises
på skærmen. Opkaldet starter automatisk, så
.
der er ingen grund til at trykke på

Sådan foretages et andet opkald
1 Under det første opkald skal du trykke på
2
3
4
5

og vælge Tilføj nyt opkald.
Indtast nummeret, eller søg efter dine
kontakter.
Tryk på
for at oprette forbindelse.
Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet.
Det første opkald låses, og opkaldet parkeres.
Tryk på Ombyt for at skifte mellem
opkaldene.

Bemærk: Du opkræves penge for hvert
opkald, du foretager.

Brug af omstilling
1 Tryk på
2
3

4
5

, vælg
og
Opkaldsindstillinger.
Tryk på Viderestil opkald, og vælg
Videoopkald og/eller Taleopkald.
Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når
linjen er optaget, når der ikke bliver svaret,
eller når du er uden for rækkevidde.
Indtast det nummer, du vil viderestille til.
Tryk på Omstil for at aktivere.

Bemærk: Der kræves afgifter ved
viderestillede opkald. Kontakt netværksudbyderen for at få flere oplysninger.
TIP! Hvis du vil slå omstilling fra, skal du vælge
Deaktivér alle fra menuen Viderestil opkald.
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Kontakter
Søgning efter en kontakt
Du kan søge efter en kontakt på to måder:
Fra standbyskærmbilledet
1 Tryk på
på standbyskærmbilledet for
at åbne adressebogen.
2 Vælg fanen med den alfabetiske sekvens,
der indeholder det første bogstav i den
kontakt, du vil have vist. Så for ‘Hjemme’
skal du vælge E-H.
TIP! Du kan søge efter gruppe ved at trykke
på
og vælge Søg efter gruppe. Hermed
vises en liste over alle dine grupper.

B
Fra hovedmenuen
1 Vælg Kontakter.
2 Tryk på
, og indtast de første par
bogstaver i den kontakt, du vil ﬁnde, ved
hjælp af tastaturet. Eller vælg
for at
skifte til adressebogsvisningen, og vælg den
fane, der svarer til det første bogstav i navnet.
3 Adressebogen viser en liste over de
kontakter, der svarer til de bogstaver, du
har indtastet.
TIP! Du kan skifte mellem skærmbilledet
til tastatursøgning og skærmbilledet til
alfabetisk adressebog ved at trykke på
eller ikonet
i det øverste højre hjørne af
skærmbilledet.
TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over
kontakter, skal du trykke på det sidste
synlige element og lade ﬁngeren glide op ad
skærmen. Listen ﬂyttes op, så ﬂere elementer
er synlige.
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Beskeder
Beskeder

Indtastning af tekst

KU990i kombinerer SMS, MMS og e-mail i én
intuitiv og brugervenlig menu.

Du kan indtaste tekst på ﬁre måder:
T9-intelligent ordbog, Ordbog fra, Tastatur
og Håndskriftsgenkendelse.

Der er to måder at åbne beskedcentralen på:
1 Tryk på
på standbyskærmbilledet.
2 Tryk på
på standbyskærmbilledet,
og tryk derefter på Beskeder.

Afsendelse af en besked
1 Tryk på
2

3
4

5

, og vælg derefter Opret ny
besked.
Vælg Besked for at sende en SMS eller
MMS. Eller for at sende en e-mail skal du
vælge E-mail.
En ny SMS åbnes.
eller
Tryk på
og derefter Indsæt
for at tilføje et billede, en video, lyd eller et
symbol.
Tryk på Send. Indtast telefonnummeret,
eller tryk på Kontakter for at åbne
listen over kontakter. Du kan tilføje ﬂere
kontakter.
ADVARSEL: Du opkræves en gang for
hver modtager af SMS’en.
ADVARSEL: Hvis et billede, en video eller
lyd tilføjes til en SMS, omdannes den automatisk
til en MMS, og du bliver opkrævet for en MMS.

Hvis du vil skifte mellem indtastningsmetoderne,
skal du trykke på det tilsvarende ikon øverst på
skærmbilledet.
Håndskriftsgenkendelse - Vælg
Håndskriftskærm eller Håndskriftsboks
T9-intelligent ordbog - Tryk for
at aktivere T9-intelligent ordbog, og vælg
derefter T9 abc, T9 Abc eller 123.
Ordbog fra - Vælg Abc, ABC eller 123
Hvis du vil bruge tastaturet, skal du trykke på
og vælge Tastatur fra rullemenuen.
Brug
til at rulle gennem de forskellige
tastaturtyper i hver tekstindtastningsmetode
(f.eks. store eller små bogstaver).
Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du
trykke på 0.
Hvis du vil skifte mellem store og små
bogstaver og ord med stort, skal du trykke
på
.
Hvis du vil slette et tegn, skal du bruge tasten
C nedenunder skærmbilledet.
Hvis du vil indtaste et symbol, skal du trykke
på
.
17

Beskeder
T9-intelligent ordbog
I T9-tilstanden kan du se

.

T9-tilstanden bruger en indbygget ordbog
til at genkende ord, du skriver, baseret på
de tastesekvenser, du trykker på. Du skal
bare trykke på den taltast, der passer til
det bogstav, du vil indtaste, og ordbogen
genkender ordet, når alle bogstaverne er
indtastet. Tryk f.eks. på 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 for
at skrive ‘telefon’.
Hvis det ønskede ord ikke vises, skal du
eller Stav. Hvis du trykker
trykke på
på Stav, kan du indtaste ordet ved hjælp af
tilstanden Ordbog fra, så tilføjes ordet eller
navnet til ordbogen.

Ordbog fra
I Ordbog fra kan du se

.

I Ordbog fra skal du trykke på tasten
gentagne gange for at indtaste et bogstav.
Hvis du f.eks. vil skrive ‘hallo’, skal du trykke
på 4 to gange, 2 en gang, 5 tre gange, 5 tre
gange igen og derefter på 6 tre gange.

Tastatur
I tastaturtilstanden vender skærmbilledet til
vandret, og et fuldt qwerty-tastatur vises på
skærmen.
Du skal bare trykke på hvert bogstav for at
skrive beskeden og trykke på:
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for at skifte til store bogstaver
for at tilføje et mellemrum
TIP! Tastaturtilstanden forudsiger og viser, hvad
du skal til at skrive. Disse ord bliver forudsagt
baseret på de sætninger, du har indtastet indtil
videre. Hvis ikke du vil bruge de foreslåede ord,
skal du fortsætte med at indtaste nye ord. Hvis
du vil bruge de foreslåede ord, skal du trykke
på mellemrumstasten for at bekræfte dem.

Håndskriftsgenkendelse
I Håndskriftsgenkendelse skriver du ganske
enkelt på skærmen, og KU990i omdanner din
håndskrift til en besked. Vælg Skærm eller
Boks afhængigt af din foretrukkne visning.
ADVARSEL:Det kan være nemmere at
bruge en pen i denne tilstand. Husk at trykke let
for at beskytte skærmen.

Konﬁguration af e-mail
Du kan holde kontakten på farten ved hjælp af
e-mail på KU990i. Det er hurtigt og nemt
at konﬁgurere en POP3- eller IMAP4-e-mailkonto.
TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over
indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige
element og lade ﬁngeren glide op ad skærmen.
Listen ﬂyttes op, så ﬂere elementer er synlige.

1
2
3
4

1 Tryk på

in

af

-

, og vælg derefter
Indstillinger.
2 Tryk på E-mail og derefter E-mail-konti.
3 Åbn
, og tryk på Tilføj ny.
4 Du kan nu vælge, hvordan din
konto skal fungere:
Titel - Indtast et navn på kontoen.
Mit navn - Indtast dit navn.
Brugernavn - Indtast kontoens brugernavn.
Adgangskode - Indtast kontoens
adgangskode.
E-mailadresse - Indtast kontoens e-mailadresse.
Besvar e-mail - Indtast svaret til e-mailadressen.
Server til udg. - Indtast kontoens
oplysninger.
Server til indg. - Indtast kontoens
oplysninger.
Maks. modt. str. - Vælg begrænsningen på
størrelsen af dine e-mails, maks. er 1 MB.
Mail-boks type - Indtast postkassetypen
POP3 eller IMAP4.
Gem på server - Vælg, om du vil gemme
dine e-mails på serveren. Ved IMAP4-konti
gemmes kopier altid.

Gem afsendt mail i - Vælg, hvor du vil
gemme dine IMAP4-e-mails. Ved POP3konti gemmes kopier altid på telefonen.
Adgangspunkt - Vælg dit
internetadgangspunkt. Tryk på
for at
bruge et forudindstillet adgangspunkt.
Hent automatisk - Vælg, om dine e-mails
skal hentes automatisk.
Avanc. Indstillinger - Vælg, om du vil
bruge de avancerede indstillinger.
SMTP-portnummer - Normalt er det 25.
Serverp. til indg. - Normalt er det 110 for
POP3-konti og 143 for IMAP4-konti.
SMTP-godkendelse - Vælg
sikkerhedsindstillingerne for serveren til
udgående post
SMTP-brugernavn - Indtast SMTPbrugernavnet.
SMTP-adgangskode - Indtast SMTPadgangskoden.
APOP sikkert logon - Vælg at aktivere
APOP sikkert logon for en POP3-konto.
IMAP4-konti er altid deaktiverede.
Nu er din konto konﬁgureret, og den vises på
listen over konti i mappen E-mail.
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Kamera
Sådan tages et hurtigt foto

Efter at du har taget dit foto

1 Flyt kameratilstandsknappen til
.
2 Tryk på optageknappen. Kameraets søger

Det foto, du har taget, vises på skærmen.
Navnet på billedet vises nederst på skærmen
sammen med ﬁre ikoner ned ad højre side.

vises på skærmen.

Så

3 Mens du holder telefonen vandret, skal du

4

5
6
7

pege linsen hen mod motivet for
fotoet.
Tryk let på optageknappen.
Et fokuseringsfelt vises i midten af
skærmbilledet med søgeren.
Anbring telefonen, så du kan se motivet for
fotoet i fokuseringsfeltet.
Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har
kameraet fokuseret på motivet.
Tryk optageknappen helt ned.

Tryk for at tage et andet foto med det
samme. Det aktuelle foto gemmes.
Tryk for at slette det foto, du lige har
taget, og bekræft ved at trykke på Ja.
Søgeren vises igen.
Tryk for at angive det foto, du lige har
taget, som baggrund.
Tryk for at sende fotoet som en MMS,
E-mail eller via Bluetooth.
TIP! Flyt kameratilstandsknappen til
åbne fotogalleriet.

for at

T
a
s
H
t

20 LG KU990i | Brugermanual

Sådan lærer du søgeren at kende
Zoom - Tryk på
for at zoome ind eller
for
at zoome ud. Du kan også bruge drejeknappen, der
sidder rundt om linsen.

n

Indstillinger - Tryk på dette ikon for at åbne
indstillings-menuen.
Kameratilstand - Kameratilstanden er valgt.
Blitzstatus
Makro til/fra
Blitz - Se Brug af blitzen.
Lynindstillinger
Kontrast - Se Justering af kontrasten.
Billedtype - Se Valg af billedtype.
Tilbage - Tryk her for at vende tilbage til
standbyskærmbilledet.
Lagring i telefonhukommelsen/ekstra
hukommelse
Billedkvalitet
Billedstørrelse
ISO-værdi
TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for
at få et tydeligere skærmbillede for søgeren. Du
skal bare trykke i midten af søgeren én gang.
Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du
trykke på skærmen igen.
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Kamera
Brug af avancerede indstillinger
I søgeren skal du trykke på
for at åbne
alle de avancerede indstillinger.
Billedstørrelse - Du kan ændre
størrelsen af fotoet for at spare
hukommelsesplads eller tage et billede, der er
forudindstillet til den korrekte størrelse for en
kontakt. Se Ændring af billedstørrelsen.
Billedkvalitet - Vælg mellem Superﬁn,
Fin og Normal. Jo ﬁnere kvalitet desto
skarpere bliver fotoet, men ﬁlstørrelsen øges
dermed, hvilket betyder, at du kan gemme
færre fotos i hukommelsen.
Hvidbalance - Hvidbalancen sikrer, at
det hvide i fotos ser realistisk ud. For at
kameraet kan justere hvidbalancen korrekt
skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg
mellem Auto, Elektrisk belysning, Solrigt,
Selvlysende eller Skyet.
ISO - ISO angiver følsomheden af
kameraets lyssensor. Jo højere ISO desto mere
følsomt vil kameraet være.
Dette er nyttigt i mørke omgivelser, når der ikke
kan bruges blitz. Vælg en ISO-værdi mellem
Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400 eller ISO
800.
Farvenuance - Vælg en farvetone, der
skal gælde for det foto, du tager.
Se Valg af farvetone.
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Selvudløser - Selvudløseren giver dig
mulighed for at angive en forsinkelse, efter at
du har trykket på optageknappen. Vælg
mellem 3 sekunder, 5 sekunder eller
10 sekunder. Den er god, hvis du gerne vil
være med på gruppebilledet.

T
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Zoom - Vælg en zoomtilstand, der skal
anvendes til det foto, du tager.
Makro - Makrotilstand giver dig
mulighed for at tage ekstreme nærbilleder.
Hvis du prøver at tage et nærbillede, men
fokuseringsfeltet bliver ved med at være rødt,
skal du aktivere makrotilstanden.
Lukkerlyd - Vælg en af de tre lukkerlyde.
Fokus - Vælg Autofokus, Manuel fokus
eller Ansigtssporing.
Skift kamera - Ved selvportrætter skal
du skifte til det indbyggede kamera i LG
KU990i. Se Brug af det indbyggede
kamera for at få ﬂere oplysninger.
Hukommelsen er i brug - Vælg, om du
vil gemme fotoene i Telefonhukommelse
eller i Ekstern hukommelse.
Registrering af lukkede øjne - Vælg til/fra.
Bemærk: Tryk altid på Gem, når du har valgt
en ny indstilling for at implementere de
ændringer, du har foretaget.
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TIP! Når du afslutter kameraet, vender alle
indstillingerne tilbage til standard, undtagen
billedstørrelsen og billedkvaliteten. Alle de
indstillinger, der ikke er standard, og som du skal
bruge, skal nulstilles, f.eks. farvetone og ISO.
Kontroller dem, før du tager det næste foto.

3 Når du har taget fotoet, får du de samme

muligheder, der er tilgængelige for et billede,
der tages med hovedkameraet.
4 Hvis du vil vende tilbage til hovedkameraet,
skal du trykke på
og derefter
.

Visning af gemte fotos
TIP! Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren,
så når du ændrer elementer i billedfarven eller kvaliteten, kan du se billedet ændre sig i eksemplet
bag indstillingsmenuen. Husk at trykke på Gem, før
du afslutter for at anvende eventuelle ændringer.
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Brug af det indbyggede kamera
LG KU990i har et 640x480 indbygget
kamera, ikke kun til videoopkald men også til
at tage billeder med.

1 Du kan få adgang til de gemte fotos i

kameratilstanden og på
standbyskærmbilledet. Fra kameraet skal
,
du bare ﬂytte kameraknappen til
hvorimod på standbyskærmbilledet skal du
og
ﬂytte kameratilstandsknappen til
derefter trykke på optageknappen.
2 Galleriet vises på skærmen.

1 Hvis du vil skifte til det indbyggede kamera,

og derefter vælge
skal du trykke på
.
2 Efter et par sekunder kan du se dig selv i
søgeren. Hvis du vil tage billedet, skal du
trykke på optageknappen som normalt.
TIP! Det indbyggede kamera har færre
indstillinger, da det ikke har blitz eller ISO.
Du kan stadig ændre billedstørrelsen,
billedkvaliteten, hvidbalancen og farvetonen ved
at trykke på
, på samme måde som når du
bruger hovedkameraet.

3 Tryk på det foto, du vil have vist, en gang

for at få det frem forrest i galleriet.
4 Tryk på fotoet igen for at åbne det helt.
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Videokamera
Sådan optages en hurtig video
1 Flyt kameratilstandsknappen til
.
2 Tryk på optageknappen. Videokameraets
3
4
5
6

7

søger vises på skærmen.
Hold telefonen vandret, og peg linsen hen
mod motivet for videoen.
Tryk på optageknappen én gang for at
starte optagelsen.
REC vises øverst i søgeren og en timer
nederst, der viser videoens længde.
Hvis du vil holde en pause i videoen, skal
du trykke på , og du genoptager ved at
vælge .
Tryk på
på skærmen, eller tryk på
optageknappen igen for at stoppe
optagelsen.

Sådan lærer du søgeren at kende

D
Billedstørrelse
Gemmer i telefonhukommelsen/
Ekstern hukommelse

Videotilstand - Videotilstand er valgt.

T
M
d
n

Kameratilstand
Kontrast - Se Justering af kontrasten.
Tilbage - Tryk her for at vende tilbage
til standbyskærmbilledet.
Indstillinger - Tryk på dette ikon for at
åbne indstillings-menuen. Se Brug af
avancerede indstillinger.
TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for
at få et tydeligere skærmbillede for søgeren. Du
skal bare trykke i midten af søgeren én gang.
Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du
trykke på skærmen igen.

Tilslut KU990i til tv’et ved hjælp af tv-kablet.
Åbn den video, du vil se på tv’et, tryk på ,
og vælg
.
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1

120fps - Mindre billedstørrelse med
Quad Speed Playback, der optager
handlingen ved hele 120 fps. Afspilningen er
på15 fps for den bedste visning i huset. God
til optagelser af motiver i høj fart.

Sådan ser du videoer på tv’et

Zoom - Tryk på
for at zoome ind eller
for at zoome ud. Du kan også bruge
drejeknappen, der sidder rundt om linsen.

Af
fra

Bemærk: Tv-kablet skal købes separat.
ADVARSEL: Alle formater, undtagen
320x240 og 176x144, kan vises på tv.
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Dine fotos og videoer
Afsendelse af et foto eller en video
fra galleriet
1 Tryk på et foto eller en video to gange for

r
d

n.

e
t

.
,

at åbne fotoet eller videoen.
Hvis du vælger en video, skal du trykke på
, når afspilningen begynder.
TIP! Du kan omdøbe et foto eller en video i
Mine ting. Vælg fotoet eller videoen, og tryk
, og vælg Omdøb. Indtast det nye
derefter på
navn på fotoet eller videoen.
2 Tryk på højre side af skærmen for at åbne

indstillingsmenuen.
, og vælg, hvordan du vil sende
videoen eller fotoet: Besked, E-mail,
Bluetooth.
4 Det valgte meddelelsesprogram åbnes, så
du kan sende videoen eller fotoet.
3 Vælg

Bemærk: Fotoet eller videoen skal måske
have justeret størrelsen, før fotoet eller
videoen kan sendes via MMS. Nogle videoer
kan være for store til at blive sendt via MMS
over hovedet. Hvis det er tilfældet, skal du
vælge en af de andre sendemuligheder.

Visning af fotos som et diasshow
Diasshowtilstanden viser alle dine fotos i
galleriet et ad gangen som et diasshow.
Videoer kan ikke vises som et diasshow.

1 Tryk på det foto, der skal starte

diasshowet, to gange for at åbne det.
2 Tryk på højre side af skærmen for at åbne

indstillingsmenuen.
3 Vælg
.
4 Diasshowet begynder.

Redigering af fotos
Der er masser af fantastiske ting, du kan gøre
ved dine fotos for at ændre dem, tilføje noget
til dem eller gøre dem lidt mere livlige.
1 Åbn det foto, du vil redigere, og tryk på det
for at få vist indstillingerne.
2 Vælg
. Følgende skærmbillede vises.

3 Tryk på ikonerne for at tilpasse fotoet:

Beskær fotoet. Vælg et ﬁrkantet eller
rundt beskæringsområde, og træk ﬁngeren
hen ad skærmen for at vælge området.
Tegn noget på fotoet i fri hånd. Vælg en af
de ﬁre linjetykkelser. Hvis du vil ændre linjens
nedenfor (farveikonet
farve, skal du se
ændres til den farve, du har valgt).
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Dine fotos og videoer
Se Tilføjelse af tekst til et foto.
Dekorer dine fotos med stempler. Vælg
mellem de forskellige stempler, der er
tilgængelige, og tryk på fotoet der, hvor
stemplerne skal være. Hvis du vil ændre et
stempels farve, skal du se
nedenfor.
Ændrer farven på et stempel, en linje
eller tekst. Du skal vælge farven, før du
tegner, skriver eller stempler på fotoet.

Tilføjelse af tekst til et foto
1 Fra redigeringsskærmbilledet skal du

trykke på

.

2 Vælg Signatur for at tilføje ikke-

indrammet tekst, eller vælg begge talebobleformerne.
3 Indtast teksten ved hjælp af tastaturet, og
tryk på Udført.
4 Flyt teksten ved at trykke på den og
skubbe den til den placering, du ønsker.

Vælg tykkelsen, og tegn på billedet for at
fjerne eventuelle stempler, linjer eller eventuel
tekst.

Tilføjelse af effekt til et foto

Gemmer de ændringer, du har foretaget
i fotoet. Vælg at gemme ændringerne i
Original ﬁl eller som en Ny ﬁl. Hvis du vælger
Ny ﬁl, skal du indtaste et ﬁlnavn.

2 Vælg at anvende en af de seks indstillinger

Fortryder den sidste Effekt eller Mere
redigering, du har foretaget i fotoet.
Se Tilføjelse af en effekt til et foto .
Tryk for at åbne ﬂere effektindstillinger,
inklusive Roter og Spejl. Der er også ﬂere
avancerede redigeringsindstillinger. Se
Sammenblanding af et foto, Tilføjelse af
et farvestrejf og Ombytning af farverne i
et foto.
Tryk for at vende tilbage til galleriet.
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1 Fra redigeringsskærmbilledet skal du

trykke på

.

til fotoet:
Udtonet - Flyt markøren langs linjen for at
udtone fokuseringen i fotoet. Vælg Udført
for at gemme ændringerne, eller vælg
Annuller.
Skarphed - Flyt markøren langs linjen for
at gøre fokuseringen i billedet skarpere.
Vælg Udført for at gemme ændringerne,
eller vælg Annuller.
Mosaik-sløring - Tryk for at anvende
en sløret mosaikeffekt i fotoet. Tryk på
Annuller for at vende tilbage til det
normale foto.
Ramme - Tilføj en ramme i fotoet.
Du bliver muligvis bedt om at acceptere,
at billedstørrelsen ændres. Hvis du vil se
ramme-typerne, skal du vælge Ja. Den
valgte ramme bliver overlejret over fotoet.
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Ændr størrelse - Tryk her for at få
størrelsesindstillinger. Tryk på den ønskede
størrelse for at ændre størrelsen på fotoet.
Farveeffekt - Skift farve i et foto til Sort/
hvid, Sepia, Farvenegativ, Forbedret
RGB eller Kontrast. Hvis du vælger
Kontrast, skal du ﬂytte markøren langs
linjen for at øge eller sænke kontrasten.
3 Hvis du vil fortryde en effekt, skal du bare
trykke på Annuller.
TIP! Du kan tilføje mere end én effekt til et foto,
undtagen for en farveeffekt, som du kun kan
vælge en ad gangen.

Vis

Gem

4 Tryk på Vis for at sikre, at du er tilfreds

med den nye beskæring.
5 Tryk på Gem, eller tryk på

for
at vende tilbage til galleriet og fjerne
ændringerne.

Redigering af videoer

Fletning af to videoer

Redigeringsfunktionerne er tilgængelige for
alle videotyper, undtagen 640x384 og
640x480. Du skal ikke optage i disse
formater, hvis du vil redigere din video.

1 Åbn den video, du vil redigere, vælg

Beskæring af længden af videoen
1 Åbn den video, du vil redigere, vælg

, og tryk på skærmen for at få vist
indstillingerne.
2 Vælg
Beskær.
3 Tryk på
, og marker de nye start- og
slutpunkter ved hjælp af
og
.

2
3
4

5

6

, og tryk på skærmen for at få vist
indstillingerne.
Vælg
og Videoﬂetning.
Mappen Mine ting åbnes. Vælg
den video, du vil ﬂette, og tryk på Vælg.
Tryk på Effekt for at vælge, hvordan
videoerne skal ﬂettes sammen: Ingen,
Fade ud, Pan.zoom, Oval, Afdæk, Pers.,
Skakbræt eller Opløs.
Tryk på Gem efterfulgt af Ja for at gemme
den nye ﬂettede video. Vælg for at gemme
i stedet for den oprindelige ﬁl eller som en
ny ﬁl.
Gentag disse trin for at ﬂette ﬂere videoer.
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Dine fotos og videoer

M

Fletning af et foto med en video
1 Åbn den video, du vil redigere, vælg

2
3

4
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og tryk på skærmen for at få vist
indstillingerne.
Vælg
og Billedﬂetning.
Mappen Mine billeder åbnes.
Vælg det foto, du vil ﬂette ind i videoen, og
tryk på Vælg.
Tryk på og skub fotoet for at ﬂette det ind i
slutningen eller starten af videoen.
Tryk på Effekt for at vælge, hvordan fotoet
og videoen skal ﬂettes sammen: Ingen,
Fade ud, Pan.zoom, Oval, Afdæk, Pers.,
Skakbræt eller Opløs.
Tryk på Gem efterfulgt af Ja. Vælg for at
gemme i stedet for den oprindelige ﬁl eller
som en ny ﬁl.
Gentag disse trin for at ﬂette ﬂere fotos.

Vis

Gem

5 Tryk på

for at stoppe optagelsen og
afspilningen.
6 Tryk på Vis for at sikre, at du er tilfreds
med stemmeoptagelsen.
7 Tryk på Gem efterfulgt af Ja for at gemme.
Vælg at gemme i stedet for den oprindelige
ﬁl eller som en ny ﬁl.
8 Gentag disse trin for at tilføje ﬂere
stemmeoptagelser til videoen.
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Tilføjelse af soundtrack til en video
Tilføjelse af stemmeoptagelse
, og tryk på skærmen for at få vist
indstillingerne.
2 Vælg
og Stemmeoptagelse.
3 Kvaliteten af den oprindelige lyd påvirkes
af tilføjelsen af en stemmeoptagelse, tryk
på Ja for at fortsætte.
4 Tryk på
for at se videoen. Når du
kommer til den del, hvor du vil optage din
.
stemme over, skal du trykke på
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1 Åbn den video, du vil redigere, vælg

1 Åbn den video, du vil redigere, vælg
2
3

4
5
6

, og tryk på skærmen for at få vist
indstillingerne.
Vælg
og Lydsynkronisering.
Mappen Mine lyde åbnes. Vælg det
nummer, du vil tilføje til videoen, og tryk på
Vælg.
Den oprindelige lyd på videoen slettes. Tryk
på Ja for at fortsætte.
Hvis lyden er kortere end videoen, skal du
vælge funktionen 1 gang eller Gentag.
Vælg at gemme i stedet for den oprindelige
ﬁl eller som en ny ﬁl.
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Multimedie
Du kan gemme alle multimedieﬁler i
telefonens hukommelse, så du har nem
adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og
spil. Du kan også gemme ﬁlerne på
et hukommelseskort. Fordelen ved brug af
et hukommelseskort er, at du kan frigive plads
i telefonens hukommelse.

5 Hvis du vælger Meddelelse eller E-mail,

Hvis du vil have adgang til multimediemenuen,
og derefter
. Tryk på
skal du trykke på
Mine ting for at åbne en liste over mapper,
der indeholder alle dine multimedieﬁler.

Brug af et billede

Mine billeder
Mine billeder indeholder en liste over
billeder, inklusive standardbilleder, der er
forudindlæst på telefonen, billeder, der er
hentet af dig, og billeder, der er taget med
for at ændre
telefonens kamera. Tryk på
visningen fra miniaturebillede til liste.
TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over
indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige
element og lade ﬁngeren glide op ad skærmen.
Listen ﬂyttes op, så ﬂere elementer er synlige.

og derefter

Du kan vælge billeder, der skal bruges som
baggrunde og pauseskærme eller endda til
identiﬁkation af en person, der ringer.
1
2
3
4

Tryk på
og derefter
.
Tryk på Mine ting og derefter Mine billeder.
Vælg et billede, og tryk på .
Tryk på Brug som, og vælg mellem:

Organisering af dine billeder
1
2
3
4

Tryk på
og derefter
.
Tryk på Mine ting og derefter Mine billeder.
Tryk på
og derefter Sorter efter.
Vælg mellem Dato, Type eller Navn.

Bemærk: Lige som du kan sortere dine
billeder efter kategori, kan du også sortere
dem manuelt ved hjælp af indstillingen Flyt.

Afsendelse af et foto
1 Tryk på

vedhæftes fotoet til meddelelsen, og du
kan skrive og sende meddelelsen som
normalt. Hvis du vælger Bluetooth, bliver
du bedt om at aktivere Bluetooth, og
telefonen søger efter en enhed, billedet
kan sendes til.

.

2 Tryk på Mine ting, og vælg derefter Mine

Oprettelse af et diasshow

billeder.
3 Vælg et foto, og tryk på
.
4 Tryk på Send, og vælg mellem Besked,
E-mail eller Bluetooth, Blog dette.

Hvis du vil se alle billederne på telefonen eller
gennemse, hvad du har, kan du oprette et
diasshow, så du er fri for at åbne og lukke
hvert enkelt billede.
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Multimedie
1
2
3
4

Tryk på
og derefter
.
Tryk på Mine ting og derefter Mine billeder.
Tryk på
og derefter Diasshow.
Brug og til at springe i billederne,
for at få vist billederne i
eller tryk på
tilfældig rækkefølge.

3 Vælg en video, og tryk på Afspil.

Mine lyde

Redigering af et videoklip

Mappen Mine lyde indeholder Standardlyde
og Stemmeoptagelser. Her kan du håndtere,
sende eller angive lyde som ringetoner.

Mens videoen afspilles og er i
afspilningstilstand, kan du vælge mellem en
række indstillinger til redigering af videoklippet.

Brug af en lyd
Tryk på
og derefter
.
Tryk på Mine ting og derefter Mine lyde.
Vælg Standardlyde eller Stemmeoptagelser.
Vælg en lyd, og tryk på Afspil for at lytte til
den.
5 Tryk på
, og vælg Brug som.
6 Vælg mellem Tale ringetone, Video
ringetone, Beskedtone, Opstart,
Nedlukning.
1
2
3
4

Mine videoer
Mappen Mine videoer viser listen over
hentede videoer og de videoer, du har optaget
på telefonen.

Sådan ser du en video
1 Tryk på
og derefter
.
2 Tryk på Mine ting og derefter Mine

videoer.
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TIP! Hvis du vil slette nogle ﬁler hurtigt i Mine
ting, skal du trykke på ﬁlen én gang, så den
fremhæves af markøren, og trykke på tasten c.
Bekræft ved at trykke på Ja.

Br
1
2

TIP! Du kan ikke redigere et videoklip, der bruges
som ringetone.

M
1 Vælg en video, og tryk på Afspil.
2 Tryk på og derefter
.
3 Tryk på Videoeditor, og vælg mellem:

Beskær - Klip videoen ned til kun den del,
du ønsker.
Videoﬂetning - Flet videoen med et andet
videoklip.
Billedﬂetning - Flet videoen med et
billede fra mappen Billeder.
Teksttilretning - Tilføj tekst til videoen.
Billedtilretning - Tilføj et billede til
videoen.

Afsendelse af et videoklip
1 Vælg en video, og tryk på
.
2 Tryk på Send, og vælg mellem Besked, E-

mail eller Bluetooth, YouTube.
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3 Hvis du vælger Besked eller E-mail,

vedhæftes videoklippet til beskeden, og du
kan skrive og sende beskeden som
normalt. Hvis du vælger Bluetooth, bliver
du bedt om at aktivere Bluetooth, og
telefonen søger efter en enhed, videoen
kan sendes til.

Brug af et videoklip som ringetone

et.

1 Vælg en video, og tryk på
.
2 Tryk på Brug som, og vælg mellem Tale

ringe tone eller Video ringetone.

Mine applikationer
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Du kan hente nye spil og programmer til
telefonen, så du kan blive underholdt, når du
har tid til det.

Hentning af et spil
1 Tryk på
og derefter
.
2 Tryk på Spil og programmer og derefter

Mine spil og programmer.
3 Vælg Download spil, og tryk på Tilslut.
4 Du opretter forbindelse til internetportalen,
hvor du kan ﬁnde et spil, du vil hente.
TIP! Hvis du vil slette nogle ﬁler hurtigt i Mine
ting, skal du trykke på ﬁlen én gang, så den
fremhæves af markøren, og trykke på tasten c.
Bekræft ved at trykke på Ja.

Sådan spiller du et spil
1 Tryk på
og derefter
.
2 Tryk på Mine ting og derefter Mine spil

og programmer.
3 Vælg et spil, og tryk på Kør.

Flashindhold
Mappen Flash-indhold indeholder alle dine
standard-SWF-ﬁler og dem, du har hentet.

Visning af en SWF-ﬁl
1 Tryk på
og derefter
.
2 Tryk på Mine ting og derefter Flash-indhold.
3 Vælg ﬁlen, og tryk på Vis.

Dokumenter
Fra menuen Dokumenter kan du se alle
dokumentﬁlerne. Her kan du se Excel-,
Powerpoint-, Word-, tekst- og pdf-ﬁler.

Overførsel af en ﬁl til telefonen
Bluetooth er sandsynligvis den nemmeste
måde at overføre en ﬁl fra computeren til
telefonen på. Du kan også bruge LG PC Suite
via synkroniseringskablet.

Visning af en ﬁl
1 Tryk på
og derefter
.
2 Tryk på Mine ting og derefter Dokumenter.
3 Vælg et dokument, og tryk på Vis.
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Multimedie
Andre

Musik

Mappen Andre bruges til at gemme ﬁler, der
ikke er billeder, lyde, videoer, spil eller
programmer. Den bruges på samme måde
som mappen Dokumenter. Det kan være, at
når du overfører ﬁler fra computeren til
telefonen, at de vises i mappen Andre i
stedet for mappen Dokumenter. Hvis det
sker, kan du ﬂytte dem.

LG KU990i har en indbygget musikafspiller,
så du kan spille alle dine foretrukne numre.
Hvis du vil have adgang til musikafspilleren,
og derefter
og
skal du trykke på
Musik. Her kan du få adgang til en række
mapper:

Sådan ﬂytter du en ﬁl fra Andre til Dokumenter:

1 Tryk på

1
2
3
4

Tryk på
og derefter
.
Tryk på Mine ting og derefter Andre.
Vælg en ﬁl, og tryk på .
Tryk på Flyt, og tryk derefter på Flyt igen.

Lav en musikvideo

Afspilning af en sang
2
3
4
5

Med Lav en musikvideo kan du oprette et
billeddiasshow kombineret med musik.

6

Oprettelse af en ﬁlm

7

1 Tryk på
og derefter
.
2 Tryk på Lav en musikvideo.
3 Tryk på
for at tilføje et billede. Tryk på

de billeder, du vil medtage, og vælg Udført.
4 Tryk på
for at vælge en Musikvideostil.
Vælg mellem:
5 Tryk på Afspil for at se, hvad du har
oprettet.
6 Tryk på
og derefter Gem placering for
at vælge, hvor ﬁlmen skal gemmes.

og derefter
.
Tryk på Musik og derefter Alle spor.
Vælg den sang, du vil spille, og tryk på
Afspil.
Tryk på for at holde en pause i sangen.
Tryk på
for at springe videre til den
næste sang.
Tryk på
for at gå tilbage til den forrige
sang.
Tryk på
for at stoppe musikken og
vende tilbage til menuen Musik.

TIP! Hvis du vil ændre lydstyrken, mens
du lytter til musik, skal du trykke på .

Oprettelse af en afspilningsliste
Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at
vælge et udvalg af sange fra mappen Alle spor.

4
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1 Tryk på
og derefter
.
2 Tryk på Musik og derefter

Afspilningslister.
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3 Tryk på Tilføj, indtast navnet på

afspilningslisten, og tryk på Gem.
4 Mappen Alle spor vises. Tryk på alle de
sange, du vil medtage i afspilningslisten.
Der vises en markering ved siden af navnet.
5 Tryk på Udført.

Diktafon
Brug din diktafon til at optage
stemmenotater eller andre lyde.
1 Tryk på
og derefter
.
2 Tryk på Stemmeoptager og derefter

og vælg mellem:
Varighed – Angiv optagelsesvarigheden.
Vælg mellem MMS-beskedstørrelse,
1 minut eller Ingen grænse.
Kvalitet – Vælg lydkvaliteten. Vælg mellem
Superﬁn, Fin eller Normal.
Gå til Mine lyde – Åbn mappen
Stemmeoptagelser i Mine lyde.

Hvis du vil afspille en afspilningsliste, skal du
vælge den og trykke på Afspil.
Bemærk: Hvis du vil tilføje en anden
afspilningsliste, skal du trykke på
og derefter Tilføj ny afspilningsliste.

Videoafspilningslister
Alle dine videoer gemmes i menuen
Videoafspilningslister.
1 Tryk på
og derefter
.
2 Tryk på Videoafspilningslister og

derefter Alle videoer. En liste over alle
dine videoklip vises.
3 Tryk på Afspil for at se en video.
Du kan håndtere videoklippene ved at
oprette afspilningslister.
1 Tryk på
og derefter
.
2 Tryk på Videoafspilningslister og

derefter Afspilningslister.
3 Tryk på Tilføj, indtast navnet på

afspilningslisten, og tryk på Gem.
4 Alle videoerne vises på en liste.
Vælg dem, du vil medtage på
afspilningslisten. Der vises en markering
ved siden af navnene.
5 Tryk på Udført.

Optagelse af en lyd eller stemme
1
2
3
4
5

Tryk på
og derefter
.
Tryk på Stemmeoptager.
Tryk på
for at starte optagelsen.
Tryk på for at afslutte optagelsen.
Tryk på for at lytte til optagelsen.

Brug af radioen
LG KU990i har en FM-radiofunktion, så du
kan stille ind på dine foretrukne stationer, som
du kan lytte til, mens du er på farten.
Bemærk: Du skal isætte hovedtelefonerne
for at lytte til radioen. Sæt dem i stikket til
hovedtelefonen (det er det samme stik, som
du bruger til opladeren).
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Kalender
Tilføjelse af en begivenhed til
kalenderen

Brug af datoﬁnderen

Br

1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

1

1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

, trykke på
og vælge Kalender.
Vælg Kalender.
2 Vælg den dato, du vil tilføje en begivenhed
til.
3 Tryk på
og derefter Tilføj ny
begivenhed.
Tip! Du kan angive en ferieperiode i kalenderen.
Tryk på hver dag, du er på ferie, en ad gangen,
og tryk derefter på , og vælg Ferie. Hver dag
får farven rød. Når du skal angive en alarm,
kan du vælge at udelukke dage, der er angivet
som ferie.

Tilføjelse af et element til
opgavelisten
1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

, og derefter trykke på
og vælge
Kalender.
2 Vælg Opgaver, og tryk på Tilføj.
Tip! Du kan redigere et element ved at vælge
det og trykke på . Vælg nu Rediger.
Bekræft dine ændringer ved at vælge Gem.
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2
3
4
5

, trykke på
og vælge Kalender.
Vælg Datoﬁnder.
I fanen Fra skal du angive den ønskede
dato.
I fanen Efter skal du angive antallet af
dage.
Nedtælling vises nedenfor.

Indstilling af alarmen

2
3
4

5

1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

, derefter
og vælge Alarmer.
, og tryk på Tilføj ny.

2 Vælg

Ti

Bemærk: Du kan indstille op til 5 alarmer.

1

Tilføjelse af et notat

2
3

1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

, trykke på

og vælge Notat.

2 Hvis der ikke er nogen eksisterende

notater, skal du vælge Tilføj, eller hvis du
allerede har tilføjet notater, skal du vælge
efterfulgt af Tilføj ny.
Tip! Du kan redigere et eksisterende notat.
Vælg det, du vil redigere, og tryk på Rediger.

4

u

Brug af lommeregneren

Omregning af en enhed

1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

2
3
4

5

, trykke på
og vælge Værktøj.
Vælg Lommeregner.
Tryk på de numeriske taster for at indtaste
tal.
Ved enkle beregner skal du trykke på den
funktion, du skal bruge (+, –, *, /),
efterfulgt af =.
Ved mere komplekse udregninger skal du
trykke på og vælge mellem sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg eller rad.

, trykke på

og vælge Værktøj.

2 Vælg Omregner.
3 Vælg, om du vil omregne Valuta,

Overﬂade, Længde, Vægt, Temperatur,
Volumen eller Hastighed.
4 Du kan nu vælge enheden og indtaste den
værdi, du vil omregne fra, efterfulgt af den
enhed, du vil omregne til.

Tilføjelse af en by til verdensuret
1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

, trykke på

og vælge Værktøj.

2 Vælg Verdensur.
3 Tryk på ikonet
efterfulgt af Tilføj by.

Begynd at skrive navnet på den by, du skal
bruge, og den vises øverst på skærmen.
Du kan også trykke på Kort og vælge den
valgte by fra kortet.
4 Tryk på Vælg for at bekræfte dit valg.
Tip! Hvis du er i udlandet, kan du ændre
tidszonen fra Verdensur ved at trykke på
efterfulgt af Skift tidszone. Vælg den
ønskede tidszone som ovenfor, og tryk på
Vælg.
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PC Sync
Du kan synkronisere pc’en med telefonen,
så du er sikker på, at alle dine vigtige
oplysninger og datoer stemmer overens,
men også som en backup, så du kan slappe
helt af.

Tilslutning af telefonen og pc’en
1 Tilslut USB-kablet til telefonen og pc’en.
2 Dobbeltklik på ikonet LG PC Suite på

skrivebordet.
3 Klik på Forbindelsesguide og derefter
USB.
4 Klik på Næste, derefter Næste igen og
derefter Afslut. Telefonen og pc’en er nu
forbundet.

Sikkerhedskopiering og
gendannelse af telefonens
oplysninger
1 Tilslut telefonen til pc’en som vist ovenfor.
2 Klik på ikonet Backup, og vælg Backup

eller Gendan.
3 Marker det indhold, du vil
sikkerhedskopiere eller gendanne.
Vælg den placering, hvor du vil
sikkerhedskopiere oplysninger til eller
gendanne oplysninger fra. Klik på OK.
4 Oplysningerne sikkerhedskopieres.
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Visning af telefonﬁlerne på pc’en

Sy

1 Tilslut telefonen til pc’en som vist ovenfor.
2 Klik på ikonet Indhold.
3 Alle de dokumenter, alt det ﬂash-indhold,

1
2
3

alle de billeder, lyde og videoer, du har
gemt på telefonen, vises på skærmen i
mappen LG-telefon.

4

Tip! Visning af indholdet på telefonen på
pc’en kan hjælpe dig med at arrangere ﬁler,
organisere dokumenter og fjerne indhold, du
ikke længere har brug for.

Synkronisering af kontakter
1 Tilslut telefonen til pc’en.
2 Klik på ikonet Kontakter.
3 Vælg Overfør og derefter Importer fra

mobiltelefon. Pc’en importerer nu og
viser alle de kontakter, du har gemt på
USIM-kortet og telefonen.
4 Klik på Fil, og vælg Gem. Du kan nu vælge,
hvor du vil gemme dine kontakter til.
Bemærk: Hvis du vil sikkerhedskopiere
kontakter, der er gemt på USIM-kortet, skal
du klikke på mappen SIM-kort i venstre side
af pc-skærmbilledet. Vælg Rediger øverst
på skærmen, og vælg derefter Vælg alle.
Højreklik på kontakterne, og vælg Kopier til
telefonbog. Klik nu på mappen Telefon til
venstre på skærmen, og alle numrene vises.
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Synkronisering af beskeder
1 Tilslut telefonen til pc’en.
2 Klik på ikonet Beskeder.
3 Alle beskeder i pc’en og telefonen

vises i mapper på skærmen.
4 Brug værktøjslinjen øverst på skærmen til

at redigere og ﬂytte rundt på beskeder.

DivX-konvertering
Når først det er installeret, skal du vælge DivX
fra Programﬁler på pc’en og derefter DivXkonvertering efterfulgt af Converter.
Hermed åbnes programmet Converter.
Brug pilene i programmet til at ændre
konverteringsformatet til Mobil. Hvis du klikker
på programfeltet og vælger Indstillinger,
kan du ændre placeringen for, hvor de
konverterede ﬁler gemmes.
Når du er klar til at konvertere ﬁlerne, skal du
bare trække og slippe ﬁlerne til programmet,
så de kan analyseres. Herefter skal du vælge
Convert for at processen kan begynde. Når
processen er afsluttet, vises en meddelelse
om, at konverteringen er afsluttet.
Den konverterede ﬁl kan nu overføres til
telefonen ved hjælp af lagerenhedsfunktionen
eller Upload via indhold ved hjælp af
programmet PC Sync.
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Internettet
Adgang til internettet

Sådan gemmes en side

1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

1 Åbn den ønskede webside som beskrevet

, trykke på

og vælge Browser.

2 Hvis du vil have adgang til browserens

hjemmeside direkte, skal du vælge Hjem.
Du kan også vælge Indtast adresse
og indtaste den ønskede URL-adresse
efterfulgt af Tilslut.

Tilføjelse og åbning
af bogmærker
Hvis du vil have nem og hurtig adgang til
dine foretrukne websteder, kan du tilføje
bogmærker og gemme websider.
1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

, trykke på
og vælge Browser.
2 Vælg Bogmærker. En liste over dine
bogmærker vises på skærmen.
3 Hvis du vil tilføje et nyt bogmærke, skal du
vælge og trykke på Tilføj ny. Indtast
et navn på bogmærket efterfulgt af URLadressen.

ovenfor.

Æ
in
1

2 Tryk på , og vælg Gem denne side.
3 Indtast et navn på websiden, så du nemt

kan genkende den.

2

4 Tryk på Gem.
TIP! Denne menu giver dig også mulighed
for at redigere titler på gemte sider, beskytte
eller fjerne beskyttelse af skærmnotat og
slette gemte sider.

Åbning af en gemt side
1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

, trykke på

og vælge Browser.

2 Vælg Gemte sider.
3 Vælg den ønskede side, og tryk på

efterfulgt af Åbn.
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Visning af browseroversigten
1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

, trykke på
Vælg Oversigt.

og vælge Browser.

2
3

4
5
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Ændring af webbrowserens
indstillinger
1 På standbyskærmbilledet skal du vælge

, trykke på
og vælge Browser.
Vælg Indstillinger.
2 Du kan vælge at redigere Proﬁler,
Tegnvisning, Cache, Cookies, Javascript, sikkerhed eller at nulstille alle
indstillingerne ved at vælge Gendan
indstillinger.

Brug af telefonen som modem
KU990i kan fungere som modem for pc’en,
hvilket giver dig e-mail og internetadgang,
også når du ikke kan oprette forbindelse ved
brug af ledninger. Du kan bruge enten USBkablet eller Bluetooth.

Brug af Bluetooth:
1 Kontroller, at Bluetooth er slået Til og
Synlig for både pc’en og KU990i.
2 Par pc’en og KU990i, så der kræves en
adgangskode for at oprette forbindelse.
3 Brug Forbindelsesguide på LG PC
Suite for at oprette en aktiv Bluetoothforbindelse.
4 Klik på Kommunikation på pc’en.
Klik derefter på Indstilling.
5 Klik på Modem.
6 Vælg Standard Modem over Bluetooth
link, og klik på OK. Det vises nu på
skærmen.
7 Klik på Tilslut, og pc’en tilslutter via
KU990i.

Brug af USB-kablet:
1 Kontroller, at du har LG PC Suite installeret
på pc’en.
2 Tilslut KU990i og pc’en ved hjælp af USBkablet, og start programmet LG PC Suite.
3 Klik på Kommunikation på pc’en.
Klik derefter på Indstillinger, og vælg
Modem.
4 Vælg LG Mobile USB Modem og OK. Det
vises nu på skærmen.
5 Klik på Tilslut, og pc’en tilslutter via
KU990i.
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Indstillinger
I denne mappe kan du tilpasse indstillingerne,
så KU990i passer til dig.

Med indstillingsmenuen kan du tilpasse hver
proﬁlindstilling.

Ændring af skærmindstillinger

1 Tryk på
, og vælg derefter
.
2 Tryk på Proﬁler, og vælg derefter den

1 Tryk på
, og vælg derefter
.
2 Tryk på Skærmindstillinger, og vælg

derefter mellem:
Tema for hovedskærm - Vælg temaet til
standbyskærmbilledet eller det udgående
opkald.
Ur og Kalender - Vælg, hvad der er
synligt på standbyskærmbilledet.
Lysstyrke - Juster skærmens lysstyrke.
Baggrundslys - Vælg, hvor længe
baggrundslyset skal være tændt.
Bemærk: Jo længere baggrundslyset er
tændt, desto mere batteri bruges der, og du
skal muligvis oplade telefonen hyppigere.
Telefontema - Hurtig ændring af hele
skærmens udseende.
Skrifttype - Juster farven på skrifttypen.

Tilpasning af proﬁler
Du kan hurtigt ændre proﬁlerne på
standbyskærmbilledet. Du skal bare trykke på
ikonet for den aktuelt aktive proﬁl i det
øverste højre hjørne.
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proﬁl, du vil redigere. Du kan ikke redigere
proﬁlerne Stille og Kun vibration.
3 Tryk på
, og vælg Rediger.

Ændring af telefonindstillinger
Nyd friheden ved at tilpasse KU990i, så den
fungerer på den måde, der passer bedst til dig.
TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over
indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige
element og lade ﬁngeren glide op ad skærmen.
Listen ﬂyttes op, så ﬂere elementer er synlige.
1 Tryk på
, og vælg derefter
.
2 Tryk på Telefonindstillinger, og vælg

derefter fra listen nedenfor.
Dato og tid - Juster indstillingerne for dato
og tid, eller vælg at opdatere tiden
automatisk, når du rejser, eller til sommertid.
Strømsparer - Vælg at slå de
fabriksindstillede strømsparerindstillinger
Til eller Fra.
Sprog - Skift sprog på skærmen i KU990i.
Sikkerhed - Juster
sikkerhedsindstillingerne, inklusive PINkoder, telefonlås og automatisk tastaturlås.
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Tilslutninger - Se Ændring af
forbindelsesindstillinger på næste side
for at få ﬂere oplysninger.
Hukommelsesstyring - Se Brug af
hukommelsesstyring på for at få ﬂere
oplysninger
Kalibrering af tastatur - Nulstil skærmen
for at gøre den mere brugervenlig.
Gendan indstillinger - Gendanner alle
indstillingerne til fabriksindstillingerne.
Telefoninfo - Se de tekniske oplysninger
om KU990i.

Ændring af forbindelsesindstillinger
Forbindelsesindstillingerne er allerede angivet
af dit teleselskab, så du kan få fornøjelse af
din nye telefon med det samme. Hvis du vil
ændre nogle af indstillingerne, skal du bruge
denne menu.

to

og derefter
. Tryk på
Tryk på
Telefonindstillinger, og vælg Forbindelse.

id.

Brug af hukommelsesstyring

0i.

ås.

KU990i har tre tilgængelige hukommelser:
telefonen, USIM-kortet og et eksternt
hukommelseskort (du skal muligvis købe
hukommelseskortet separat).
Du kan bruge hukommelsesstyring til at
afgøre, hvor meget hukommelse der er brugt
og se, hvor meget plads der er tilbage.

efterfulgt af
. Vælg
Tryk på
Telefonindstillinger og derefter
Hukommelsesstyring.

Brug af ﬂytilstand
Du kan aktivere ﬂytilstand ved at vælge
,
og vælg derefter
. Tryk på Flytilstand, og
vælg Til. I Flytilstand kan du ikke foretage
opkald, oprette forbindelse til internettet,
sende meddelelser eller bruge Bluetooth.

Afsendelse og modtagelse af ﬁler
ved hjælp af Bluetooth
Bluetooth er en god måde at sende og
modtage ﬁler på, da der ikke skal bruges
ledninger, og det er hurtigt og nemt at oprette
forbindelse. Du kan også tilslutte et
Bluetooth-headset til at foretage og modtage
opkald.
Sådan sender du en ﬁl:
1 Åbn den ﬁl, du vil sende, dette vil typisk
være et foto, en video eller musikﬁl.
2 Tryk på , og vælg Send.
Vælg Bluetooth.
3 Tryk på Ja for at aktivere Bluetooth.
4 KU990i søger automatisk
efter andre Bluetooth-aktiverede enheder
inden for rækkevidde.
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Indstillinger
5 Vælg den enhed, du vil sende ﬁlen til, og

1 Kontroller, at Bluetooth er slået Til og

tryk på Vælg.
6 Filen sendes.
Tip! Hold øje med statuslinjen for at sikre dig,
at ﬁlen bliver sendt.

Sådan modtager du en ﬁl:

2
3

4

1 Hvis du vil modtage ﬁler, skal Bluetooth

både være slået Til og Synlig. Se Ændring
af Bluetooth-indstillinger nedenfor for at få
ﬂere oplysninger.
2 I en meddelelse bliver du bedt om at
acceptere ﬁlen fra afsenderen. Tryk på Ja
for at modtage ﬁlen.
3 Du kan se, hvor ﬁlen er gemt, og du kan
vælge funktionen Vis eller Brug som
baggrund. Filerne gemmes som regel i
den relevante mappe i Mine ting.
Ændring af Bluetooth-indstillinger:
1 Tryk på
, og vælg Indstillinger.
2 Vælg Bluetooth og derefter Indstillinger.

Parring med en anden Bluetoothenhed
Ved at parre KU990i og en anden enhed kan
du konﬁgurere en forbindelse, der er beskyttet
med en adgangskode. Dette betyder, at
parring er mere sikker.
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5

6

Synlig. Du kan ændre synligheden i
menuen Indstillinger.
Tryk på Parrede enheder og derefter Ny.
KU990i søger efter enheder.
Når søgningen er afsluttet, vises Opdater
og Tilføj på skærmen.
Vælg den enhed, du vil parre med, og
indtast adgangskoden, og tryk derefter på
OK.
Telefonen opretter derefter forbindelse til
den anden enhed, hvor du skal indtaste
den samme adgangskode.
Bluetooth-forbindelsen, der er beskyttet
med adgangskode, er nu klar.

Brug af et Bluetooth-headset
1 Kontroller, at Bluetooth er slået Til og

Synlig.
2 Følg instruktionerne, der fulgte med

headsettet, for at få headsettet i
parringstilstand, så du kan parre
enhederne.
3 Tryk på Ja for at oprette forbindelse
nu. KU990i skifter automatisk til proﬁlen
Headset.
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Softwareopgradering
Softwareopgraderingsprogram til
LG-mobiltelefon
Flere oplysninger om installation og
brug af dette program kan ses på
http://update.lgmobile.com.
Med denne funktion kan du opgradere din
software til den nyeste version hurtigt og
bekvemt på internettet uden at skulle besøge
vores servicecenter.
Da softwareopgraderingsprogrammet
til mobiltelefonen kræver brugerens
fulde opmærksomhed under hele
opgraderingsprocessen, skal du kontrollere
alle de vejledninger og bemærkninger,
der vises ved hvert trin, før du går
videre. Bemærk, at hvis du fjerner USBdatakommunikationskablet eller batterierne
under opgraderingen, kan din telefon
tage alvorlig skade. Producenten påtager
sig intet ansvar for tab af data under
opgraderingsprocessen, og derfor rådes du
til at skrive alle vigtige oplysninger ned på
forhånd for at være på den sikre side.
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Tilbehør

N

Der ﬁndes en række tilbehør til mobiltelefonen, og som muligvis skal købes separat.
Du kan vælge tilbehør i forhold til dine personlige kommunikationskrav.
Kontakt din lokale forhandler for at høre om tilgængelighed.

De
vej
DC

Grundlæggende tilbehør:

Rejseoplader

Batteri

Valgfrit tilbehør:
•

USB-kabel

•

Stereoheadset

•

Biloplader

•

Stereoheadset med fjernbetjening

•

Monoheadset

•

Hukommelseskort

Bemærk:
•

Denne liste over tilbehør er ikke fuldstændig. Kontakt din lokale forhandler for at få en
oversigt over lokalt tilgængeligt tilbehør.

•

Brug altid originalt LG-tilbehør.

•

Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.

•

Noget tilbehør kan være anderledes eller utilgængeligt på visse markeder.
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Netværkstjeneste

Tekniske data

Den trådløse telefon, der er beskrevet i denne
vejledning, er godkendt til brug på GSM 900-,
DCS 1800-, PCS1900- og W-CDMA-netværk.

Generelt

Et antal funktioner omtalt i denne vejledning
kaldes netværkstjenester. Det er specielle
tjenester, du kan få efter aftale med din
udbyder af trådløse tjenester. Før du kan
få gavn af en sådan tjeneste/tjenester, skal
du oprette abonnement på den/dem via din
tjenesteudbyder og herfra få instruktioner
om brug.

Produktnavn: KU990i
System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Arbejdstemperaturer
Maks.: +55°C (aﬂadning), +45°C (opladning)
Min.: -10°C

n
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AD
•
•
•

•
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

AD
•

Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være
farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer
ikke overholdes. Yderligere oplysninger ﬁndes
i denne manual.

ADVARSEL
• Mobiltelefoner skal altid være slukkede i ﬂy.
• Hold ikke telefonen i hånden, mens du

• Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige

•
•

kører bil.
• Brug ikke telefonen i nærheden af

tankstationer, brændstofdepoter, kemiske
virksomheder, eller hvor der ﬁnder
sprængninger sted.
• Brug KUN ORIGINALE batterier og opladere
for din egen sikkerheds skyld.
• Rør ikke ved telefonen med våde hænder,
mens den oplades. Du risikerer at få
elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
• Opbevar telefonen på et sikkert sted
uden for små børns rækkevidde. Den
indeholder små dele, som kan udgøre en
kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

ADVARSEL
• Sluk for telefonen på steder, hvor det

er påkrævet i henhold til særlige regler.
Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor
en tændt telefon kan risikere at påvirke
medicinsk udstyr.

•
•
•

på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig
udelukkende være afhængig af telefonen til
nødopkald.
Benyt udelukkende ORIGINALT tilbehør for
at undgå at skade telefonen.
Alle radiosendere har en vis risiko for
interferens med elektroniske produkter i
nærheden. Svag interferens kan muligvis
påvirke tv’er, radioer, pc’er osv.
Batterier bør bortskaffes i overensstemmelse
med gældende lovgivning.
Undlad at afmontere telefonen eller batteriet.
Der kan være en eksplosionsfare, hvis
batteriet udskiftes med en forkert type.

Udsættelse for
radiofrekvenssignaler
Oplysninger om udsættelse for
radiobølger og SAR (Speciﬁc Absorption
Rate - speciﬁk absorptionshastighed)
Denne mobiltelefon model KC910 er designet
til at overholde gældende sikkerhedskrav for
udsættelse af radiobølger. Retningslinjerne
omfatter en betydelig sikkerhedsmargen,
som er udformet med henblik på at sørge for
sikkerhed for alle uanset alder og helbred.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
• Den er designet og fremstillet, så den ikke

•

•

•

•

overskrider de grænser for udsættelse for
radiofrekvens (RF), som de internationale
retningslinjer (ICNIRP) anbefaler. SAR-test
udføres i almindelig betjeningsposition, mens
enheden sender på det højeste certiﬁcerede
effektniveau på alle de testede frekvensbånd.
Mens der kan være forskelle på SARniveauerne for forskellige LGtelefonmodeller,
er de alle udviklet til at opfylde de relevante
retningslinjer for udsættelse af radiobølger.
Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP
(International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) er på 2 W/kg i
gennemsnit over 10 g væv.
Den højeste SAR-værdi for denne
telefonmodel testet af DASY4 under
brug ved øret er 0,826 W/kg (10 g) og
0,631 W/Kg (10 g), når den bæres på
kroppen.
Oplysninger om SAR-data til lande/
områder, hvor man har antaget en
SARgrænse, anbefalet af IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers), der er
1,6 W/kg i gennemsnit over et g væv.
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Pleje og vedligeholdelse af
produktet

•
•

ADVARSEL!
Brug kun de batterier, opladere og det
tilbehør, der er godkendt til brug med denne
særlige telefonmodel. Brug af andre typer
kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser
eller garantier gældende for telefonen og kan
være farlig.

•
•
•

• Skil ikke enheden ad. Medbring den hos en

•
•
•
•
•

•

kvaliﬁceret servicetekniker, når der er brug
for reparation.
Hold enheden væk fra elektriske apparater,
som f.eks. tv’er, radioer og pc’er.
Hold enheden væk fra varmekilder, som
f.eks. radiatorer eller ovne.
Tab ikke enheden.
Enheden må ikke udsættes for mekaniske
vibrationer eller stød.
Telefonens belægning kan blive beskadiget,
hvis den pakkes ind i indpakningspapir
eller lignende.
Brug en tør klud til at rengøre enheden.
(Brug ikke opløsningsmidler som f.eks.
benzen, fortynder eller alkohol.)

Ef

El

All
hv
•

•
•

n

• Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller
•

•
•
•

meget støv.
Opbevar ikke telefonen ved siden af
kreditkort eller billetter, da de kan påvirke
oplysningerne på magnetstriben.
Tryk ikke på skærmen med en skarp
genstand, da det kan beskadige telefonen.
Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
Brug tilbehør, som f.eks. høretelefoner,
med forsigtighed. Rør ikke antennen uden
grund.

en
ug

Effektiv betjening af telefonen

er,

Elektroniske enheder

e

et,

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens,
hvilket kan påvirke ydeevnen.
• Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af

medicinsk udstyr uden først at bede om
lov. Undgå at anbringe telefonen oven på
pacemakere, dvs. i brystlommen.
• Visse høreapparater kan blive forstyrret af
mobiltelefoner.
• Svag interferens kan muligvis påvirke tv’er,
radioer, pc’er osv.

Traﬁksikkerhed
Undersøg love og regulativer angående brug
af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.
• Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under

bilkørsel.
• Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
• Brug et håndfrit sæt, hvis det er

tilgængeligt.
• Kør ind til siden, og parker bilen, før du

foretager eller besvarer et opkald, hvis
kørselsforholdene kræver det.
• Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse
elektroniske systemer i køretøjet, som
f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
• Hvis din bil er udstyret med en airbag,
må der ikke være bærbart trådløst
udstyr i vejen for den. Den kan fejle eller
forårsage alvorlig skade, hvis den ikke
kan fungere korrekt.
Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du
sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau,
så du er opmærksom på omgivelserne. Det er
især vigtigt, hvis du skal krydse en vej.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Sprængningsområde

Børn

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder.
Overhold restriktioner, og følg eventuelle love
eller regler.

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for
små børns rækkevidde. Den indeholder små
dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis
de rives løs.

Områder med brand- og
eksplosionsfare
• Anvend ikke telefonen, når du tanker

brændstof. Anvend ikke enheden i
nærheden af brændstof eller kemikalier.
• Transporter og opbevar ikke letantændelige
gasarter, væsker og eksplosive materialer
i bilens handskerum, der indeholder
mobiltelefonen og tilbehør.

I ﬂy
Trådløse enheder kan forårsage interferens
i ﬂy.
• Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om

bord i et ﬂy.
• Anvend ikke telefonen i ﬂyet uden tilladelse

fra kabinepersonalet.

•
•

•

Nødopkald
Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige
på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig
udelukkende være afhængig af telefonen
til nødopkald. Forhør dig hos den lokale
udbyder.

•

•

Oplysninger om og pleje af batteriet
• Du behøver ikke at aﬂade batteriet

helt, før du genoplader. Til forskel
fra andre batterisystemer er der ikke
nogen hukommelseseffekt, der kan
kompromittere batteriets ydeevne.
• Brug kun LG-batterier og -opladere.
LG-opladere er udviklet til at forlænge
batteriets levetid.
• Du må ikke skille batteripakken ad eller
kortslutte den.

•
•

•

•
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or
å
vis

• Hold batteripakkens metalkontakter rene.
• Udskift batteriet, når det ikke længere har

•

•

•

et
•
•

•

•

en acceptabel ydeevne. Batteripakken kan
genoplades hundredvis af gange, inden det
skal udskiftes.
Genoplad batteriet, hvis det ikke er
blevet brugt i lang tid, for at forlænge
brugbarheden.
Udsæt ikke batteriopladeren for direkte
sollys, og brug den ikke i omgivelser med
høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde
omgivelser, da det kan forringe batteriets
ydeevne.
Der kan opstå eksplosionsfare, hvis
batteriet udskiftes med en forkert type.
Bortskaffelse af brugte batterier skal
ske iht. producentens vejledning.
Genbrug batteriet, når det er muligt.
Smid ikke batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.
Hvis du skal udskifte batteriet, bør du
henvende dig hos nærmeste autoriserede
LG Electronics-servicecenter eller
-forhandler for at få hjælp.
Tag altid opladeren ud af stikkontakten,
når telefonen er fuldt opladet. På den
måde undgår du, at opladeren bruger
unødvendigt meget strøm.

• Den faktiske batterilevetid afhænger af

netværkskonﬁguration, produktindstillinger,
brugsmønstre, batteri og miljø.
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Håndskriftsgenkendelse

G

Håndskriftsgenkendelse oversætter håndskrift
til bogstaver, tal eller andre tegn og viser disse
tegn som tekst. Håndskriftsgenkendelse er kun
aktiv på steder, hvor der kan indsættes tekst.

H

Bemærk: De ﬂeste bogstaver kan skrives på
forskellige måder. The style does not determine
case. Se nedenstående tabeller. Skrivemåden
bestemmer ikke, om bogstavet er stort eller lille.
Det er placeringen på skærmen, der bestemmer,
om bogstavet er stort eller lille.

Fu

I
J
K
L
M
N
O
P

Alfabet

Q

Hvis du vælger tilstanden til store bogstaver
(ABC), indsættes de bogstaver, du skriver, som
store bogstaver, selvom du skriver med små
bogstaver, og omvendt.

R

F.eks. indsættes i tilstanden til store bogstaver
et stort “F”, selvom du skriver et lille “f”.

Bogstav
A
B
C
D
E
F

Skrivemåder

Te

S
T
U
V
W
X
Y
Z
ß

Be
me

Funktioner
Funktion

Tal
Skrivemåder

Tal skrives over pilen.

Mellemrum

Tal
0

Mellemrum

1

Skrivemåder

2
Mellemrum

3
4

Skift
teksttilstand

5
6
7

Tegnsætning
Tegn
Punktum
.
Snabel-a
@

8
Skrivemåder

Bemærk: Start med at skrive ved den ende
med en prik.

9

Bogstaver med accenter
Skriv tegnet som beskrevet ovenfor, og skriv
derefter accenten over pilen. Andre lignende
tegn, f.eks. ö og ü, skrives efter samme
princip.

KU990i Käyttöopas
– SUOMI

Kiitos, että ostit KU990i-matkapuhelimen,
joka hyödyntää uusimpia digitaalisia
mobiiliviestintätekniikoita.

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava
paikalliseen keräyspisteeseen.
3 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin
viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä
puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
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Puhelimen ominaisuudet
Laturi-, kaapeli- ja handsfree-liitäntä
VIHJE: Kytke USB-kaapeli vasta, kun puhelin on
käynnistetty ja yhteys verkkoon on muodostettu.

P
Kameratila

Lukitus-/
vapautusnäppäin

Sisempi objektiivi
Lopetus-/
virtanäppäin
Lopettaa tai hylkää
puhelun. Kytkee/katkaisee
puhelimen virran. Voit palata
valmiusnäkymään painamalla
näppäintä kerran.
Poistonäppäin
Poistaa merkin joka
painalluksella.

Puhelunäppäin
Soittaa valittuun numeroon
ja vastaa puheluihin.

VAROITUS: Raskaan esineen asettaminen
puhelimen päälle tai istuminen puhelin taskussa
saattavat vahingoittaa puhelimen nestekidenäyttöä ja
kosketusnäytön toiminnallisuutta.
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Kuvauspainike

Puhelin auki

ila

Jog-näppäin
Suurentaa tai pienentää kamera- tai videotilassa.
Vierittää valikoita.
VIHJE: Voit säätää äänenvoimakkuutta kuunnellessasi
musiikkia, pelatessasi pelejä ja puhelun aikana.
VAROITUS: Lähellä olevat magneettiset
esineet saattavat häiritä pyörösäätimen toimintaa.

Akun kansi
Akku
Mikrofoni

USIM-korttipaikka
Kuvauspainike

Valokenno
Salama
Kameran linssi
Kameratila

Muistikorttipaikka
Lukitus-/vapautusnäppäin
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USIM-kortin ja akun asentaminen

U

1 Irrota akun kansi
Paina akun vapautuspainiketta ja pidä se
painettuna. Nosta akun kansi.

3
2 Irrota akku
Ota kiinni akun yläosasta ja nosta akku
pois akkulokerosta akun kannen avulla.
VAROITUS: Älä poista akkua
sormenkynnen avulla.
VAROITUS: Älä poista akkua, kun
puhelimeen on kytketty virta, jotta puhelin ei
vahingoitu.

4
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USIM-kortin ja akun asentaminen

3 Aseta USIM-kortti paikalleen
Liu’uta USIM-kortti USIM-korttipaikkaan.
Varmista, että kullanvärinen kosketuspinta
osoittaa alaspäin.
Voit poistaa USIM-kortin vetämällä sitä
varovasti päinvastaiseen suuntaan.

5 Puhelimen lataaminen
Liu’uta KU990i-puhelimen sivulla olevan
laturin liitännän kansi auki. Aseta laturi
paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. Lataa
KU990i-puhelinta, kunnes näytössä on viesti
Täysin ladattu.

4 Aseta akku paikalleen
Aseta ensin akun yläosa akkulokeron
yläosaan. Varmista että akun ja puhelimen
liittimet ovat vastakkain. Paina sen jälkeen
akun alaosaa, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
7

Muistikortti
Muistikortin asentaminen
Laajenna puhelimen käytettävissä olevaa
muistitilaa muistikortilla. KU990i tukee
enintään 2 Gt:n muistikorttia.
VIHJE: Muistikortti on valinnainen lisävaruste.
1 Irrota akku ja akun kansi normaalisti.
2 Aseta muistikortti paikalleen.

Liu’uta muistikorttia yläosan korttipaikkaan,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Varmista, että kullanvärinen kosketuspinta
osoittaa alaspäin.

V
1 Valitse valmiusnäkymässä

, valitse
sitten
ja lopuksi Puhelimen
asetukset.
2 Valitse Muistin hallinta ja sitten
Ulkoinen muisti.
3 Valitse Alusta ja vahvista valinta.
4 Anna salasana, jos sellainen on määritetty.
Kortti alustetaan ja se on valmis käyttöön.
VIHJE: voit muuttaa oletustallennuspaikkaa
avaamalla Puhelimen asetukset -valikosta
Muistin hallinta ja valitsemalla Ensisijainen
tallennusasetus.

Huomautus: Jos muistikortilla on aiemmin
tallennettua sisältöä, se sijoitetaan
automaattisesti oikeaan kansioon. Esimerkiksi
videot tallennetaan Omat videot -kansioon.

Yhteystietojen siirtäminen
Yhteystietojen siirtäminen USIM-kortilta
puhelimeen:
3 Aseta akun kansi paikalleen normaalisti.

Muistikortin alustaminen
Jos muistikortti on jo alustettu, voit käyttää
sitä heti. Muussa tapauksessa alusta kortti.
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1 Valitse valmiusnäkymässä

ja valitse
Kontaktit.
2 Valitse Asetukset ja Kopioi.
3 Valitse Puhelimesta USIM-korttiin ja
valitse OK.
4 Valitse Kaikki yhdessä tai Yksi
kerrallaan ja valitse OK.

Pu

Valikkokartta

y.
.

ksi

Soitetaan

Kontaktit

Omat

Kamera

Puhelun lokit

Viestit

Muveestudio

Musiikki

Videoiden
soittoluettelo

Ääni
tallentaja

FM-radio

Selain

Organisoija

Muistio

Google

Näyttö

Proﬁilit

Hälytykset

Puhelimen
asetukset

Puhelu
asetukset

Työkalut

Lentokonetila Bluetooth

Pelit ja
sovellukset
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Valmiusnäkymä
KU990i-puhelin palaa valmiusnäkymään, kun
sitä ei käytetä hetkeen. Tässä näkymässä
voidaan muun muassa käyttää kaikkia
valikkoja, soittaa puhelun pikavalikosta ja
nähdä puhelimen tila..

Tilapalkki

Monitoimi

Pik
toi

Kosketusnäytön vihjeet
Valmiusnäkymässä voit tutustua
kosketusnäytön käyttöön.
Voit valita kohteen koskettamalla sitä.
KU990i-puhelin värisee, kun kosketat
toimintoa.
Voit selata luetteloita koskettamalla viimeistä
näkyvää kohdetta ja liu’uttamalla sormea
ylöspäin näytöllä. Kohteet tulevat näkyviin
vieritettäessä luetteloa ylöspäin.

Pikanuolet

• Älä paina näyttöä liian lujaa, sillä

kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin
kosketus riittää.
• Valitse haluamasi toiminto sormenpäälläsi.
Kosketa tarkasti vain haluamaasi
kuvaketta.
• Kun näytössä ei ole valoa, avaa
valmiusnäkymä painamalla näppäinlukon
lukitus- ja avausnäppäintä puhelimen
oikeassa sivussa.
• Älä peitä puhelinta, koska kosketusnäyttö
ei toimi minkään materiaalin läpi.
▲ Pikavalikko
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Pi

Pikanäppäimet

Pikanäppäimet
Pikanäppäimillä voi käyttää keskeisiä
toimintoja helposti yhdellä painalluksella.
Avaa neljän alivalikkoon jaettu
päävalikko koskettamalla. Koskettamalla
tätä voit käyttää alivalikkojen
pystyvälilehtien lisäasetuksia.

Koskettamalla tätä voit avata Viestitasetusvalikon. Voit kirjoittaa uuden
tekstiviestin tai sähköpostiviestin tai
tarkastella viestikansiota.

Koskettamalla tätä voit soittaa
käyttämällä kosketusnäppäimistöä.
Valitse numero kuten käyttäisit tavallista
näppäimistöä ja valitse
tai
.
Soita videopuhelu tähän numeroon
valitsemalla
, kun olet valinnut
numeron.

Koskettamalla tätä voit avata
osoitekirjan. Näytön pystysivulla on
aakkosvälilehdet, joista voit etsiä
helposti haluamasi yhteystiedon. Voit
myös luoda uusia yhteystietoja ja
muokata aiempia.

Ohje käyttäjälle
Varmistat parhaan mahdollisen antennivastaanoton pitämällä puhelinta alla olevan kuvan
(0) mukaisella tavalla.

0

X

Älä peitä antennialuetta kädelläsi puhelun aikana tai käyttäessäsi Bluetooth-yhteyttä.
Äänenlaatu voi kärsiä.
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Valmiusnäkymä

P

Tilapalkki

Pu
so

Tilapalkki ilmaisee kuvakkeiden avulla eri
asioita, kuten signaalin voimakkuuden, uuden
viestin saapumisen ja akun keston sekä sen,
onko Bluetooth tai GPRS käytössä.
Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa
näkyvien kuvakkeiden merkitykset.
Kuvake

Kuvaus

1
2
3

Kuvake

Kuvaus
4

Monitoimi

Normaali-proﬁili käytössä

Sovelluksia käynnissä

Ulkona-proﬁili käytössä

Verkkosignaalin voimakkuus
(palkkien määrä vaihtelee)

Äänetön-proﬁili käytössä

Ei verkkoa
Jäljellä oleva akun kesto
Akku on tyhjä
Uusi tekstiviesti
Uusi ääniviesti
Saapuneet-kansio on täynnä
Viestin lähettäminen
epäonnistui
Hälytys asetettu
Värinäproﬁili käytössä
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Kuuloke-proﬁili käytössä
Soitonsiirto käytössä
GPRS käytettävissä
EDGE käytössä
Verkkovierailu
Lentokonetila on valittu
Bluetooth on käytössä
HSDPA käytettävissä
3G käytettävissä

Puhelut
Puhelun tai videopuhelun
soittaminen
1 Avaa näppäimistö valitsemalla
2 Valitse numero näppäimistöllä.

Puhelun soittaminen
yhteystiedoista
.

Poista merkki painamalla C-näppäintä.
3 Soita puhelu valitsemalla
tai
-näppäintä. Soita
painamalla
videopuhelu valitsemalla
.
4 Lopeta puhelu painamalla
-näppäintä.
VIHJE Lisää +-merkki kansainväliseen
kahdesti.
puheluun valitsemalla
VIHJE Estä puhelun aloittaminen tahattomasti
lukitsemalla kosketusnäyttö Lukitse/avaa
lukitus -näppäimellä.
VIHJE Avaa näppäimistö puhelun aikana
valitsemalla .

1 Avaa osoitekirja valitsemalla

valmiusnäkymässä

.

2 Valitse aakkosvälilehti haluamasi

yhteystiedon ensimmäisen kirjaimen
mukaan, esim. Heinonen-nimen kohdalla
E-H.
3 Valitse yhteystietoluettelosta koskettamalla
henkilö, jolle haluat soittaa, ja valitse
numero, jos olet tallettanut useita.
4 Valitse Puhelu.
VIHJE Voit etsiä yhteystietoja puhelunäytöstä.
Valitse
ja valitse sitten Hae kontakteja.
Selaa yhteystietoja tai rajaa luetteloa
kirjoittamalla numeron alkunumerot.

Vastaaminen ja puhelun
hylkääminen
Kun puhelin soi, vastaa puheluun painamalla
-näppäintä.
Mykistä soittoääni painamalla
näppäintä. Tämä on kätevää, jos et ole
muistanut valita Äänetön-proﬁilia kokousta
varten.
Hylkää saapuva puhelu painamalla
näppäintä toistamiseen.

-
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Puhelut
Puhelunaikaiset asetukset

Pi
Mykistä - valitsemalla
voit sulkea
mikrofonin, jos et halua puhelun
vastaanottajan kuulevan ääntäsi.
Kaiutin - valitsemalla
kaiutinpuhelimen.

voit ottaa käyttöön

Vo
pik
1
2
3

Pito - valitsemalla Pito voit asettaa soittajan
pitoon. Jatka keskustelua valitsemalla Jatka.
Näppäimistö - valitsemalla
voit avata
numeronäppäimistön, jolla voit siirtyä valikoissa
numeroitujen asetusten mukaan, kuten
soittaessasi puhelintukipalveluihin tai
automatisoituihin puhelinpalveluihin.
Pito

VIHJE Voit selata asetus- tai yhteystietoluetteloa
koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja
liu’uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet
tulevat näkyviin vieritettäessä luetteloa ylöspäin.

Valinnat - sisältää soitonaikaisia toimintoja,
kuten Siirry yhteystietoihin ja Siirry
viesteihin, joiden avulla voit tarkistaa viestisi
ja lisätä yhteystietoja puhelun aikana. Voit
lopettaa puhelun myös valitsemalla Lopeta
puhelu.

4

Vo
va
alh
yh
au

Pu
1

Soiton voimakkuuden säätäminen
Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta
puhelun aikana kääntämällä jog-näppäintä
myötä- tai vastapäivään.

2
3
4

5
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ön

an

sa

,

si

Pikavalinta

6 Lopeta toinen puhelu tai molemmat

valitsemalla
ja Lopeta ja sen jälkeen
Kaikki tai Käynnissä oleva.

Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon
pikavalintanumeroon.

VIHJE Voit yhdistää puhelut valitsemalla
ja Yhdistä. Tarkista, että palveluntarjoaja
tukee konferenssipuheluja.

1 Valitse
ja sitten Kontaktit.
2 Valitse Pikavalinnat.
3 Vastaaja on esimääritetty pikavalintaan 1.

Sitä ei voi muuttaa. Valitse jokin muu
numeron yhteystiedon pikavalinnalle
koskettamalla.
4 Osoitekirja avautuu. Valitse yhteystieto
pikavalinnalle koskettamalla
puhelinnumeroa kerran.

Soitonsiirron käyttäminen
1 Valitse
2

Voit soittaa pikavalintanumeroon valitsemalla
ja pitämällä sitten
valmiusnäkymässä
alhaalla määritettyä numeroa, kunnes
yhteystieto tulee näkyviin. Puhelu soitetaan
automaattisesti, joten sinun ei tarvitse valita
.

Puhelun soittaminen
1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana
2
3
4

5

valitse Lisää uusi puhelu.
Näppäile numero tai valitse yhteystieto.
Yhdistä puhelu valitsemalla
.
Molemmat puhelut näkyvät
puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu
lukitaan ja asetetaan pitoon.
Siirry puhelusta toiseen valitsemalla
Vaihda.

ja

3

4
5

, valitse sitten
ja lopuksi
Puheluasetukset.
Valitse Puhelunsiirto ja valitse
videopuhelut ja/tai äänipuhelut.
Valitse, siirretäänkö kaikki puhelut, kun
linja on varattu, kun vastaaja ei ole tai kun
et ole tavoitettavissa.
Kirjoita numero, johon puhelu siirretään.
Ota käyttöön valitsemalla Käännä.

Huomautus: Puhelunsiirrosta voidaan
veloittaa maksu. Kysy lisätietoja
palveluntarjoajalta.
VIHJE Voit poistaa käytöstä kaikki puhelunsiirrot
valitsemalla Puhelunsiirto-valikosta Peru
kaikkien aktivointi.
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Yhteystiedot
Yhteystiedon etsiminen
Voit etsiä yhteystietoa kahdella tapaa:
Valmiusnäkymässä
1 Avaa osoitekirja valitsemalla
valmiusnäkymässä
.
2 Valitse aakkosvälilehti haluamasi
yhteystiedon ensimmäisen kirjaimen
mukaan, esim, Heinonen-nimen kohdalla
E-H.
VIHJE Voit etsiä ryhmän mukaan valitsemalla
ja Etsi ryhmän mukaan. Näyttöön
avautuu luettelo kaikista ryhmistä.

V
Päävalikosta
1 Valitse Kontaktit.
2 Valitse
ja kirjoita yhteystiedon muutama
ensimmäinen kirjain näppäimistöllä. Tai
vaihda osoitekirjanäkymään valitsemalla
ja valitse nimen alkukirjaimen
mukainen välilehti.
3 Osoitekirja näyttää kirjoittamiasi kirjaimia
vastaavat yhteystiedot luettelona.
VIHJE Voit vaihtaa hakunäyttöä näppäimistön
ja aakkosellisen osoitekirjan välillä
koskettamalla
tai
-kuvaketta näytön
oikeassa yläkulmassa.
VIHJE Voit selata yhteystietoluetteloa
koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja
liu’uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet
tulevat näkyviin vieritettäessä luetteloa
ylöspäin.

Vi

KU
mu
int

Vo
1
2

Vi
1
2

3
4
5
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ma

Viestit
Viestit

Tekstin kirjoittaminen

KU990i-puhelimessa voit käyttää teksti-,
multimedia- ja sähköpostiviestejä yhdessä
intuitiivisessa valikossa.

Käytettävissä on neljä tekstinsyöttötapaa:
Ennakoiva T9, manuaalinen, näppäimistö
ja käsinkirjoituksen tunnistus.

Voit avata viestikeskuksen kahdella tapaa:
1 Valitse valmiusnäkymässä
.
2 Valitse valmiusnäkymässä
, sitten
Viestit.

Voit vaihtaa syöttötapojen välillä koskettamalla
vastaavia kuvakkeita näytön yläosassa.

Viestin lähettäminen
1 Valitse
2

3
4
5

ja valitse sitten Luo uusi
viesti.
Lähetä teksti- tai multimediaviesti
valitsemalla Viesti. Tai lähetä
sähköpostiviesti valitsemalla Sähköposti.
Uusi tekstiviesti avautuu.
Valitse , tai
ja lisää kuva, video, ääni
tai symboli valitsemalla Lisää.
Valitse Lähetä. Kirjoita puhelinnumero
tai avaa yhteystietoluettelo valitsemalla
Kontaktit. Voit lisätä useita yhteystietoja.
VAROITUS: sinulta veloitetaan 160
merkin tekstiviestihinta kaikista lähettämistäsi
tekstiviesteistä.
VAROITUS: Jos tekstiviestiin lisätään kuva,
video tai ääni, se muuttuu multimediaviestiksi ja
se hinnoitellaan sen mukaan.

Käsinkirjoituksen tunnistus - valitse
Käsinkirjoitus-Näyttö tai KäsinkirjoitusLaatikko
Ennakoiva T9-teksti - ota käyttöön
ennakoiva T9-teksti ja valitse sitten T9 abc,
T9 Abc tai 123.
Manuaalinen Abc - valitse Abc, ABC
tai 123
Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla
ja
sitten näppäimistö avattavasta valikosta.
Koskettamalla
-kuvaketta voit
selata kunkin tekstinsyöttötavan eri
näppäimistötyyppejä (kuten isot tai pienet
kirjaimet).
Lisää välilyönti valitsemalla 0.
Vaihda isojen ja pienien kirjainten ja isojen
alkukirjainten välillä valitsemalla
.
Poista merkki painamalla näytön alapuolella
olevaa C-näppäintä.
Lisää symboli valitsemalla

.
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Viestit
Ennakoiva T9
T9-tilaa ilmaisee symboli

kun haluat kirjoittaa isoja kirjaimia
kun haluat lisätä välin

.

T9-tilassa käytetään sisäistä sanakirjaa, joka
tunnistaa kirjoittamasi sanat valitsemasi
näppäinjärjestyksen mukaan. Kirjoita sana
koskettamalla numeronäppäimiä, joissa
haluamasi kirjaimet ovat, ja sanakirja
tunnistaa sanan, kun kaikki kirjaimet
on kirjoitettu. Esimerkiksi kirjoita sana
“telephone” painamalla näppäimiä 8, 3, 5, 3,
7, 4, 6, 6, 3.
Jos haluamasi sana ei tule näkyviin, valitse
tai Tavaus. Jos valitset Tavaus, voit
kirjoittaa sanan manuaalisessa Abc-tilassa ja
sana lisätään sanakirjaan.

Manuaalinen Abc
Abc-tilaa ilmaisee symboli

.

Abc-tilassa sanan kirjoittaminen edellyttää
näppäimen koskettamista useaan kertaan.
Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan “hello”,
paina kahdesti 4, kahdesti 3, kolmasti 5 ,
uudestaan kolmasti 5 ja sitten kolmasti 6.

Näppäimistö
Näppäimistö-tilassa näyttö muuttuu
vaakasuuntaiseksi ja täysi qwertynäppäimistö tulee näkyviin.
Kirjoita viesti koskettamalla tarvittavia
kirjaimia ja valitse
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VIHJE Näppäimistötila ennakoi, mitä aiot
kirjoittaa seuraavaksi. Ennakointi perustuu
aiemmin kirjoittamiisi lauseisiin. Jos et halua
käyttää ehdotettuja sanoja, jatka haluamasi
sanan kirjoittamista. Jos haluat käyttää
ehdotettuja sanoja, vahvista sanavalinta
painamalla välinäppäintä.

Käsinkirjoituksen tunnistus
Käsinkirjoitus-tilassa voit kirjoittaa suoraan
näyttöön ja KU990i muuntaa käsinkirjoituksesi
viestiksi. Valitse näkymäksi Näyttö tai
Laatikko.
VAROITUS: Tässä tilassa kannattaa käyttää
kosketuskynää. Paina vain kevyesti, ettei näyttö
vahingoitu.

Sähköpostin hakeminen
Voit pitää yhteyttä myös ollessasi liikkeellä
KU990i:n sähköpostitoiminnolla. POP3- tai
IMAP4-sähköpostitilin määrittäminen käy
helposti ja nopeasti.
VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla
viimeistä näkyvää kohdetta ja liu’uttamalla
sormea ylöspäin näytöllä. Kohteet tulevat
näkyviin vieritettäessä luetteloa ylöspäin.

1
2
3
4

ia

esi

1 Valitse
ja sitten Asetukset.
2 Valitse Sähköposti ja sitten

Sähköpostitilit.
3 Avaa
ja valitse Lisää uusi.
4 Määritä nyt tilin asetukset:

Otsikko - Kirjoita tilin nimi.
Oma nimi - kirjoita nimesi.
Käyttäjätunnus - kirjoita tilin käyttäjänimi.
Salasana - kirjoita tilin salasana.
Sähköpostiosoite - kirjoita tilin
sähköpostiosoite.
Vastaa osoitteeseen - kirjoita
vastaussähköpostin osoite.
Ulosmenevä palvelin - kirjoita tilin tiedot.
Vast.ottava palvelin - kirjoita tilin tiedot.
Vastaanotettava maksimikoko - valitse
sähköpostin kokoraja, enimmäiskoko on 1
Mt.
Postilaatikon tyyppi - valitse
postilaatikon tyypiksi POP3 tai IMAP4.
Tallenna palvelimelle - valitse,
tallennetaanko sähköpostit palvelimeen.
IMAP4-tilien viestikopiot tallennetaan aina.
Tall. lähetetty viesti - määritä IMAP4sähköpostien tallennuspaikka. POP3-tilien
viestikopiot tallennetaan aina puhelimeen.

Yhteysosoite - Valitse Internetyhteysosoite. Käytä esimääritettyä
yhteysosoitetta valitsemalla .
Automaattinen haku - valitse, haetaanko
uudet sähköpostit automaattisesti.
Lisäasetukset - valitse, käytetäänkö
lisäasetuksia.
SMTP-portin numero - normaalisti tämä
on 25.
Sisääntulevan palvelinportti
- normaalisti tämä on POP3-tileille 110 ja
IMAP4-tileille 143.
SMTP-tarkistus - määritä
suojausasetukset lähtevän postin
palvelimelle.
SMTP-käyttäjänimi - kirjoita SMTPkäyttäjänimi.
SMTP-salasana - kirjoita SMTP-salasana.
APOP-salasana - Aktivoi suojattu APOPkirjautuminen POP3-tilille. IMAP4-tilien
asetuksena on aina Pois käytöstä.
Tilisi on määritetty ja se näkyy Sähköpostikansion tililuettelossa.
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Kamera
Pikakuvaus

Kuvan ottamisen jälkeen

1 Siirrä kameran tilakytkin asentoon
.
2 Paina kuvauspainiketta. Kameran etsin

Ottamasi kuva näkyy näytössä. Näytön
alareunassa näkyy kuvan nimi ja oikeassa
reunassa on neljä kuvaketta.

näkyy näytössä.

Et

3 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja

kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
4 Paina kuvauspainiketta kevyesti, jolloin

etsinnäytön keskelle ilmestyy
tarkennusruutu.
5 Pidä puhelinta niin, että kuvauskohde
näkyy tarkennusruudussa.
6 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi,
kamera on tarkentanut kohteen.
7 Paina kuvauspainike kokonaan alas.

Ota toinen kuva välittömästi
koskettamalla tätä. Nykyinen kuva
tallennetaan.
Poista ottamasi kuva koskettamalla tätä
ja vahvista poisto valitsemalla Kyllä.
Etsin palaa näyttöön.
Aseta ottamasi kuva taustakuvaksi
koskettamalla tätä.
Lähetä kuva multimedia- tai
sähköpostiviestinä tai Bluetooth-yhteydellä.
VIHJE Avaa valokuvagalleria siirtämällä kameran
tilakytkin asentoon
.

V
o
k
n
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Etsimen ominaisuudet
Zoom - Suurenna valitsemalla
ja pienennä
. Voit myös käyttää objektiivin
valitsemalla
ympärillä olevaa jog-näppäintä.
Asetukset - Avaa asetusvalikko koskettamalla tätä.

Kameratila - kameratilan valitseminen.
Salamatila
Makro päällä/pois
Salama - lisätietoja on kohdassa Salaman
käyttäminen.
Pika-asetukset
Kontrasti - lisätietoja on kohdassa Kontrastin
säätäminen.

ä

Kuvatyyppi - lisätietoja on kohdassa Kuvatyypin
valitseminen.
Takaisin - Palaa valmiusnäkymään koskettamalla
tätä.
Tallentaminen puhelimen-/laajennusmuistiin
Kuvanlaatu
Kuvakoko
ISO-arvo
VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö
on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa
kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla
näyttöä uudelleen.
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Kamera
Lisäasetusten käyttäminen
Avaa kaikki lisäasetukset valitsemalla
etsimessä
.
Kuvakoko jos
Kuvakoko - Muuta kuvakokoa,
haluat säästää muistitilaa, tai ota kuva
yhteystietoon sopivassa koossa. Lisätietoja on
kohdassa Kuvakoon muuttaminen.

Kuvanlaatu - Valitse Erittäin hieno,
Terävä tai Normaali. Mitä parempi laatu, sen
Tallenna
terävämpi kuva, mutta myös kuvakoko
kasvaa, joten muistiin mahtuu vähemmän
kuvia.
Valkotasapaino - Valkotasapainon
ansiosta kuvan valkoiset kohdat näyttävät
aidoilta. Jotta kamera säätää valkotasapainon
oikein, sinun on ehkä määritettävä
valaistusolosuhteet. Valitse Autom., Kirkas
valo, Aurinkoinen, Loisteputki tai
Pilvinen.
ISO - ISO määrittää kameran valoanturin
herkkyyden. Mitä korkeampi ISO-arvo, sen
herkempi kamera on valolle. Tämä on
hyödyllistä hämärässä valossa, jos salamaa ei
voi käyttää. Valitse ISO-arvoksi Autom., ISO
100, ISO 200, ISO 400 tai ISO 800.
Värisävy - Valitse värisävy, jota
käytetään ottamaasi kuvaan. Lisätietoja on
kohdassa Värisävyn valitseminen.
22 LG KU990i | Käyttöopas

V
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o
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Itselaukaisin - Voit määrittää
kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen
viiveen. Valitse 3 sekuntia, 5 sekuntia tai
10 sekuntia. Ihanteellinen, kun haluat olla
mukana ryhmäotoksessa.
Zoom - valitse käytettävä kuvan
zoomaustapa.

V
k
n
e
k

Makro - Makrotilassa voit ottaa
lähikuvia. Jos yrität kuvata lähietäisyydeltä,
mutta tarkennusruutu pysyy punaisena, ota
makrotila käyttöön.
Sulkijan ääni - valitse jokin kolmesta
sulkijan äänestä.
Tarkennus - Valitse Automaattinen
tarkennus, Manuaalinen tarkennus tai
Kasvojen seuranta.
Vaihda kamera - Käytä LG KU990i:n
sisempää kameraa omakuvien ottamiseen.
Lisätietoja on kohdassa Sisemmän
kameran käyttäminen.
Muistia käytössä - valitse kuvien
tallennuspaikaksi Matkapuhelimen muisti
tai Ulkoinen muisti.
Silmänliikkeen tunnistus - valitse Käytössä
/ Pois käytöstä.
Huomautus: Aina kun olet valinnut uuden
asetuksen, ota se käyttöön valitsemalla
Tallenna.

Si

LG
pik
ku
1
2

V
a
a
v
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VIHJE Kun suljet kameran, kaikki asetukset
palautetaan oletusarvoihin lukuun ottamatta
kuvakokoa ja kuvanlaatua. Kaikki oletusarvoista
poikkeavat asetukset, kuten värisävy tai ISO,
on määritettävä uudelleen. Tarkista ne ennen
seuraavaa kuvauskertaa.
VIHJE Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten
kun muutat kuvanvärin tai -laadun asetuksia,
näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä
esikatselukuvassa. Jos haluat ottaa muutokset
käyttöön, valitse ennen poistumista Tallenna.

Sisemmän kameran käyttäminen
LG KU990i -puhelimessa on 640 x 480
pikselin sisempi kamera videopuheluita ja
kuvaamista varten.

n

3 Kuvan ottamisen jälkeen voit käyttää samoja

asetuksia kuin ottaessasi kuvan
pääkameralla.
4 Voit palata pääkameraan valitsemalla
.
ja sitten

Tallennettujen kuvien
tarkasteleminen
1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia

kameratilassa ja valmiusnäkymässä. Kun
olet kameratilassa, siirrä kameratilan
. Kun olet
valitsin asentoon
valmiusnäkymässä, siirrä kameratilan
ja paina sitten
valitsin asentoon
kuvauspainiketta.
2 Galleria avautuu näyttöön.

1 Voit vaihtaa sisempään kameraan

valitsemalla

ja sitten

.

2 Hetken kuluttua näet kuvasi etsimessä. Ota

kuva painamalla kuvauspainiketta
tavalliseen tapaan.

i
sä

VIHJE Sisemmässä kamerassa on vähemmän
asetuksia eikä siinä ole salamaa tai ISOasetusta. Voit silti muuttaa kuvanlaatua,
valkotasapainoa ja värisävyä koskettamalla
-kuvaketta samaan tapaan kuin pääkamerassa.

3 Voit tuoda haluamasi kuvan etualalle

koskettamalla sitä kerran.
4 Avaa kuva kokonaan koskettamalla sitä

toistamiseen.
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Videokamera
Pikavideon kuvaus
1 Siirrä kameratilan valitsin asentoon
.
2 Paina kuvauspainiketta. Videokameran
3
4
5

6
7

etsin näkyy näytössä.
Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja
kohdista objektiivi videon kohteeseen.
Aloita tallennus painamalla
kuvauspainiketta kerran.
REC näkyy etsimen yläreunassa ja
alareunassa näkyy ajastin, joka ilmaisee
videon keston.
Keskeytä video valitsemalla
ja jatka
valitsemalla
.
Lopeta tallennus valitsemalla näytössä
tai paina kuvauspainiketta toistamiseen.

Etsimen ominaisuudet

V
Kuvakoko
Tallenna puhelimen muistiin tai
ulkoiseen muistiin
120fps - Pienempi kuvakoko Quadspeed-toistoa varten. Tallennusnopeus on 120
kuvaa sekunnissa. Toistonopeus on 15 kuvaa
sekunnissa. Soveltuu erityisesti nopean
liikkeen tallentamiseen.
Kameratila
Kontrasti - lisätietoja on kohdassa
Kontrastin säätäminen.
Takaisin - palaa valmiusnäkymään
koskettamalla tätä.
Asetukset - Avaa asetusvalikko
koskettamalla tätä. Katso lisätietoja kohdasta
Lisäasetusten käyttäminen.
VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö
on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa
kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla
näyttöä uudelleen.

Videoiden katselu TV:stä
Kytke KU990i televisioon TV-kaapelilla. Valitse
televisiossa katseltava video, valitse ja
.
sitten
Zoom - Suurenna valitsemalla
ja
pienennä valitsemalla
. Voit myös käyttää
objektiivin ympärillä olevaa jog-näppäintä.
Videotila - Videotila on valittu.
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Huomautus: TV-kaapeli on ostettava
erikseen.
VAROITUS: Videomuotoja 320x420 ja
176x144 ei voi katsoa televisiosta.
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Valokuvat ja videot
Kuvan tai videon lähettäminen
galleriasta
1 Avaa kuva tai video koskettamalla sitä

kahdesti. Jos valitset videon, paina
-kuvaketta, kun toisto alkaa.
VIHJE Voit muuttaa kuvan tai videon nimeä
Omat-kansiossa. Valitse kuva tai video, valitse
ja sitten Anna uusi nimi. Kirjoita kuvan tai
videon uusi nimi.
2 Avaa valikko napauttamalla näytön oikeaa

reunaa.

2 Avaa valikko napauttamalla näytön oikeaa

reunaa.
3 Valitse
.
4 Kuvaesitys alkaa.

Valokuvien muokkaaminen
Voit muokata ja elävöittää kuvia useilla eri
tavoilla.
1 Avaa muokattava kuva ja avaa valikko

koskettamalla näytön reunaa.
. Näyttöön avautuu
seuraavanlainen näyttö:

2 Valitse

3 Valitse

ja valitse videon tai kuvan
lähetystapa: Viesti, Sähköposti tai
Bluetooth.
4 Valittu viestisovellus avautuu ja voit
lähettää videon tai kuvan.
Huomautus: Kuvan tai videon kokoa voi
joutua muuttamaan multimediaviestiä varten.
Liian isoja videoita ei voi lähettää
multimediaviestinä, joten valitse siinä
tapauksessa jokin toinen lähetysasetus.

Kuvien näyttäminen kuvaesityksenä
Kuvaesitystilassa kaikki gallerian kuvat
näytetään yksi kerrallaan. Videoita ei voi
katsella kuvaesityksenä.
1 Kosketa kaksi kertaa kuvaa, jonka haluat

aloittavan kuvaesityksen.

3 Voit muokata kuvaa seuraavilla kuvakkeilla:

Rajaa kuva. Valitse neliön tai ympyrän
muotoinen rajausalue ja valitse alue
napauttamalla sitä.
Piirrä kuvaan vapaalla kädellä. Valitse
piirtoviivan paksuus neljästä vaihtoehdosta.
-kuvakkeessa, jota
Näet viivan värin
napauttamalla voit vaihtaa väriä.
Katso Tekstin lisääminen kuvaan.
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Valokuvat ja videot
Koristele kuvaa leimasimilla. Valitse
haluamasi leimasin ja napauta kohtaa, johon
haluat lisätä leiman. Voit muuttaa leimasimen
väriä napauttamalla
-kuvaketta.
Vaihda leimasimen, viivan tai tekstin
väriä. Valitse väri ennen kuin piirrät, kirjoitat
tai leimaat.
Valitse poistotyökalun paksuus ja poista
tekstiä, viivoja tai leimoja.
Tallenna kuviin tehdyt muutokset. Voit
tallentaa muutokset Alkuperäinen tiedosto
tai uuteen tiedostoon. Jos valitset Uusi
tiedosto, kirjoita tiedoston nimi.
Kumoa edellinen tehoste tai
muokkaus.
Katso Tehosteen lisääminen
kuvaan.
Voit esimerkiksi Morfaus kuvaa tai
kääntää sen Värin korostus. Voit valita myös
edistyneempiä muokkaustapoja. Katso Värin
vuorottel, Käänä ja Peili.
Siirry takaisin galleriaan.
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Tekstin lisääminen kuvaan
1 Valitse muokkausnäkymässä
.
2 Valitse Allekirjoitus ja lisää tekstiä ilman

kehyksiä tai puhekuplia.
3 Kirjoita teksti näppäimistöllä ja valitse

Valmis.
4 Siirrä tekstiä napauttamalla sitä ja

vetämällä se haluamaasi paikkaan.

3

Tehosteen lisääminen kuvaan

V
o
v

1 Valitse muokkausnäkymässä
.
2 Valitse jokin seuraavista toiminnoista:

Pehmennä - Käytä säätöpalkkia kuvan
tarkennuksen pehmentämiseen. Tallenna
muutokset valitsemalla Valmis tai valitse
Peruuta.
Terävöitä - Käytä säätöpalkkia kuvan
tarkennuksen terävöittämiseen. Tallenna
muutokset valitsemalla Valmis tai valitse
Peruuta.
Mosaiikkihäivytys - Käsittele kuvaa
mosaiikkihäivytyksellä. Voit palauttaa kuvan
entiselleen valitsemalla Kumoa.
Reunat - Lisää kuvaan reunat.
Sinua ehkä kehotetaan sallimaan
kuvakoon muuttaminen. Katso reunatyypit
valitsemalla Kyllä. Valitsemasi reuna näkyy
valokuvan päällä.
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Määritä kuvakoko uudelleen - Näet eri
kuvakokovaihtoehdot. Valitse haluamasi
kuvakoko.
Väritehoste - Voit valita kuvan väriksi
Musta-valko, Seepia, Värinegatiivi,
RGB-tehoste tai Kontrasti. Voit muuttaa
kontrastia säätöpalkilla.
3 Voit poistaa tehosteen valitsemalla
Kumoa.
VIHJE Voit lisätä kuvaan useita tehosteita lukuun
ottamatta väritehostetta, joka voidaan valita
vain kerran.

Esikatselu

Tallenna

4 Voit esikatsella videon valitsemalla

Esikatselu.
5 Valitse Tallenna tai

, jos haluat hylätä
muutokset ja palata takaisin galleriaan.

Kahden videon yhdistäminen
Videoiden muokkaaminen

1 Avaa muokattava video, valitse

Muokkaustoiminnot ovat käytössä kaikissa
videotyypeissä paitsi 640x384 ja 640x480.
Älä käytä näitä kuvakokoja, jos aiot muokata
videota.

2
3

Videon keston muuttaminen
1 Avaa muokattava video, valitse

ja avaa

valikko napauttamalla näyttöä.
-kuvaketta ja valitse
Viimeistele.
3 Valitse
ja merkitse uusi alku- ja
loppukohta
- ja
-kuvakkeilla.

4

2 Paina

5

6

ja avaa
valikko napauttamalla näyttöä.
Paina
-kuvaketta ja valitse Yhdistä
video.
Omat videot -kansio avautuu. Valitse
yhdistettävät videot ja paina Valitsekuvaketta.
Valitse Efekti ja määritä, miten videot
yhdistetään: Ei mitään, Häivennys,
Panorointi ja zoomaus, Ovaali,
Paljastus, Pimeä, Shakkilauta tai
Liukeneminen.
Tallenna uusi yhdistetty video valitsemalla
Tallenna ja Kyllä. Voit korvata alkuperäisen
tiedoston tai tallentaa uuden tiedoston.
Toista nämä vaiheet, kun haluat yhdistää
lisää videoita.
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Valokuvat ja videot

M

Kuvan liittäminen videoon
1 Avaa muokattava video, valitse

Vo
mu
ää
tie
kä
mu

ja avaa

valikko napauttamalla näyttöä.
-kuvaketta ja valitse Yhdistä
kuva.
Omat kuvat -kansio avautuu.
Valitse valokuva, jonka haluat liittää
videoon, ja paina Valitse.
Napauta ja vedä kuva videon alkuun tai
loppuun.
Valitse Efekti ja määritä, miten kuva ja
video yhdistetään: Ei mitään, Häivennys,
Panorointi ja zoomaus, Ovaali, Paljastus,
Pimeä, Shakkilauta tai Liukeneminen.
Valitse Tallenna ja Kyllä. Voit korvata
alkuperäisen tiedoston tai tallentaa uuden
tiedoston.
Toista nämä vaiheet, kun haluat liittää lisää
kuvia.

2 Paina
3

4
5

6

7

Esikatselu

5 Voit keskeyttää tallennuksen ja toiston

valitsemalla

ja avaa
valikko napauttamalla näyttöä.
2 Paina
-kuvaketta ja valitse Äänen
tallennus.
3 Äänitallenteen lisääminen vaikuttaa
alkuperäisen videon äänenlaatuun. Jatka
valitsemalla Kyllä.
4 Voit katsoa videon valitsemalla
. Kun
video on kohdassa, johon haluat liittää
.
äänitallenteen, valitse
28 LG KU990i | Käyttöopas

.

6 Voit esikatsella videon ja siihen liitetyn

äänitallenteen valitsemalla Esikatselu.
7 Tallenna valitsemalla Tallenna ja Kyllä.
Voit korvata alkuperäisen tiedoston tai
tallentaa uuden tiedoston.
8 Toista nämä vaiheet, kun haluat liittää lisää
äänitallenteita videoon.

Ääniraidan lisääminen videoon

2
3

4
5

6

ja avaa
valikko napauttamalla näyttöä.
Paina
-kuvaketta ja valitse Äänen
dubbaus.
Omat äänet -kansio avautuu. Valitse
ääniraita, jonka haluat lisätä videoon, ja
paina Valitse.
Videon alkuperäinen ääniraita poistetaan.
Jatka valitsemalla Kyllä.
Jos ääniraita on lyhyempi kuin video, aseta
toistokertojen määrä valitsemalla Yksi
kerta tai Toista.
Voit korvata alkuperäisen tiedoston tai
tallentaa uuden tiedoston.
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1 Avaa muokattava video, valitse

Äänitteen lisääminen
1 Avaa muokattava video, valitse

Tallenna

Ku
1
2
3
4

ää

Multimedia
Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimen
muistiin, joten voit helposti käyttää kuvia,
ääniä, videoita ja pelejä. Voit tallentaa
tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin
käyttäminen vapauttaa puhelimen muistitilaa
muihin tarkoituksiin.

5 Jos valitset Viesti tai Sähköposti, kuva

Voit avata multimediavalikon valitsemalla
ja
. Valitsemalla Omat näet kansiot, joihin
kaikki multimediatiedostot on tallennettu.

Kuvan käyttäminen

Omat kuvat
Omat kuvat sisältää luettelon puhelimessa
olevista kuvista, mukaan lukien esiasennetut
oletuskuvat, käyttäjän puhelimeen lataamat
kuvat ja puhelimen kameralla otetut kuvat.
Valitsemalla
voit vaihtaa
pienoiskuvanäkymän luettelonäkymäksi.
VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla
viimeistä näkyvää kohdetta ja liu’uttamalla
sormea ylöspäin näytöllä. Kohteet tulevat
näkyviin vieritettäessä luetteloa ylöspäin.

a

ta

Kuvan lähettäminen
1
2
3
4

Valitse
ja
.
Valitse Omat ja Omat kuvat.
Valitse ensin kuva ja sitten .
Valitse Lähetä ja Viesti, Sähköposti tai
Bluetooth.

liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja
lähettää sen normaalilla tavalla. Jos valitset
Bluetooth, sinua kehotetaan
käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi
etsii laitetta, johon se voi lähettää kuvan.

Voit käyttää kuvia taustakuvina ja
näytönsäästäjinä ja jopa soittajan
tunnistamiseen.
1
2
3
4

Valitse
ja
.
Valitse Omat ja Omat kuvat.
Valitse kuva ja paina -kuvaketta.
Paina Käytä-kuvaketta ja valitse jokin
seuraavista:

Kuvien järjestäminen
1
2
3
4

Valitse
ja
.
Valitse Omat ja Omat kuvat.
Valitse
ja Lajittele perusteella.
Valitse Päivämäärä, Tyyppi tai Nimi.

Huomautus: Voit järjestää kuvat luokittain tai
manuaalisesti Siirrä-toiminnolla.

Kuvaesityksen luominen
Jos haluat katsoa kaikki puhelimessa olevat
kuvat tai selata niitä, voit luoda kuvaesityksen,
jolloin kuvia ei tarvitse avata ja sulkea
yksitellen.
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Multimedia
1
2
3
4

Valitse
ja
.
Valitse Omat ja Omat kuvat.
Paina -kuvaketta ja valitse Kuvaesitys.
Voit siirtyä kuvasta toiseen - ja kuvakkeilla ja katsella kuvat satunnaisessa
järjestyksessä valitsemalla
.

Omat äänet
Omat äänet -kansio sisältää Oletusäänet ja
Äänitallenteet. Kansiossa voit hallita ja
lähettää ääniä sekä määrittää niitä
soittoääniksi.

Äänen käyttäminen
Valitse
ja
.
Valitse Omat ja Omat äänet.
Valitse Oletusäänet tai Äänitallenteet.
Voit kuunnella äänen valitsemalla sen ja
painamalla Soita-kuvaketta.
5 Valitse
ja Käytä.
6 Valitse Soittoääni, Videopuh. soittoääni,
Viestiääni, Käynnistys tai Sammutus.
1
2
3
4

Omat videot
Omat videot -kansiossa näkyy luettelo
ladatuista videoista ja puhelimella
tallennetuista videoista.
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Videon katsominen

Vi

1 Valitse
ja
.
2 Valitse Omat ja Omat videot.
3 Valitse video ja paina Soita-kuvaketta.

1
2

VIHJE Voit poistaa nopeasti tiedoston Omatkansiosta napauttamalla tiedostoa ja painamalla
puhelimen c-näppäintä. Vahvistamalla
valitsemalla Kyllä.

3

Videoleikkeen muokkaaminen
Videon toiston aikana ja keskeytystilassa voit
muokata videoleikettä useilla eri toiminnoilla.
VIHJE Soittoääneksi valittua videota ei voi muokata.
1 Valitse video ja paina Soita-kuvaketta.
2 Valitse
ja .
3 Paina Videomuokkain-kuvaketta ja

valitse jokin seuraavista:
Viimeistele - leikkaa videoleike
haluamaasi muotoon.
Yhdistä video - yhdistä videoleike toiseen
videoleikkeeseen.
Yhdistä kuva - yhdistä videoon Omat
kuvat -kansiossa oleva kuva.
Tekstin taitto - lisää tekstiä videoon.
Kuvan taitto - lisää kuva videoon.
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Videoleikkeen lähettäminen
1 Valitse ensin video ja sitten
.
2 Valitse Lähetä ja Viesti, Sähköposti tai

Bluetooth.
3 Jos valitset Viesti tai Sähköposti,

videoleike liitetään viestiin ja voit kirjoittaa
viestin ja lähettää sen normaalilla tavalla.
Jos valitset Bluetooth, sinua kehotetaan
käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi
etsii laitetta, johon se voi lähettää
videoleikkeen.

Videoleikkeen käyttäminen
soittoäänenä
1 Valitse ensin video ja sitten
.
2 Paina Käytä-kuvaketta ja valitse

Soittoääni tai Videopuh. soittoääni.

Omat pelit ja sovellukset

VIHJE Voit poistaa nopeasti tiedoston Omatkansiosta napauttamalla tiedostoa ja painamalla
puhelimen c-näppäintä. Vahvistamalla
valitsemalla Kyllä.

Pelaaminen
1 Valitse
ja
.
2 Valitse Omat ja Omat pelit ja

sovellukset.
3 Valitse peli ja kosketa Käynnistä-

kuvaketta.

Flash-sisällöt
Flash-sisällöt-kansiossa ovat kaikki
esiasennetut ja ladatut SWF-tiedostoja.

SWF-tiedoston tarkasteleminen
1 Valitse
ja
.
2 Valitse Omat ja Flash-sisällöt.
3 Valitse tiedosto ja Näytä.

Voit ladata puhelimeen uusia pelejä ja
sovelluksia.

Asiakirjat

Pelin lataaminen

Asiakirjat-valikossa voit tarkastella puhelimen
kaikkia asiakirjatiedostoja. Voit avata Excel-,
Powerpoint-, Word-, teksti- ja pdf-tiedostoja.

1 Valitse
ja
.
2 Valitse Pelit ja sovellukset ja Omat pelit

ja sovellukset.
3 Valitse Lataa pelejä ja Yhdistä.
4 Puhelin muodostaa yhteyden Web-

portaaliin, josta voit ladata pelin.

Tiedoston siirtäminen puhelimeen
Bluetooth on todennäköisesti helpoin tapa
siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimeen.
Voit käyttää myös LG PC Suite -ohjelmistoa ja
synkronointikaapelia.
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Multimedia
Tiedoston tarkasteleminen
1 Valitse
ja
.
2 Valitse Omat ja Asiakirjat.
3 Valitse asiakirja ja Näytä.

Muut

kuvaketta. Valitse jokin seuraavista:
5 Toista luomasi esitys valitsemalla Soita.
6 Paina
-kuvaketta ja valitse esityksen
tallennuspaikka valitsemalla Tallenna
sijainti.

Muut-kansioon tallennetaan tiedostoja, jotka
eivät ole kuvia, ääniä, videoita, pelejä tai
sovelluksia. Sitä käytetään samalla tavalla
kuin Asiakirjat-kansiota. Joskus
tietokoneesta puhelimeen siirretyt tiedostot
saattavat näkyä Muut-kansiossa, eivät
Asiakirjat-kansiossa. Tässä tapauksessa voit
siirtää tiedostoja kansiosta toiseen.

Musiikki

Tiedoston siirtäminen Muut-kansiosta
Asiakirjat-kansioon:

Musiikkikappaleen toistaminen

1
2
3
4

Valitse
ja
.
Valitse Omat ja Muut.
Valitse ensin tiedosto ja sitten .
Valitse Siirrä ja sitten uudelleen Siirrä.

Muvee-studio
Muvee-studiossa voit luoda kuvaesityksen ja
liittää siihen musiikkia.

Elokuvan luominen
1 Valitse
ja
.
2 Valitse Muvee-studio.
3 Voit lisätä kuvan valitsemalla

. Valitse
haluamasi kuvat ja napauta Valmis-kuvaketta.
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So

4 Valitse muvee-tyyli painamalla

LG KU990i -puhelimessa on sisäinen
musiikkisoitin, joten voit kuunnella
suosikkikappaleitasi.
Voit avata musiikkisoittimen valitsemalla
ja Musiikki. Voit valita jonkin
seuraavista kansioista:

Vo
mu
1
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4

,

1 Valitse
ja
.
2 Valitse Musiikki ja Kaikki raidat.
3 Valitse toistettava musiikkikappale ja paina

Play-kuvaketta.
4 Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
5 Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen

valitsemalla

5

Vo
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Vi

Ka
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.

6 Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen

.
valitsemalla
7 Voit keskeyttää toiston ja palata Musiikkivalikkoon valitsemalla
.
VIHJE Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikin
kuuntelun aikana valitsemalla .

3

Vo
1
2
3
4
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Soittolistan luominen

5 Valitse Valmis.

Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla
musiikkikappaleita Kaikki raidat -kansiosta.

Äänitys

1 Valitse
ja .
2 Valitse Musiikki ja Soittolistat.
3 Valitse Lisää, kirjoita soittolistan nimi ja

1 Valitse
ja .
2 Valitse Äänitallentaja ja

valitse Tallenna.
4 Näkyviin tulee Kaikki raidat -kansio.
Valitse soittolistaan lisättävät
musiikkikappaleet. Valitun kappaleen
vieressä näkyy valintamerkki.
5 Valitse Valmis.
Voit toistaa soittolistan valitsemalla Soita.
Huomautus: Voit luoda uuden soittolistan
ja Lisää uusi soittolista.
valitsemalla

Videoiden soittoluettelot
Kaikki videot tallennetaan Videoiden
soittolistat -valikkoon.
1 Valitse
ja .
2 Valitse Videoiden soittolistat ja Kaikki

videot. Näkyviin tulee luettelo kaikista
videoleikkeistä.
3 Katso video valitsemalla Soita.
Voit järjestää videoleikkeitä soittolistoiksi.
1 Valitse
ja .
2 Valitse Videoiden soittolistat ja Soittolistat.
3 Valitse Lisää, kirjoita soittolistan nimi ja

valitse Tallenna.
4 Kaikki videot näkyvät luettelossa.

Valitse soittolistaan lisättävät videot. Valitun
videon vieressä näkyy valintamerkki.

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita ääniä.
. Valitse jokin
seuraavista:
Kesto – Aseta äänityksen kesto. Valitse
MMS-viestin koko, 1min tai Ei rajaa.
Laatu – Valitse äänenlaatu.
Valitse jokin seuraavista: Erittäin hieno,
Tarkka tai Normaali.
Siirry omiin äänitiedostoihin – Avaa
äänitallennekansio Omat äänet kansiosta.

Äänen tai puheen tallentaminen
1
2
3
4
5

Valitse
ja .
Valitse Äänentallentaja.
Aloita äänitys valitsemalla
.
Lopeta äänitys valitsemalla .
Kuuntele äänite valitsemalla .

Radion käyttäminen
LG KU990i -puhelimessa on sisäinen FM-radio,
joten voit kuunnella suosikkiradioasemiasi
missä tahansa.
Huomautus: Radion kuunteleminen
edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä
puhelimeen. Liitä kuulokkeet kuulokeliittimeen
(samaan liittimeen, johon laturi liitetään).
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Kalenteri
Tapahtuman lisääminen kalenteriin

Päivämäärähaun käyttäminen

1 Valitse valmiusnäkymässä

1 Valitse valmiusnäkymässä

, sitten
Organisoija. Valitse Kalenteri.
2 Valitse päivämäärä, johon lisätään
tapahtuma.
3 Valitse
ja Uusi tapahtuma.

ja

2
3
4

Vihje Voit asettaa kalenteriin lomapäiviä.
Napauta lomapäiviä yksi kerrallaan, valitse
sitten ja Loma. Valitut päivät varjostetaan
punaisella. Kun asetat hälytyksen, voit jättää
lomapäivät hälytyksen ulkopuolelle.

5

, sitten

Organisoija.
2 Valitse Tehtävät ja Lisää.
Vihje Voit muokata kohdetta valitsemalla
sen ja napauttamalla -kuvaketta. Valitse
seuraavaksi Editoi. Vahvista muutokset
valitsemalla Tallenna.

Organisoija.
Valitse Päivämäärähaku.
Kirjoita määräpäivä Mistä-kenttään.
Kirjoita päivien lukumäärä Monenko
jälkeen -kenttään.
Alla näkyy Kohdepäivä.

1 Valitse valmiusnäkymässä

2
3
4

ja

Hälytykset.
ja Lisää uusi.

2 Valitse

Huomautus: Voit asettaa viisi eri hälytystä.
ja

1

5

,

Muistion lisääminen
1 Valitse valmiusnäkymässä

, sitten
ja
Muistio.
2 Jos aiempia muistioita ei ole, valitse Lisää
tai jos olet jo lisännyt muistioita, valitse
ja Lisää uusi.
Vihje Voit muokata aiemmin tallennettuja
muistioita. Valitse muokattava muistio ja
napauta Editoi-kuvaketta.
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La
ja

Hälytyksen asettaminen

Kohteen lisääminen Tehtävätluetteloon
1 Valitse valmiusnäkymässä

, sitten

Ka
m
1
2
3

Laskimen käyttäminen
ja

1 Valitse valmiusnäkymässä
2
3
4

5

4 Vahvista valinta napauttamalla Valitse-

, sitten

ja

Työkalut.
Valitse Laskin.
Kirjoita luvut numeronäppäimillä.
Valitse yksinkertaisissa laskelmissa
tarvitsemasi funktio (+, –, *, /) ja sen
jälkeen =.
Valitse monimutkaisissa laskelmissa ja
+/- sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg
tai rad.

Kaupungin lisääminen
maailmankelloon
1 Valitse valmiusnäkymässä

ja

ää

, sitten
ja
Työkalut.
2 Valitse Maailmankello.
3 Napauta -kuvaketta ja valitse Lisää
kaupunki. Aloita kaupungin nimen
kirjoittaminen ja se tulee näkyviin näytön
yläreunaan. Voit myös napauttaa Karttakuvaketta ja valita haluamasi kaupungin
kartalta.

kuvaketta.
Vihje Voit tarvittaessa muuttaa
maailmankellon aikavyöhykettä valitsemalla
ja Muuta aikavyöhykettä. Valitse
aikavyöhyke edellä kuvatulla tavalla ja napauta
Valitse-kuvaketta.

Yksikön muuntaminen
1 Valitse valmiusnäkymässä

, sitten
ja
Työkalut.
2 Valitse Muunnin.
3 Valitse muunnettavaksi valuutta, Pituusala, pituus, paino, lämpötila, Äänitaso
tai nopeus.
4 Valitse yksikkö, kirjoita muunnettava arvo
ja valitse yksikkö, johon arvo muunnetaan.
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PC Sync
Voit synkronoida tietokoneen ja puhelimen,
jotta tärkeät tiedot ja päivämäärät täsmäävät.
Samalla luot varmuuskopion tiedoista.

Puhelimen kytkeminen
tietokoneeseen
1 Yhdistä puhelin ja tietokone USB-kaapelilla.
2 Kaksoisnapsauta tietokoneen työpöydällä

olevaan LG PC Suite -kuvaketta.
3 Valitse ohjattu yhteyden
muodostaminen ja USB.
4 Valitse Seuraava, sitten uudelleen
Seuraava ja lopuksi Valmis. Puhelimen
ja tietokoneen välille on nyt muodostettu
yhteys.

Puhelimen tietojen
varmuuskopiointi ja palauttaminen
1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen

välille edellä kuvatulla tavalla.
2 Napsauta Varmuuskopioi-kuvaketta ja

valitse Varmuuskopioi tai Palauta.
3 Valitse tiedot, joka varmuuskopioidaan

tai palautetaan. Valitse sijainti, johon
tiedot varmuuskopioidaan tai josta tiedot
palautetaan. Valitse OK.
4 Tiedot varmuuskopioidaan.
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Puhelimen tiedostojen
tarkasteleminen tietokoneessa
1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen

välille edellä kuvatulla tavalla.
2 Napsauta Sisältö -kuvaketta.
3 Kaikki puhelimeen tallennetut asiakirjat,

ﬂash-sisällöt, kuvat, äänet ja videot näkyvät
LG-puhelin-kansiossa.
Vihje Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen
tietokoneessa helpottaa tiedostojen ja
asiakirjojen järjestämistä ja tarpeettomien
tiedostojen poistamista.

Yhteystietojen synkronointi
1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen

välille.
2 Napsauta Yhteystiedot-kuvaketta.
3 Valitse Siirrä ja Tuo matkapuhelimesta.

Na
va
ka

Vi
1
2
3
4

Di

Va
oh
mu

Tietokone tuo ja näyttää kaikki USIMkorttiin ja puhelimen muistiin tallennetut
yhteystiedot.
4 Valitse Tiedosto ja Tallenna. Valitse,
mihin yhteystiedot tallennetaan.

Mu
so
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hii
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tal

Huomautus: Voit varmuuskopioida
USIM-kortin yhteystiedot napsauttamalla
SIM-kortin kansiota tietokonenäytön
vasemmassa reunassa. Valitse Muokkaa
ja Valitse kaikki. Valitse hiiren
kakkospainikkeella Kopioi yhteystietoihin.
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Napsauta Matkapuhelin-kansiota näytön
vasemmassa reunassa. Kansiossa näkyvät
kaikki yhteystiedot.

Muunnettu tiedosto voidaan siirtää
puhelimeen massamuistitoiminnolla tai PC
Sync -ohjelmalla.

Viestien synkronointi
1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen

välille.
2 Napsauta Viestit-kuvaketta.
3 Kaikki tietokoneen ja puhelimen viestit

näkyvät kansioissa.
4 Voit muokata ja järjestellä viestejä näytön

yläreunan työkalurivin toiminnoilla.

DivX-muunnin
Valitse asennuksen jälkeen DivX tietokoneen
ohjelmistotiedostoista. Valitse sitten DivXmuunnin ja Muunnin.
Muuntosovellus käynnistyy. Valitse
sovelluksen nuolikuvakkeilla
muuntomuodoksi Matkapuhelin. Valitse
hiiren kakkospainikkeella Asetukset ja
muuta tarvittaessa muunnettujen tiedostojen
tallennuskansiota.
Kun olet valmis muuntamaan tiedostoja, vedä
ja pudota tiedostot sovellukseen alustavaa
analyysia varten. Käynnistä muuntaminen
tämän jälkeen valitsemalla Muunna. Kun
tiedostot on muunnettu, näyttöön avautuu
Muunto valmis -ponnahdusikkuna.
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Web-selaaminen
Verkon käyttäminen
1 Valitse valmiusnäkymässä

Sivun tallentaminen
, sitten

ja Selain.
2 Voit siirtyä suoraan selaimen aloitussivulle

valitsemalla Koti. Voit myös valita Anna
osoite, kirjoittaa Internet-osoitteen ja
napauttaa Yhdistä-kuvaketta.

Kirjanmerkkien lisääminen ja
käyttäminen

1
2
3
4

Avaa Web-sivusto edellä kuvatulla tavalla.
Valitse ja Tallenna tämä sivu.
Kirjoita Web-sivun nimi.
Valitse Tallenna.

Tallennetun sivun käyttäminen

1 Valitse valmiusnäkymässä

ja Selain.
2 Valitse Tallennettuja sivuja.
3 Valitse haluamasi sivu, valitse

ja Selain.
2 Valitse Kirjanmerkit. Näkyviin tulee

luettelo kirjanmerkeistä.
3 Voit lisätä uuden kirjanmerkin valitsemalla
ja Lisää uusi. Kirjoita kirjanmerkin nimi
ja Internet-osoite.

1
2

VIHJE Tämän valikon toiminnoilla voit
muokata tallennettujen sivujen otsikoita,
suojata muistioita (tai poistaa niiden
suojauksen) ja poistaa tallennettuja sivuja.

Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi avaamista
kirjanmerkkien avulla.
, sitten

W
m

Pu

Selainhistorian tarkasteleminen

KU
mo
ja
yh
tie
yh

1 Valitse valmiusnäkymässä

US

1 Valitse valmiusnäkymässä

ja Selain. Valitse Historia.

, sitten

ja Avaa.

, sitten

1
2

3
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Web-selaimen asetusten
muuttaminen
1 Valitse valmiusnäkymässä

4 Valitse LG-matkapuhelin USB-

, sitten

ja Selain. Valitse Asetukset.
2 Voit muuttaa Proﬁilit, Merkkien

Koodaus, Välimuisti, cookie, Javakomento, Turvallisuus tai palauttaa
oletusasetukset valitsemalla Palauta
asetukset.

modeemina ja valitse OK. Modeemi näkyy
näytössä.
5 Valitse Yhdistä, jolloin tietokone
muodostaa yhteyden KU990i-puhelimeen.
Bluetooth-yhteyden käyttäminen:
1 Tarkista, että Bluetooth on käynnissä ja

2

Puhelimen käyttäminen modeemina
KU990i-puhelinta voi käyttää tietokoneen
modeemina, joten voit lukea sähköpostia
ja käyttää Internetiä langattoman
yhteyden avulla. Voit yhdistää puhelimen
tietokoneeseen USB-kaapelilla tai Bluetoothyhteydellä.
USB-kaapelin käyttäminen:
1 Tarkista, että LG PC Suite on asennettu
tietokoneeseen.
2 Yhdistä KU990i-puhelin ja tietokone
USB-kaapelilla ja käynnistä LG PC Suite
-ohjelmisto.
3 Valitse tietokoneessa Tietoliikenne.
Valitse Asetukset ja Modeemi.

3

4
5
6
7

että tietokoneen ja KU990i-puhelimen
välillä on näköyhteys.
Muodosta pariliitos tietokoneen ja
KU990i-puhelimen välille. Yhteyden
muodostaminen edellyttää tämän jälkeen
salasanaa.
Käytä LG PC Suiten ohjattua yhteyden
muodostamista ja muodosta Bluetoothyhteys.
Valitse tietokoneessa Tietoliikenne.
Valitse sitten Asetukset.
Valitse Modeemi.
Valitse Bluetooth-vakiomodeemi ja OK.
Modeemi näkyy näytössä.
Valitse Yhdistä, jolloin tietokone
muodostaa yhteyden KU990i-puhelimeen.
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Asetukset
Tässä kansiossa voit mukauttaa KU990ipuhelimen käyttäjäkohtaisia asetuksia.

Näytön asetusten muuttaminen
1 Valitse
ja
.
2 Valitse Näyttö ja jokin seuraavista:

Näytön asetukset - valitse
valmiusnäkymän ja puhelun teema.
Kello ja kalenteri - valitse
valmiusnäkymän sisältö.
Kirkkaus - säädä näytön kirkkautta.
Taustavalo - aseta taustavalon
palamisaika.
Huomautus: Pitkään palava taustavalo
kuluttaa akun varausta, jolloin puhelimen
akku pitää ladata useammin.
Puhelimen teema - muuta koko
puhelimen ulkoasua.
Fontti - säädä fontin väriä.

Proﬁilien mukauttaminen
Voit vaihtaa proﬁilia nopeasti
valmiusnäkymässä. Napauta käytössä olevan
proﬁilin kuvaketta näytön oikeassa
yläkulmassa.
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Muuta proﬁilin asetuksia valikon toiminnoilla.
1 Valitse
ja
.
2 Napauta Proﬁilit-kuvaketta ja valitse

muokattava proﬁili. Et voi muuttaa
Äänetön- ja Vain värinä -proﬁileja.
3 Valitse
ja Editoi.

Puhelimen asetusten muuttaminen
Voit mukauttaa KU990i-puhelimen tarpeitasi
vastaavaksi.
VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla
viimeistä näkyvää kohdetta ja liu’uttamalla
sormea ylöspäin näytöllä. Kohteet tulevat
näkyviin vieritettäessä luetteloa ylöspäin.
1 Valitse
ja
.
2 Napauta Puhelimen asetukset -

kuvaketta ja valitse asetus luettelosta.
Päivämäärä & aika - säädä päivämääräja aika-asetuksia tai valitse automaattinen
ajanpäivitys ulkomaanmatkaa tai kesäaikaa
varten.
Virransäästö - ota virransäästön
oletusasetukset käyttöön tai pois käytöstä.
Kielet - muuta KU990i-puhelimen
näyttökieltä.
Turvallisuus - säädä turvallisuusasetuksia,
kuten PIN-koodit, matkapuhelin lukitus ja
automaattinen näppäinlukko.
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Yhdistettävyys - katso lisätietoja
seuraavalta sivulta kohdasta
Yhteysasetusten muuttaminen.
Muistin hallinta - katso lisätietoja
kohdasta Muistin hallinnan
käyttäminen.
Kosketuspainikkeiden kalibrointi palauta kosketusnäytön asetukset.
Palauta asetukset - palauta kaikki
oletusasetukset.
Puhelimen tiedot - näytä KU990ipuhelimen tekniset tiedot.

Yhteysasetusten muuttaminen
Verkko-operaattori määrittää yhteysasetukset,
joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Jos
haluat muuttaa näitä asetuksia, käytä tätä
valikkoa.
ja
. Valitse Puhelimen
Valitse
asetukset ja Yhdistettävyys.

Muistin hallinnan käyttäminen

tä.

KU990i-puhelimessa on kolme muistia:
puhelimen muisti, USIM-kortti ja ulkoinen
muistikortti (joka on ehkä ostettava erikseen).

a,

Muistin hallinnassa määritetään, kuinka
muisteja käytetään ja kuinka paljon muistitilaa
on vapaana.
ja
. Valitse Puhelimen
Valitse
asetuksia ja Muistin hallinta.

Lentokonetilan käyttäminen
Ota lentokonetila käyttöön valitsemalla
ja
. Valitse Lentokonetila ja Päällä.
Lentokonetilassa puhelimella ei voi soittaa,
käyttää Internetiä, lähettää viestejä tai käyttää
Bluetooth-yhteyttä.

Tiedostojen lähettäminen ja
vastaanottaminen Bluetoothyhteydellä
Bluetooth on erinomainen tapa lähettää ja
vastaanottaa tiedostoja langattomasti ja
nopeasti. Voit myös liittää puhelimeen
Bluetooth-kuulokkeet puheluiden soittamista
ja niihin vastaamista varten.
Tiedoston lähettäminen:
1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää
(yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).
2 Valitse
ja Lähetä.
Valitse Bluetooth.
3 Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla Kyllä.
4 KU990i-puhelin etsii automaattisesti muita
lähettyvillä olevia Bluetooth-yhteensopivia
laitteita.
5 Valitse, johon haluat lähettää tiedoston, ja
napauta Valitse-kuvaketta.
6 Tiedosto lähetetään.
Vihje Varmista etenemispalkista, että
tiedosto on lähetetty.
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Asetukset
Tiedoston vastaanottaminen:
1 Tiedostojen vastaanottaminen edellyttää,

että Bluetooth on Käynnistä ja että laitteet
ovat näköyhteydessä toisiinsa. Lisätietoja
Bluetooth-asetuksien muuttamisesta on
jäljempänä.
2 Käyttäjää kehotetaan hyväksymään
tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota
tiedosto valitsemalla Kyllä.
3 Näet tiedoston tallennuspaikan, ja voit
tarkastella tiedostoa tai käyttää sitä
taustakuvana. Tiedostot tallennetaan
yleensä Omat-kansioon.
Bluetooth-asetuksien muuttaminen:
1 Valitse
ja Asetukset.
2 Valitse Bluetooth ja Asetukset.

Pariliitos toiseen Bluetoothlaitteeseen
Pariliitos KU990i-puhelimen ja toisen laitteen
välillä muodostaa salasanasuojatun yhteyden.
Laitteiden välinen yhteys on tällöin
turvallisempi.
1 Tarkista, että Bluetooth on Käynnistä
ja että laitteet ovat näköyhteydessä
toisiinsa. Voit muuttaa laitteen näkyvyyttä
Asetukset-valikossa.
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O
2 Valitse Yhdistetyt laitteet ja Uusi.
3 KU990i-puhelin etsii toisia laitteita.

Kun etsintä on valmis, Päivitä ja Lisää
näkyvät näytössä.
4 Valitse laite, johon haluat muodostaa
pariliitoksen, kirjoita salasana ja valitse OK.
5 Puhelin muodostaa yhteyden toiseen
laitteeseen, jossa sinun on kirjoitettava
sama salasana.
6 Salasanasuojattu Bluetooth-yhteys on
valmis.

Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen
1 Tarkista, että Bluetooth on Käynnistä

ja että laitteet ovat näköyhteydessä
toisiinsa.
2 Noudata kuulokkeiden mukana toimitettuja
käyttöohjeita. Aseta kuulokkeesi
pariliitostilaan ja muodosta pariliitos
laitteiden välille.
3 Valitse Kyllä ja Yhdistä nyt. KU990ipuhelin siirtyy kuulokeproﬁiliin.
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Ohjelmistopäivitys
Ohjelmistopäivitys
LG-matkapuhelimen
ohjelmistopäivitysohjelma
Lisätietoja ohjelman asentamisesta ja
käytöstä on osoitteessa http://update.
lgmobile.com.
Tällä ohjelmalla voit päivittää ohjelmiston
viimeisimmän version nopeasti ja
kätevästi Internetissä ilman käyntiä
asiakaspalvelupisteessä.
Käyttäjän on valvottava matkapuhelimen
ohjelmistopäivitysohjelmalla tehtävää
päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin
tulevat ohjeet ja huomautukset ennen
siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Huomaa,
että USB-kaapelin ja akun irrottaminen
päivityksen aikana saattaa vaurioittaa
puhelinta vakavasti. Valmistaja ei ole
vastuussa tietojen katoamisesta päivityksen
aikana. Tärkeimmät tiedot kannattaa kirjata
ylös muualle etukäteen.
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Lisävarusteet

V

Matkapuhelimelle on saatavana erilaisia lisävarusteita, joista osa on ostettava erikseen.
Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan. Lisätietoja saatavuudesta saat
paikalliselta LG-jälleenmyyjältä.

Tä
hy
18

Peruslisävarusteet:

Matkalaturi

Akku

Muut lisävarusteet
•

USB-kaapeli

• Autolaturi
•

Monokuulokkeeturi

•

Stereokuulokkeet

•

Stereokuulokkeet ja kauko-ohjain

•

Muistikortti

HUOMAUTUS:
• Tämä

lisävarusteluettelo ei ole täydellinen. Pyydä paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoja
alueellasi saatavana olevista lisävarusteista.

•

Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.

•

Muutoin takuu voi mitätöityä.

•

Jotkin lisävarusteet voivat poiketa kuvauksesta tai ne eivät ehkä ole saatavana kaikilla
alueilla.
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Verkkopalvelu

Tekniset tiedot

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on
hyväksytty käytettäväksi GSM 900-, DCS
1800-, PCS1900- ja W-CDMA-verkoissa.

Yleistä

Monet tässä ohjeessa kuvatuista
toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne
ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan
kanssa sovittavia erikoispalveluja. Ennen
verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava
ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta
palveluntarjoajaltasi.

Tuotteen nimi: KU990i
Järjestelmä: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Käyttöympäristön lämpötila
Normaali: 55 °C
Latauksessa: 45 °C

a

a
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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

VA
•

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Tutustu huolellisesti näihin helppoihin
ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.

VAROITUS

• Hätäpuhelut eivät ole välttämättä

•

• Matkapuhelin on aina suljettava

lentokoneessa.
• Älä pidä puhelinta kädessä ajaessasi
•

•
•

•

autoa.
Älä käytä puhelinta huoltoasemien,
polttoainetankkien, kemiantehtaiden tai
räjäytystyömaiden läheisyydessä.
Käytä turvallisuutesi vuoksi ainoastaan
ALKUPERÄISIÄ akkuja ja latureita.
Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä
ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai
vaurioittaa puhelinta.
Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa.
Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran.

VAROITUS
• Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt

edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä
puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa
häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.

•

•
•
•

käytettävissä kaikissa matkapuhelimen
käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan
luottaa pelkästään matkapuhelimeen
hätäpuheluasioissa.
Käytä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ
lisävarusteita. Näin vältät puhelimen
vaurioitumisen.
Kaikki radiolähettimet saattavat häiritä
lähellä olevia elektronisia laitteita. Pienetkin
häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi
televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
Akut on hävitettävä voimassa olevien lakien
mukaisesti.
Älä pura puhelinta tai akkua.
Väärin asetettu akku saattaa aiheuttaa
räjähdysvaaran.

Altistuminen radiotaajuusenergialle
Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja
ominaisabsorptionopeuksista (SAR)
Matkapuhelinmalli KC910 on suunniteltu
täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta
koskevat vaatimukset. Riippumattomat
tieteelliset organisaatiot ovat laatineet nämä
suositukset arvioimalla perusteellisesti
tieteellisiä tutkimuksia määräajoin.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Suosituksissa on huomattava turvamarginaali,
jolla varmistetaan kaikkien ihmisten
turvallisuus iästä ja terveydentilasta
riippumatta.
• Langattomien laitteiden altistumisstandardissa
käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan
nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR.
SARtestit tehdään siten, että niissä käytetään
normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta
hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla
taajuuskaistoilla.
• Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot saattavat
vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset
radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
• Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia,
joissa määritetään sallittu radiosignaalitaso
keskivertoväestölle. Kansainvälisten
suositusten SAR-raja on 2,0 W/kg*. Se on
suunniteltu ja valmistettu niin, ettei se ylitä
kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP)
annettuja rajoja radiosignaalille altistumisesta.
• Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n
testeissä saatu SAR-arvo oli 0,826 W/kg
(10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja
0,631 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
• SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on
hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) suosittama SAR-arvo,
joka on 1,6 W/kg keskimäärin yhdellä (1)
grammalla kudosta.
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Huolto ja ylläpito
VAROITUS!
Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksyttyjä
akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden
lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun
tai olla vaarallista.
• Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle

•
•
•

Pu

huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.

El

• Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten

Hä
ma

•
•
•
•
•

•
•

televisioiden, radioiden ja tietokoneiden,
lähellä.
Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai
muun lämpölähteen lähellä.
Älä pudota puhelinta.
Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle
tai iskuille.
Puhelimen pinta voi vahingoittua, jos se
kääritään muoviin.
Puhdista puhelin puhtaalla liinalla. (Älä
käytä bentseeniä, ohennetta, alkoholia tai
muuta liuotinta.)
Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
Älä säilytä puhelinta maksu- tai
muiden korttien lähellä, jos niissä on
magneettinauha.

•

•
•

Aj

No
jot
au
•
•

• Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se

voi vahingoittaa puhelinta.
• Älä kastele puhelinta.
• Käytä kuuloketta ja muita lisävarusteita
varovasti. Älä koske antenniin
tarpeettomasti.
le

Puhelimen tehokas käyttö
Elektroniikkalaitteet

en

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien
matkapuhelinten suorituskykyä.
• Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten

e

i

laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä
puhelinta sydämentahdistimen päällä
(esimerkiksi rintataskussa).
• Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin
kuulolaitteita.
• Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa
esimerkiksi televisioihin, radioihin ja
tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus
Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia,
jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä
autoillessa.
• Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
• Keskity ajamiseen.

• Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
• Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin

soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin
vaativat.
• Radiosignaalit saattavat vaikuttaa
autosi elektronisiin järjestelmiin kuten
autostereoihin ja turvavarusteisiin.
• Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista,
että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite
ei estä sen aukeamista. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön tai vakavan vamman.
Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona,
käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta
pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on
erityisen tärkeää, kun ylität kadun.

Räjäytystyömaa
Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana.
Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai
ohjeita.

Räjähdysherkät alueet
• Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.

Älä käytä puhelinta polttoaineiden tai
kemikaalien läheisyydellä.
• Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja,
nesteitä tai räjähteitä samassa auton
tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen
lisävarusteita.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Lentokoneessa
Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä
lentokoneissa.
• Sammuta matkapuhelin, ennen kuin

nouset lentokoneeseen.
• Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun
jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset
Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa.
Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut
Hätäpuhelut eivät ole välttämättä
käytettävissä kaikissa matkapuhelimen
käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan
luottaa pelkästään matkapuhelimeen
hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja
paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

• Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita.

•
•
•

•
•

•
•
•

•

• Akun latausta ei tarvitse purkaa

kokonaan ennen uutta latausta. Muista
akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole
sellaista vaikutusta, joka vaarantaisi akun
toiminnan.
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•

•

LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan
akun käyttöikä.
Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla
tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja,
ennen kuin se on vaihdettava.
Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään
aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
Älä altista laturia suoralle auringonvalolle
tai käytä sitä pesuhuoneessa tai muussa
kosteassa tilassa.
Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se
saattaa heikentää akun suorituskykyä.
Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa
räjähdysvaaran.
Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien
mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden
mukana.
Jos akku on vaihdettava, ota yhteys
lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
Irrota laturi aina pistorasiasta, kun
puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta
laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
Akun todellinen käyttöikä määräytyy
verkkomäärityksen, tuoteasetuksien,
käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja
ympäristötekijöiden mukaan.
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Käsinkirjoituksen tunnistus

I

Käsinkirjoituksen tunnistus muuttaa
kosketuskynän liikkeet kirjaimiksi, numeroiksi
tai muiksi merkeiksi ja näyttää ne tekstinä.
Käsinkirjoituksen tunnistus on käytettävissä
vain, kun tekstiä voi lisätä.

J

Huomautus: Useimmat kirjaimet voi kirjoittaa
useilla eri tyyleillä. Katso seuraavia taulukoita.
Kirjainkokoa ei määrää tyyli, vaan. vedon sijainti
näytössä.

K
L
M
N
O
P
Q
R

Aakkoset

S

Jos valitse isot kirjaimet (ABC), kirjoittamasi
kirjaimet lisätään isoina kirjaimina, vaikka
kirjoittaisit pieniä kirjaimia ja päinvastoin.

U

Esimerkiksi jos kirjoitat pienen f-kirjaimen, se
lisätään isona F-kirjaimena.

W

Kirjain
A

Vedot

T
V
X
Y

B

Z

C

ß

D
E
F
G
H

Toiminnot
Toiminto

Numerot
Vedot

Numerot kirjoitetaan nuolen yläpuolelle.

Välilyönti

Numero
0

Askelpalautus

1

Vedot

2
Enter

3
4

Tekstinsyöttötilaan
vaihtaminen

5
6
7
8

Välimerkit
Merkki
Piste
.

Vedot

@
Huomautus: aloita veto pisteellä merkitystä
suunnasta.
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Aksenttikirjain
Kirjoita kirjain kuten edellä ja lisää sitten
aksenttimerkki nuolen yläpuolelle. Muut
vastaavat merkit, kuten ö ja ü, kirjoitetaan
samaan tapaan.

BEGRÆNSET GARANTI
1. HVAD GARANTIEN OMFATTER:
LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materialeeller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:
(1) 	Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet
er købt.
(2) 	Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives
eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
(3) 	Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være
begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
(4) 	Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes
dermed ikke af denne begrænsede garanti.
(5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
(6) 	Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG’s kundeserviceafdeling.
LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som
dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

2. HVAD GARANTIEN IKKE OMFATTER:
(1) 	Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
(2) 	Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert
opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger,
uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation
eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller
som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
(3) 	Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller
produktionsfejl.
(4) 	Følger af at LG’s kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og informeret om produktets
defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

WC_Sweden_(100-120).indd

1

2007.10.23

5:34:8

(5) 	Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
(6) 	Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte
af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke
udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til
bestemte former for anvendelse.
(7) 	Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
(8) 	Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af
normal brug.
(9) 	Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne
grænseværdier.
(10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
(11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:
Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.
VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR
AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG
ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB
ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE
MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.
Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte
skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne
begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover
kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.
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ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI
1. HVA DENNE GARANTIEN DEKKER:
LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i
eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Vilkårene i garantien er som følger:
(1) 	Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
(2) 	Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke
overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
(3) 	Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være
begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
(4) 	Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke
omfattes av vilkårene i denne begrensede garantien.
(5) 	På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides
rimelig tvil.
(6) 	Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling.
LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under
denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER:
(1) 	Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
(2) 	Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring,
eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert
reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold
som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller
væskesøl.
(3) 	Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved
materialet eller konstruksjonen.
(4) 	Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs
kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.
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(5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
(6) 	Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte
være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte,
herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et
bestemt formål.
(7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
(8) 	Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale
bruk.
(9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
(10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
(11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

3. VILKÅR:
Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.
VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM
SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIEN. LG ELECTRONICS
INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER,
ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET
TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT
GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE
PRODUKTET.
Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelser eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader
eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene
eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan
også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.
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GARANTIVILLKOR
1. GARANTINS OMFATTNING::
Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har
några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:
(1) 	Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
(2) 	Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte
överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
(3) 	Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst
land, förutsatt att detta särskilt anges.
(4) 	Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och
omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
(5) 	På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
(6) 	Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning.
LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt
dessa garantivillkor.

2. UNDANTAG:
Garantin gäller inte i följande fall:
(1) 	Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är
avsedd för.
(2) 	Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala
förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar,
reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning,
misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte
råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
(3) 	Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller
i konstruktionen.
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(4) 	Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta
till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
(5) 	Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
(6) 	Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga
eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat
till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
(7) 	Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
(8) 	Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastytor och andra utvändiga delar vid kundens
normala användning.
(9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
(10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
(11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:
Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.
GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED
AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI.
LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV
DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER
INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA
DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD
GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR
DENNA PRODUKT.
Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följdskador
eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid.
Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa
specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra
rättigheter.
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RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE
1. TÄMÄ TAKUU KATTAA SEURAAVAT ASIAT:
LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana
toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:
(1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
(2) 	Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää
tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
(3) 	Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on
rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
(4) 	Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden
rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
(5) 	LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
(6) 	Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun.
LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän
rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:
(1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
(2) 	Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista,
virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liitännöistä,
luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista,
puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien
kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
(3) 	Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
(4) 	Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitettyjä virheitä tai
toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
(5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.

WC_Sweden_(100-120).indd

7

2007.10.23

5:34:10

(6) 	Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman
rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
(7) 	Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
(8) 	Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet
normaalissa käytössä.
(9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
(10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
(11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

3. EHDOT:
Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.
OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN,
VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG
ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN
TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA,
MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN
LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.
Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun
voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä
takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.
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