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Uživatelská příručka KU990

Blahopřejeme vám k zakoupení
moderního a kompaktního telefonu
KU990 od společnosti LG, který byl
zkonstruován tak, aby mohl pracovat
s nejmodernější technologií v oblasti
digitální mobilní komunikace.
Likvidace starého přístroje
1 Je-li na výrobku uveden tento symbol přeškrtnutého kontejneru,
znamená to, že se na něj vztahuje Evropská směrnice č. 2002/96/ES.
2 Všechny elektrické a elektronické přístroje likvidujte odděleně od
běžného komunálního odpadu, nejlépe prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených orgány státní správy nebo místní samosprávy.
3 Správná likvidace starého přístroje pomůže zabránit potenciálním
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
4 Podrobnější informace o likvidaci starého přístroje vám poskytne váš
městsky úřad, společnost zabývající se likvidací odpadu nebo obchod,
kde jste výrobek zakoupili.
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Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

P

Prostudujte si tyto jednoduché pokyny.
Jejich nedodržení může být nebezpečné
nebo protiprávní. Další podrobné informace
naleznete v tomto manuálu.

• Ne všechny mobilní sítě podporují

•

VAROVÁNÍ

• Používejte pouze originální příslušenství

• Pokud letíte letadlem, musíte mít mobilní

telefon vždy vypnutý.
• Při řízení nedržte telefon v ruce.
• Nepoužívejte telefon v blízkosti čerpacích

stanic, skladů paliva, chemických závodů
nebo zbrojovek.
• Pro svoji bezpečnost používejte POUZE

speciﬁkované ORIGINÁLNÍ baterie
a nabíječky.
• Během nabíjení se telefonu nedotýkejte

mokrýma rukama. Mohli byste utrpět úraz
elektrickým proudem nebo by mohlo dojít
k poškození telefonu.
• Uložte telefon na bezpečném místě mimo

dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé
díly, které z něj lze oddělit.

UPOZORNĚNÍ
• Vždy vypínejte telefon v oblastech,

Pokyny

kde je jeho vypnutí nařízeno zvláštními
předpisy. Například nepoužívejte telefon
v nemocnicích, kde by mohl působit na
citlivé lékařské přístroje.
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tísňová volání. Proto byste v případě
tísňových volání neměli výhradně
spoléhat na mobilní telefon.
– zabráníte tím poškození telefonu.
• U všech radiových vysílačů hrozí, že

pokud budou příliš blízko elektronickým
zařízením, mohou narušovat jejich chod.
Telefon může slabě působit na televize,
radia, osobní počítače atd.
• Při likvidaci baterií vždy postupujte

•

•

v souladu s platnou legislativou.
• Neprovádějte demontáž telefonu ani

baterie.

Vystavení působení
vysokofrekvenční energie
Informace o vlivu radiových vln a speciﬁcké
absorpční rychlosti (RAT).
Tento mobilní telefon, model KU990
byl zkonstruován tak, aby splňoval
platné bezpečnostní požadavky
ohledně působení radiových vln. Tento
požadavek vychází z vědeckých poznatků
stanovujících bezpečnostní limity, jejichž
účelem je zaručit bezpečnost všech osob
bez ohledu na věk nebo zdraví.

•

•

ví

m
d.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání
• U směrnic o vystavení radiovým vlnám

se používá měrná jednotka s názvem
SAR (Speciﬁc Absorption Rate).Testy SAR
se provádějí standardizovanou metodou
s telefonem vysílajícím na nejvyšší
certiﬁkované výkonové úrovni na všech
frekvenčních pásmech.
• I když u různých modelů telefonu LG se

může úroveň SAR do jisté míry lišit, všechny
jsou zkonstruovány tak, aby splňovaly platné
směrnice pro vystavení radiovým vlnám.
• Limitní hodnota SAR doporučená mezinárodní

komisí pro ochranu před neionizujícím
zářením ICNIRP (Commission on NonIonizinng Radiation Protecdtion) je 2 W/kg
v průměru na deset (10) gramů tkáně.
• Pro použití tohoto modelu telefonu u ucha je

nejvyšší hodnota SAR zjištěná testem DASY 4
rovna 0,826 W/kg (10g).
• Hodnoty SAR pro obyvatele v zemích nebo

regionech, které přijaly limit SAR doporučený
institutem IEE, činí 0,631 W/kg v průměru na
jeden (1) gram tkáně.

Péče o přístroj a jeho údržba
VAROVÁNÍ:

01

Používejte pouze baterie, nabíječku
a příslušenství schválené pro tento konkrétní
model telefonu. Použití jiných typů by mohlo
vést nejen ke zrušení platnosti homologace
nebo záruk, které se na telefon vztahují, ale
i k ohrožení zdraví.

02

• Přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti

06

opravy přístroj odneste kvaliﬁkovanému
servisnímu technikovi.

07

• Telefon neponechávejte a nepoužívejte

03
04
05

08

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

od zdrojů tepla, jako jsou radiátory a vařiče.
• Neupusťte přístroj na zem.
• Přístroj by neměl být vystaven

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

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

Pokyny

suchou tkaninu. (Nepoužívejte rozpouštědla,
jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
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Pokyny pro bezpečné a efektivní používání
• Telefon by neměl být umístěn v těsné

blízkosti platebních karet a dopravních
jízdenek; mohl by znehodnotit informace
na magnetických proužcích.
• Nedotýkejte se displeje ostrými předměty;

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

s tekutinami a vlhkým prostředím.
• Příslušenství jako sluchátka používejte

opatrně. Zbytečně se nedotýkejte antény.

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

mobilní telefon v blízkosti lékařských
přístrojů. Telefon by neměl být
umístěn těsně u kardiostimulátoru
(tzn. v náprsní kapse).
• Mobilní telefony mohou rušit funkčnost

některých naslouchátek.
• Může dojít i k určitým drobným

Pokyny

interferencím televize, rádia, osobních
počítačů apod.
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Bezpečnost na silnici

P
•

Seznamte se s místními zákony a předpisy
o používání mobilních telefonů při řízení
motorových vozidel.
• Při řízení nedržte telefon v ruce.

V

• Věnujte plnou pozornost řízení.

Be
zp

• Pokud máte handsfree soupravu, používejte ji.
• Pokud to podmínky řízení vyžadují, je třeba

před voláním nebo přijímáním hovoru vozidlo
zastavit a zaparkovat.

•
•

• Vysokofrekvenční energie by mohla mít vliv na

některé elektronické systémy ve voze, například
radiopřijímač nebo bezpečnostní zařízení.
• Pokud máte vozidlo vybavené airbagem,

nesmí jeho funkci narušovat pevně
nainstalované ani přenosné bezdrátové
zařízení. Nefunkčnost airbagu by mohla vést
k vážnému zranění.

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

Potenciálně výbušné prostředí
• Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic.

Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.

Dě

Uc
mi
so
riz

Tí

Tís
vš
by
sp
tut

In
•

e ji.

a
dlo

a
ad

st

• V části vozidla, ve kterém převážíte

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

V letadle

• Používejte pouze baterie a nabíječky od

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

ani zkratování.

Bezdrátová zařízení mohou v letadlech
způsobovat rušení.

• Kontakty na baterii je třeba udržovat

• Před nástupem do letadla je třeba vždy

• Až baterie přestane podávat přiměřený

mobilní telefon vypnout.
• Bez povolení posádky nepoužívejte telefon

ani na zemi.

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

v čistotě.

01
02
03
04
05

výkon, vyměňte ji. Potřeba výměny však
nastává až po stovkách dobití.

06

• Pokud nebyla baterie dlouho používána, tak

07

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

08

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

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

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

vybita. Na rozdíl od jiných bateriových
systémů zde neexistuje paměťový efekt,
který by snižoval výkon baterie.

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

baterie za nesprávný typ.
• Použité baterie likvidujte v souladu

s pokyny výrobce. Recyklujte, kdykoliv je to
možné. Nelikvidujte jako komunální odpad.
• Použité baterie likvidujte v souladu

s pokyny výrobce.

Pokyny

álií.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání
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Seznamte se se svým telefonem
Nabíječka, kabel, konektor pro připojení handsfree
TIP: Při připojování USB kabelu počkejte, až
bude telefon zapnutý a přihlášený k síti.

V
Režim kamery
Zámek kláves
(klávesa pro
stabilizaci
obrazu v režimu
fotoaparátu)

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

Tato klávesa slouží k vytáčení
telefonního čísla a přijímání
příchozích hovorů.
Nastavení

UPOZORNĚNÍ: Pokud na telefon umístíte nějaký těžký
předmět nebo jej máte v kapse a sednete si na něj, můžete poškodit
displej telefonu a funkci dotykové obrazovky.

12 LG KU990 | Uživatelská příručka

Spoušť

y

u

Vnitřek telefonu
Jog wheel
Slouží k přibližování nebo oddalování ve chvíli, když je
telefon v režimu fotoaparátu nebo ve video režimu. Jeho
prostřednictvím můžete procházet jednotlivými menu.
TIP: Hlasitost si můžete upravovat během hovoru, při
poslouchání hudby nebo třeba při hraní her.

VAROVÁNÍ: Zabraňte přímému kontaktu
s magnetickými předměty - mohlo by to mít negativní
vliv na funkčnost ovládacího kruhu jog wheel.

01
02
03
04
05
06
07
08

Kryt baterie
Baterie
Mikrofon

Slot na kartu USIM
Spoušť fotoaparátu

Nastavení

Slot pro paměťovou kartu
Zámek kláves (Tlačítko pro stabilizaci
Světelný senzor obrazu v režimu fotoaparátu)
Blesk
Čočky fotoaparátu
Režim fotoaparátu
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Instalace USIM a baterie

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

In

2 Vyjměte baterii
S pomocí krytu na baterie přidržte horní
okraj baterie a vyjměte baterii z přihrádky
na baterie.

3

VAROVÁNÍ: Při vyjímání baterie
nepoužívejte nehty.
VAROVÁNÍ: Před vyjmutím baterie
vypněte telefon, jinak by mohlo dojít
k jeho poškození.

4

Nastavení
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y

Instalace USIM a baterie
01
02
03
04

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

05
06
07
08

Nastavení

4 Instalace baterie
Nejprve vložte baterii její horní částí do horního
okraje přihrádky na baterie. Je důležité, aby
kontakty baterie odpovídaly polům v telefonu
na telefonu. Zamáčkněte spodní část baterie
tak, aby dobře zapadla do přihrádky.

5 Nabíjení telefonu
Odsuňte kryt zásuvky na nabíječku na
boku telefonu KU990. Připojte k telefonu
nabíječku a zasuňte ji do elektrické zásuvky.
To, že je telefon KU990 nabitý, poznáte tak,
že se na displeji objeví zpráva „Telefon je
nabitý“ („Fully Charged“).
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Paměťová karta
Instalace paměťové karty
Pomocí paměťové karty si můžete rozšířit
kapacitu paměti telefonu. Telefon KU990
podporuje paměťové karty o velikosti až 2GB.
TIP: Paměťová karta patří mezi doplňkové příslušenství.
TIP: Podporována pouze KARTA MICRO SD.
1 Odstraňte kryt baterie a vyjměte baterii

stejně jako v předchozím případě.
2 Vložte paměťovou kartu.

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

P
1 Na pohotovostní obrazovce vyberte

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

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

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

stejně jako v předchozím případě.

Formátování paměťové karty
Nastavení

Pokud je paměťová karta již naformátovaná,
můžete ji začít používat. Pokud karta
naformátovaná není, musíte ji naformátovat.
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1 Vyberte na obrazovce pohotovostního
režimu
, vyberte Kontakty.
2 Vyberte volbu Nastavení a potom Kopírovat.
3 Zvolte možnost Z telefonu na USIM
a potvrďte pomocí OK.
4 Vyberte možnost Všechno najednou
nebo Postupně a potvrďte pomocí OK.

Přehled menu
01
02

te

03

–

04

né

05
06
Vytáčení

Kontakty

Hry a
aplikace

WWW

Studio
Muvee

Budík

Zobrazení

Proﬁly

07
08

Výpis
volání

Zprávy
TV

Fotoaparát

FM rádio

Hudba

Blogger

Moje
soubory

Organizér

Telefon

Hovory

Letový
režim

Bluetooth

Nástroje

Poznámky Záznam
hlasu

n:

at.

VodafoneSlužba

Nastavení

Tato služba je závislá na operátorovi.
Obraťte se na poskytovatele služby.
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Pohotovostní obrazovka
Vždy, když KU990 nepoužíváte, vrátí se na
domovskou obrazovku. Odtud máte dobrý
přístup ke všem menu, můžete rychle
telefonovat nebo třeba zjistit, v jakém režimu
se váš telefon nachází – ale i řadu dalších věcí.

Stavová lišta

Multitasking

Ry
pří
po

Dotyková obrazovka
Domovská obrazovka je rovněž skvělé
místo, kde se můžete naučit pracovat
s dotykovou obrazovkou.
Pro výběr určité položky se musíte přesně
dotknout příslušné ikony. Jakmile KU990
pozná, že jste se nějaké volby dotkli, začne
jemně vibrovat.
Pro procházení jednotlivými seznamy se
dotkněte poslední viditelné položky a posuňte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune nahoru a vy tak uvidíte více položek.

Zkratkové šipky

Rychlé klávesy

• Při ovládání obrazovky dotykem nemusíte

Vaše pohotovostní obrazovka

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

▲ Menu klávesových zkratek

Rychlé klávesy
01

Rychlé klávesy umožňují snadný
přístup k většině funkcí, které
používáte jediným dotykem.
Dotykem otevřete menu, které se dělí na
čtyři podmenu. Pro zobrazení dalších
možností se dotkněte vertikální záložky
každého podmenu.
Dotykem otevřete dotykový vytáčecí pad,
pomoci kterého můžete uskutečňovat
hovory. Zadejte číslo, jako byste používali
normální klávesnici a dotkněte se
nebo stiskněte
.
Pro zahájení videohovoru s určitým číslem
zadejte číslo a stiskněte
Podrobnosti
naleznete na stránce 22.

02
Dotykem získáte přístup k menu
s možnostmi Zasílání zpráv. Zde můžete
vytvořit novou SMS nebo e-mail nebo si
zde můžete prohlédnout zprávy ve své
složce. Podrobnosti naleznete na
stránce 30.
Dotykem otevřete svůj adresář. Po levé
straně obrazovky se vertikálně zobrazí
záložky řazené podle abecedy a vy si tak
můžete snadno vyhledat požadovaný
kontakt. Můžete si rovněž vytvářet nové
kontakty a upravovat stávající.
Podrobnosti naleznete na stránce 27.

03
04
05
06
07
08

Doporučení pro zákazníka:

0

X

Dávejte si pozor na to, abyste během telefonátu a během používání spojení bluetooth
nezakrývali oblast antény rukou. Zhoršili byste si tím kvalitu hovoru.

Vaše pohotovostní obrazovka

Pro dosažení lepší citlivosti antény LG doporučujeme držet telefon v souladu
s následujícím obrázkem.
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Pohotovostní obrazovka
Stavová lišta

Zm
Do
stá
Zv
do
au

Stavová lišta pomocí různých ikon indikuje
takové věci, jako je síla signálu, nové zprávy
a životnost baterie a rovněž vám sděluje, jestli
máte aktivní Bluetooth nebo GPRS.
V níže uvedené tabulce je vysvětlen význam
ikon, které pravděpodobně uvidíte na
stavovém řádku.
Ikona

Popis

Ikona

Popis

Multitasking

Používá se normální proﬁl

Běžící aplikace

Používá se proﬁl pro
venkovní použití

Síla signálu sítě (počet
sloupků se bude měnit)

Tichý režim

Vaše pohotovostní obrazovka

Žádná síť

Režim sluchátek

Zbývající životnost baterie

Přesměrování telefonátů

Prázdná baterie

Dostupné GPRS

Nová textová zpráva

Používá se EDGE

Nová hlasová zpráva

Roaming

Schránka na zprávy je plná

Byl vybrán letový režim

Zprávu se nepodařilo odeslat

Aktivní Bluetooth

Budík je zapnutý

Dostupné HSDPA

Režim vibrací je zapnutý

Dostupné 3G
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Po
Sti
si
ap
jed

Po
av
na
prá

Po
ne

Změna proﬁlu ze stavové lišty
Dotkněte se ikony, která představuje vaše
stávající nastavení proﬁlu na stavové liště.
Zvolte typ proﬁlu, například Tichý režim,
dotkněte se tlačítka OK, čímž volbu uložíte
a uzavřete okno.
Používání funkce multitasking
Stiskem
otevřete menu Multitasking. Zde
si můžete prohlížet všechny právě probíhající
aplikace a získat k nim přístup pomocí
jediného dotyku.
Pokud se v kterékoliv aplikace dotknete
a vyberete Domovskou obrazovku, vrátíte se
na pohotovostní obrazovku, aniž byste museli
právě probíhající aplikaci opustit nebo uzavřít.
Pokud některá aplikace běží na pozadí (např. hra
nebo FM rádio), objeví na stavovém řádku
.

Menu klávesových zkratek
Menu klávesových zkratek nabízí devět
dalších menu. Chcete-li otevřít menu
klávesových zkratek:

01

1 Dotkněte se jednou obrazovky

03

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

02

04
05
06
07
08

Vaše pohotovostní obrazovka
21

Volání
Volání nebo
uskutečňování videohovoru

Volání na telefonní čísla
z kontaktů

1 Dotkněte se , tím otevřete klávesnici.
2 Na klávesnici napište číslo. Pro vymazání

1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte

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

2 Ze záložek řazených podle abecedy vyberte

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

tlačítka

Př

, tím otevřete svůj adresář.

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

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

podruhé,

T
p
o
s

Příchozí telefonáty – možnosti

te
níž
ý
že

01

Reproduktor - Pokud se dotknete klávesy
zapnete tím reproduktor telefonu.

03

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

Přidržet

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

Klávesnice - Zvolením položky
otevřete
číselnou klávesnici, pomocí které se můžete
pohybovat v menu s očíslovanými možnostmi. To
je například vhodné v situaci, kdy voláte do call
centra nebo na jiné automatické telefonní služby.

02

04
05
06
07
08

Možnosti - můžete si vybrat ze seznamu
dalších možností práce s příchozími hovory
včetně možnosti Přejít na kontakty a Přejít
na zprávy a tak si můžete během telefonátu
číst zprávy a přidávat kontakty. V tomto menu
můžete rovněž telefonát ukončit a to tak, že
se dotknete volby Ukončit telefonát.

Úprava hlasitosti telefonátu
Chcete-li během telefonátu měnit hlasitost,
otočte ovládácím kruhem jog wheel po
směru hodinových ručiček, tím zvýšíte
hlasitost nebo proti směru hodinových
ručiček tím hlasitost snížíte.

Základní pokyny

hé,

Ztlumení - Pro vypnutí mikrofonu se
dotkněte klávesy
pak vás osoba, s níž
hovoříte, neuslyší.
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Volání
Rychlé vytáčení
Často volané kontakty si můžete přidat do
skupiny rychlého vytáčení
1 Dotkněte se klávesy

, tím
vyberete Kontakty.
2 Dotkněte se tlačítka pro Rychlé volby.
3 Vaše hlasová schránka je již nastavena na
volbu 1. rychlého vytáčení To nemůžete změnit.
Dotknete-li se kteréhokoliv jiného čísla, můžete
mu přidat kontakt rychlého vytáčení.
4 Otevře se váš adresář. Vyberte kontakt,
který chcete k tomuto číslu přiřadit –
uděláte to tak, že se příslušného
telefonního čísla jednou dotknete.
Pro vytočení čísla z rychlého vytáčení se
dotkněte na pohotovostní obrazovce,
potom přiřazené číslo stiskněte a držte jej
stisknuté do té doby, než se kontakt objeví na
obrazovce. Telefonát se zahájí automaticky,
.
takže nemusíte tisknout tlačítko

Druhý hovor
1 Během prvního hovoru se dotkněte klávesy

a zvolte možnost Přidat nový telefonát.
Základní pokyny

2 Vytočte číslo nebo prohledejte seznam

kontaktů (podrobnosti viz na stránce 22,
kapitola Volání).
3 Stisknutím klávesy
spojíte hovor.

5 Mezi oběma telefonáty se můžete

Mů

pohybovat pomocí klávesy Vyměnit.
6 Pro ukončení jednoho nebo obou
telefonátů stiskněte
a potom zvolte
možnost Ukončit a následně volbu
Všechny nebo Aktivní.

Vš
vaš
Vo
čís
Př
čís
Zm
vše
Te
vá
slu
tut
vaš
Ob
při

TIP! Telefonáty můžete propojit - stiskněte
a potom Spojit. Nejdříve si však ověřte,
jestli provozovatel vaší sítě podporuje
konferenční hovory.

Poznámka: Účtován vám bude každý
odchozí telefonát.

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

Váš první telefonát bude zablokován a podržen.

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

Dotkněte se klávesy
, potom
možnost Záznamy hovorů.

T
z
č

Po

Prohlížení záznamy hovorů

4 Oba telefonáty se zobrazí na volací obrazovce.
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T
vš
a

a zvolte

1
2

zy,
u

te

3 Vyberete si, jestli chcete přesměrovat

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

TIP! Chcete-li v některém adresáři smazat
všechny uložené položky, stiskněte volbu
a potom Vymazat.
TIP! Pokud se dotknete kteréhokoliv
záznamu o volání, zobrazí se datum,
čas a délka trvání telefonátu.

Použití funkce přesměrování hovorů
1 Dotkněte se tlačítka

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

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

01
02
03
04
05
06
07
08

Použití blokování hovorů
1 Dotkněte se klávesy

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

Základní pokyny

te

Můžete si vybrat z následujících položek:
Všechny hovory - zobrazí se celý seznam
vašich volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.
Volaná čísla - zobrazí se seznam všech
čísel, která jste volali.
Přijaté hovory - zobrazí se seznam všech
čísel, která vás volala.
Zmeškané hovory - zobrazí se seznam
všech zmeškaných hovorů.
Telefonní poplatky - zobrazí se poplatky, které
vám jsou účtovány za uskutečněné hovory (tato
služba je u různých sítí různá, někteří operátoři
tuto funkci nepodporují) a doba trvání všech
vašich hovorů; přijatých i volaných.
Objem dat -zobrazí se objem všech vámi
přijatých a odeslaných dat v kilobytech.

25

Volání
4 Zadejte heslo pro blokování hovoru.

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

Změna běžného nastavení hovorů
1 Dotkněte se klávesy

Základní pokyny

, potom zvolte
možnost
a vyberte Hovory.
2 Zvolte možnost Společné nastavení. Zde
můžete měnit nastavení pro:
Odmítnutí hovoru – zvolte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto, tím můžete
odmítat všechny telefonáty z určitých
skupin, kontaktů nebo od neregistrovaných
čísel (to jsou čísla, která nemáte mezi
svými kontakty).
Odeslat vlastní číslo – rozhodněte se,
jestli chcete, aby se v případě, kdy někomu
voláte, objevilo vaše číslo na displeji
telefonu volaného.
Automatické opakování vytáčení –
zvolte Zapnuto nebo Vypnuto.
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Režim přijetí hovoru – Rozhodněte
se, jestli hovor přijmete pomocí klávesy
Odeslat nebo pomocí libovolné klávesy.
Minutové upozornění – Máte-li u této
funkce nastaveno Zapnuto, tak při každé
nové minutě hovoru uslyšíte tón.
Režim odpovědi BT– Zvolte možnost
Hands-free, budete moci přijímat hovory
s pomocí sluchátek Bluetooth nebo
možnost Telefon – v takovém případě pak
u dotyčného příchozího hovoru stisknete
klávesu na telefonu a poté můžete hovor
přijmout pomocí sluchátek Bluetooth.
TIP! Pro procházení v seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte
více položek.

Vy

Exi

Zp
1
2

Zh
1
2

Změna nastavení videohovorů
1 Dotkněte se klávesy

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

3

é

y

ak

Kontakty
Vyhledávání kontaktu

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

Existují dva způsoby, jak můžete vyhledávat kontakt:

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

TIP! Mezi obrazovkou s vyhledáváním na
základě písmen zadaných na klávesnici
a obrazovkou s abecedně řazeným adresářem
nebo ikony
můžete přepínat buď pomocí
v pravém horním rohu obrazovky.

1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte
2
3
4

5

6
7

8

9

klávesy
a zvolte možnost Kontakty.
Vyberte možnost Přidat nový.
Rozhodněte se, jestli chcete kontakt uložit
na Telefon nebo na USIM.
Zadejte křestní jméno a příjmení nového
kontaktu. Nemusíte zadávat obě jména, ale
alespoň jedno z nich zadat musíte.
Zadejte až pět různých čísel a každému
z nich přiřaďte typ. Můžete si vybrat z těchto
možností: Mobil, Domů, Kancelář, Pager,
Fax, VT a Všeobecný. Potom stiskněte OK.
Přidejte maximálně dvě e-mailové adresy.
Přidejte ke každé skupině kontakt. Vyberte
si z možností: Žádná skupina, Rodina,
Přátelé, Kolegové, Škola nebo VIP.
Můžete rovněž přidat možnosti
Domovská stránka, Domácí adresa,
Název spol., Pracovní zařazení, Adresa
spol. a Poznámky.
Zvolením možnosti Uložit uložte kontakt.
TIP! Pro kontakty si můžete vytvořit své
vlastní skupiny, viz Vložení textu na stránce 28.

02
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08

Základní pokyny

Z hlavního menu
1 Vyberte Kontakty.
2 Stiskněte klávesu
a na klávesnici zadejte
několik prvních písmen kontaktu, který chcete
najít. Nebo zvolte možnost
, tím přepnete na
zobrazení adresáře a vyberte si záložku, která
odpovídá prvnímu písmenu jména.
3 Váš adresář zobrazí seznam kontaktů,
které odpovídají vámi zadaným písmenům.

Přidání nového kontaktu

01

27

Kontakty
Možnosti kontaktů

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

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

Vyhledávání kontaktu na stránce 27.
otevřete seznam
možností. Zde můžete:
Upravit – měnit kontaktní údaje.
Odeslat zprávu – Poslat zprávu na
kontakt. Pokud má příslušný kontakt
e-mailovou adresu, můžete se rozhodnout,
jestli pošlete e-mail nebo SMS/MMS. Více
informací o posílání zpráv naleznete na
stránce 30.
Poslat vizitku – Pošlete jiné osobě
kontaktní údaje v podobě vizitky. Můžete si
vybrat mezi SMS, MMS, Emailem nebo
můžete tyto údaje poslat přes Bluetooth.
Provést hlasový hovor – Volání kontaktu.
Provést videohovor – Volání kontaktu
prostřednictvím videohovoru.
Uložit do telefonu – kontakt můžete
přesunout nebo zkopírovat na kartu USIM
nebo na mobilní telefon (podle toho, kam
jste kontakt původně uložil).
Smazat – smazání kontaktu. Jste-li si jistí,
dotkněte se klávesy Ano.

2 Stisknutím klávesy

Základní pokyny
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Vložení textu
1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte
2
3
4
5

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

Poznámka: Pokud smažete skupinu,
kontakty přiřazené k této skupině nebudou
ztraceny. Zůstanou ve vašich kontaktech.
TIP! Stávající skupinu můžete upravovat tím, že ji
označíte a dotknete se klávesy . Můžete si vybrat
z několika možností: Přidat člena do skupiny
z vašich kontaktů, přiřadit vyzváněcí tón Skupiny,
Přejmenovat skupinu nebo Vymazat skupinu.

1
2

t

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

položky
a zvolte Kontakty.
2 Vyberte Kontakty. Zde můžete měnit
následující nastavení:
Zobrazení kontaktů - vyberte si, jestli si
chcete zobrazit kontakty uložené na Telefon
a USIM, pouze na Telefon nebo pouze na
USIM. Kromě toho si můžete vybrat, jestli

01
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Prohlížení informací
1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte

položky

a zvolte Kontakty.

2 Vyberte Informace.
3 Zde se zobrazí Čísla volání asistenční

služby, vaše Vlastní číslo, Informace
o paměti (kolik místa vám zbývá na
paměti) a Moje vizitka.
TIP! Pokud si chcete vytvořit svoji vlastní
vizitku pro sebe, zvolte si možnost Přidat
a zadejte všechny údaje, které byste
zadávali pro jakýkoliv kontakt. Práci
ukončíte stisknutím tlačítka Uložit.

Základní pokyny

chcete jako první zobrazovat křestní jméno
nebo příjmení kontaktu.
Synchronizovat kontakty – Připojením
k serveru se můžete synchronizovat své
kontakty. Viz Synchronizovat kontakty
na stránce 83.
Kopírovat - Své kontakty můžete
kopírovat z USIM na mobilní telefon nebo
z mobilního telefonu na USIM. Můžete je
zkopírovat najednou nebo jeden po
druhém. Pokud se rozhodnete pro možnost
kopírovat kontakty jeden po druhém,
musíte si kontakty určené ke kopírování
manuálně jeden po druhém vybírat.

Přesunout – Přesouvání se provádí stejně
jako Kopírování, ale kontakt se uloží pouze
na to místo, kam jste jej přesunuli, např.
pokud přesunete kontakt z USIM na mobilní
telefon, tak se z paměti USIM vymaže.
Zálohovat kontakty – Viz Zálohování
a obnovování informací z vašeho
telefonu na stránce 82.
Obnovovit kontakty – Viz Zálohování
a obnovování informací z vašeho
telefonu na stránce 82.
Smazat kontakty – Vymazání všech
vašich kontaktů. Pokud si jste jisti, že si
chcete vymazat celý adresář, stiskněte Ano.
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Posílání zprávy
Posílání zprávy
Telefon KU990 kombinuje posílání SMS, MMS
a emailů do jednoho intuitivního menu, které
se velice snadno ovládá.
Existují dva způsoby, jak vstoupit do centra
zasílání zpráv.
1 Na pohotovostní obrazovce zvolte
.
2 Na pohotovostní obrazovce zvolte
a potom Zprávy.

Posílání zprávy
1 Stiskněte klávesu
2

3
4

5

Základní pokyny

a potom zvolte
možnost Vytvořit novou.
Zvolte Zpráva, kterou chcete posílat – buď
jako SMS nebo MMS. Jestliže chcete
poslat e-mail, zvolte Email. Podrobnosti
jsou uvedeny na stránce 33.
Otevře se nová SMS.
Dotkněte se klávesy
nebo
a potom
zvolte možnost Vložit, tím přidáte obrázek,
video, zvuk, symbol nebo šablonu.
Stiskněte klávesu Odeslat. Zadejte
telefonní číslo nebo se dotkněte klávesy
Kontakty, tím otevřete svůj seznam
kontaktů. Můžete přidat i několik kontaktů.
UPOZORNĚNÍ: Za každou osobu, které
pošlete zprávu, vám bude vám účtována
textová zpráva o délce 160 znaků.
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UPOZORNĚNÍ: Jestliže k odesílané SMS
přiložíte videozáznam nebo zvukový záznam,
tak se SMS automaticky změní v MMS a bude
vám účtováno odeslání MMS.

Psaní textu
Existují čtyři způsoby jak zadávat text:
prediktivně pomocí T9, manuálně – Abc,
prostřednictvím dotekové klávesnice
a rozpoznáváním rukopisu.
Mezi těmito metodami zadávání textu můžete
přepínat tím, že se dotknete příslušné ikony
uvedené v horní části obrazovky.
Rozeznávání rukopisu – Vyberte si
mezi Plná klávesnice, Displejem pro ruční
psaní a Pole rozpoznání písma.
Prediktivní text T9 – Dotknutím
zapnete prediktivní text T9 a potom si vyberte
T9 abc, T9 Abc nebo 123.
Abc manuální – vyberte si Abc, ABC
nebo 123.
Chcete-li používat klávesnici, stiskněte
tlačítko
a z rozbalovacího menu
vyberte volbu Klávesnice.
Pomocí
se můžete v každém režimu
zadávání textu pohybovat po různých typech
klávesnic (například velká písmena nebo
malá písmena).
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Pro zadání mezery se dotkněte 0.
Pro přepínání mezi velkými písmeny, malými
písmeny stiskněte
Pro vymazání znaku použijte pevnou
klávesu C pod obrazovkou.
Pro zadání symbolu se dotkněte klávesy

.

Prediktivní T9
V režimu T9 uvidíte

.

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

V režimu Abc se objeví

.

V režimu Abc se musíte pro napsání určitého
písmene dotýkat klávesy opakovaně. Chcete-li
například napsat „hello“, dotkněte se dvakrát

01

Klávesnice

02

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

03

Chcete-li napsat zprávu, tak se jednoduše
dotkněte každého písmene, které potřebujete
napsat a dále stiskněte:
pro přepnutí na velká písmena
pro přidání mezery
TIP! Režim klávesnice dokáže předvídat a ukazuje
vám, co v textu píšete. Tato slova jsou předvídána
na základě vět, které jste zatím napsali. Pokud
si nepřejete používat slova, která vám byla
doporučena, pokračujte v psaní nových slov.
Pokud chcete slova, která vám byla navržena,
použít, stiskněte mezerník, čímž je potvrdíte.
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Rozeznávání rukopisu
V režimu rozeznávání rukopisu jednoduše pište
na obrazovku a KU990 převede váš rukopis do
podoby zprávy. Podle toho, co chcete vidět, si
vyberte buď Obrazovku nebo Rámeček.
UPOZORNĚNÍ: Možná bude pro vás snadnější,
když budete v tomto režimu používat dotykový hrot
– v takovém případě je důležité, abyste na hrot
příliš netlačili. Předejdete tak poškození obrazovky..

Základní pokyny

Manuální Abc

4, dvakrát 3, třikrát 5, znovu třikrát 5
a nakonec třikrát 6.
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Posílání zpráv
Nastavení e-mailu
S telefonem KU990 můžete odesílat i přijímat
e-mailové zprávy i na cestách. Nastavení
e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé
a jednoduché.
TIP! Pro lprocházení seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm
uvidíte více položek.
1 Dotkněte se klávesy

a potom zvolte

Základní pokyny

možnost Nastavní zpráv.
2 Zvolte položku E-mail a potom
E-mailové účty.
3 Otevřete
a dotkněte
se klávesy Přidat.
4 Nyní si můžete vybrat, jak bude váš
účet fungovat:
Název – zadejte jméno tohoto účtu.
Moje jméno – zadejte svoje jméno.
Uživatelské jméno – zadejte uživatelské
jméno účtu.
Heslo -zadejte heslo k příslušnému účtu.
E-mailová adresa – zadejte e-mailovou
adresu účtu.
E-mail pro odpověď – zadejte odpověď
na e-mailovou adresu.
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Server odchozí pošty – zadejte údaje
o účtu.
Server přích. Pošty – zadejte údaje
o účtu.
Max. vel. pro př. – zvolte si velikostní limit
vašich e-mailů, přičemž maximum činí 1 MB.
Typ schránky – Zadejte typ poštovní
schránky, POP3 nebo IMAP4.
Uložit na server – Vyberte si, jestli budete
ukládat e-maily na server. Pro IMAP4 se
vždycky ukládají kopie účtu.
Od. poštu ul. do sl. – Vyberte si, kam se
budou ukládat vaše e-maily IMAP4. Pro
POP3 se kopie účtů ukládají vždy na telefon.
Přístupový bod – vyberte si bod pro
přístup na Internet. Pomocí tlačítka
si
zvolte předem nastavený přístupový bod.
Automatické otevírání – Vyberte si, jestli
chcete nové e-maily automaticky otvírat.
Automatické přijetí – Vyberte si, jestli
chcete používat pokročilé nastavení.
Číslo portu SMTP – Za normálních
okolností bude toto číslo 25.
Port serv. př. p. – Za normálních okolností
je to 110 pro účty POP3 a 143 pro účty
IMAP4.
Ověření SMTP – Zvolte si bezpečnostní
nastavení pro server pro odchozí poštu.
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Uživ. jméno SMTP – Zadejte uživatelské
jméno SMTP.
Heslo SMTP – Zadejte heslo SMTP.
Zab. přihl. APOP – Zde si můžete vybrat,
jestli chcete aktivovat bezpečné přihlašování
APOP pro účet POP3. Účty IMAP4 jsou vždy
nastaveny na vypnuto.
Nyní je váš účet nastaven a objeví se
v seznamu účtů ve vaší e-mailové složce.

Automatické vyzvedávání e-mailů

on.

Kontrola nových příchozích e-mailů
u daného účtu může probíhat buď
automaticky nebo ji můžete provádět
manuálně. Pro automatickou kontrolu
viz „Změna nastavení e-mailů“.

stli

Pokud chcete provádět kontrolu manuálně:

stí

1 Dotkněte se

a potom zvolte možnost

Vytvořit novou.
2 Zvolte Email a otevře se nový e-mail.
3 Pomocí záložek a
zadejte adresu
příjemce a napište svoji zprávu. Pomocí
záložky Soubory můžete připojit obrázky,
videozáznamy, zvukové záznamy nebo jiné
typy souborů.
4 Dotkněte se klávesy Odeslat a váš e-mail
bude odeslán.
TIP! Na telefon KU990 si můžete
posílat dokumenty ve formátech Word, Excel,
PowerPoint a PDF, které si pak můžete prohlížet
kdekoliv mimo vaši kancelář nebo domov.
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1 Dotkněte se

Základní pokyny

a potom zvolte
možnost E-mail.
2 Dotkněte se účtu, který chcete používat
a potom zvolte .
3 Zvolte možnost Vyzvedávat zprávy
a KU990 vás připojí k vašemu
e-mailovému účtu a vyzvedne nové zprávy.

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

a potom
otevřete možnost Nastavní zpráv.
2 Dotkněte se možnosti E-mail, pak
možnosti Pošta Vodafone a poté můžete
upravovat následující nastavení:
Pošta Vodafone - Přístup k Poště
Vodafone.
(Poznámka: Tato služba není dostupná
ve všech zemích. Další informace vám
poskytne váš poskytovatel služeb.)

Základní pokyny

E-mailové účty - Můžete vytvořit nebo
konﬁgurovat e-mailový účet včetně emailového serveru a uživatelského ID.
Dotykem můžete upravit zvolený e-mailový
účet. Můžete si vybrat e-mailový účet, který
se použije pro odeslání e-mailu.
Povolit odpověď na E-mail – Zde si
můžete nastavit umožnění zasílání zpráv
potvrzujících, že si příjemce e-mail přečetl.
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Požadovat odpověď na E-mail –
Rozhodněte se, jestli budete vyžadovat
zasílání zpráv potvrzujících, že si příjemce
e-mail přečetl.
Interval načtení – Nastavte si, jak
často má KU990 kontrolovat, zda vám
přišly nové e-mailové zprávy.
Zahrnout pův. zprávu – Rozhodněte
se, jestli sem zahrnete původní zprávu
nebo ne.
Zahrnout přílohu – Nastavte si, jestli
chcete zahrnout původní přílohu.
Automatické na načítání při
roamingu – Nastavte si, jestli chcete
vyzvedávat zprávy i v době, kdy budete
v zahraničí, nebo jestli chcete po tuto dobu
automatické vyzvedávání pozastavit.
Upozornění na nový e-mail – Nastavte
si, jestli chcete být upozorňováni na
příchod nových e-mailů.
Podpis – Vytvořte e-mailový podpis
a zapněte tuto funkci.
Priorita – Zvolte si úroveň priority vašich
e-mailových zpráv.
Velikost odeslané pošty - Můžete zvolit
maximální velikost odesílané pošty.

Sl

Do
KU
tot

Př
ulo
od
pra
Ko
mů
Od
ulo
Od
od

Sp

Sc
pro

T
d
p
s
u
1
2

Složky se zprávami

e

Domníváme se, že struktuře složek na
KU990 bez problémů porozumíte, je
totiž poměrně jednoduchá.
Přijaté – Všechny zprávy, které přijmete, se
uloží do přijaté pošty. Odtud na ně můžete
odpovídat, můžete je přeposílat a dále s nimi
pracovat – podrobnosti viz níže.
Koncepty – Pokud nemáte čas zprávu dopsat,
můžete ji uložit v rozepsaném stavu.
Odesílané – toto je dočasná složka na
uložení právě odesílaných zpráv.
Odeslaná pošta – Všechny zprávy, které
odesíláte, se uloží do složky Odeslaná pošta.

bu

Správa zpráv

e

Schránku příchozí pošty můžete rovněž využívat
pro správu vašich zpráv a práci s nimi.

h

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

a potom zvolte
možnost Přijaté.
2 Dotkněte se klávesy
a potom zvolte
některou z následujících možností:

Pokud se vám zobrazí zpráva: Nedostatek
prostoru pro zprávu USIM, měli byste
smazat některé zprávy uložené ve schránce
Příchozí pošta.
Pokud uvidíte zprávu: Nedostatek prostoru
pro zprávy, můžete vymazat buď zprávy
nebo uložené soubory, čímž si vytvoříte
dostatečný prostor.
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Základní pokyny

t

Odpovědět – Odešlete odpověď na
vybranou zprávu.
Přeposlat – Přepošlete vybranou zprávu
jiné osobě.
Provést hlasový hovor – Zavolejte
osobě, která vám zprávu poslala.
Provést videohovor – Zavolejte osobě,
která vám poslala zprávu, pomocí
videohovoru.
Smazat – Vymažte zprávu.
Napsat novou – Otevřete novou prázdnou
zprávu nebo e-mail.
Kopírovat – Uložte kopii zprávy na telefon
Přesunout – Přesuňte si zprávu na
svůj telefon.
Filtr – Prohlédněte si zprávy podle typu.
Tím oddělíte SMS od MMS.
Označit/zrušit označení – Označte si
všechny zprávy, které chcete smazat.
Informace o zprávě – Viz další informace
o zprávě, například čas, kdy byla odeslána.
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Posílání zpráv
Používání šablon

Změna nastavení textové zprávy

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

Nastavení zpráv na KU990 je předvolené,
takže můžete posílat zprávy okamžitě. Pokud
chcete nastavení změnit, přečtěte si níže
uvedené informace.

1 Dotkněte se klávesy

potom zvolte
možnost Šablony.
2 Zvolte si možnost SMS nebo MMS.
Potom se můžete dotknout klávesy
pro
možnosti Přidat novou, Úpravit, Smazat
nebo Smazat vše.

Používání emotikonů
Své zprávy můžete oživit a zpestřit pomocí
emotikonů. Některé často používané
emotikony již najdete na svém telefonu.
1 Dotkněte se klávesy

a potom zvolte

možnost Emotikony.
2 Dotkněte se klávesy

, čímž můžete
Přidat novou, Upravit, Smazat nebo
Smazat vše emotikony.

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

Dotkněte se klávesy
, potom zvolte
možnost Nastavní zpráv a následně SMS.
Můžete provádět změny v:
Středisko SMS – Zadejte údaje pro centrum
zpráv. Zadejte údaje pro centrum zpráv.
Doručenka – Nastavte si, jestli chcete přijímat
potvrzení zda byla vaše zpráva doručena.
Doba platnosti – Nastavte si, jak dlouho má
být vaše zpráva uložena v centru zpráv.
Typy zpráv – Přeměňte textovou zprávu na
Hlas, Fax, X.400 nebo E-mail.
Kódování znaků – Zvolte si, jak chcete
šifrovat znaky, to bude mít vliv na velikost vaší
zprávy a v důsledku toho na poplatky, které
vám budou účtovány za datové služby.
Způsob odeslání dlouhého textu –
Nastavte jako Hromadná SMS nebo MMS.
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Nastavení zpráv na telefonu KU990 je předem
nadeﬁnované tak, abyste mohli okamžitě
posílat zprávy. Pokud chcete nastavení
změnit, přečtěte si následující informace.
TIP! Pro procházení seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm
uvidíte více položek.

Dotkněte se klávesy
, potom zvolte
možnost Nastavní zpráv a následně MMS.
Můžete měnit:
Způsob přijetí – zvolte si Domácí síť
nebo Roamingová síť. Pokud si následně
zvolíte možnost Manuální, budete dostávat
pouze oznámení o MMS a můžete se potom
rozhodnout, jestli si je chcete stáhnout
v plné velikosti.
Doručenka – Nastavte, jestli povolíte a/nebo
budete vyžadovat zprávy o doručení.
Číst odpověď – Nastavte, jestli povolíte
a/nebo budete posílat odpovědi potvrzující, že
jste si zprávu přečetli.
Priorita – Zvolte si prioritu úrovně vašich MMS.
Doba platnosti – Vyberte si, jak dlouho má
být vaše zpráva uložena v centru zpráv.

Trvání snímku – Zvolte si, jak dlouho mají
být snímky zobrazeny na obrazovce.
Režim vytváření – Zvolte si režim
vytváření zpráv.
Doba doručení – Doručte zprávu v určitý
stanovený čas.
Středisko MMS – Zadejte údaje pro vaše
centrum zpráv.
Poznámka: Viz stránka 34, na níž naleznete
údaje o tom, jak se mění nastavení e-mailů.

Změna ostatních nastavení
Dotkněte se klávesy
, potom zvolte
Nastavní zpráv a dále:
Hlasová schránka - Dotkněte se klávesy
čímž přidáte novou službu Hlasová pošta nebo
se obraťte na svého operátora, který vám
poskytne více informací o této službě.
Servisní zpráva – Nastavte si, jestli chcete
přijímat bloky servisních zpráv. Zde si můžete
rovněž nastavit bezpečnost vašich zpráv tím,
že vytvoříte důvěryhodné a nedůvěryhodné
seznamy odesílatelů.
Zabezpečení služeb – Zvolte si svůj status
přijímání, jazyk a ostatní nastavení.
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Základní pokyny

aší

Změna nastavení
multimediálních zpráv
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Posílání zpráv
Mobilní TV
Získejte nejnovější díl seriálu Ztraceni
nebo se celou cestu domů bavte s komedií
Green Wing. Naše balíčky Mobilní TV
nabízejí napojení na nejlepší kanály, které
jsou plné drama, komedií, zpráv a sportu
naživo, kreslených ﬁlmů, hudebních videí
a mnoha dalšího.
Služba Vodafone Mobilní TV obsahuje živé
mobilní televizní kanály vytvořené pro mobilní
telefony. Tyto naživo vysílané kanály jsou
uvedeny v této službě.

Základní pokyny
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Blogger
Odešlete své fotograﬁe na svůj blog.
1 Zcela normálně vyfotografujte snímek a poté

stiskněte možnost [zpráva].
2 Pokud souhlasíte s podmínkami, dotkněte

se možnosti OK.
3 Zadejte název a popis své fotograﬁe

a dotkněte se možnosti OK.
4 Vyberte, zda

Přejít na adresu URL - odeslat fotograﬁi
na blog.
Přidat k záložkám - uložit adresu URL
vaší pošty.
Odeslat zprávu - odeslat zprávu SMS,
MMS nebo e-mail obsahující adresu URL.
Můžete také odeslat obrázky, které jste již
vyfotografovali.
1 Dotkněte se možnosti [hlavní nabídka]
a zvolte možnost [multimédia].
2 Otevřete složku Mé soubory, poté složku
Obrázky a otevřete snímek, který chcete
odeslat.
3 Dotkněte se položky
a zvolte možnost
Odeslat a poté Vytvořit blog.
4 Proveďte kroky 3 a 4 zmíněné výše.
5 Po dokončení obdržíte zprávu SMS
s adresou URL a heslem.
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Fotoaparát
Rychlé fotografování
1 Přepněte režim fotoaparátu na
.
2 Stiskněte spoušť fotoaparátu. Na
3

4

5

6

7

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

Po vyfocení snímku

Chcete-li hned fotit další snímek, dotkněte se klávesy
.Vaše právě zobrazená fotograﬁe se uloží.

Na

Dotkněte se klávesy
, čímž vymažete
snímek, který jste právě vyfotili, a tuto operaci
potvrďte stisknutím tlačítka Ano. Znovu se
objeví hledáček fotoaparátu.
Dotkněte se klávesy
, čímž si snímek,
který jste právě vyfotili, nastavíte jako tapetu.
Dotkněte se klávesy
, čímž odešlete
fotograﬁi prostřednictvím MMS, E-mailu nebo
prostřednictvím Bluetooth. Viz stránka 30 pro
Odeslání zprávy, stránka 92 pro Odesílání
a přijímání souborů s použitím Bluetooth.
TIP! Přepněte režim fotoaparátu na
, čímž
otevřete galerii snímků. Podrobnosti naleznete
na stránce 47 v části nazvané Prohlížení
uložených fotograﬁí.

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

Buďte kreativní
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Naučte se pracovat s hledáčkem
Zoom - Dotkněte se klávesy

, čímž sledovaný

K přibližování
objekt přibližujete nebo vzdalujete
můžete rovněž použít jog wheel kolem objektivu.

aci

u.

02

Nastavení - Dotkněte se této ikony, čímž otevřete
menu s nastavením. Viz podrobnosti na stránce 45
v části věnované Používání pokročilého nastavení.

03

Režim fotoaparátu – Telefon je v režimu fotoaparátu.

05

Stav blesku

o
o
í
h.

01

04

06

Makro zapnuto / vypnuto
Blesk – viz Používání blesku na stránce 42
Rychlé nastavení

07
08

Kontrast - viz Úprava kontrastu na stránce 43.
Typ záběru – viz Výběr typu záběru na stránce 43.
Zpět – Dotykněte se této klávesy, tím se vrátíte do
pohotovostního režimu.
Uložení do paměti telefonu/do rozšířitelné paměti
Kvalita obrazu
Velikost obrazu

Buďte kreativní

Hodnota ISO
TIP! Pokud zavřete všechny zkratky, bude
obrazovka hledáčku přehlednější. Stačí, když se
jednou dotknete středu hledáčku. Chcete-li tyto
možnosti na obrazovku znovu vrátit, dotkněte se
obrazovky ještě jednou.
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Fotoaparát
Používání blesku
Blesk je ve výchozím nastavení vypnutý, ale
můžete si vybrat z dalších možností.
1 Z levého horního rohu hledáčku si vyberte

, čímž vstoupíte od podmenu blesku.

5 Ikona blesku v hledáčku se bude měnit podle

toho, jaký režim práce s bleskem je nastaven.
Poznámka: Vždy, když opustíte z režim
fotoaparátu, se nastavení blesku vrátí do
výchozího nastavení, v němž je blesk vypnutý.
Pokud blesk přesto potřebujete, tak jej při dalším
otevření fotoaparátu musíte znovu zapnout.
TIP! V režimu fotoaparátu funguje
zámek kláves jako mechanismus pro
stabilizování obrazu. Stabilizátor obrazu
vyrovnává malé pohyby, které fotoaparát dělá při
fotografování. To je užitečné tehdy, když fotíte
bez blesku, jelikož doba expozice je delší a tak
fotoaparát zachytí i malé pohyby.

2 U používání blesku existují tři možnosti:

Buďte kreativní

Automaticky – Váš fotoaparát sám
vyhodnotí, kolik světla je potřeba na
vyfocení kvalitního snímku a bude-li to
nutné, tak blesk sám použijte.
Redukce efektu červených očí –
Fotoaparát bleskne dvakrát, čímž se
eliminuje efekt červených očí.
Vždy vypnuto – Blesk se nikdy
nepoužívá. Tento režim je vhodný tehdy,
když chcete šetřit baterii.
3 Dotkněte se toho režimu práce s bleskem,
který chcete použít.
4 Po provedení výběru se menu blesku
automaticky zavře a vy můžete fotografovat.
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Používání rychlého nastavení
1 Zvolením možnosti

otevřete menu
rychlého nastavení. To zahrnuje různé
možnosti pro fotografování v noci (např.
Noc nebo Party), pro fotografování krajiny,
fotografování osob nebo fotografování
pohybujících se subjektů (např. režim
Sport). Pokud chcete, aby fotograﬁe byla
lesklejší, zvolte možnost Vysoká citlivost.
2 Dotkněte se předem nastaveného rychlého
nastavení, které nejlépe vyhovuje
stávajícím podmínkám.
3 Pořiďte snímek.
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Kontrast deﬁnuje rozdíly mezi světlými
a tmavými místy na fotograﬁi. Obrázek
s nízkým kontrastem bude vypadat
rozmazaně, zatímco obrázek s vysokým
kontrastem bude mnohem ostřejší.
1 Dotkněte se klávesy
.
2 Pohybujte indikátorem kontrastu po

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

Výběr typu snímku
, čímž otevřete dostupné
typy snímků.
2 Vyberte si ze čtyř možností:
Normální záběr – Toto je
přednastavený typ snímku, snímek se
bude fotografovat normálně tak, jak je
uvedeno v rychlém fotografování.
Sekvence – v tomto režimu můžete
automaticky nafotit devět snímků
v rychlém sledu za sebou. Viz
Používání režimu nepřetržitého
fotografování na stránce 44, kde
naleznete podrobnosti.

Panorama – Tento typ snímku je
ideální pro fotografování velké
skupiny lidí nebo pro zachycení
panoramatického pohledu. Více
informací naleznete na stránce
44 v části nazvané
Panoramatické fotografování.
Záběr – Máte na výběr různé žertovné
rámečky, díky nimž se z vašeho
kamaráda stane pirát nebo si s jeho
pomocí jen snímek ozdobíte.
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1 Dotkněte se

Buďte kreativní

ho

Změna kontrastu
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Používání režimu
nepřetržitého fotografování
Režim nepřetržitého fotografování je ideální
pro fotografování pohybujících objektů nebo
sportovních událostí.
1 Dotkněte se klávesy

2

3

4

5

, čímž otevřete
dostupné typy fotografování a zvolte
možnost Sekvence.
Zachyťte sledovaný předmět hledáčkem
a stiskněte spoušť, jako byste chtěli pořídit
normální snímek.
Fotoaparát nafotí devět rychle po sobě
jdoucích snímků a zobrazí se první z nich,
přičemž na levé straně obrazovky se objeví
devět miniatur snímků.
Jeden z těchto devíti snímků můžete uložit.
Ten, který chcete uložit si vyberte tak, že se
dotknete jeho miniatury: po prvním dotyku
se snímek zobrazí a zvolením možnosti
Uložit snímek uložíte.
Vedle zmenšeniny obrázku se objeví
znaménko. Zvolením možnosti Uložit tento
režim opustíte.

Buďte kreativní
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Panoramatické fotografování

Po

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

Vh
vše

1 Dotkněte se klávesy

, čímž
otevřete dostupné typy snímku
a zvolte možnost Panorama.
2 První snímek vyfoťte jako při normálním
focení. V hledáčku se objeví světlá verze
pravé části obrázku.
3 Po vyfocení druhého a třetího snímku,
spojte světlou verzi předchozího obrázku
s obrázkem v hledáčku.
4 V galerii snímků se fotograﬁe uloží
jako tři samostatné snímky a jeden
panoramatický snímek.
Poznámka: Kvůli velikosti obrázku se
panaromatická fotograﬁe objeví v náhledu
snímků mírně zkreslená. Chcete-li, aby se
zobrazila správně, stačí, když se obrázku
dvakrát dotknete.
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Používání pokročilého nastavení
V hledáčku se dotkněte klávesy , čímž otevřete
všechny možnosti pokročilého nastavení.
5M : 2592 X 1944
3M : 2048 X 1536
2M : 1600 X 1200
1M : 1280 X 960

Velikost snímku – změňte velikost
fotograﬁe, abyste ji mohli uložit do paměti
nebo udělejte snímek, který je přednastavený
na správnou velikost pro kontakt. Viz Změna
velikosti obrázku na stránce 46.
Kvalita snímku – vyberte si mezi
Maximální, Vysoká a Normální. Čím bude
lepší kvalita snímku, tím ostřejší bude
fotograﬁe, ale v důsledku toho se zvětší
velikosti souboru, což znamená, že budete
moci uložit do paměti méně snímků.

01
02
03

Barevný efekt – vyberte si barevný odstín,
který použijete pro snímek, který právě pořizujete.
Viz Výběr barevného odstínu na stránce 46.

04

Samospoušť – Samospoušť vám
umožňuje nastavit časový interval, který
bude následovat po stisknutí spouště. Na
výběr máte 3 sekundy, 5 sekund nebo
10 sekund. Tato možnost je ideální pro
skupinové foto, jehož jste součástí.

06

05

07
08

Zoom – Vyberte si zvětšení, které chcete
použít při focení aktuálního snímku.
Makro – Režim Makro vám umožňuje
fotografovat objekty z velmi malé vzdálenosti.
Pokud se snažíte udělat přiblížený záběr, ale
zorné pole zůstává červené, pokuste se
zapnout režim makro.
Zvuk spouště – Vyberte si jeden ze tří
zvuků spouště.
Zaostření – zvolte si způsob zaostření

Buďte kreativní

Vyvážení bílé – vyrovnání bílé barvy
zajistí, aby každá bílá část na vaši fotograﬁi
byla realistická. K tomu, abyste dokázali pro
fotoaparát správně nastavit rovnováhu bílé
barvy, budete možná muset určit světelné
podmínky. Můžete si vybrat z možností
Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka
nebo Zataženo.

ISO – ISO určuje citlivost světelného
senzoru fotoaparátu. Čím vyšší je ISO, tím
citlivější bude fotoaparát. To je ideální za tmy,
kdy neleze použít blesk. Hodnotu ISO si můžete
vybrat z možností Automaticky, ISO 100,
ISO 200, ISO 400 nebo ISO 800.

Přepnutí fotoaparátu – pro autoportréty
přepněte na vnitřní kameru telefonu KU990 od
LG. Viz Použití vnitřní kamery na stránce 47.
Používaná paměť – vyberte si, jestli
chcete ukládat fotograﬁe do Paměti telefonu
nebo do Externí paměti.
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Poznámka: Po výběru nového nastavení se
vždy dotkněte klávesy Uložit, čímž provedené
změny potvrdíte.
TIP! Když opustíte režim fotoaparátu, všechna
nastavení se vrátí k přednastavené hodnotě
s výjimkou velikosti obrázku a kvality obrázku.
Veškerá nastavení, která nebyla výchozí, a která
budete chtít, musí být resetována – to se týká
například barevného odstínu a ISO. Zkontrolujte
je ještě předtím, než uděláte další snímek.
TIP! Menu nastavení překryje hledáček, takže,
když budete měnit prvky barvy nebo kvality
obrazu, uvidíte v náhledu za menu nastavení
změny provedené v obrázku. Nezapomeňte
se před odchodem z daného režimu dotknout
klávesy Uložit, čímž provedené změny potvrdíte.

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

1 V hledáčku se dotkněte klávesy

v levém dolním rohu.
2 Z menu nastavení vyberte
.
3 Zvolte si pixelovou hodnotu – na výběr

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

4
5

v levém
dolním rohu.
Z menu nastavení si vyberte
.
Existuje pět možností barevných odstínů –
Normální (barva), Černobílý, Negativ,
Sépie nebo Otisk.
Dotkněte se barevného odstínu, který byste
chtěli použít a zvolte Uložit.
Po provedení výběru se menu s barevnými
odstíny automaticky uzavře a vy můžete
pořídit další snímek.

3

4

Pr
1

TIP! Fotograﬁi snímanou v barvě
můžete změnit na černobílou nebo sépii i poté,
co jste snímek vyfotili, ale černobílou fotograﬁi
do tónu sépie nebo do barvy změnit nemůžete.
2

Používání vnitřního fotoaparátu

t

Telefon LG KU990 má vnitřní fotoaparát
640x480, který není určen jen pro
videohovory, ale také pro fotografování.

01

1 Dotkněte se

03

02

, čímž zvolíte vnitřní
fotoaparát a potom vyberte
.

04

2 Po několika vteřinách se uvidíte v hledáčku. Pro

žít

zachycení záběru stiskněte normálně spoušť.
TIP! Vnitřní kamera má méně nastavení,
protože nemá blesk ani ISO. Přesto můžete
měnit velikost obrazu, jeho kvalitu, rovnováhu
bílé barvy a barevný odstín, a to tak, že se
stejně, jako když používáte
dotknete klávesy
hlavní fotoaparát.

m

–

3 Po pořízení snímku vám budou nabídnuty

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

ste

Prohlížení uložených fotograﬁí

mi

1 Přístup k uloženým fotograﬁím máte z režimu

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

Zobrazení údajů o fotograﬁi

05
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08

1 Dotkněte se fotograﬁe, čímž ji přenesete

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

2 Dotkněte se ikony

3 Fotograﬁe se otočí a zobrazí se údaje o ní – název

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

4 Když se dotknete klávesy

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

Buďte kreativní

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

3 Dotkněte se jednou fotograﬁe, kterou si

47

Videokamera
Pořízení krátkého videozáznamu

Po natočení videozáznamu

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

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

hledáček videokamery.
3 Držte telefon v horizontální poloze

4
5

6
7

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

Po

Dotkněte se klávesy
, čímž okamžitě
spustíte natáčení dalšího videa. Váš stávající
videozáznam bude uložen.
Dotkněte se klávesy
, čímž vymažete právě
natočený videozáznam a potvrdíte jej stisknutím
klávesy Ano. Znovu se objeví hledáček.

Buďte kreativní
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Dotkněte se klávesy
, čímž odešlete
videozáznam jako MMS, E-mail nebo
prostřednictvím Bluetooth. Viz stránka 30 –
Odesílání zpráv nebo stránka 92 – Odesílání
a přijímání souborů pomocí Bluetooth.
TIP! Posunutím tlačítka režimu
otevřete galerii. Viz stránka 54,
kamery na
Prohlížení fotograﬁí a videozáznamů.
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Popis hledáčku
01

u
se

Zoom - Dotkněte se klávesy
, čímž sledovaný
objekt přibližujete nebo vzdalujete
. K přibližování
můžete rovněž použít jog wheel kolem čoček.

03

Režim videozáznamu – Zvolí se video režim.
Velikost obrázku

04

Uložení do paměti telefonu /
do externí paměti

05

120fps – menší velikost obrázku s čtyřnásobnou
rychlostí přehrávání, které zachycuje děj ohromující
rychlostí 120 záběrů za vteřinu. Pro přehrávání je
nejvhodnější rychlost 15 záběrů za vteřinu. Ideální pro
natáčení událostí, které probíhají velkou rychlostí.

06
07
08

Režim kamery

í

Kontrast – viz Nastavení kontrastu na stránce 50.
Zpět – dotkněte se této klávesy, čímž se vrátíte do
pohotovostního režimu

vě
ím

ání

02

Nastavení – když se dotknete této ikony, otevře
se menu nastavení. Viz Používání pokročilého
nastavení na stránce 50.

Buďte kreativní

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

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

Použití pokročilého nastavení
Dotkněte se v hledáčku klávesy , čímž otevřete
všechny možnosti pokročilého nastavení.

Kvalita snímku – vyberte si mezi
Maximální, Vysoká a Normální. Čím bude
lepší kvalita snímku, tím ostřejší bude
fotograﬁe, ale v důsledku toho se zvětší
velikosti souboru, což znamená, že budete
moci uložit do paměti méně snímků.
Trvání – nastavte si délku trvání
videozáznamu. Zvolte si možnost Normální
nebo MMS, čímž omezíte velikost a budete
moci posílat videozáznamy jako MMS.
TIP! Pokud se rozhodnete pro délku
trvání MMS, zkuste si vybrat nižší kvalitu obrazu –
budete tak moci natočit delší videozáznam.

Zoom – vyberte si přiblížení, které chcete
použít pro snímek, který právě pořizujete.
Ztlumit – pokud použijete volbu
Ztlumit, budete videozáznam nahrávat
bez zvuku.

Buďte kreativní

Velikost snímku – Změňte velikost
videozáznamu tak, abyste jej mohli uložit do
paměti. Viz Změna velikosti snímku na
stránce 51.
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Vyvážení bílé – Vyrovnání bílé barvy
zajistí, aby každá bílá část na vaši fotograﬁi
byla realistická. K tomu, abyste dokázali pro
fotoaparát správně nastavit rovnováhu bílé
barvy, budete možná muset určit světelné
podmínky. Můžete si vybrat z možností
Automaticky(výchozí), Žárovka,
Slunečno, Zářivka nebo Zataženo.
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Barevný efekt – vyberte si barevný
odstín, který chcete použít na právě natáčený
videozáznam. Viz Výběr barevného odstínu
na stránce 52.
Přepnutí na kameru – přepnutím na
vnitřní kameru telefonu LG KU990 můžete
natáčet videozáznam sebe sama. Podrobnosti
naleznete na stránce 46 v části Používání
vnitřní videokamery.
Používaná paměť – vyberte si, jestli
chcete uložit své videozáznamy do Paměti
telefonu nebo do Externí paměti.
Poznámka: Po výběru nového nastavení se
vždy dotkněte klávesy Uložit, čímž provedené
změny potvrdíte.
TIP! Když opustíte režim videokamery, všechna
nastavení se vrátí k přednastavené hodnotě
s výjimkou velikosti obrazu a kvality obrazu.
Veškerá nastavení, která nebyla předvoleně
nastavena, a která budete vyžadovat, musí být
resetována – to se týká například barevného
odstínu a vyrovnání bílé barvy. Zkontrolujte je
ještě předtím, než natočíte další video.

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

01

1 V hledáčku se dotkněte klávesy

05

v levém

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

02
03
04

06
07
08

Buďte kreativní

TIP! Menu nastavení překryje hledáček, takže,
když budete měnit prvky barvy nebo kvality
obrazu, uvidíte v náhledu za menu nastavení
změny provedené v obrázku. Nezapomeňte
se před odchodem z daného režimu dotknout
klávesy Uložit, čímž provedené změny potvrdíte.

Změna velikosti obrazu
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4 Vyberte velikost, kterou chcete používat

a dotkněte se klávesy Uložit, čímž
provedené změny potvrdíte. Menu
nastavení se automaticky zavře a vy
můžete natáčet další videozáznam.
Poznámka: Při přehrávání videozáznamů činí
rychlost přehrávání 30 snímků za vteřinu
s výjimkou 120fps, kde činí rychlost
přehrávání 15 snímků za vteřinu.
UPOZORNĚNÍ: Software pro úpravy ve
vašem telefonu LG KU990 je kompatibilní se
všemi druhy videozáznamu s výjimkou formátu
640x381 a 640x480. Počítáte-li s úpravami
videozáznamu, nepořizujte jej v tomto formátu.
TIP! Software pro konverzi video formátu se
nachází na CD dodávaném k telefonu KU990.

Výběr barevného odstínu
1 V hledáčku se dotkněte klávesy
2
3

Buďte kreativní

4
5

v levém
dolním rohu.
Z menu nastavení si vyberte
.
Existuje pět možností barevných
odstínů – Normální (barva), Černobílý,
Negativ, Sépie nebo Otisk.
Dotkněte se barevného odstínu, který
chcete použít a zvolte Uložit.
Po provedení výběru se menu s barevnými
odstíny automaticky uzavře a vy můžete
pořídit další snímek.
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TIP! Fotograﬁi snímanou v barvě
můžete změnit na černobílou nebo sépii i poté,
co jste snímek vyfotili, ale černobílou fotograﬁi
do tónu sépie nebo do barvy změnit nemůžete.
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Používání vnitřní videokamery
Telefon LG KU990 má vnitřní videokameru
320x240, která není určena jen pro video
telefonáty, ale také pro nahrávání videozáznamů.
1 Dotkněte se

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

3

4

Prohlížení uložených videozáznamů

Sledování videozáznamů v televizi

1 Posuňte spínač režimu kamery na

Připojte telefon KU990 k televizi pomocí
výstupního televizního kabelu. Otevřete
videozáznam, který chcete v televizi sledovat,
stiskněte a zvolte
.

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

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

mů.

ou

01
02
03
04
05
06
07

3 Jednou se dotkněte videozáznamu, který si

08

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

Buďte kreativní
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Prohlížení fotograﬁí
a videozáznamů

Použití funkce zoom při prohlížení
videozáznamu nebo fotograﬁe

1 Na pohotovostní obrazovce posuňte

Chcete-li obrázek zvětšit, stiskněte opakovaně
tlačítko . Pro zmenšení stiskněte
. Po
oblasti, která vás zajímá se můžete pohybovat
s použitím miniatury v pravém spodním rohu.

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

Úprava hlasitosti při
prohlížení videozáznamu

3 Jednou se dotkněte fotograﬁe nebo

videozáznamu, který si chcete prohlédnout
a tím jej přenesete do přední části galerie.
4 Druhým dotykem jej celý otevřete.
5 Videozáznamy se začnou automaticky
přehrávat. Chcete-li přehrávání přerušit,
dotkněte se obrazovky, na níž se vám
následně objeví další možnosti a zvolte .

Buďte kreativní

TIP! Když se dotknete položky Standardní nebo
Náhodný ve spodní části obrazovky, změníte
tím způsob, jakým se zobrazují vaše fotograﬁe
a videozáznamy v galerii.
TIP! Chcete-li některou fotograﬁi
nebo videozáznam smazat, otevřete jej a zvolte
možnost . Potvrďte stisknutím volby Ano.
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Pro úpravu hlasitosti zvuku na videozáznamu
během přehrávání posunujte jezdcem
směrem nahoru a dolů po stupnici hlasitosti,
která je na levé straně obrazovky. Kromě toho
můžete také pohybovat ovládacím kruhem jog
wheel kolem objektivu.

Zachycení snímku z videozáznamu
1 Vyberte videozáznam, ze kterého chcete

zachytit snímek.

7
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f
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Vid
vg
zn
mů
so
so
bý
1

2 Dotkněte se tlačítka , čímž přerušíte

3
4
5
6

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

2

3

ně

at
u.

u

,
ho
og

u

e

a objeví se v galerii. K tomu, aby se
obrázek objevil, musíte z galerie odejít
a potom ji znovu otevřít.

01

UPOZORNĚNÍ: Pokud se multimediální
soubor nenahraje do telefonu, nebudou některé
funkce fungovat tak, jak mají.

03

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

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

02

04
4 Dotkněte se tlačítka

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

Odeslání fotograﬁe nebo
videozáznamu z galerie

05
06
07
08

1 Dvakrát se dotkněte fotograﬁe nebo

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

otevřete menu s možnostmi.
3 Zvolte

a vyberte, jak byste chtěli
videozáznam nebo fotograﬁi poslat: jako Zpráva,
Email, nebo prostřednictvím Bluetooth.

Buďte kreativní

ím

7 Obrázek se uloží do složky Moje složka
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4 Vybraná aplikace pro zasílání zpráv se

4

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

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

dotknete fotograﬁe, kterou chcete
prezentaci zahájit.
2 Dotkněte se pravé strany obrazovky, čímž
se otevře menu s možnostmi.
3 Vyberte
.
4 Spustí se prezentace.
Buďte kreativní
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5

V rámci prezentace existuje pět možností.
Dotknutím klávesy
rychlost prezentace.

zvýšíte nebo snížíte

Da

Up

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

Pr

, čímž přejdete na

Sv
řad
je
ne
1

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

Nastavení fotograﬁe jako tapety
1 Dvakrát se dotkněte fotograﬁe, kterou

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

otevřete menu s možnostmi.
.

3 Dotkněte se

2

e

e
ii).

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

3 Fotograﬁi můžete upravovat s použitím

následujících ikon:
Ořez fotograﬁe. Vyberte čtvercovou nebo
kruhovou část fotograﬁe a pohybem prstu po
obrazovce zvolte požadovanou plochu.

Další informace naleznete na stránce 53.

Pomocí této ikony můžete do fotograﬁe
libovolně kreslit. Zvolte si tloušťku čáry ze čtyř
níže
možností. Pro změnu barvy čáry viz
(barevná ikona se změní ve vámi zvolenou barvu).

Upravování fotograﬁí

Viz Přidávání textu do fotograﬁe na
stránce 58.

S vašimi fotograﬁemi můžete dělat celou
řadu věcí, existuje spousta možností, jak
je můžete měnit, přidávat k jiné fotograﬁe
nebo je trochu oživit.

Svoji fotograﬁi můžete ozdobit razítkem.
Vyberte si z nabídky různých razítek
a dotkněte se fotograﬁe na místě určeném pro
razítko. Pro změnu barvy razítka viz
níže.

1 Otevřete fotograﬁi, kterou chcete upravit

Změňte barvu razítka, čáry nebo textu.
Předtím, než budete kreslit, psát nebo než
opatříte fotograﬁi razítkem, si vyberte barvu.

Prohlížení videozáznamů v televizi

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

01
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04
05
06
07
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Zvolte tloušťku gumy a pak můžete razítka,
čáry nebo text na fotograﬁi jednoduše vygumovat.
Uložte změny provedené na fotograﬁích.
Uložené změny můžete uložit buď do
Původního soubor nebo jako Nový soubor.
Pokud si vyberete Nový soubor, zadejte
jméno souboru.
Pomocí této ikony zrušíte poslední
Úpravu nebo Více úprav, které jste na
fotograﬁi provedli.

Buďte kreativní
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4 Obrazovka přepne na režim Portrét.Vyberte
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Viz Přidání úpravy k fotograﬁi na
stránce 58.
Dotknutím otevřete další možnosti
úprav, mimo jiné Otáčení a Zrcadlo. Existují
i pokročilejší možnosti úprav. Viz Tvarování
fotograﬁe, Zvýraznění barev a Změna barev
ve fotograﬁi na stránce 59.
Dotkněte se klávesy
zpět na galerii.

, čímž se vrátíte

Přidání textu do fotograﬁe
1 Na obrazovce věnované úpravám se

dotkněte ikony

.

2 Zvolte možnost Podpis pro přidání

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

Provedení úprav fotograﬁe
1 Z obrazovky věnované úpravám zvolte

Buďte kreativní

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

Tv

Tv
po
výr
po
ap
1
2
3

4
5

Zv
1
2

lte

ět.

Tvarování fotograﬁe

3 Vyberte si část fotograﬁe. Kolem všech

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

se objeví čtyři křížky.
3 Posuňte křížky po fotograﬁi tak, až budou na
části, kterou chcete tvarovat. Pokud například
chcete tvarovat obličej, umístěte křížky na
vnější rohy obou očí a do koutků úst.

4
5
6

7

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

možnost

.

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

4 Vyberte si obličej, podle kterého byste

e

5 Zvolením možnosti Uložit změny uložíte.

chtěli fotograﬁi upravit.
4
5
6

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

.
7

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

Buďte kreativní
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Úpravy videozáznamu

Spojení dvou videozáznamů

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

1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit,

Zkrácení délky videozáznamu

2
3

1 Otevřete videozáznam, který chcete

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

4

5

6

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

4

5

6

7

Př
1

2
3
4

Spojení fotograﬁe s videem
1 Otevřete video, které chcete upravovat,
4 Dotkněte se klávesy Náhled a prohlédněte

Buďte kreativní

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

dotkněte klávesy
, tím se vrátíte do
galerie a zrušíte provedené změny.
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zvolte možnost a dotkněte se obrazovky,
tím zobrazíte dostupné možnosti.
2 Vyberte si
a zvolte možnost
Sloučit obrázek.
3 Otevře se složka Moje obrázky. Vyberte
si fotograﬁi, kterou chcete k videu připojit
a zvolte Vybrat.

5

vit,
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,
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ky,

4 Dotkněte se fotograﬁe a posuňte ji

tak, abyste ji připojili ke konci nebo
k začátku videozáznamu.
5 Dotkněte se klávesy Provést, čímž si
zvolíte, jak chcete fotograﬁi a videozáznam
spojit: Žádný, Zeslab., Pan zoom, Ov.,
Odkrýt, Osl., Šachovnice nebo Rozpl.
6 Stiskněte klávesu Uložit a následně Ano. Buď
můžete přepsat původní soubor nebo můžete
výsledný soubor uložit jako nový soubor.
7 Opakováním těchto kroků můžete připojit
další fotograﬁe

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

2
3
4
5

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

6 Dotkněte se klávesy

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

07

1 Překrytí fotograﬁe

08
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7

Buďte kreativní

6

t

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

6 Prohlédněte si Náhled a ujistěte se, zda

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

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

Přidání hlasového záznamu
1 Otevřete videozáznam, který chcete

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

Přidání soundtracku
k videozáznamu
1 Otevřete videozáznam, který chcete

2
3

4
5

Buďte kreativní

6
5 Stisknutím tlačítka

ukončíte nahrávání

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

Zm
va
1

2
3
4

Př
1

2
3
4

Změna rychlosti
vašeho videozáznamu
1 Otevřete videozáznam, který chcete

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

Přidání tlumícího efektu
1 Otevřete videozáznam, který

.

t

ete

02
03
04
05
06
07
08

Buďte kreativní

o

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

01
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Multimédia
Jakékoliv multimediální soubory můžete ukládat
do paměti telefonu tak, abyste měli snadný
přístup ke všem obrázkům, zvukům,
videozáznamům a hrám. Své soubory můžete
rovněž ukládat na paměťovou kartu. Výhoda
používání paměťové karty spočívá v tom, že si
díky ní můžete uvolnit prostor v paměti telefonu.
Pro přístup k multimediálnímu menu stiskněte
a potom
. Zvolte Moje soubory,
čímž otevřete seznam složek, v nichž jsou
uloženy všechny vaše multimediální soubory.

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

Menu s možnostmi ve
složce Obrázky

Buďte kreativní

Možnosti, z nichž si můžete vybírat ve složce
Obrázky, závisí na tom, jaký typ obrázku jste
si vybrali. U obrázků, které jste si sami nafotili,
můžete využívat všechny možnosti, ale pro
obrázky, které byly na telefonu již od výrobce,
můžete používat pouze možnosti Použít jako,
Tisknout, Seřadit podle a Výběr paměti.
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TIP! Pro listování v seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm
uvidíte více položek.

5

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

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

Výběr paměti – Zobrazte stav paměti.

Odeslání fotograﬁe

Po

1 Dotkněte se
a potom
.
2 Dotkněte se Moje soubory a potom zvolte

Ob
ob

možnost Obrázky.
3 Vyberte fotograﬁi a stiskněte klávesu
.
4 Dotkněte se klávesy Odeslat a vyberte si

z dostupných možností – buď Zpráva,
Email, Bluetooth Vytvořit blog, Album
médií nebo Pohlednice.

1
2
3
4

5 Pokud zvolíte možnost Zpráva nebo

rů.

Email, tak se fotograﬁe přiloží ke
zprávě a vy můžete psát a posílat
zprávy jako normálně. Rozhodnete-li se
pro Bluetooth, budete vyzváni, abyste
zapnuli Bluetooth a telefon vyhledá
zařízení, kam má obrázek odeslat.
Můžete také odesílat na blog nebo do
Alba médií.

Domovská obrazovka - Nastavit tapetu
pro obrazovku v pohotovostním režimu.
Odchozí hovor – Nastavte obrázek, který se
bude objevovat během odchozích hovorů.

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

Organizování obrázků
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Moje soubory

01
02
03
04
05
06
07

.

08

a potom Obrázky.
3 Dotkněte se možnosti

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

adí.

m

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

Obrázky můžete používat jako tapety a spořiče
obrazovky nebo dokonce pro identiﬁkaci volajícího.

Smazání obrázku

1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Moje soubory

.

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

si z následujících možností:

1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Moje soubory

.

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

stisknutím klávesy Ano.

Buďte kreativní

te

Použití obrázku
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Multimedia
TIP! Pro rychlé vymazání některého
souboru v Mediálním albu se jej jednou dotkněte,
označte jej kurzorem a stiskněte pevnou
klávesu c. Potvrďte stisknutím klávesy Ano.

Přesouvání nebo kopírování obrázku
Obrázek můžete přesouvat nebo kopírovat mezi
pamětí telefonu a paměťovou kartou. To vám
pomůže ušetřit místo na paměti nebo si tím
můžete zabezpečit obrázky proti jejich ztrátě.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Moje soubory

.

a potom Obrázky.
3 Vyberte obrázek a dotkněte se klávesy
4 Zvolte Přesunout nebo Kopírovat.

.

Značení obrázků a rušení označení
V případě, že chcete přesunout, kopírovat,
odeslat nebo vymazat několik obrázků
najednou, musíte je nejdříve identiﬁkovat tím,
že je označíte pomocí křížku.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Moje soubory

.

Buďte kreativní

a potom Obrázky.
a potom Označit /
Zrušit označení.
4 Na levé straně každého obrázku se objeví
okénko. Dotkněte se obrázku a v okénku
se objeví křížek, který obrázek označuje.
3 Vyberte
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5 Chcete-li zrušit označení dotkněte se znovu

Ko

obrázku tak, aby z okénka zmizel křížek.
6 Poté, co označíte všechna okénka, stiskněte
a vyberte jednu z nabízených možností.

Mů
už

Vytvoření prezentace

1
2

Pokud se chcete podívat na všechny obrázky
na telefonu nebo když si jimi chcete listovat,
můžete si vytvořit prezentaci – tak nebude
muset ztrácet čas zbytečným otevíráním
a zavíráním jednotlivých obrázků.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Moje soubory

.

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

3
4

Po
vlo
vyb

Zv

Slo
aH
sp
jak

Po
1
2
3
4

vu

ěte
tí.

y

t

Kontrola stavu paměti

5 Dotkněte se klávesy

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

.

a potom Obrázky.
3 Dotkněte se klávesy
a potom vyberte
možnost Zpráva paměti.
4 Vyberte si možnost Paměť telefonu nebo
Externí paměť.
Poznámka: Pokud nemáte v telefonu
vloženou paměťovou kartu, nebudete si moci
vybrat Externí paměť.

Zvuky

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

02
03
04

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

05
06
07

Sledování videozáznamu
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Moje soubory

01

.

08

a potom Videa.

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

3 Vyberte video a dotkněte se možnosti Přehrát.

Používání zvuku
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Moje soubory

.

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

dotknete klávesy Přehrát.

Buďte kreativní

a potom Obrázky.
3 Vyberte možnost Výchozí zvuky nebo
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Multimedia
TIP! Pro rychlé vymazání některého
souboru v Moje soubory se jej jednou dotkněte,
označte jej kurzorem a stiskněte pevnou
klávesu c. Potvrďte stisknutím klávesy Ano.

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

Úpravy videoklipu
Během doby, kdy se videozáznam přehrává
a je v režimu Pauza, si můžete vybrat z celé
řady možností, jak upravovat videoklip.
Buďte kreativní

TIP! Videoklip používaný jako vyzváněcí
tón upravovat nemůžete.
1 Vyberte si videozáznam a dotkněte se

ikony Přehrávat.

68 LG KU990 | Uživatelská příručka

Po
vy

2 Dotkněte se klávesy a potom
.
3 Zvolte možnost Editor videa a vyberte si

z následujících možností:
Zkrátit – Ořízněte videozáznam a zkraťte jej
pouze na tu část, o níž máte zájem.
Sloučit video – Spojte video
s jiným videoklipem.
Sloučit obrázek – Spojte
videozáznam s některým
obrázkem s vaší složky Obrázky.
Překrývání textu – Vložte do
videozáznamu text.
Překrývání obrázku – Vložte do
videozáznamu obrázek.
Více informací o úpravách videozáznamů
naleznete na stránce 60.

1
2

Po

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

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

.

Ze
zn
Po
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Od
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Př
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Ko
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Oz
Vy
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urč
Vý

Použití videoklipu jako
vyzváněcího tónu
1 Vyberte videozáznam a dotkněte se

ej

a,

k
at.

klávesy .
2 Dotkněte se klávesy Použít jako a vyberte
si z možností Vyzvánění hlasového
hovoru nebo Vyzvánění videohovoru.

Použití menu s video možnostmi

.

1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Dotkněte se možnosti MusicStation.
3 Připojíte se k webovému portálu, ze

.

kterého můžete vyhledávat hudbu
ke stažení.

Hry a aplikace
Do zařízení byly předinstalovány demoverze
tří her (Bejeweled, Block Breaker, Kasparov
Chess). Z portálu Vodafone live! si můžete si
stáhnout plné verze těchto her. Z portálu
Vodafone live! můžete také stáhnout další
nové hry.

01
02
03
04
05
06
07
08

Můžete také používat službu Google Mapy,
která je v zařízení předinstalovaná (v závislosti
na operátorovi) a kterou naleznete ve složce
Hry a aplikace > Aplikace.
Můžete také stahovat mnoho jiných
internetových aplikací pro mobilní telefony
(v závislosti na operátorovi), a to z portálu
Vodafone live! použitím odkazu na aplikace
ke stažení.
TIP! Pro rychlé vymazání některého souboru
ve složce Moje složka se jej jednou dotkněte,
označte jej kurzorem a stiskněte pevnou
klávesu c. Potvrďte stisknutím klávesy Ano.

Buďte kreativní

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

Stahování hudby
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Multimedia
Hraní her
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost Moje soubory a potom

Hry a aplikace.
3 Vyberte si hru a dotkněte se klávesy Spustit.

Prohlížení souboru SWF
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Otevřete sekci Moje soubory

Př
.

Blu
zp
tel
pro
ka

Používání možností při prohlížení
souboru SWF

Pro

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

V režimu pauzy se dotkněte klávesy
a vyberte si z následujících možností:

Používání menu s možnostmi
hraní her
Ze složky Moje hry a aplikace si můžete
vybrat z následujících možností:

Buďte kreativní

Vytvořit novou složku – Vytvořte si složku
v rámci sekce Hry a aplikace.
Seřadit podle - Roztřiďte hry a aplikace
podle Data, Velikosti nebo Jména.
Výběr paměti – Zobrazí se vám stav paměti.

Obsah ﬂash

Složka s Obsahem Flash obsahuje všechny
vaše přednastavené a stažené soubory SWF.
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Přehrávat / Pauza – Přerušte nebo
obnovte přehrávání.
Odeslat – Odešlete soubor jako zprávu nebo
prostřednictvím Bluetooth.
Přejít na seznam – Vraťte se na seznam
souborů SWF.
Celá obrazovka – Prohlížejte si SWF
v režimu celé obrazovky (ta se objeví pouze
v tom případě, že se dotknete , aniž by
bylo přerušeno přehrávání).
Ztlumení – Vypněte zvuk.
Informace o souboru – Zobrazte jméno,
velikost, datum, čas, typ a ochranu souboru.

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

1
2
3

4

Pr
1
2
3

Os

Slo
so
an
jak

Přenos souboru do telefonu
Bluetooth je pravděpodobně nejsnadnější
způsob, jak přenášet soubor z počítače do
telefonu. Můžete rovněž použít LG PC Suite
prostřednictvím vašeho synchronizačního
kabelu. Podrobnosti naleznete na stránce 82.
Pro přenos s použitím Bluetooth:
1 Ujistěte se, zda máte u telefonu i u počítače

o

zapnutý Bluetooth a zda se oba navzájem „vidí“.
2 Pomocí počítače odešlete soubor
přes Bluetooth.
3 Až bude soubor odeslán, musíte jej na
telefonu přijmout – to uděláte tím, že se
dotknete klávesy Ano.
4 Soubor by se měl objevit ve vaší složce
Dokumenty nebo Jiné.

se při posílání souborů z počítače na telefon
se tyto objeví ve složce Ostatní, a nikoliv ve
složce Dokumenty. Pokud k tomu dojde,
můžete je přesunout.

01

Pro přesunutí souboru ze složky Ostatní do
složky Dokumenty.

03

1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Zvolte možnost Moje soubory

.

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

se ji dotkněte podruhé.

Studio Muvee

02

04
05
06
07
08

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

Prohlížení souboru
1 Dotkněte se
a potom
.
2 Zvolte možnost Moje soubory

a potom Dokumenty.
3 Vyberte si dokument a dotkněte se

možnosti Zobrazit.

.
Složka Ostatní se používá k ukládání
souborů, které nejsou obrázky, zvuky, hry
ani aplikace. Používá se stejným způsobem
jako složka Dokumenty. Možná zjistíte, že

Buďte kreativní

si
el,

Ostatní
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Vytváření ﬁlmu
1 Dotkněte se klávesy
2 Zvolte Studio muvee.
3 Dotkněte se klávesy

a potom

.

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

Hudba

Buďte kreativní

Telefon LG KU990 má vestavěný přehrávač
hudby, na němž si můžete přehrávat své
oblíbené skladby. Pro spuštění přehrávače
hudby se dotkněte klávesy
a potom
.
nakonec Hudba. Zde si můžete vybrat z celé
řady složek:
Naposledy přehrané – Zde si můžete
zobrazit všechny skladby, které jste si pouštěli
v poslední době.
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Všechny skladby – Obsahuje všechny
skladby, které máte na telefonu.
Seznamy skladeb – Obsahuje všechny
vámi vytvořené playlisty.
Interpreti – Zde můžete prohledávat svoji
hudbu podle interpretů.
Alba – Zde můžete vyhledávat hudbu podle alb.
Žánry – Zde můžete vyhledávat hudbu
podle žánru.
Promíchat stopy – Zde můžete poslouchat
hudbu v náhodném pořadí.

Př

Převádění skladeb na telefon

7

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

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

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

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

Všechny skladby.

1
2
3
4
5
6

T
p

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

lb.

t

4
5
6
7

LG
:

tá

.

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

.

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

01
02
03
04
05
06
07
08

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

playlistu a stiskněte Uložit.

.

4 Zobrazí se složka Všechny skladby.

Dotkněte se všech skladeb, které chcete
zařadit do svého playlistu; u názvu
označených skladeb se objeví křížek.
5 Potvrďte klávesou Hotovo.

Buďte kreativní

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

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

.

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

z následujících možností:

Buďte kreativní

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

Na
.

Seznam skladeb.
3 Dotkněte se klávesy

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

Po
na
1
2

Videosoubory
Všechna vaše videa jsou uložena
v menu Videa.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Dotkněte se možnosti Moje soubory

.

a poté Videa.
Zobrazí se všechny vaše videoklipy.
3 Chcete-li přehrát video, dotkněte se
možnost Přehrát.

Na

Své videoklipy můžete spravovat pomocí
tvorby seznamů.
1 Dotkněte se klávesy
a potom
2 Dotkněte se možnosti Moje soubory

.

a poté možnosti Videa.
3 Dotkněte se možnosti Přidat, zadejte název

seznamu a dotkněte se možnosti Uložit.
4 Všechna vaše videa budou zobrazena

v seznamu. Zvolte ta, jež chcete zařadit
do seznamu; vedle jejich názvu se
objeví znaménko.
5 Dotkněte se možnosti Hotovo.

1
2
3
4
5

t

ev

Nahrávání hlasu
01

Pomocí funkce Záznamu hlasu můžete
nahrávat hlasové poznámky nebo jiné zvuky.

02

1 Dotkněte se klávesy
a potom .
2 Dotkněte se Záznamu hlasu, potom

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

Nahrávání zvuku nebo hlasu
1
2
3
4
5

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

03
04
05
06
07

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

08
.

z možností Zpráva, Email nebo Bluetooth.
Pokud se rozhodnete pro Zprávu nebo
Email, přidá se nahrávka ke zprávě a vy
můžete psát a posílat zprávy jako normálně.
Pokud si vyberte Bluetooth, budete vybídnuti
k tomu, abyste zapnuli Blutooth.

Buďte kreativní

Poznámka: Po ukončení nahrávání se
dotkněte klávesy
a zvolte možnost
Odeslat, Přejmenovat , Vymazat, Použít
jako (chcete-li použít záznam jako svůj
vyzváněcí tón) nebo Přejít na moje zvuky.
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Použití radia
Telefon LG KU990 nabízí funkci FM rádia,
takže si kdykoliv můžete naladit své oblíbené
stanice a poslouchat je i na cestách.
Poznámka: Chcete-li poslouchat rádio,
musíte k telefonu připojit sluchátka. Zapojte
jej do zásuvky na sluchátka (je to stejná
zásuvka, kam se zapojuje nabíječka).

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

Manuální ladění
1 Dotkněte se klávesy
a potom
.
2 Zvolte možnost FM rádio a potom
.
3 Dotkněte se klávesy Manuální ladění
a zadejte frekvenci stanice.
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4 Dotkněte se klávesy OK a potom zvolte

možnost Uložit.
5 Vyberte si číslo kanálu, kam chcete stanici

uložit a potvrďte pomocí tlačítka OK.
Poznámka: Stanici můžete rovněž manuálně
naladit pomocí tlačítek a , které se
objeví vedle rádiové frekvence.

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

.
.

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

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

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

a potom

.
.

.

4 Zvolte si možnost Resetovat, čímž resetujete

aktuální kanál nebo zvolte možnost
Resetovat všechno, čímž resetujete

Po
1
2

ci

ně

a
p
ěji.

01

Poslech rádia

02

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

03

dotkněte čísla kanálu stanice, kterou
chcete poslouchat.

04

TIP! Pro zlepšení příjmu rádia
prodlužte šňůru sluchátek, která funguje jako
rádiová anténa.

05
06
07
08

Buďte kreativní

ete

všechny kanály. Každý kanál se pak vrátí na
výchozí hodnotu frekvence 87,5 Mhz.
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Přidání události do kalendáře
1 Na obrazovce v pohotovostním režimu

2
3
4
5
6

7

Je důležité si vše dobře zorganizovat

8

vyberte
potom se dotkněte
klávesy
a následně Organizér.
Vyberte možnost Kalendář.
Zvolte datum, k němuž byste chtěli
událost přiřadit.
Dotkněte se tlačítka a potom zvolte
možnost Přidat novou událost.
Vyberte, jestli chcete přidat Schůzku,
Výročí nebo Narozeniny a stiskněte OK.
Zkontrolujte datum a zadejte čas, kdy má
událost začít.
U schůzek a výročí zadávejte rovněž čas
a datum, kdy akce skončí – k tomu slouží
dvě okénka ve spodní části vyhrazená pro
čas a datum.
Jestliže chcete přidat předmět nebo
poznámku k události, dotkněte se položky
Předmět nebo Jméno a napište je do
vaší poznámky – nakonec potvrďte pomocí
klávesy OK.
Zvolte Uložit a vaše událost se uloží do
kalendáře. Den, do kterého byly akce
uloženy, je označen pomocí kurzoru ve
tvaru čtverce a na dobu zahájení akce
budete upozorněni zazvoněním zvonku,
abyste ji nezmeškali.
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TIP! Do kalendáře si můžete nastavit rovněž
dobu své dovolené. Každého dne, kdy budete na
dovolené, se jednou dotkněte, potom se dotkněte
klávesy a zvolte možnost Dovolená. Každý
den se označí červeně. Když budete nastavovat
budík, můžete nastavit, že se budík na tyto dny,
jakožto na dovolenou, nebude vztahovat.

Př
1

2
3

Změna přednastaveného pohledu
na kalendář
1 Na pohotovostní obrazovce vyberte

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

4

Sd
tře
1

2

3

K.

Přidání položky do seznamu

TIP! Svůj kalendář můžete zálohovat
a synchronizovat se svým počítačem. Viz
Synchronizace s počítačem na stránce 72.

1 Na pohotovostní obrazovce vyberte klávesu

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

1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost

, potom se dotkněte klávesy
potom
vyberte Organizér a Úkoly.
2 Vyberte položku, kterou je třeba vykonat
a kterou byste chtěli sdílet a potom se
dotkněte klávesy .
3 Zvolte možnost Odeslat. Položku, kterou je
třeba provést, můžete sdílet pomocí SMS,
MMS, Emailu nebo Bluetooth.

02

Používání vyhledávače dat

03

Vyhledávač dat je praktický nástroj, který vám
pomůže vypočítat, jaké datum bude poté, co
uplyne určitý počet dní. Například po uplynutí
60 dní od 10.10. 2007 bude 9.12. 2007. Tato
funkce je ideální pro stanovování termínů.

04

1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost

07

2
3
4
5

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

05
06

08

Je důležité si vše dobře zorganizovat

Sdílení položky, kterou je
třeba provést

01
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Nastavení budíku

Přidání poznámky

1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost

1 Na pohotovostní obrazovce vyberte

Je důležité si vše dobře zorganizovat

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

,

potom se dotkněte klávesy
a potom
zvolte Poznámky.
2 Pokud neexistují žádné poznámky, zvolte
možnost Přidat nebo pokud jste již nějaké
poznámky přidali, vyberte a následně
Přidat novou.
3 Napište poznámku a potvrďte
možností Uložit.
4 Vaše poznámka se objeví na obrazovce
příště, až otevřete aplikaci Poznámka.

Př
1

2
3

TIP! Existující poznámky můžete upravovat.
Vyberte poznámku, kterou chcete upravit
a dotkněte se klávesy Upravit.
4

Používání kalkulačky
1 Z pohotovostní obrazovky vyberte

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

ké

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

Přidání města do světového času
1 Na pohotovostní obrazovce si vyberte

a potom
potom se dotkněte klávesy
zvolte Nástroje.
2 Vyberte možnost Světový čas.
3 Dotkněte se ikony
a dále zvolte možnost
Přidat město. Začněte psát jméno
požadovaného města a město se zobrazí
v horní části obrazovky. Máte i další
možnost – můžete se dotknout Mapy
a vybrat požadované město na mapě.
4 Dotkněte se klávesy Vybrat, čímž potvrdíte
svůj výběr.
TIP! Jste-li právě v zahraničí, můžete
změnit časovou zónu ze světového času tím,
že se dotknete ikony , a zvolíte možnost
Změna časové zóny. Vyberte si
požadovanou časovou zónu jako výše
a dotkněte se klávesy Vybrat.

Převodník jednotek
1 Na pohotovostní obrazovce si vyberte

2
3

4

5

potom se dotkněte klávesy
a potom
zvolte Nástroje.
Vyberte možnost Převodník jednotek.
Zvolte si, jestli chcete převádět Měnu,
Plochu, Délku, Hmotnost, Teplotu,
Objem nebo Rychlost.
Nyní si můžete vybrat jednotku a zadat
hodnotu, ze které chcete převádět, a za ní
napište jednotku, do které chcete převádět.
Na obrazovce se zobrazí
odpovídající hodnota.
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5 V případě složitějších výpočtů se dotkněte
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Synchronizace s počítačem
Můžete synchronizovat svůj počítač
s telefonem tak, aby všechny důležité údaje
a data souhlasily. Tímto způsobem si však
zároveň zazálohujete všechna data a budete
tak mít klidnější spánek.

Instalace LG PC Suite na počítači
1 Na pohotovostní obrazovce si

2
3
4

5
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6

7

vyberte
, potom se dotkněte
a zvolte Telefon.
Vyberte Připojení a potom Režim
připojení USB.
Vyberte Mass Storage a potvrďte pomocí
tlačítka OK.
Vložte dodané CD do počítače. Na
obrazovce se objeví Instalace LG PC.
Klepněte na Instalace LG PC.
Zvolte si jazyk, ve kterém chcete, aby
instalace probíhala a klepněte na OK.
Postupujte v souladu s pokyny na
obrazovce a dokončete LG PC Suite
Installer wizard.
Až bude instalace hotová, objeví se na
obrazovce ikona LG PC Suite.
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Propojení telefonu s počítačem
1 Připojte USB kabel k telefonu a k počítači.
2 Dvakrát klepněte na Ikonu LG PC Suite

na vašem počítači.
3 Klepněte na Průvodce připojením
a potom na USB.
4 Klepněte na Další, potom znovu Další
a potom na Dokončit. Nyní je telefon
propojený s počítačem.

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

uvedeného popisu.
2 Klepněte na ikonu Záloha a potom zvolte

Zálohovat nebo Obnovit.
3 Označte obsah, který chcete zálohovat

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

Pr
te
1
2
3

.

e

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

s tím, jak je uvedeno výše.
2 Klepněte na ikonu Obsah.
3 Všechny dokumenty, obsah karty ﬂash,
obrázky, zvuky a videozáznamy, které jste
uložili na telefon, se zobrazí na obrazovce
v složce LG Phone.
TIP! Prohlížení obsahu telefonu na
počítači vám pomůže uspořádat soubory,
zorganizovat dokumenty a odstranit obsah,
který již nepotřebujete.

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

01

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

02
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Synchronizace s počítačem
Synchronizace zpráv
1 Připojte telefon k počítači.
2 Klepněte na ikonu Zprávy.
3 Všechny zprávy na počítači a telefonu se

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

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

3
4
5

Je důležité si vše dobře zorganizovat
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6

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

Poznámka: Chcete-li zahájit hromadný
přenos dat, musíte telefon odpojit od počítače.
Poznámka: Pomocí hromadného uložení
dat se zálohuje pouze obsah uložený na
paměťové kartě, nikoliv obsah uložený
v paměti telefonu. Pro přenos obsahu
z paměti telefonu (např. kontakty) musíte
provést synchronizaci pomocí PC Sync.
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Nainstalujte převodník DivX, který je dodáván
na stejném CD jako software pro PC Sync.
Po instalaci vyberte DivX z programových
souborů na vašem počítači, potom převodník
DivX a následně Převodník.
Tím otevřete aplikaci Převodník. Pomocí šipek
můžete v aplikaci měnit formát převodníku
na mobilní. Pokud kliknete pravým tlačítkem
do okénka aplikace a vyberete Preference,
můžete změnit místo, kam se budou
konvertované soubory ukládat.
Až budete připraveni na převádění souborů,
přeneste soubory do aplikace, kde se provede
počáteční analýza. Potom musíte vybrat volbu
Konvertovat, čímž proces spustíte. Až bude
proces hotový, zobrazí se překrývací okno
s informací o tom, že je Převod dokončen.
Konvertovaný soubor můžete nyní přesunout
na telefon s použitím funkce hromadného
ukládání (podrobnosti jsou uvedeny na
stránce 84 ) nebo je můžete načíst
prostřednictvím obsahu s použitím softwaru
pro synchronizaci s počítačem (podrobnosti
jsou uvedeny na stránce 82).

01
02
03
04
05
06
07
08

Je důležité si vše dobře zorganizovat

ou

Převodník DivX
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Web
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Díky službě Vodafone live! můžete sledovat
nejlepší televizní vysílání. Můžete hrát
nejnovější hry. Můžete také prodávat a kupovat
pomocí služby eBay. Na stránkách YouTube
můžete nalézt skvělá videa. Nekonečné
možnosti stahování hudby. Vše o sportu. A to
vše na webových stránkách vytvořených pro
mobilní telefony, které ve vašem telefonu
budou vypadat skutečně skvěle.

1
2
3
4

Stránky Vodafone live! jsou jediným místem
na mobilním Internetu, kde můžete stahovat
nejlepší hudbu, hry, videoklipy a vyzváněcí
tóny.

Web

Přístup na síť

Přidávání záložek a přístup k nim

1 Na pohotovostní obrazovce zvolte

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

potom se dotkněte klávesy
a potom
vyberte možnost www.
2 Chcete-li získat přístup přímo na
domovskou stránku prohlížeče, zvolte
Domů. Kromě toho můžete vybrat možnost
Zadejte adresu – v takovém případě
napište požadované URL a potvrďte
tlačítkem Připojit.
Poznámka: Připojení k této službě
a stahování obsahu je samostatně
zpoplatněno. Ověřte si u provozovatele
vaší sítě, jaké poplatky budete platit za
stahování dat.
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Ukládání stránky

Zobrazení historie prohlížeče

1 Otevřete požadovanou webovou stránku

1 Z pohotovostní obrazovky vyberte

v souladu s výše uvedeným popisem.
2 Dotkněte se klávesy
a vyberte možnost
Uložit tuto stránku.
3 Zadejte jméno webové stránky tak, abyste
ji mohli snadno rozeznat.
4 Dotkněte se tlačítka OK.
TIP! Toto menu vám rovněž umožní
upravovat nadpisy uložených stránek, chránit
poznámku obrazovky nebo tuto ochranu zrušit
a mazat uložené stránky.

Přístup k uložené stránce
1 Na pohotovostní obrazovce zvolte

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

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

Změna nastavení
webového prohlížeče
1 Z pohotovostní obrazovky vyberte

,
potom se dotkněte klávesy
potom
zvolte možnost www. Vyberte Nastavení.
2 Můžete si zvolit úpravu Proﬁly,
Kódování znaků, Cache, Cookies,
Java skript, Zabezpečení nebo
můžete veškeré nastavení resetovat
pomocí volby Původní nastavení.
3 Až budete se změnou nastavení hotovi,
zvolte OK.
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Web
Používání telefonu jako modemu
KU990 vám může sloužit rovněž jako modem
k počítači – vy tak budete mít přístup
k e-mailům a k Internetu i v situaci, kdy se
nemůžete připojit pomocí drátového připojení.
Můžete použít buď USB kabel nebo Bluetooth.
Použití USB kabelu:
1 Je nutné, abyste měli na počítači
nainstalovaný LG PC Suite.
2 Propojte KU990 s počítačem pomocí USB
kabelu a spusťte software LG PC Suite.
3 Na počítači klepněte na možnost
Komunikace. Potom klepněte na
Nastavení, zvolte možnost Modem.
4 Vyberte Modem LG Mobile USB
a potvrďte pomocí tlačítka OK. Nyní se
objeví na obrazovce.
5 Klepněte na možnost Spojit a tím propojíte
počítač přes KU990.
Poznámka: Více informací
o synchronizaci s použitím LG PC
Suite naleznete na stránce 82.

Web
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Použití Bluetooth
1 Zapněte Bluetooth a zajistěte, aby bylo

viditelné pro počítač i pro KU990.
2 Spojte počítač a KU990, poté bude pro

spojení vyžadováno heslo.
3 Pomocí Průvodce připojením na LG PC

Suite vytvořte aktivní spojení Bluetooth.
4 Na svém počítači klepněte na

Komunikaci, potom klepněte
na Nastavení.
5 Klepněte na Modem.
6 Zvolte Standardní modem přes spojení
Bluetooth a klepněte na OK. Nyní se
objeví na obrazovce.
7 Klepněte na Spojit a tím propojíte počítač
přes KU990.
Poznámka: Další informace o Bluetooth
najdete na stránce 92.
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Nastavení
V rámci této složky můžete měnit nastavení
tak, aby byl telefon KU990 nastaven přímo
pro vás.
Poznámka: Další informace ohledně
nastavení hovorů najdete na stránce 26.

Personalizace proﬁlů

Zm

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

St
lib
pra

Změna nastavení obrazovky

Pomocí menu nastavení můžete
personalizovat nastavení každého proﬁlu.

1 Dotkněte se

1 Stiskněte tlačítko

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

Nastavení
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a potom si
vyberte
.
2 Dotkněte se klávesy Proﬁly a potom
si vyberte proﬁl, který chcete upravit.
V tichém režimu není možné
provádět úpravy.
3 Dotkněte se klávesy
a zvolte
možnost Upravit.
4 Můžete měnit všechny zvuky a budíky
uvedené v seznamu včetně vašeho
Vyzváněcího tónu a Hlasitosti,
Upozornění na zprávy, nastavení
Zvuku obrazovky atd.
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Změna nastavení telefonu
S telefonem KU990 si můžete spoustu věcí
libovolně nastavit tak, aby se vám s telefonem
pracovalo co nejlépe.
TIP! Pro listování v seznamu možností se
dotkněte poslední viditelné položky a posunujte
prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam
se posune směrem nahoru, takže na něm
uvidíte více položek.
1 Dotkněte se klávesy
a potom zvolte
2 Dotkněte se klávesy Nastavení telefonu

.
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Změna nastavení připojení

04

Vaše nastavení připojení již nastavil
provozovatel vaší sítě, takže si můžete telefon
užívat od samého začátku. Pokud chcete
jakékoliv nastavení měnit, použijte toto menu.

05

Dotkněte se klávesy
Telefon a Připojení.

a potom

. Zvolte
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Nastavení sítě – KU990 se automaticky
připojí k vámi požadované síti. Pro změnu
tohoto nastavení použijte toto menu.
Přístupové body – Provozovatel vaší sítě
tuto informaci již uložil. S použitím tohoto
menu můžete přidávat nové přístupové body.
Režim připojení USB – Zvolte Datové služby
a synchronizujte KU990 s použitím softwaru LG
PC Suite, což vám umožní kopírovat soubory
z vašeho telefonu. Více informací
o synchronizaci naleznete na stránce 82.
Služba synchronizace – Další informace
o synchronizaci naleznete na stránce 82.
Nastavení streamingu – Provozovatel vaší
sítě již tuto informaci uložil. Můžete ji upravit,
pokud chcete provést změny.

Nastavení

a potom si vyberte z níže uvedeného seznamu.
Datum a čas – Upravte své nastavení
datumu a času nebo si vyberte možnost
automatické aktualizace času během
cestování nebo pro úsporu denního světla.
Úspora energie – Zde si můžete zapnout
nastavení od výrobce určené k šetření
baterie Zapnout nebo Vypnout.
Jazyky – Změňte jazyk, v němž jsou
uváděny informace na displeji KU990.
Zabezpečení – Upravte nastavení
zabezpečení včetně kódů PIN, uzamčení
telefonu a automatického zamykání.
Připojení – viz Změna nastavení
připojení na další stránce, kde je uvedeno
více informací.
Zpráva paměti – další informace
o Používání správce na paměti naleznete
na stránce 92.

Kalibrace touchpadu – Resetujte
obrazovku tak, aby se snadno používala.
Původní nastavení – Resetujte všechna
nastavení podle deﬁnic od výrobce.
Informace o telefonu – Zde se zobrazí
technické informace o KU990.
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Nastavení
Výstup pro televizi – Pro připojení KU990
k televizi použijte PAL nebo NTSC.
Poznámka: Výstupní kabel pro televizi se
prodává samostatně.

Volba paměti – Vyberte si místo, kam byste
chtěli ukládat položky.
TIP! Informace o vkládání paměťové
karty najdete na stránce 16.

Používání správce paměti

Používání letového režimu

Telefon KU990 má k dispozici tři paměti:
telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu
(možná, že si paměťovou kartu budete muset
koupit samostatně).

Letový režim zapnete zvolením klávesy
. Zvolte Letový
, a potom
režim a následně Zapnuto. Letový
režim vám neumožňuje telefonovat,
připojovat se k Internetu, odesílat zprávy
ani používat Bluetooth.

Pomocí správce paměti můžete určit, jak se
každá paměť používá a zjistit, kolik zbývá místa.
Dotkněte se klávesy
a potom zvolte
.
Vyberte Telefon a potom Zpráva paměti.
Uživatelská paměť – Zobrazí se paměť,
která je na telefonu KU990 k dispozici pro
obrázky, zvuky, videozáznamy, ﬂash, MMS,
emaily, aplikace Java a další.
Paměť vyhrazená uživateli – Zobrazí se
paměť, která je na vašem telefonu k dispozici
pro SMS, kontakty, kalendář, seznam úkolů,
poznámky, budík, historii volání, záložky a různé.
Paměť USIM – Zobrazí se paměť, která je
k dispozici na kartě USIM.
Nastavení

Externí paměť – Zobrazí se paměť,
která je k dispozici na externí paměťové
kartě (možná si budete muset zakoupit
paměťovou kartu samostatně).
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Odesílání a přijímání souborů
prostřednictvím Bluetooth

4

5
6

Př
1

2

Bluetooth je ideální nástroj pro odesílání
a přijímání souborů, protože je bezdrátové
a připojení je rychlé a snadné. Sluchátka
Bluetooth můžete použít také
k telefonování.

3

Pro odesílání souborů:
1 Otevřete soubor, který chcete odeslat –
většinou se bude jednat o fotograﬁi, video
nebo hudební soubor.
2 Dotkněte se klávesy
a zvolte možnost
Odeslat. Vyberte Bluetooth.
3 Dotkněte se klávesy Ano, tím
zapnete Bluetooth.

1

Zm

2

e

o

4 KU990 automaticky vyhledá ostatní zařízení

využívající Bluetooth, která se nacházejí
v jeho dosahu.
5 Vyberte zařízení, na které chcete poslat
soubor a zvolte možnost Vybrat.
6 Váš soubor bude odeslán.
TIP! Sledujte lišty zobrazující postup odesílání,
z něhož zjistíte, jestli byl soubor odeslán..

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

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

01
02
03
04
05

Spojení s jiným zařízením Bluetooth

06

Spojením telefonu KU990 a jiného zařízení
můžete vytvořit spojení chráněné heslem. Díky
tomu bude vaše spojení bezpečnější.
1 Zkontrolujte, zda je Bluetooth Zapnutý
a Viditelný. Viditelnost můžete měnit
v menu Nastavení.
2 Dotkněte se možnosti Spárovaná
zařízení a potom zvolte Nové.
3 KU990 vyhledá zařízení. Až bude hledání
dokončeno, objeví se na obrazovce
možnosti Obnovit a Přidat.
4 Vyberte zařízení, které chcete připojit,
zadejte heslo a potom potvrďte stisknutím
klávesy OK.
5 Váš telefon se připojí k jinému zařízení, na
němž byste měli zadat stejné heslo.
6 Vaše připojení prostřednictvím Bluetooth
chráněného heslem je nyní hotovo.

07
08

Nastavení

a vyberte
možnost Nastavení.
2 Zvolte Bluetooth a potom Nastavení.
Provádění změn:
Má viditelnost – Vyberte si mezi možností
Viditelné nebo Skryté.

Název mého zařízení – Zadejte jméno
svého telefonu KU990.
Podporované služby – Vyberte si, jak
používat Bluetooth ve spojení s různými
službami. Viz Použití telefonu jako
modemu na stránce 88 nebo Použití
sluchátek Bluetooth na stránce 94.
Moje adresa – Změňte svoji
adresu Bluetooth.

93

Nastavení
Používání Bluetooth sluchátek
1 Zkontrolujte, jestli máte Bluetooth Zapnuté

a Viditelné.
2 Pro použití sluchátek v režimu Párování

a spojení vašich zařízení postupujte
v souladu s pokyny, které jste obdrželi
společně se sluchátky.
3 Na otázku Připojit nyní odpovězte Ano.
Telefon KU990 se automaticky přepne do
režimu Sluchátek.
TIP! Podrobnosti o Režimu přijímání
hovorů prostřednictvím Bluetooth
naleznete na stránce 26 – dozvíte se zde, jak
přijímat telefonáty, když máte připojená
sluchátka Bluetooth.

Nastavení
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Příslušenství
Toto příslušenství je dodáváno společně
s telefonem KU990.
Nabíječka

Baterie

Datový kabel a CD
Připojte kabel
a můžete KU990
synchronizovat se
svým počítačem.

Uživatelský manuál
Seznamte se s KU990.

Dotykový hrot a pásek na přenášení
Protection ﬁlm
(LCD Kryt)

Stereo sluchátka

Příslušenství
96 LG KU990 | Uživatelská příručka

Poznámka
• Používejte vždy originální příslušenství LG.
• Nedodržení tohoto pokynu může vést k
neplatnosti záruky.
• Příslušenství se může v závislosti na
oblasti lišit. Další informace získáte
u naší místní servisní společnosti
nebo obchodního zástupce.
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Příslušenství
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Síťové služby

Technické údaje

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

Obecné

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

Jméno výrobku: KU990
Systém: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 /
W-CDMA

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

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

/
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e

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KU990 je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Rozeznávání rukopisu

G

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

H

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

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

B
C
D
E
F

I
J
K
L
M
N
O
P

Abeceda

Písmeno
A

Fu

Tahy

Q
R

In

S
T
U
V
W
X
Y
Z
ß

Po
oz

Funkce
Funkce

Čísla
Tahy

Čísla se píší nad šipkou.

Mezerník

Číslo
0

Klávesa
Backspace

1

Klávesa Enter

3

Tahy

2
4

Přepnutí do
režimu textu

5
6
7

Interpunkční znaménka
Znaménko
Tečka
.
At
@

Tahy

Poznámka: Každý tah začínejte u konce
označeného tečkou.

8
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Znaky s čárkou
Znak napište tak, jak je uvedeno výše, poté
nad šipkou napište čárku. Stejný postup platí
pro jiné podobné znaky, např. pro ö a ü.

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

KU990 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KU990 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city ofﬁce, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
2
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Guidelines for safe and efﬁcient Use

G

Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed information is given
in this manual.

sa
of

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

•
•

•

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

CAUTION
• Switch off the phone in any area where

Guidelines
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required by special regulations. For
example, do not use your phone in
hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.
LG KU990 | User Guide

• Emergency calls may not be available

•
•

•
•

under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone
for emergency calls.
Only use ORIGINAL accessories to avoid
damage to your phone.
All radio transmitters carry risks of
interference with electronics in close
proximity. Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
Batteries should be disposed of in
accordance with relevant legislation.
Do not dismantle the phone or battery.

Certiﬁcation information (SAR)
THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL
GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO
WAVES
Your mobile device is a radio transmitter and
receiver. It is designed and manufactured
not to exceed the limits for exposure to radio
frequency (RF) recommended by international
guidelines (ICNIRP). These limits are part
of comprehensive guidelines and establish
permitted levels of RF energy for the general
population. The guidelines were developed by
independent scientiﬁc organisations through
periodic and thorough evaluation of scientiﬁc
studies. The guidelines include a substantial
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safety margin designed to assure the safety
of all persons, regardless of age and health.
The exposure standard for mobile devices
employs a unit of measurement known as the
Speciﬁc Absorption Rate, or SAR. The SAR
limit stated in the international guidelines is
2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using
standard operating positions with the device
transmitting at its highest certiﬁed power
level in all tested frequency bands. Although
the SAR is determined at the highest certiﬁed
power level, the actual SAR of the device
while operating can be well below the
maximum value. This is because the device is
designed to operate at multiple power levels
so as to use only the power required to reach
the network. In general, the closer you are to
a base station, the lower the power output of
the device. Before a phone model is available
for sale to the public, compliance with the
European R&TTE directive must be shown.
This directive includes as one essential
requirement the protection of the health and
the safety for the user and any other person.
The highest SAR value for this device when
tested for use at the ear is 0.826 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines
when used either in the normal use position
against the ear or when positioned at least
1.5 cm away from the body. When a carry
case, belt clip or holder is used for body-worn
operation, it should not contain metal and
should position the product at least 1.5 cm
away from your body. In order to transmit
data ﬁles or messages, this device requires
a quality connection to the network. In some
cases, transmission of data ﬁles or messages
may be delayed until such a connection
is available. Ensure the above separation
distance instructions are followed until the
transmission is completed. The highest SAR
value for this device when tested for use at
the body is 0.631 W/kg.
* The SAR limit for mobile devices used by the
public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged
over ten grams of body tissue. The guidelines
incorporate a substantial margin of safety to
give additional protection for the public and to
account for any variations in measurements.
SAR values may vary depending on national
reporting requirements and the network band.
For SAR information in other regions please
look under product information at www.
lgmobile.com.
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Guidelines for safe and efﬁcient Use

G

Product care and maintenance

•

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

•
•
•
•
•
•

•

Guidelines
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qualiﬁed service technician when repair
work is required.
Keep away from electrical appliances such
as TVs, radios, and personal computers.
The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
The coating of the phone may be damaged
if covered with wrap or vinyl wrapper.
Use dry cloth to clean the exterior of the
unit. (Do not use solvent such as benzene,
thinner or alcohol.)
Do not subject this unit to excessive smoke
or dust.
Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.

LG KU990 | User Guide

• Do not tap the screen with a sharp object;

otherwise, it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or
moisture.
• Use the accessories like an earphone
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.

•

•

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

medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over
pacemakers, i.e. in your breast pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the areas when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.

Bl
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• Pull off the road and park before making

or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic
systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an
air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can fail
or cause serious injury due to improper
performance.

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

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

Don’t use near fuel or chemicals.

In aircraft
Wireless devices can cause interference
in aircraft.

01
02

• Turn off your mobile phone before boarding

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

permission.

03
04

Children

05

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

06

Emergency calls

07
08

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

• Do not transport or store ﬂammable gas,

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

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

•

•
•
•

•
•

•

Guidelines
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the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory
effect thatcould compromise the battery’s
performance.
Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximize the
battery life.
Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.
Keep the metal contacts of the battery
pack clean.
Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance. The
battery pack maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximize usability.
Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as
the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.
There is risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
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• Dispose of used batteries according to

•

the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.
• Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions.

•

Driver Safety Tips
Your wireless telephone gives you the
powerful ability to communicate by voice
- almost anywhere, anytime. But an important
responsibility accompanies the beneﬁts of
wireless phones, one that every user must
uphold. When driving a car, driving is your
ﬁrst responsibility. When using your wireless
phone behind the wheel of a car, practice
good common sense and remember the
following tips:
• Use a hands free device. If possible, add
an additional layer of convenience and
safety to your wireless phone with one of
the many hands free accessories available
today.
• Let the person you are speaking with know
you are driving; if necessary, suspend the
call in heavy trafﬁc or hazardous weather
conditions. Rain, sleet, snow, ice and even
heavy trafﬁc can be hazardous.

•

•

•

• Do not take notes or look up phone

s

e
•

•

nt

s

•

le

•

• Use your wireless phone to help others in

emergencies, if you see an auto accident
crime in progress or other serious
emergency where lives are in danger, call
the emergency number, as you would want
others to do for you.
• Call roadside assistance or a special nonemergency wireless assistance number
when necessary. If you see a broken down
vehicle posing no serious hazard, a broken
trafﬁc signal, a minor trafﬁc accident
where no one appears injured, or a vehicle
you know to be stolen, call roadside
assistance or other special nonemergency
wireless number.

01
02
03
04
05
06
07
08

Guidelines

ow
e
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n

numbers while driving. Jotting down a “to
do” list or ﬂipping through your address
book takes attention away from your
primary responsibility, driving safely.
If possible, place calls when you are not
moving or before pulling into trafﬁc. Try to
plan calls when you will not be driving.
Do not engage in stressful or emotional
conversations that may be distracting.
Make people you are talking with aware
you are driving and suspend conversations
that have the potential to divert your
attention from the road.
Use your wireless phone to call emergency
services for yourself or others. in the
case of ﬁ re, trafﬁ c accident or medical
emergencies;
- Australia: Dial 0-0-0,
- New Zealand: Dial 1-1-1,
- International: Dial 1-1-2,
- other local emergency number.
Remember, it is a free call on your wireless
phone for emergency services.
Use your wireless phone to help others in
emergencies, if you see an auto accident
crime in progress or other serious
emergency where lives are in danger, call
the emergency number, as you would want
others to do for you.
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Getting to know your phone
Charger, Cable, Handsfree connector
TIP: To connect the USB cable, wait until the
phone has powered up and has registered to the network.

O
Camera mode
Lock/Unlock
key (Image
Stabilization
key in Camera)

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

Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

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

de

Jog wheel
Zooms in or out when in camera or video mode.
Scrolls through menus.

01
02

TIP: You can adjust volume level when
enjoying music, game and during a call.
WARNING: Close contact with a magnetic
object may cause a malfunction of the wheel key.

03
04
05
06
07
08

Battery cover
Battery
Microphone

USIM Card Socket
Capture button

Light sensor
Flash
Camera lens
Camera mode

Memory card slot
Lock/Unlock key (Image
Stabilization key in Camera)

Set up

on

Open view
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Installing the USIM and battery

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

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

In

3

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

4

Set up
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Installing the USIM and battery
01
02
03
04

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

05
06
07
08

Set up

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

5 Charging your phone
Slide back the cover of the charger socket
on the side of your KU990. Insert the
charger and plug into a mains electricity
socket. Your KU990 will need to be charged
until a message reading Fully Charged
appears on screen.
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Memory card
Installing a memory card
Expand the memory space available on your
phone using a memory card. The KU990
will support up to a 2GB memory card.
TIP: Memory card is an optional accessory.
TIP: Only MICRO SD CARD supported.
1 Remove the battery and battery cover

as before.
2 Insert memory card.

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

M
1 From the standby screen select

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

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

Transferring your contacts
To transfer your contacts from your USIM to
your phone:
3 Replace the battery cover as before.

Formatting the memory card
Set up

If your memory card is already formatted,
you can begin using it. If your card isn’t
formatted you will need to do so.

18
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1 From the standby screen select ,
then touch and choose Contacts.
2 Touch Contact settings then Copy.
3 Choose Handset to USIM and touch OK.
4 Choose All together or one by one and
touch OK.

Menu map
01
02
03
04

ur

05
06
Dialing

Contacts

Games &
Apps

WWW

Muvee
studio

Alarms

Display

Organiser

Tools

Phone
settings

Call
settings

Voice
recorder

Flight
mode

Bluetooth

Proﬁles

07
08

Calls

Messaging
Mobile TV Camera

e
Music

Memo

Blogger

My Files

VodafoneServices

This service is dependent on the operator.
Please contact your service provider.

Set up

K.

FM radio
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Your standby screen
Whenever your KU990 isn’t in use it’ll return
to your home screen. From here you access
all the menu options, make a quick call and
view the status of your phone - as well as
many other things.

Status bar

Multitasking

Th
ac

Touchscreen tips
The home screen is also a great place to get
accustomed to the touch screen.
To select an item touch the icon accurately.
Your KU990 will vibrate slightly when it
recognises you’ve touched an option.
To scroll through lists touch the last item visible
and slide your ﬁnger up the screen. The list will
move up so more items are visible.

Shortcut arrows

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

Your standby screen

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

20
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Quick keys

The quick keys
01

The quick keys provide easy, one-touch
access to your most used functions.

02

Touch to open the full menu which is
separated into four sub-menus. Touch
each sub-menu’s vertical tab to view
further options.

Touch to access the Messaging options
menu. From here you can create a new
SMS or email, or view your message
folder. See page 32 for details.

Touch to bring up the touch dialling pad
to make a call. Input the number as you
would using a normal key pad and touch
or press the
.
To initiate a video call with the number,
press
after inputting the number.
See page 24 for details.

Touch to open your address book.
Alphabetical tabs run vertically along
the left side of the screen so you can
easily ﬁnd the contact you’re looking
for. You can also create new contacts
and edit existing ones. See page 29
for details.

03
04
05
06
07
08

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

0

X
Your standby screen

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

Ch
sta
To
pro
ap
tou

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

Description

Description

Multitasking

Normal proﬁle in use

Applications running

Outdoor proﬁle in use

Network signal strength
(number of bars will vary)

Silent proﬁle in use

No network signal
Remaining battery life
Battery empty
New text message
New voice message
Your standby screen
22

Icon

Message inbox is full
Message sending failed
An alarm is set

Headset proﬁle in use
Calls are diverted
GPRS available
EDGE in use
Roaming
WAP is in use
Flight mode is selected
Bluetooth is active
HSDPA available
3G available
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Changing your proﬁle from the
status bar
Touch the icon that represents your current
proﬁle setting in the status bar. Select
a proﬁle type, for example Silent, and
touch OK to save and close.
Using the Multitasking function
Touch
to open the Multitasking menu.
From here you can view all the applications
you have running and access them with
one touch.
From any application, touch
and select
Home screen to return to the standby screen
without exiting or closing the application.

The shortcut menu
The shortcut menu provides nine further
menu options. To open the shortcut menu:

01
02

1 Touch the standby screen once above the

quick keys.
2 When the shortcut arrows appear, slide

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

03
04
05
06
07
08

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

Your standby screen
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Calls
Making a call or video call

Making a call from your contacts

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

1 From the standby screen touch

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

2 Select the alphabetical tab corresponding

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

In

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

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

hard

Press the
hard key to mute the ringing.
This is great if you’ve forgotten to change
your proﬁle to Silent for a meeting.
The basics

Press the
hard key a second time to
reject the incoming call.

24
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In-call options
Mute - Touch
to turn off the microphone
so the person you are talking to cannot
hear you.

g

Speaker - Touch
speaker phone.

e
u

d

g.

to turn on the

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

01
02
03
04
05
06
07
08

Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call turn the
jog wheel clockwise to increase the volume
or anti-clockwise to decrease the volume.

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

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

Making a second call
1 During your initial call, touch

and select

Add new call.
2 Dial the number or search your contacts

(see Making a call on page 18 for details).
3 Press
to connect the call.
4 Both calls will be displayed on the call

The basics

screen. Your initial call will be locked and
the caller put on hold.
5 Touch Swap to change between the calls.
6 To end one or both calls press
and
select End followed by All or Active.

26
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TIP! You can combine your calls by
then Join. Check that your
selecting
network provider supports conference calling.

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

Turning off DTMF
DTMF allows you to use numerical commands
to navigate menus within automated messages.
DTMF is switched on as default.

Mi
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To turn it off during a call (to make a note of
a number for example) touch
and select
DTMF off.

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

T
v

Us
1
2
3

Touch
then
Choose to view:

and select Calls.

All calls - View the complete list of all your
dialled, received and missed calls.

4
5

Dialled calls - View the list of all the
numbers you have called.

No
ca
pro

Received calls - View the list of all the
numbers that have called you.

ds
es.

Missed calls - View the list of all the calls
you have missed.
Call charges - View the charges applied to
your dialled numbers (this service is network
dependant, some operators are unable to
support this) and the call duration of all your
calls; received and dialled.
Data volume - View the amount in kilobytes
of all your received and sent data.
TIP! From any call log touch
delete all the recorded items.

f

and Clear to

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

Using call divert
1 Touch
2
3

4
5

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

01

Using call barring

02

1 Touch

03

, select
and choose
Call settings.
2 Touch Call barring and choose Video
calls and/or Voice calls.
3 Choose any or all of the six options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls except
home country
All incoming
Incoming when abroad
4 Enter the call barring password.
Please check with your network operator
for this service.

04
05
06
07
08

TIP! Select Fixed dial number to
turn on and compile a list of numbers which
can be called from your phone. You’ll need
your PIN2 code from your operator. Only
numbers included in the ﬁxed dial list can be
called from your phone.

The basics

Note: Charges are incurred for diverting
calls. Please contact your network
provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose
Deactivate all from the Divert menu.
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Calls
Changing the common call setting

Changing your video call setting

Se

1 Touch

1 Touch

Th

, select
and choose
Call setting.
2 Touch Common setting. From here you
can amend the settings for:
Call reject - Select On or Off and choose
to reject all calls, of those from speciﬁc
groups, contacts or from unregistered
numbers (those not in your contacts).
Send my number - Choose whether
your number will be displayed when you
call someone.
Auto redial - Choose On or Off.
Answer mode - Choose whether to
answer the phone using the Send key
or any key.
Minute minder - Select On to hear a tone
every minute during a call.
BT answer mode - Select Hands-free
to be able to answer a call using
a Bluetooth headset or select Handset
to press a key on the handset to answer
a call when using a Bluetooth headset.

The basics
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C

TIP! To scroll through a list of option,
touch the last item visible and slide your ﬁnger
up the screen. The list will move up so more
items are visible.
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, select
and choose
Call settings.
2 Touch Video calls.
3 Choose the settings of your video calling.
Determine whether to Use private
picture and select one, switch on the
Mirror (so you can see yourself on screen)
and select an My image size.

Fr
1
2

Fr
1
2

3

Contacts
Searching for a contact

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

There are two ways to search for a contact:

n)

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

From the main menu
1 Select Contacts.
2 Touch
and enter the ﬁrst few letters of
the contact you’d like to ﬁnd using the
keypad. Or select
to switch to address
book view and select the tab corresponding
to the ﬁrst letter of the name.
3 Your address book will bring up a list of
the contacts corresponding to the letters
you’ve entered.

02

Adding a new contact

03

1 From the standby screen touch

04

2
3
4

5

6
7

8

9

and select Contacts.
Select Add new.
Choose whether to save the contact to
your Handset or USIM.
Enter the ﬁrst and last name of your new
contact. You do not have to enter both,
but you must enter one or the other.
Enter up to ﬁve different numbers and
assign a type for each. Choose from
Mobile, Home, Ofﬁce, Pager, Fax,
VT and General. Touch OK.
Add up to two email addresses.
Assign the contact to a group. Choose
from No group, Family, Friends,
Colleagues, School or VIP.
You can also add a Homepage, Home
address, Company name, Job title,
Company address and a Memo.
Touch Save to save the contact.
TIP! You can create customised
groups for your contacts, see Creating a
group on page 30.

05
06
07
08

The basics

TIP! You can switch between the
keypad search screen and the alphabetical
or
address book screen by touching the
icon in the top right corner of the screen.

01

29

Contacts
Contact options

Add new contact - You can add new
entry.
Mark/Unmark - You can select one or
more contacts for multiple deletion.
Search by group - You can search the
entry by group.

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

The basics
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Searching for a contact on page 29.
2 Press
to open the list of options.
From here you can:
Edit - Change any of the contact’s details.
Send message - Send a message to the
contact. If the contact has an email
address, select whether you’d like to send
an email or SMS/MMS. See page 32 for
details on how to send messages.
Send business card - Send the
contact’s details to another person as
a business card. Choose to send as
a Text message, Multimedia message,
Email or via Bluetooth.
Make voice call - Call the contact.
Make video call - Video call the contact.
Save to USIM/Handset - Choose to move
or copy to the USIM card or handset
(depending on where you originally saved
the contact).
Delete - Delete the contact. Touch Yes
if you are sure.
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Creating a group
1 From the standby screen touch
2
3
4
5

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

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

1
2

be

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

Viewing information
1 From the standby screen touch

and
select Contacts.
2 Select Infomation.
3 From here you can view your Service dial
numbers, your Own number, your
Memory info. (how much memory space
you’ve got left) and My business card.

01
02
03
04
05
06
07
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TIP! If you’ve yet to add a business
card for yourself, select Add and enter all
your details as you would for any contact.
Touch Save to ﬁnish.

The basics

and
select Contacts.
2 Select Contact settings. From here you
can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose whether
to view contacts saved to both your
Handset & USIM, Handset only or USIM
only. You can also select to show the ﬁrst
name or last name of a contact ﬁrst.
Copy - Copy your contacts from your USIM
to your handset or from your handset to
your USIM. Choose to do this one at a time,
or all at once. If you select one at a time,
you’ll need to select each contact to copy
one by one.
Move - This works in the same way as
Copy, but the contact will only be saved
to the location you’ve moved it to, e.g.
if you move a contact from the USIM to

the handset it will be deleted from the
USIM memory.
Backup contacts - See Backing up and
restoring your phone’s information
on page 84.
Restore contacts - See Backing up and
restoring your phone’s information
on page 84.
Clear contacts - Delete all your contacts.
Touch Yes if you are sure you want to wipe
your address book.
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Messaging
Messaging

Entering text

T9

Your KU990 combines SMS, MMS and email
into one intuitive and easy to use menu.

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

In

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

Sending a message
1 Touch
then choose Create new.
2 Choose Message to send an SMS or

MMS. Or to send an email, choose Email.
See page 35 for details.
3 A new SMS will open.
4 Touch
then Insert, to add an
, or
image, video, sound, symbols, template,
emoticon, name&number, new slide, subject.
5 Touch Send. Enter the phone number or
touch Contacts to open your contacts list.
You can add multiple contacts.
WARNING: You will be charged per 160
character text message for each person that
you send the message to.

The basics
32

WARNING: If an image, video or sound
is added to an SMS it will be automatically
convert to an MMS and you will be charged
accordingly.
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To switch between text entry methods
touch the corresponding icon at the top
of the screen.
Handwriting recognition - Choose
Keyboard , Handwriting-Screen,
Handwriting-Box
T9 predictive text - Touch to turn on
T9 predictive text then select T9 abc, T9
Abc or 123.
Abc manual - Choose Abc, ABC or 123
To use the keyboard, touch
and select
keyboard from the drop down menu.
to scroll through the different
Use
keyboard types in each text entry mode
(for example, capitals or lowercase).
To enter a space touch 0.
To change between upper, lower and title
case press
To delete a character use the C hard key
below the screen.
To enter a symbol touch

.
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T9 predictive
In T9 mode you will see

Keyboard
.

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

Abc manual
In Abc mode you will see

In Keyboard mode the screen ﬂips to
landscape and a full qwerty keyboard
appears on screen.

01

Simply touch each letter to write your
message and press:

03

to switch to upper case
to add a space
TIP! Keyboard mode predicts and shows what
you will type in next. These words are predicted
based on the sentences you have typed in so
far. If you do not wish to use the suggested
words, keep typing in new words. If you wish to
use the suggested words, press the space bar
to conﬁrm them.

02

04
05
06
07
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Handwriting recognition
.

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

In Handwriting mode you simply write on
screen and your KU990 will convert your
handwriting into your message. Select
Screen or Box depending on your
preferred view.

The basics

WARNING: You may ﬁnd it easier to use a
stylus in this mode, please remember to press
lightly to protect your screen from damage.
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Messaging
Setting up your email
You can stay in touch on the move using
email on your KU990. It’s quick and simple
to set up a POP3 or IMAP4 email account.
TIP! To scroll through a list of option,
touch the last item visible and slide your ﬁnger
up the screen. The list will move up so more
items are visible.
1 Touch

The basics
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then select Messaging
settings.
2 Touch Email then Email accounts.
3 Open
and touch Add new.
4 You can now choose how your
account works:
Title - Enter a name for this account.
My name - Enter your name.
Username - Enter the account’s username.
Password - Enter the account’s password.
Email address - Enter the account’s
email address.
Reply email address - Enter the ‘reply
to’ email address.
Outgoing mail server - Enter the
account’s details.
Incoming mail server - Enter the
account’s details.
Maximum receive size - Choose the size
limit of your emails, the maximum is 1MB.
LG KU990 | User Guide

Mailbox type - Enter the mailbox type,
POP3 or IMAP4.
Save to server - Choose whether to
save your emails to the server. For IMAP4
accounts copies are always saved.
Save sent mail into - Choose where
to save your IMAP4 emails. For POP3
accounts copies are always saved on
the phone.
Access point - Choose your Internet
access point. Press
to use a preset
access point.
Auto retrieve - You can conﬁgure Auto
retrieve to retrieve emails automatically
from the incoming mail server. When a
new email arrives, an icon appears at the
top of the screen. You can select the auto
receiving time slot to Off, 15 Minutes, 30
Mins or 1 Hour. Please note that additional
charges may be incurred using the Auto
retrieve feature.
Advanced settings - Choose whether
to use the advanced settings.
SMTP port number - Normally, this will
be 25.
Incoming server port - Normally, this
is 110 for POP3 accounts and 143 for
IMAP4 accounts.
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SMTP authentication - Choose the
security settings for the outgoing
mail server
SMTP username - Enter the SMTP
username.
SMTP password - Enter the SMTP
password.
APOP secure login - Choose to activate
APOP secure login for a POP3 account.
IMAP4 accounts are always set to off.
Now your account is set up, it will appear in
the list of accounts in your Email folder.

Retrieving your email

e
o

You can automatically or manually check
your account for new email. See ‘Change
your email settings’ to check automatically.

al

To check manually:

Sending an email using your
new account
1 Touch
then chose Create new.
2 Choose Email and a new email will open.
3 Use the tabs and
to enter the recipients

address and write your message. Use the
Files tab to attach images, videos, sounds
or other ﬁle types.
4 Touch Send and your email will be sent.
TIP! You can email Word, Excel,
PowerPoint and PDF documents to your
KU990 so you can review them on the move.
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1 Touch
then Email.
2 Touch the account you want to use

then

.

3 Choose Retrieve and your KU990 will

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

then open Messaging
settings.
2 Touch Email then Vodafone Mail and
then you can adapt the following settings:
Vodafone Mail - Access to Vodafone
Mail.
(Note: This service is not available in all
countries. Please contact your service
provider for further information.)
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Email accounts - You can create or
conﬁgure an email account including the
email server and user ID.
You can edit a selected email account by
touch. You can select an email account to
be used to send an email using .
Allow reply email - Choose to allow the
sending of ‘read conﬁrmation’ messages.
Request reply email - Choose whether
to request ‘read conﬁrmation’ messages.
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Retrieve interval - You can conﬁgure
Retrieve interval to retrieve emails
automatically from the incoming mail
server. When a new Email arrives, an icon
appears at the top of the screen. You can
select the auto receiving time slot to Off,
15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours,
4 hours or 8 hours. Please note that
additional charges may be incurred using
the Retrieve interval feature.
Include original message - Choose to
include the original message or not.
Include attachment - Choose to include
the original attachment.
Auto Retrieval in Roaming - Choose to
auto retrieve your messages when abroad,
or stop auto retrieval.
New Email noti. Info - Choose whether
to be alerted to new emails.
Signature - Create an email signature and
switch this feature on.
Priority - Choose the priority level of your
email messages.
Mail sending size - You can select the
max size for sending mail.

Message folders
You’ll recognise the folder structure used
on your KU990, it’s fairly self-explanatory.
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Inbox - All the messsages you receive are
placed into your inbox. From here you can
reply, forward and more, see below for details.
Drafts - If you don’t have time to ﬁnish
writing a message, you can save what you’ve
done so far here.
Outbox - This is a temporary storage folder
while messages are being sent.
Sent messages - All the messages you send
are placed into your Sent items folder.

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

If you see the message No space for USIM
message you should delete some messages
from your inbox.
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If you see the message No space for
messages you can delete either messages
or saved ﬁles to create space.

The basics

then Inbox.
and then choose to:
Reply to - Send a reply to the selected
message.
Forward - Send the selected message
on to another person.
Make voice call - Call the person who
sent you the message.
Make video call - Make a video call to
the person who sent you the message.

Delete - Delete the message.
Create new message - Open a new,
blank message or email.
Copy - Save a copy of the message
to your phone.
Move - Move the message to your phone.
Filter - View your message by type. This
will group SMS separately from MMS.
Mark/Unmark - Mark your messages
for multiple deletion.
Message information - See additional
information for the message, for example,
the time it was sent.
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Messaging
Using templates

Changing your text message settings

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

Your KU990 message settings are pre-deﬁned
so that you can send messages immediately.
If you’d like to change the settings, see below
for more information.

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

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

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

then choose Emoticons.
to Add new, Edit, Delete or
Delete all emoticons.

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

Touch
then choose Messaging
settings then Text message. You can make
changes to:
Text message centre - Enter the details
for your message centre.
Delivery report - Choose to receive
conﬁrmation that your message was delivered.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Message types - Convert your text into
Voice, Fax, X.400 or Email.
Character encoding - Choose how your
characters are encoded, this impacts the size
of your message and therefore data charges.
Send long text as - Choose to send as
Multiple SMS or as an MMS.
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Changing your multimedia
message settings
Your KU990 message settings are pre-deﬁned
so that you can send messages immediately.
If you’d like to change the settings, see below
for more information.
TIP! To scroll through a list of option,
touch the last item visible and slide your ﬁnger
up the screen. The list will move up so more
items are visible.

Touch
then choose Messaging
settings then Multimedia message. You
can make changes to:

01
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Changing your other settings

05

Touch
then:

06

then choose Messaging settings

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

07
08

The basics

Retrieval mode - Choose Home or
Roaming network. If you then choose
Manual you will receive only notiﬁcations of
MMS and you can then decide whether to
download them in full.
Delivery report - Choose to allow and/or
request a delivery report.
Read reply - Choose to allow and/or send
a read reply.
Priority - Choose the priority level of your MMS.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Slide duration - Choose how long your
slides appear on screen.

Creation mode - Choose your message mode.
Delivery time - Deliver your message at
a speciﬁc time.
Multi msg centre - Enter the details for your
message centre.
Note: See page 36 for details on how to
change your email settings.

39

Messaging
Mobile TV
Catch the latest episode of Lost or chuckle all
the way home with Green Wing. Our Mobile
TV packs give you top channel line-ups
crammed with drama, comedy, live news and
sport, cartoons, music videos and much more.
The Vodafone Mobile TV service contains both
live and made for mobile TV channels. Those
channels that are broadcast live are indicated
in the service.

The basics
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Blogger
Upload your photo’s to your blog.
1 Take a photo as normal then touch

[message].
2 Touch OK if you accept the terms and

conditions.
3 Enter a title and description for your photo

and touch OK.
4 Choose to

Go to URL - to post the photo to your blog.
Add to bookmark - save the URL of your
post.
Send message - send an SMS, MMS or
email containing your URL.
You can also post images you’ve already
taken.
1 Touch [main menu] and choose
[multimedia].
2 Open My Files then Pictures and open
the photo you want to post.
3 Touch
and select Send then Blog
this.
4 Run through steps 3 and 4 above.
5 Once complete, you will receive an SMS
with the URL and a password.
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Camera
Taking a quick photo

After you’ve taken your photo

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

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

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

4

5
6
7

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

Ge

Touch to take another photo
straightaway. Your current photo will
be saved.
Touch to delete the photo you have
just taken and conﬁrm by touching Yes.
The viewﬁnder will reappear.
Touch to set the photo you have just
taken as your wallpaper.

Get creative

Touch to send the photo as an MMS,
Email, Postcard or via Bluetooth. See page 32
for Sending a message, page 94 for
Sending and receiving your ﬁles using
Bluetooth.

42
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TIP! Move the camera mode switch to
to open the photo gallery. See page 49,
Viewing your saved photos, for details.
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Getting to know the viewﬁnder

om

Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom
out. Alternatively you can use the jog wheel around
the lens.

01

Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings on
page 39 for details.

03

Camera mode - Camera mode is selected.

02

04
05

Flash status
Macro on/off

06

Flash - See Using the ﬂash on page 44.

07

Quick settings

08

Contrast - See Adjusting the contrast on page 45.
Shot type - See Choosing a shot type on page 45.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Saving to handset memory/extendable memory
Image quality
Image size

32

ISO value

Get creative

TIP! You can close all the shortcut
options for a clearer viewﬁnder screen. Simply
touch the centre of the viewﬁnder once. To recall
the options touch the screen again.
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Camera
Using the ﬂash
The ﬂash is set to off as default, but there are
other options.
1 Select

from the top right corner of the
viewﬁnder to enter the ﬂash sub-menu.

2 There are three ﬂash options:

Get creative
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Auto - Your camera will assess the
lighting needed to take a good picture
and use the ﬂash as necessary.
Red-eye reduction - The camera will
ﬂash twice in order to reduce red eye.
Always off - The camera will never
ﬂash. This is useful if you want to save
battery power.
3 Touch the ﬂash option you’d like to use.
4 When you’ve made your selection the ﬂash
menu will automatically close, ready for
you to take your picture.
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5 The ﬂash icon in the viewﬁnder will change

according to your new ﬂash mode.
Note: Whenever you exit the camera,
the ﬂash setting will revert to the default
off mode. You’ll need to switch the ﬂash
back on if you still need it when you reopen
the camera.
TIP! In camera mode the unlock/lock
button functions as an Image Stabilizer
mechanism. The Image Stabilizer compensates
for small movements the camera makes when
you’re shooting a picture. This is useful when
you’re taking photos without the ﬂash, as the
exposure is longer and therefore the camera will
pick up on small movements.

Using the quick settings
1 Touch

to open the quick settings
options. These include various options for
taking photos at night (e.g. Night or
Party), for landscape or portrait
photography or to photograph moving
subjects (e.g. Sport mode).
2 Touch the preset quick setting which best
suits the conditions.
3 Take your photo.
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Adjusting the contrast
Contrast deﬁnes the difference between light
and dark in an image. A low contrast image
will appear foggy, whereas a high contrast
image will appear much sharper.
1 Touch

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

Frame Shot - Choose from one of the
fun frames to transform your
friend into a pirate or just decorate
their surroundings.
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Choosing a shot type

07

1 Touch

08

to open the available

Get creative

shot types.
2 Choose from the four options:
Normal shot -This is the default shot
type, the photo will be taken in the
normal way, as outlined in taking
a quick photo.
Continuous shot - This enables you to
take nine shots automatically in very
quick succession. See Using
continuous shot mode on page 46
for details.
Panorama - This shot type is great for
taking a photo of a large group of
people or for capturing a panoramic
view. See Taking a panoramic shot
on page 46 for more details.
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Camera
Using continuous shot mode

Taking a panoramic shot

Us

Continuous shot mode is great for taking
photos of moving objects or at sporting events.

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

Fro
the

1 Touch
2

3

4

5

to open the available shot
types and select Continuous.
Position the subject in the viewﬁnder and
press the capture button as you would to
take a normal photo.
The camera will take nine shots in quick
succession and display the ﬁrst with
nine thumbnails shown on the left side of
the screen.
You can save one of the nine shots.
Select the one you want to keep by
touching the thumbnail: once to view and
touch Save to save.
A tick will appear next to the image
thumbnail. Touch Save to exit.

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

ISO - ISO determines the sensitivity of
the camera’s light sensor. The higher the ISO,
the more sensitive the camera will be. This is
useful in darker conditions when the ﬂash can’t
be used. Choose an ISO value from Auto, ISO
100, ISO 200, ISO 400 or ISO 800.
Colour tone - Choose a colour tone to
apply to the photo you’re taking.
See Choosing a colour tone on page 48.

Image size - Change the size of the
photo to save on memory space or take a
picture preset to the correct size for contact.
See Changing the image size on page 48.
Image quality - Choose between
Super ﬁne, Fine and Normal. The ﬁner
the quality the sharper a photo will be but
the ﬁle size will increase as a result, which
means you’ll be able to store fewer photos
in your memory.

Zoom - Choose a zoom to apply to the
photo you’re taking.
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Macro - Macro mode allows you to take
extreme close-ups. If you are trying to take
a close-up shot but the focus box remains
red, try turning the macro mode on.
Shutter sound - Select one of the three
shutter sounds.
Focus - Select the way of fucus.
Switch camera - For self portraits,
switch to the LG KU990’s inner camera.
See Using the inner camera on page 49
for details.
Memory in use - Choose whether to
save your photos to the Handset memory or
to the External memory.

Get creative

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

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

01
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Camera
Note: Always touch Save after selecting
a new setting to implement the changes
you’ve made.
TIP! When you exit the camera all your
settings will return to default, except image size
and image quality. Any non-default settings you
require will need to be reset, for example
colour tone and ISO. Check them before you
shoot your next photo.
TIP! The settings menu is superimposed
over the viewﬁnder, so when you change
elements of the image colour or quality you’ll be
able to see the image change in preview behind
the settings menu. Remember to touch Save
before exiting to apply any changes.

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

Get creative
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in the

bottom left corner.
from the settings menu.

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

Changing the image size

1 From the viewﬁnder touch

3 Select a pixel value from the six numerical

4
5

in the
bottom left corner.
Select
from the settings menu.
There are ﬁve colour tone options, Normal
(colour), Black & White, Negative, Sepia
or Emboss.
Touch the colour tone you’d like to use and
select Save.
When you’ve made your selection the
colour tone menu will automatically close,
ready for you to take your picture.

3
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TIP! You can change a photo taken in
colour to black and white or sepia after it’s taken
but you cannot change a picture taken in black
and white or sepia back to colour.
2
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Using the inner camera
Your LG KU990 has a 640x480 inner camera,
not just for video calling but for taking
pictures too.

01

1 To switch to the inner camera touch

03

then select
.
2 After a few seconds you’ll see yourself in
the viewﬁnder. To capture the image press
the capture button as normal.
TIP! The inner camera has fewer
settings as it has no ﬂash or ISO. You can still
alter the image size, image quality, white balance
in the same
and colour tone by touching
way as when using the main camera.
3 After you’ve taken the photo you’ll be

offered all the same options as are available
for an image taken with the main camera.
4 To return to the main camera touch
and then
.

02

04
3 Touch the photo you want to view once to

05

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

06

Viewing the details of a photo

07
08

1 Touch the photo to bring it to the front

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

Viewing your saved photos
1 You can access your saved photo’s from

4 Touch

the photo.

to close the details and view

Get creative

within the camera mode and from the
standby screen. From within the camera
you simply move the camera mode switch
to
, whilst from the standby screen
you should move the camera mode switch
to
and then press the capture button.
2 Your gallery will appear on screen.
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Video camera
Shooting a quick video
1 Move the camera mode switch to
2 Press the capture button. The video

After you’ve shot your video
.

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

Ge

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

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

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

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

Touch to shoot another video straight
away. Your current video will be saved.
Touch to delete the video you have just
made and conﬁrm by touching Yes. The
viewﬁnder will reappear.
Touch to send the video as an MMS,
Email or via Bluetooth. See page 32 for
Sending messages, or page 94 for
Sending and receiving your ﬁles using
Bluetooth.

Get creative
50

TIP! Move the camera mode switch to
to open the gallery. See page 56, Viewing
your photos and videos, for details.
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Getting to know the viewﬁnder
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Zoom - Touch
to zoom in or
to zoom
out. Alternatively you can use the jog wheel around
the lens.

02
03

Video mode - Video mode is selected.
Image size

04

Saving to handset memory/
External memory

05

120fps - Smaller image size with Quad Speed
Playback, capturing the action at an impressive 120
frames per second. Playback is at 15 frames per
second for the best view in the house. Great for
capturing high speed action.

06
07
08

Camera mode
Contrast - See Adjusting the contrast
on page 52.
Back - Touch here to return to the standby screen.
Settings - Touch this icon to open the settings
menu. See Using the advanced settings on page
52 for details.

Get creative

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

.

2 Slide the contrast indicator along the

bar, towards
for a lower contrast,
hazier image, or towards
for a higher
contrast, sharper image.

Using the advanced settings
From the viewﬁnder touch
advanced settings options.

to open all the

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

Ch

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

sa
to

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

Zoom - Choose a zoom to apply to the
photo you’re taking.
Mute - Choose Mute to record
a video without sound.

Get creative
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Image size - Change the size of the
video to save on memory. See Changing the
video image size on page 53.

White balance - The white balance
ensures that any white in your videos is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Colour tone - Choose a colour tone
to apply to the video you’re taking. See
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Choosing a colour tone on page 54.

Changing the video image size

Switch camera - Switch to your LG
KU990’s inner camera to record a video of
yourself. See Using the inner video
camera on page 54 for details.

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

Memory in use - Choose whether to
save your videos to the Handset memory or
to the External memory.
Note: Always touch Save after selecting
a new setting to implement the changes
you’ve made.
TIP! When you exit the video camera all
your settings will return to default, except image
size and image quality. Any non-default settings
you require will need to be reset, for example
colour tone and white balance. Check them
before you shoot your next video.

y

t

TIP! The settings menu is superimposed
over the viewﬁnder, so when you change
elements of the image colour or quality you’ll be
able to see the image change in preview behind
the settings menu. Remember to touch Save
before exiting to apply any changes.

1 From the viewﬁnder touch

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

touch Save to implement your changes.
The settings menu will automatically close,
ready for you to shoot your video.
Note: When you view your videos, playback
speed is 30 frames per second, with the
exception of 120fps where playback is at
15 frames per seco nd..
WARNING: The great editing software on
your LG KU990 is compatible with all video types
except 640X384 and 640x480. Don’t record in
this format if you plan to edit your video.
TIP! For video format conversion
software, see the CD which you received with
your KU990.

Choosing a colour tone
1 From the viewﬁnder touch
2
3

4

Get creative

in the
bottom left corner.
Select
from the settings menu.
There are ﬁve colour tone options, Normal
(colour), Black & White, Negative, Sepia
or Emboss.
Touch the colour tone you’d like to use and
select Save.
When you’ve made your selection the
colour tone menu will automatically close,
ready for you to shoot your video.

5

54
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TIP! You can change a video shot in
colour to black and white or sepia after it’s
taken, but you cannot change a video shot in
black and white or sepia back to colour.

W
1
2

Using the inner video camera
Your LG KU990 has a 320x240 inner camera,
not just for video calling but for recording
videos too.
1 To switch to the inner camera touch

then select

.

2 After a few seconds you’ll see yourself in

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

3
4

Watching your saved videos

Watching your videos on your TV

1 Move the camera mode switch to

Connect your KU990 to your TV using the TV
output cable. Open the video you’d like to
watch on TV, press and select
.

01

Note: The TV output cable is available for
purchase separately.

03

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

ra,
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WARNING: All formats except 320x240
and 176x144 are compatible with watching on
TV.
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07

3 Touch the video you want to view once

08

to bring it to the front of the gallery.
4 Touch the video a second time to open
it fully.
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Your photos and videos
Viewing your photos and videos
1 From the standby screen, move the

Using zoom when viewing a video
or photo

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

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

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

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

To pause playback touch the screen to
bring up the options and select .
TIP! Change the way your photos and
videos are displayed in the gallery by touching
Standard or Random at the bottom of the screen.

Get creative
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TIP! To delete a photo or video, open it
. Touch Yes to conﬁrm.
and select

Capturing an image from a video
1 Select the video you would like to capture

3
4
5
6
7
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an image from.
to pause the video on the frame
you’d like to convert to an image and touch
the right side of the screen to open the
options menu.
From the options menu select
.
Select Save.
The image will appear on screen, with its
assigned image name.
Touch the image then
to return to
the gallery.
The image will be saved in the My Files
folder and appear in the gallery. You need
to exit gallery and then re-open for this
to appear.

2 Touch
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4 Touch

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

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

1 Touch a photo or video twice to open it.

If you select a video, press
starts to play.

when it

TIP! You can rename a photo or video in
My Files. Select the photo or video, then touch
and choose Rename. Enter the new name
for your photo or video.

1 Touch the video still or photo to bring it to

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

2 Touch the right side of the screen to open

01
02
03
04
05
06
07
08

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

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

Get creative
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WARNING: Some functions would not
work properly if the multimedia ﬁle is not
recorded on the phone.
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Your photos and videos
Viewing your photos as a slide show
Slideshow mode will show all the photos in
your gallery one at a time as a slideshow.
Videos can not be viewed as a slideshow.
1 Touch the photo you would like to begin

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

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

Setting a photo as wallpaper

Ed
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1

1 Touch the photo you would like to set as

wallpaper twice to open it.

2

2 Touch the right side of the screen to open

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

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

3

Viewing your videos on a TV
There are ﬁve options within slideshow:
Touch to increase or decrease the
speed of the slideshow.
Touch here to view the photos in
a random order (i.e. not the chronological
order they appear in your gallery).
Get creative
58

Touch to skip to the next photo.
Touch to return to the last photo shown.
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See page 55 for more information.
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Editing your photos

1 Open the photo you’d like to edit and

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

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

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

04

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

06

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

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

ll

3 Touch the icons to adapt your photo:

Crop your photo. Choose a square or
circular crop area and move your ﬁnger
across the screen to select the area.

See Adding text to a photo on
page 60.
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Undo the last Effect or More edit you
made to the photo.
See Adding an effect to a photo
on page 60.
Touch to open further effect options
including Rotate and Mirror. There are also
more advanced editing options. See
Morphing a photo, Adding a colour
accent and Swapping the colours in
a photo on page 61.
Touch to return to the gallery.

Get creative

Draw something on your photo freehand.
Select the thickness of the line from the four
options. To change the colour of the line see
below (the colour icon will change to the
colour you have selected) below.

01

59

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

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

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

Get creative
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the photo:
Soften - Move the marker along the bar to
soften the focus of the photo. Select Done
to save the changes or choose Cancel.
Sharpen - Move the marker along the
bar to sharpen the focus of the photo.
Select Done to save the changes or
choose Cancel.
Mosaic blur - Touch to apply a blurred
mosaic effect to the photo. Touch Undo
to return to the normal photo.
Frame - Add a frame to your photo.
You may be prompted to allow the image
size to be changed. To see the frame
types select Yes. The chosen frame will
be superimposed over your photo.
LG KU990 | User Guide

Resize - Touch here for size options.
Touch your desired size to change the size
of the photo.
Colour Effect - Change the colour of
a photo to Black and white, Sepia,
Colour negative, Enhanced RGB or
Contrast. If you select Contrast move
the marker along the bar to increase or
decrease the contrast.
3 To undo an effect simply touch Undo.
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TIP! You can add more than one effect
to a photo, except for a colour effect of which
you can only select one at a time.
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Morphing a photo
Morphing a photo is great for changing the
facial expressions of friends, or just for
distorting a photo for artistic effect.
1 From the editing screen touch
.
2 Choose Morphing and four crosses will

4
5

appear on the photo.
3 Move the crosses around the photo so they

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

6

7

appear around everything in that area
which is of the same or similar colour.
For example, someone’s hair or the colour
of their jumper.
Touch Done.
All colour will be removed from the
photo, apart from the section marked
for colour accenting.
Alter the intensity of the accenting
by sliding the marker up or down the
intensity bar.
Select Save to save the changes.

Swapping the colours in a photo

01
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1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour Swapping.
3 Select part of the photo. A traced line will

4 Select a face to represent how you’d like to

morph the photo.

4
5
6

5 Select Save to save the changes.

1 From the editing screen, touch
.
2 Choose Colour Accent.
3 Select part of the photo. A traced line will

7

Get creative

Adding a colour accent to a photo

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

Merging two videos together

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

1 Open the video you’d like to edit,

Trimming the length of your video

2
3

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

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

4

5

6

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

6
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Merging a photo with a video
1 Open the video you’d like to edit, select

4 Touch Preview to ensure you are happy

2
3

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

Get creative
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to return to the gallery and discard
the changes.

4
5
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and touch the screen to bring up
the options.
Select
and choose Image merge.
The Pictures folder will open.
Choose the photo you would like to
merge into your video and touch Select.
Touch and slide the photo to merge it to
the end or the beginning of the video.
Touch Effect to choose how the photo
and video merge together: None, Fade

6
7

s.

out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind,
Checker board or Dissolve.
6 Press Save followed by Yes. Choose to
save over the original ﬁle or as a new ﬁle.
7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

8 Touch Save followed by Yes. Choose to

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

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

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

2
3
4
5

and touch the screen to bring up
the options.
Select
and choose Text overlay.
Enter your text using the keypad and
select Done.
Touch
and mark when you’d like the
text to appear using
.
Touch the area of the screen you’d like the
text to appear in.
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to mark when you’d like the
text to disappear.
7 Touch Preview to ensure you are happy
with the text overlay.
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Get creative

9
6 Touch

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

01
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Your photos and videos
Adding a voice recording

Adding a soundtrack to your video

Ad

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

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

1

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

2
3
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6

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

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

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

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

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

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

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

Pictures option menus

Get creative
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The options which are available to you in
Pictures depend on what type of image you
have selected. All of the options will be
available for pictures you have taken on the
phone’s camera, but only the Create new
folder, Sort by and Memory manager
options are available for default images.

LG KU990 | User Guide

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

5

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

Sending a photo
1
2
3
4

Touch
then
.
Touch My Files then choose Pictures.
Select a photo and touch .
Touch Send and choose from Message,
Email, Bluetooth, Blog this or Media
Album.
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5 If you choose Message or Email your

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

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

Organising your images
1
2
3
4

Media Album

Touch
then
.
Touch My Files then Pictures.
Touch
then Sort by.
Choose from Date, Type or Name.
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Note: As well as sorting your images by
category, you can also manually sort them
by using the Move option.

Deleting an image
Using an image
You can choose images to use as wallpapers
and screensavers or even to identify a caller.
Touch
then
.
Touch My Files then Pictures.
Select an image and touch .
Touch Use as and choose from:
Home screen - Set a wallpaper for the

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

Creating a slide show

Ch

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

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

Yo
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Touch
then
.
Touch My Files then Pictures.
Select an image and touch .
Select Move or Copy.

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

Videos

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

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

1 Touch
then
.
2 Touch My Files then Pictures.

Watching a video

3 Touch
then Memory manager.
4 Choose Handset memory or

External memory.

1 Touch
then
.
2 Touch My Files then Videos.
3 Select a video and touch Play.
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Note: If you do not have a memory card
inserted, you will not be able to select
External memory.

07
08

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

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

Voice recordings.

ringtone, Message tone, Start-up,
Shut down.

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

Get creative

4 Select a sound and touch Play to listen to it.
5 Touch
and select Use as.
6 Choose from Voice ringtone, Video
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Multimedia
Using options while video is paused
Touch
while in pause mode and
choose from:
Capture - Capture the frozen frame as
a picture.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type, Duration, Dimension, Protection and
Copyright details.
Send - Send the video in a message or
via Bluetooth.
Delete - Delete the video.
Use as - Use the video as a ringtone.
Video editor - Edit the video clip.

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

Get creative
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Trim - Cut the video down to only the part
you want.
Video merge - Merge the video with
another video clip.
Image merge - Merge the video with an
image from your Images folder.
Text overlay - Add text to the video.
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Image overlay - Add an image to
the video.
Voice recording
Audio dubbing
Time scaling
Dimming Effect
See page 62 for more details on editing
your videos.

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

Email, Bluetooth or live! Studio.
3 If you choose Message or Email, your

video clip will be attached to the message
and you can write and send the message
as normal. If you choose Bluetooth, you
will be prompted to turn Bluetooth on and
your phone will search for a device to send
the video to. You can also send it to the
live! Studio.

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

ringtone or Video ringtone.

Using the video options menu
From the Videos folder, you can choose from
the following options:
Use as - Set a video as your ringtone.
Send - Send a video to a friend.
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Downloading a music
1 Touch
then
.
2 Touch MusicStation.
3 You will connect to the web portal from

You can also download various other mobile
internet applications (depending on your
operator) from the Vodafone live! portal by
using the Download applications link.
TIP! To quickly delete any ﬁle in My Files,
touch it once so it is highlighted by the cursor and
press the c hard key. Conﬁrm by touching Yes.

01
02
03
04
05

Playing a game
1 Touch

then
.
2 Touch My Files then Games &
Applications.
3 Select a game and touch Launch.

06
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where you can ﬁnd a music to download.

Games & Applications
Demo versions of 3 games (Bejeweled, Block
Breaker, Kasparov Chess) have been pre
installed in the device and you can download
the full versions of these games from Vodafone
live! portal. You can also download additional
new games from the Vodafone live! portal.
You can also use Google Maps which has
been pre-installed (depending on your
operator) in the device at Games &
Applications > Applications.

Get creative
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Move - Move a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Copy - Copy a video clip from the phone
memory to a memory card or vice versa.
Delete - Delete a video.
Rename - Rename a video.
Mark/Unmark - Select multiple ﬁles.
Create new folder - Create a new folder
within the Videos folder.
Sort by - Sort videos into a speciﬁc order.
Memory manager - View the memory status.
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Multimedia
Using the games options menu
From the My games & apps folder, the
following options are available:

Mute - Switch the sound off.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type and Protection of the ﬁle.

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

Documents

Flash contents

Transferring a ﬁle to your phone

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

Bluetooth is probably the easiest way to
transfer a ﬁle from your computer to your
phone. You can also use LG PC Suite via
your sync cable, see page 84 for details.

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

Using options viewing the SWF ﬁle
Touch
while in pause mode and
choose from:

Get creative

Play/Pause - Pause or resume playback.
Send - Send the ﬁle as a message or
via Bluetooth.
Go to list - Return to your list of SWF ﬁles.
Full screen view - View your SWF in full
screen mode (this only appears if you touch
without pausing).
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From the Documents menu, you can view
all of your document ﬁles. From here you
can view Excel, Powerpoint, Word, Text and
pdf ﬁles.

To transfer using Bluetooth:
1 Make sure your phone and computer have

Bluetooth switched on and are visible to
one another.
2 Use your computer to send the ﬁle
via Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to
accept it on your phone by touching Yes.
4 The ﬁle should appear in your Documents
or Others folder.
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Viewing a ﬁle

Muvee studio

1 Touch
then
.
2 Touch My Files then Documents.
3 Select a document and touch View.

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

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

Touch
then
.
Touch My Files then Others.
Select a ﬁle and touch
Touch Move, then touch Move again.

ts
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Creating a movie
1 Touch
then .
2 Touch Muvee studio.
3 Touch
to add an image. Touch

the images you want to include then
select Done.
4 Touch
to choose a Muvee style.
Select from:
Classsic [Max 10 Pieces]
Forever [Max 8 Pieces]
Moody [Max 17 Pieces]
Moden [Max 18 Pieces]
Musical [Max 10 Pieces]
5 Touch Play to see what you’ve created.
6 Touch
then Save Location to choose
where to save the movie.

Music
Your LG KU990 has built-in music player
so you can play all your favourite tracks.
To access the music player, touch
then
then Music. From here you can access
to number of folders:
Recently played - View all of the songs you
have played recently.
Get creative
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All tracks - Contains all of the songs you
have on your phone.
Playlists - Contains any playlists you
have created.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
Shufﬂe tracks - Listen to your music
in a random order.

Transferring music onto your phone
The easiest way to transfer music onto your
phone is via Bluetooth or your sync cable.
You can also use LG PC Suite, see page 84
for details. To transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have Bluetooth

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

and choose to send it via Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to

accept it on your phone by touching Yes.
4 The ﬁle should appear in Music >

All tracks.
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Playing a song

Using options while playing music

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

Touch

4
5
6
7

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

and choose from:

Minimize - Make the music player screen
disappear so that you can continue using your
phone as normal.
Visualisation - Select the visual effects.
File info. - View the Name, Size, Date, Time,
Type, Duration, Protection and Copyright of
the song.
Send - Send the song as a message or
via Bluetooth.
Use as - Use the song as one of
your ringtones.
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Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from the
All tracks folder.
1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch Add, enter the playlist name and

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

Get creative

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

Deleting a playlist

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

1 Touch
then
.
2 Touch Music, then Playlists.
3 Touch
then Delete or Delete

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

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

Get creative
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all to delete all of the playlists.

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

A list of all your video clips will appear.
3 Touch Play to watch a video.
You can manage your video clips by
creating playlists.
1 Touch
then
.
2 Touch Video playlists, then Playlists.
3 Touch Add, enter the playlist name and

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

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

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

.
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2 Touch Voice recorder then

and choose from:
Duration – Set the recording duration.
Choose from MMS msg. size,
1 min or No limit.
Quality – Select the sound quality.
Choose from Super Fine, Fine or Normal.
Go to my sounds – Open the Voice
recordings folder in Sounds.

Recording a sound or voice
1
2
3
4
5

Touch
then .
Touch Voice recorder.
Touch
to begin recording.
Touch to end recording.
Touch to listen to your recording.

Sending the voice recording
1 Once you have ﬁnished recording,

touch .
2 Touch Send and choose from Message,
Email or Bluetooth. If you choose
Message or Email, the recording will be
added to the message and you can write
and send it as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on.
Note: After you have ﬁnished recording,
touch
and choose Send, Rename,
Delete, Use as (to use the recording as your
ringtone) or Go to Sounds.
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Using the radio
Your LG KU990 has an FM radio feature so
you can tune into your favourite stations to
listen to on the move.
Note: You will need to insert your headphones
in order to listen to the radio. Insert them into
the headphone socket (this is the same
socket that you plug your charger into).
Get creative
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Multimedia
Searching for stations

Editing the channels

Li

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

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

1
2

To auto tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then
.
3 Touch Auto scan then Yes. The stations
found will automatically be allocated to
a channel number in your phone.
To manually tune:
1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then
.
3 Touch Manual tuning and enter the
station frequency.
4 Touch OK, then Save.
5 Select the channel number you want
to save the station to and touch OK.
Note: You can also manually tune into
a station by using and displayed next
to the radio frequency.
Get creative
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1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then

.

3 Touch Edit channel and select the

channel you want to change.
4 Either select a station from one of the

other channels, or manually tune the
channel into the frequency you want.
5 Touch Save.

Resetting channels
1
2
3
4

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

Listening to the radio

er

1 Touch
then
.
2 Touch FM radio then touch the

channel number of the station you
would like to listen to.
TIP! To improve the radio reception,
extend the headset cord, which functions as
the radio antenna.
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Organiser
Adding an event to your calendar
1 From the standby screen select

2
3
4

5
7

8

9

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

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

Changing your default
calendar view
,
then touch
and choose Organiser.
Select Settings.
2 Touch Calendar and choose either Month
view or Week view.
3 Press OK to conﬁrm your choice.
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1 From the standby screen select
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Adding an item to your Tasks list

Using date ﬁnder

1 From the standby screen select

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

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

1 From the standby screen select
2
3
4
5

,
then touch
and choose Organiser.
Select Date ﬁnder.
In the From tab set your required date.
In the After tab set the number of days.
The Target date will be shown below.
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Sharing a Tasks item
1 From the standby screen select

, then
and choose Organiser. Select Tasks.
2 Select the Tasks item you would like to
share, then touch .
3 Select Send. You can choose to share
your Tasks item by Text message,
Multimedia msg., Email or Bluetooth.

Get organised

Tip! You can back up and synchronise your
calendar with your computer. See PC Sync
on page 86.
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Setting your alarm
1 From the standby screen select
2
3
4

5
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8

then
and choose Alarms.
Select and touch Add new.
Set the time you would like the alarm
to sound and touch Set.
Choose whether you would like your
alarm to sound Once, Daily, Mon - Fri,
Mon - Sat, Sat - Sun or Except holiday.
Press OK.
Select to select a sound for your alarm.
To listen to sounds touch the sound,
followed by Play. After you have made
your selection, touch Select.
Add a memo for the alarm. Touch OK
when you have ﬁnished typing the memo.
When the alarm sounds the memo will
be displayed.
Finally you can set the snooze interval at
5, 10, 20, 30 minutes, 1hour or off. Press
OK to conﬁrm your choice.
Once you have set your alarm, touch Save.

Note: You can set up to 5 alarms.

Get organised
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Adding a memo
,
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1 From the standby screen select

Ad
,

then touch
and choose Memo.
2 If there are no existing memos, select
Add or if you have already added some
memos, select followed by Add new.
3 Type your memo, followed by Save.
4 Your memo will appear on screen next time
you open the Memo application.
Tip! You can edit an existing memo. Select
the one you want to edit and touch Edit.

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

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

Converting a unit

1 From the standby screen select

1 From the standby screen select

,

then touch
and choose Tools.
2 Select World time.
3 Touch the
icon, followed by Add city.
Start typing the name of the city you
require and it will show at the top of the
screen. Alternately touch Map, and select
your chosen city from the map.
4 Touch Select to conﬁrm your choice.
Tip! If you are abroad you can
change your time zone from World Clock by
touching , followed by Change time zone.
Choose your required time zone as above, and
touch Select.
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,
then touch
and choose Tools.
Select converter.
Choose whether you would like to convert
Currency, Surface, Length, Weight,
Temperature, Volume or Velocity.
You can now select the unit, and enter
the value you would like to convert from,
followed by the unit you would like to
convert to.
The corresponding value will appear
on the screen.
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PC Sync
You can synchronise your PC with your phone
to make sure all your important details and
dates match, but also as a backup to put your
mind at ease.

Installing LG PC Suite on
your computer
1 From the standby screen select
2
3
4

5
6
7

, then
and choose Phone settings.
touch
Select Connectivity, then USB
connection mode.
Select Data Service and touch OK.
Insert the supplied CD into your PC. LG PC
Suite Installer will appear on your screen.
Click on LG PC Suite Installer.
Select the language you would like the
installer to run in and click OK.
Follow the instructions on screen to
complete the LG PC Suite Installer wizard.
Once installation is complete, the LG PC
Suite icon will appear on your desktop.

Get organised
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Connecting your phone and PC

Vi

1 Connect the USB cable to your phone

1

and your PC.
2 Double click on the LG PC Suite Icon
on your desktop.
3 Click on Connection Wizard, then USB.
4 Click on Next, then Next again, then Finish.
Your phone and PC are now connected.

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

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

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

up or restore. Select the location you would
like to backup information to, or restore
information from. Click OK.
4 Your information will be backed up.
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Viewing your phone ﬁles on your PC

Synchronising your contacts

1 Connect your phone to your PC as

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

01

mobile handset. Your PC will now import
and display all contacts saved to your
USIM card and handset.
4 Click on File and select Save. You can
now select where you would like to save
your contacts to.

03

outlined above.
2 Click on the Contents icon.
3 All of the documents, ﬂash contents,
images, sounds and videos you have saved
onto your phone will be displayed on the
screen in the LG Phone folder.
Tip! Viewing the contents of your
phone on your PC helps you to arrange ﬁles,
organise documents and remove contents you
no longer need.

Note: To backup contacts saved to your
USIM card, click on the SIM card folder on
the left side of your PC screen. Select Edit
at the top of the screen, then Select all.
Right-click your contacts and select Copy
to contact. Now click on the Handset
folder on the left of your screen and all your
numbers will be displayed.
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PC Sync
Synchronising your messages
1 Connect your phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All of your PC and phone messages will

be displayed in folders on your screen.
4 Use the tool bar at the top of your screen
to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass
storage device
You phone can only be used as a mass
storage device if you have a memory
card inserted.
1 Disconnect your phone from your PC.
2 From the standby screen select
3
4
5

6

, then
touch
and choose Phone settings.
Select Connectivity, then USB
connection mode.
Select Mass storage and touch OK.
Connect your phone to your PC. Your
phone will read: Connecting as Mass
Storage… followed by Connected
as Mass Storage Mode. Do not
disconnect during transfer.
All of your phone ﬁles will automatically
be stored onto your PC hard drive.

Note: Your phone must be unplugged from
your PC to initiate Mass Storage.

Get organised

Note: Mass storage backs up content saved
on your memory card only, not your handset
memory. To transfer the content of your
handset memory (e.g. contacts) you’ll need
to synchronise using PC Sync.
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DivX Converter
Install the DivX converter which is supplied on
the same CD as the PC Sync software.
Once installed select DivX from the Program
Files on your PC, then DivX converter followed
by Converter.
This will open the Converter application.
Use the arrows in the application to change
the conversion format to Mobile. If you do a
right click on the application box and select
Preferences, you can change the location of
where the converted ﬁles are saved.
Once you are ready to convert your ﬁles,
simply drag and drop the ﬁles into the
application, for initial analysis. Following this,
you will need to select Convert for the process
to begin. When the process is ﬁnished a
Conversion complete pop up will be displayed.
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The converted ﬁle can now be transferred
to your phone, using the Mass Storage
functionality (see page 86 for details) or
Upload via contents using the PC Sync
software (see page 84 for details).

Get organised
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The web
With Vodafone live! you can watch must-see
TV. You can play the latest games. You can
even bid and buy on eBay. There are great vids
on YouTube. Endless music downloads. A whole
world of sport. And all of it on made-for-mobile
web pages that look great on your phone.
Vodafone live! is the only place on the
Mobile Internet where you can download
best in class music, games, video clips and
ringtones.

Accessing the web
1 From the standby screen select

then touch

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

Adding and accessing
your bookmarks
For easy and fast access to your favourite
websites, you can add bookmarks and save
web pages.

and choose www.

2

2 To access the browser homepage directly,

select Home. Alternately select Enter URL
and type in your desired URL, followed by
Connect.

3

4
5

The web
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1 From the standby screen select

,

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

Viewing your browser history

1 Access your required webpage as

1 From the standby screen select

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

Changing the web browser settings
,
and choose www. Select

then touch
and choose www.
2 Select Saved pages.
3 Select the required page and touch
followed by Open.
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1 From the standby screen select

Accessing a saved page
1 From the standby screen select

,
then touch
and choose www. Select
History.
2 A list of web page titles you have accessed
recently will be displayed. To access one
of these pages, simply select the required
page and touch Connect.

,

,

then touch
Settings.
2 You can choose to edit Proﬁles,
Character encoding, Cache, Cookies,
Java script, security, or to reset all
settings, select Reset Settings.
3 Once you have changed your settings,
select OK.

07
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Using your phone as a modem
Your KU990 can double as a modem for your
PC, giving you email and internet access even
when you can’t connect using wires. You can
use either the USB cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite installed
on your PC.
2 Connect your KU990 and your PC using
the USB cable and launch the
LG PC Suite software.
3 Click Communication on your PC. Then
click Settings and select Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem and
select OK. It will now appear on screen.
5 Click Connect and your PC will connect
through your KU990.
Note: For more information on synchronising
using the LG PC Suite see page 84.

The web
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Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On and

Visible for both your PC and KU990.
2 Pair your PC and KU990 so that a

passcode is required for connection.
3 Use the Connection wizard on your

4
5
6

7

LG PC Suite to create an active
Bluetooth connection.
Click Communication on your PC.
Then click Setting.
Click Modem.
Choose Standard Modem over
Bluetooth link and click OK. It will now
appear on screen.
Click Connect and your PC will connect
through your KU990.

Note: For more information on Bluetooth
see page 94.
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Settings
Within this folder you can adapt your settings
to make your KU990 personal to you.
Note: For information on call settings see
page 28.

Changing your screen settings
1 Touch
then choose
2 Touch display and then

.

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

Settings
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Personalising your proﬁles

Ch

You can quickly change your proﬁle on the
standby screen. Simply touch the currently
active proﬁle icon in the top right corner.

En
wo
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Using the settings menu you can personalise
each proﬁle setting.
1 Press

and then choose

T
t
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.

2 Touch Proﬁles and then choose the proﬁle

you want to edit. You cannot edit the Silent
proﬁle.
3 Touch
and choose Edit.
4 You can then change all of the sounds and
alert options available in the list, including
your Ring tone and Volume, Message
alerts, Screen sound settings and more.
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Changing your phone settings
Enjoy the freedom of adapting your KU990
works so that it works in a way which suits
you best.
TIP! To scroll through a list of option,
touch the last item visible and slide your ﬁnger
up the screen. The list will move up so more
items are visible.
1 Touch
then choose
.
2 Touch Phone settings then choose from

Changing your connectivity settings
Your connectivity settings have already been
set up by your network operator, so you can
enjoy your new phone from the off. If you
want to change any settings, use this menu.
then
. Touch Phone settings
Touch
and select Connectivity.
Network settings - Your KU990 connects
automatically to your preferred network.
To change these settings use this menu.
Access point - Your network operator has
already saved this information. You can add
new access points using this menu.
USB connection mode - Choose Data
service and synchronise your KU990 using
the LG PC Suite software to copy ﬁles from
your phone. See page 84 for more
information on synchronisation.
Streaming settings - Your network operator
has already saved this information. You may
edit it if you’d like to make changes.
Java settings - Move the cursor to the
proﬁle you would like to activate.
TV out - Choose PAL or NTSC for connecting
your KU990 to a TV.
Note: The TV output cable is available for
purchase separately.
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Settings

the list below.
Date & Time - Adjust your date and time
settings or choose to auto update the time
when you travel or for daylight saving.
Power save - Choose to switch the
factory set power saving settings
On or Off.
Languages - Change the language
of your KU990’s display.
Security - Adjust your security settings,
including PIN codes, handset lock and
auto key lock.
Connectivity - See Changing your
connectivity settings on the next page
for more information.
Memory manager - See Using memory
manager on page 94 for more information
Touchpad calibration - Reset your
screen for ease of use.
Reset settings - Reset all the settings to

their factory deﬁnitions.
Handset information - View the technical
information for your KU990.
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Settings
Using memory manager

Using ﬂight mode

To

Your KU990 has three memories available:
the phone, the USIM Card and an external
memory card (you may need to purchase
the memory card separately).

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

1

You can use memory manager to determine
how each memory is used and see how much
space is available.
followed by
. Select Phone
Touch
settings then Memory Manager.
User memory - View the memory available
on your ku990 for Pictures, Sounds, Video,
ﬂash contents, multi.msg, Email, Java
Documents and others.
User reserved memory - View the memory
available on your handset for text msg,
Contacts, Calendar, to do, Memo, Alarm, Call
history, Bookmarks and miscellaneous.
USIM memory - View the memory available
on your USIM Card.
External memory - View the memory available
on your external memory card (you may need
to purchase the memory card separately).
Primary storage settings - Choose the
location you prefer items to be saved to.
Settings
94

Tip! See page 18 for information on
inserting a memory card.
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Sending and receiving your ﬁles
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and receive
ﬁles as no wires are needed and connection
is quick and easy. You can also connect to a
Bluetooth headset to make and receive calls.
To send a ﬁle:
1 Open the ﬁle you want to send, typically
this will be a photo, video or music ﬁle.
2 Touch
and choose Send.
Choose Bluetooth.
3 Touch Yes to turn Bluetooth on.
4 Your KU990 will automatically search
for other Bluetooth enabled devices
within range.
5 Choose the device you want to send the
ﬁle to and touch Select.
6 Your ﬁle will be sent.
Tip! Keep an eye on the progress bar
to make sure your ﬁle is sent.
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To receive a ﬁle:
1 To receive ﬁles your Bluetooth must be

both On and Visible. See change your
Bluetooth settings below for more
information.
2 A message will prompt you to accept the
ﬁle from the sender. Touch Yes to receive
the ﬁle.
3 You will see where the ﬁle has been saved
and you can choose to View the ﬁle or
Use as wallpaper. Files will usually be
saved to the relevant folder in My Files.
Changing your bluebooth settings:
1 Touch
and choose Settings.
2 Choose Bluetooth then Settings.

By pairing your KU990 and another device,
you can set up a passcode protected
connection. This means your pairing is
more secure.
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
You can change your visibility in the
Settings menu.
2 Touch Paired Devices then New.
3 Your KU990 will search for devices.
When the search is completed Refresh
and Add will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with
and enter the passcode then touch OK.
5 Your phone will then connect to the other
device, on which you should enter the
same passcode.
6 You passcode protected Bluetooth
connection is now ready.

01
02
03
04
05
06
07
08

Settings

Make your changes to:
My device visibility - Choose to be
Visible or Hidden.
My device name - Enter a name for your
KU990.
Supported services - Choose how to use
Bluetooth in association with different
services. See Using your phone as
a modem on page 90 or Using
a Bluetooth headset on page 96.
My device address - Change your
Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

95

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

headset to place your headset in pairing
mode and pair your devices.
3 Touch Yes to Connect now. Your KU990
will automatically switch to Headset proﬁle.
TIP! See page 28 for details on BT
answer mode so that you can control how
you answer calls when your Bluetooth
headset is connected.

Settings
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Settings
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Accessories
These accessories were supplied
with KU990.

Data cable and CD
Connect and
synchronise your
KU990 and PC.

Charger

User Guide
Learn more about
your KU990.

Battery

Stylus and
carry strap

Stereo headset

Accessories
98
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Protection ﬁlm
(LCD cover)

Note
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your
warranty.
• Accessories may be different in different
regions; please check with our regional
service company or agent for further
inquires.

01
02
03
04
05
06
07
08

Accessories
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Network service

Technical data

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

General

A number of features included in this guide
are called Network Services. These are
special services that you arrange through
your wireless service provider. Before you
can take advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them through
your service provider and obtain instructions
for their use from your service provider.

Network service
100

Product name : KU990
System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

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

g)

Handwriting recognition
Handwriting recognition translates stylus
gestures into letters, numbers or other
character, and displays these characters as
text. Handwriting recognition is only active in
places where text can be entered.
Note: Most letters can be written using different
stroke styles. See the tables below. The style
does not determine case. The position on the
screen decides case, not the style.

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

I
J
K
L
M
N
O
P

Strokes

R
S
T
V
W
X
Y
Z

C

ß

E
F
G

Pu

U

B
D

Fu

Q

Alphabet

Letter
A

H

No

Functions
Function

Numbers
Strokes

Numbers are written above the arrow.

Space

Number
0

Backspace

1

Strokes

2
Enter

3
4

Switching the
text mode

5
6
7

Punctuation marks
Mark
Period
.
At
@

8
Strokes

Note: Start each stroke at the dotted end.

9

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

Model

âíslo ZL:

V˘robní ãíslo

Datum prodeje
Den, mûsíc, rok

Razítko a podpis prodejce

Záruãní podmínky:

Záznam o opravû
Záruãní kupon
V˘robek byl pﬁed odesláním odzkou‰en a v˘robce je odpovûdn˘ za jeho
vlastnosti. Za pﬁedpokladu, Ïe v˘robek bude zapojen a pouÏíván v souladu s
pokyny uveden˘mi v návodu pro obsluhu, poskytuje se spotﬁebiteli záruka dle
§620 Obãanského zákoníku. Záruãní oprava bude realizována prostﬁednictvím
sbûrn˘ch míst sítû autorizovan˘ch servisních stﬁedisek firmy LG Electronics.
Platn˘m Záruãním listem se rozumí vyplnûn˘ Záruãní list opatﬁen˘ razítkem
autorizovaného
prodejce vãetnû podpisu s datem
prodeje.
Záznam o opravû
Záruãní
kupon Neúpln˘ nebo
neoprávnûnû zmûnûn˘ Záruãní list je neplatn˘.

Nárok na záruãní opravu zaniká v pﬁípadû:
• Nefunkãnosti zpÛsobené chybnou instalací
• PouÏívání pﬁístroje v rozporu s návodem k obsluze
• Neodborného nebo neoprávnûného zásahu
• Závady zpÛsobené poÏíváním v nevhodném prostﬁedí ãi vniknutím tekutiny do
Záznam o opravû
Záruãní kupon
pﬁístroje
• Po‰kození zákazníkem
• Závady vzniklé napájením jin˘m neÏ v návodu pﬁedepsaném
• Závady zpÛsobené pouÏíváním jiného neÏ doporuãeného pﬁíslu‰enství
• Manipulace s v˘robním ãíslem pﬁístroje
• Po‰kození vniklém uÏíváním pﬁístroje ãi jeho opotﬁebením
V pﬁípadû, Ïe bûhem opravy bude zji‰tûno, Ïe pﬁedmûtná závada nespadá do
záruãní opravy, majitel uhradí náklady na takovou opravu.
CZ

Záznam o opravû

Záruãní kupon

Autorizované servisní stﬁedisko pro mobilní telefony GSM firmy LG
Electronics – firma BRITEX, s.r.o..
http://www.britex.cz/

Kladno

Tábor

Britex CZ,s.r.o., www.britex.cz
J.Hory 1521, 272 01 Kladno
tel. ústﬁedna: +420 312242416–9
fax: +420 312242322
Help Line: +420 732500100
odd. expedice: +420 777717010
e-mail: servis-mobil@britex.cz
otevírací doba: Po–Pá 8.00–17.00 hodin,
So 9.00 –12.00 hodin

Britex CZ, s.r.o., VoÏická 2582, 390 02 Tábor
tel.: +420 381482409, fax: +420 381782410
e-mail: tabor@britex.cz
otevírací doba: Po–Pá 8.00–16.30 hodin
Ostrava
Britex CZ, s.r.o., NádraÏní 3,702 30 Ostrava
tel.: +420 595136416, fax: +420 595136417
e-mail: ostrava@britex.cz
otevírací doba: Po–Pá 9.00–17.00 hodin

Autorizované servisní stﬁedisko pro mobilní telefony GSM firmy LG
Electronics – firma Mobil Ask Czec
ch Republic, s.r.o.
http://www.mobilask.cz/

Praha
Mobil Ask Czech Republic, s.r.o.

Brno
Mobil Ask Czech Republic, s.r.o.

modrá linka: 810 800 010
V Mezihoﬁí 2, Praha
e-mail: servis.praha@mobilask.cz
otevírací doba: Po–Pá 8.00–18.00

Ha‰kova 17, Brno–Lesná
e-mail: servis.brno@mobilask.cz
otevírací doba: Po–Pá 9.00–18.00

Mobilní telefony LG budou pﬁijaty k opravû i v prodejních místech v rámci
prodejní sítû mobilních tellefonÛ LGE

Vyplní servis

Vyplní prodejce

Záznam o opravû

Záruãní kupon

Pﬁijato dne __________ Ukonãení opravy ____________
Závada __________ ZpÛsob opravy ________________
âíslo OL __________ Kód servisu __________________
Záruãní doba prodlouÏena o ___________________ dnÛ
Nové datum ukonãení záruky ______________________
Razítko a podpis SVC ____________________________

Model ______________________________
V˘robní ãíslo _________________________
Datum prodeje ________________________
Prodejce ______________________________________
Razítko a podpis prodejce ______________________

Záznam o opravû

Záruãní kupon

Pﬁijato dne __________ Ukonãení opravy ____________
Závada __________ ZpÛsob opravy ________________
âíslo OL __________ Kód servisu __________________
Záruãní doba prodlouÏena o ___________________ dnÛ
Nové datum ukonãení záruky ______________________
Razítko a podpis SVC ____________________________

Model ______________________________
V˘robní ãíslo _________________________
Datum prodeje ________________________
Prodejce ______________________________________
Razítko a podpis prodejce ______________________

Záznam o opravû

Záruãní kupon

Pﬁijato dne __________ Ukonãení opravy ____________
Závada __________ ZpÛsob opravy ________________
âíslo OL __________ Kód servisu __________________
Záruãní doba prodlouÏena o ___________________ dnÛ
Nové datum ukonãení záruky ______________________
Razítko a podpis SVC ____________________________

Model ______________________________
V˘robní ãíslo _________________________
Datum prodeje ________________________
Prodejce ______________________________________
Razítko a podpis prodejce ______________________

LG Electronics CZ, s.r.o.
Zlat˘ Andûl-NádraÏní 23/344
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Záruãn˘ list
Mobiln˘ telefón

Model

âíslo ZL:

IMEI

Dátum predaja
DeÀ, mesiac, rok

Peãiatka a podpis predajne

Záruãné
Záznam o podmienky:
oprave
Záruãn˘ kupón
V˘robok bol pred odoslaním preskú‰an˘ a v˘robca je zodpovedn˘ za jeho
vlastnosti stanovené normou.
Za predpokladu, Ïe v˘robok bude umiestnen˘, zapojen˘ a pouÏívan˘ v súlade s
pokynmi uveden˘mi v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteºovi záruka
podºa § 620 Obãianskeho zákonníka. Záruãná oprava bude realizovaná
prostredníctvom zbern˘ch miest siete autorizovan˘ch servisn˘ch stredísk firmy
LGZáznam
Electronics.
Platn˘m Záruãn˘m listom sa rozumie
list opatren˘
o oprave
Záruãn˘ Záruãn˘
kupón
peãiatkou autorizovaného predajcu vrátane podpisu s dátumom predaja. Neúpln˘
alebo prepisovan˘ Záruãn˘ list je neplatn˘.
Spotrebiteº stráca oprávnenie na záruku v t˘chto prípadoch:
• NefunkãnosÈou spôsobenou chybnou in‰taláciou
• PouÏívaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
• Neodborn˘m alebo neoprávnen˘m zásahom
• Závady spôsobené pouÏívaním v nevhodnom prostredí ãi vniknutím tekutiny do
Záznam o oprave
Záruãn˘ kupón
prístroja
• Po‰kodením zákazníkom
• Závady vzniknuté in˘m zapájaním ako predpísan˘m v návode
• Závady spôsobené pouÏívaním iného ako doporuãeného príslu‰enstva
• Manipuláciou s v˘robn˘m ãíslom prístroja
• Po‰kodením vzniknut˘m pouÏívaním prístroja ãi jeho opotrebovaním
V prípade, Ïe v priebehu opravy bude zistené, Ïe predmetná závada nespadá do
záruãnej opravy, majiteº uhradí náklady na takúto opravu.
SK

Záznam o oprave

Záruãn˘ kupón

Autorizované servisné strediska pre mobilné telefóny GSM firmy LG
Electronics
Britex SK, s.r.o.

Britex SK, s.r.o.

Technická 7,821 04 Bratislava
tel./fax: +421 243422993
e-mail: logistic@britex.sk
otevírací doba: Po–Pá 8.00–17.00 hodin

Bajkalská 17,821 02 Bratislava
tel./fax: +421 90292464
otevírací doba: Po –Pá 9.00 –18.00 hodin

PPI-ETC Slovakia, s.r.o.

Servisne stredisko Bratislava
Stromova 13
831 01 Bratislava
tel.: +421 254650038
fax: +421 254650044
e-mail: inoteska.ba@inoteska.sk

Inoteska, s.r.o.
DvojkríÏna 47, 820 13 Bratislava 213
tel.: +421 245641404
fax: +421 245522308
www.ppi-etc.sk

Mobilné telefóny LG budú prijaté k oprave v predajn˘ch miestach v rámci
predajnej siete mobiln˘ch te
elefónov LGE na Slovensku

Vyplní servis

Vyplní predajca

Záznam o oprave

Záruãn˘ kupón

Prijaté dÀa __________ Ukonãenie opravy ____________
Závada __________ Spôsob opravy _________________
âíslo OL __________ Kód servisu ___________________
Záruãná doba predæÏená o ___________________ dní
Nov˘ dátum ukonãenia záruky ______________________
Peãiatka a podpis SVC ___________________________

Model _______________________________
V˘robné ãíslo _________________________
Dátum predaja ________________________
Predajca _____________________________
Peãiatka a podpis predajcu ______________________

Záznam o oprave

Záruãn˘ kupón

Prijaté dÀa __________ Ukonãenie opravy ____________
Závada __________ Spôsob opravy _________________
âíslo OL __________ Kód servisu ___________________
Záruãná doba predæÏená o ___________________ dní
Nov˘ dátum ukonãenia záruky ______________________
Peãiatka a podpis SVC ___________________________

Model _______________________________
V˘robné ãíslo _________________________
Dátum predaja ________________________
Predajca _____________________________
Peãiatka a podpis predajcu ______________________

Záznam o oprave

Záruãn˘ kupón

Prijaté dÀa __________ Ukonãenie opravy ____________
Závada __________ Spôsob opravy _________________
âíslo OL __________ Kód servisu ___________________
Záruãná doba predæÏená o ___________________ dní
Nov˘ dátum ukonãenia záruky ______________________
Peãiatka a podpis SVC ___________________________

Model _______________________________
V˘robné ãíslo _________________________
Dátum predaja ________________________
Predajca _____________________________
Peãiatka a podpis predajcu ______________________
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